
 

 

05 DE FEVEREIRO DE 2018 

Segunda-feira 

 CURSOS DE FEVEREIRO NO  SINDIMETAL/PR 

 ARTIGO: ESTAMOS NO LIMIAR DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 SETOR DE MÁQUINAS ACELERA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 

 EM SC, MARCOS JORGE DESTACA IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA PARA RETOMADA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 LISTA DE CNPJ CANCELADO ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DO EMPREENDEDOR 

 MAIS DA METADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA ESTÁ TECNOLOGICAMENTE 

DEFASADA, DIZ CNI 

 AÇÕES TRABALHISTAS CAEM MAIS DE 50% APÓS REFORMA; É O MENOR 

NÚMERO EM TRÊS ANOS 

 TST SE REÚNE NA TERÇA-FEIRA PARA DISCUTIR JURISPRUDÊNCIA PÓS-

REFORMA TRABALHISTA 

 TST DECIDE SE REGRAS VALEM PARA PEDIDO ANTIGO 

 O FUTURO DO BRASIL ESTÁ NA MÉDIA EMPRESA? 

 O AVANÇO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 POLÍTICA DE HOME OFFICE É VANTAJOSA PARA EMPRESA 

 HOME OFFICE É SAÍDA PARA GANHAR TEMPO 

 INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBE 1,6% EM JANEIRO ANTE DEZEMBRO 

 CORREIOS AUMENTAM PREÇO DO DESPACHO POSTAL 

 MAIA QUER ENGAVETAR TEXTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA  

 TEMER SE REÚNE COM MEIRELLES, MOREIRA E RELATOR DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 PLANILHA MOSTRA QUE GOVERNO SÓ TEM 237 VOTOS NA PREVIDÊNCIA 

 VOTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA NÃO FICARÁ PARA MARÇO, DIZ MARUN 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/estamos-no-limiar-da-quarta-revolucao-industrial-885y6uwhv24ams3xr5pd0eykw
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/agro/setor-maquinas-acelera-recuperacao-da-economia
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3057-em-sc-marcos-jorge-destaca-importancia-da-industria-automobilistica-para-retomada-do-crescimento-economico
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3057-em-sc-marcos-jorge-destaca-importancia-da-industria-automobilistica-para-retomada-do-crescimento-economico
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3059-lista-de-cnpj-cancelado-esta-disponivel-no-portal-do-empreendedor
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mais-da-metade-da-industria-brasileira-esta-tecnologicamente-defasada-diz-cni/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mais-da-metade-da-industria-brasileira-esta-tecnologicamente-defasada-diz-cni/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/acoes-trabalhistas-caem-mais-de-50-apos-reforma/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/acoes-trabalhistas-caem-mais-de-50-apos-reforma/
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias&_101_assetEntryId=24514765&_101_type=content&_101_urlTitle=tst-se-reune-na-terca-feira-para-discutir-jurisprudencia-pos-reforma-trabalhista&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DTST%2Bse%2Bre%25C3%25BAne%2Bna%2Bter%25C3%25A7a-feira%2Bpara%2Bdiscutir%2Bjurisprud%25C3%25AAncia%2Bp%25C3%25B3s-reforma%2Btrabalhista%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fnoticias&inheritRedirect=true
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias&_101_assetEntryId=24514765&_101_type=content&_101_urlTitle=tst-se-reune-na-terca-feira-para-discutir-jurisprudencia-pos-reforma-trabalhista&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DTST%2Bse%2Bre%25C3%25BAne%2Bna%2Bter%25C3%25A7a-feira%2Bpara%2Bdiscutir%2Bjurisprud%25C3%25AAncia%2Bp%25C3%25B3s-reforma%2Btrabalhista%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fnoticias&inheritRedirect=true
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/tst-decide-se-regras-valem-para-pedido-antigo/
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/o-futuro-brasil-esta-na-media-empresa
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/avanco-na-construcao-civil
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/02/1955267-politica-de-home-office-e-vantajosa-para-empresa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/02/1955266-home-office-e-saida-para-ganhar-tempo.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/inadimplencia-do-consumidor-sobe-16-em-janeiro-ante-dezembro/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/correios-aumentam-preco-do-despacho-postal-13y3fcwry3ia4a07nx4y2yyg7
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/maia-quer-engavetar-texto-da-reforma-da-previdencia.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-se-reune-com-meirelles-moreira-e-relator-da-reforma-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-se-reune-com-meirelles-moreira-e-relator-da-reforma-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/planilha-mostra-que-governo-so-tem-237-votos-na-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/votacao-da-previdencia-nao-ficara-para-marco-diz-marun/


 ANTES DO DIA 20, NÃO HÁ POSICIONAMENTO PARA TIRAR PREVIDÊNCIA DA 

PAUTA, DIZ MAIA 

 MEIRELLES: GOVERNO QUER MANTER PROJETO DA PREVIDÊNCIA COMO ESTÁ 

NO SUBSTITUTIVO 

 OFERTAS DE AÇÕES PODEM CHEGAR A R$ 25 BI ATÉ JULHO 

 FOCUS: SUPERÁVIT COMERCIAL EM 2018 CAI DE US$ 54,50 BI PARA US$ 

54,04 BI 

 BOLSA BRASILEIRA TEM A PRIMEIRA QUEDA SEMANAL EM 2018 

 PMI COMPOSTO AVANÇA PARA 50,7 PONTOS EM JANEIRO, REVELA IHS 

MARKIT 

 SELIC CAI PARA 6,75% ESTA SEMANA, PREVÊ MERCADO 

 COM SELIC BAIXA, BANCOS MELHORAM REMUNERAÇÃO DE RENDA FIXA 

 PETROBRAS ANUNCIA ALTAS DE 0,50% NO PREÇO DA GASOLINA E DE 0,60% 

NO DIESEL 

 STIHL LANÇA TRÊS PRODUTOS COM BATERIAS INTEGRADAS 

 AGCO INVESTE NA PRODUÇÃO DE PULVERIZADORES EM SP 

 DASSAULT SYSTÈMES É RECONHECIDA COMO A EMPRESA MAIS SUSTENTÁVEL 

DO MUNDO 

 ALUMÍNIO SUPERFORTE PODE SUPERAR AÇO INOXIDÁVEL 

 FABRICANTE AEROESPACIAL FRANCÊS, LATÉCOÈRE, ACELERA VALIDAÇÃO DE 

DESIGN E PRODUÇÃO DE FERRAMENTAS COM MANUFATURA ADITIVA DA 

STRATASYS 

 CAIXA AUTOMÁTICA E VERSÃO OFF-ROAD RENOVAM FORD KA 

 TOYOTA CHEGA AOS 60 ANOS NO BRASIL COM APOSTA HÍBRIDA 

 NOVO JIPE DA JAGUAR, E-PACE ENCARA LAMA SEM ESFORÇO 

 

 
       

      

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: BACEN 

CÂMBIO 

EM 05/02/2018  

 Compra Venda 

Dólar 3,244 3,244 

Euro 4,022 4,024 
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Artigo: Estamos no limiar da Quarta Revolução Industrial 

05/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

O Brasil tem muitas ilhas de excelência, seja no agronegócio, seja na 
indústria, mas é pouco provável que esteja preparado para o advento da 

indústria 4.0 

 

O desenvolvimento tecnológico tem progredido exponencialmente, dando origem a 
avanços como a inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), robótica, big data, 

computação na nuvem, impressoras 3D, algoritmos avançados, machine learning 
(máquinas que aprendem), nano e biotecnologias, fintechs (uso de novas tecnologias 

para o setor financeiro), drones etc. E logo estarão incorporados ao nosso cotidiano 
avanços como os carros autônomos e a telefonia 5G, dez vezes mais rápida que a 4G. 

Essas novas tecnologias, por si sós, não definem a indústria 4.0, mas servem de 
insumo, por meio de sua convergência, para a implementação de fábricas inteligentes. 
“Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente 
a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e 

complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano 
tenha experimentado antes” – faz-se oportuno Klaus Schwab, autor do livro A Quarta 

Revolução Industrial. 
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Uma das características da indústria 4.0 (Quarta Revolução Industrial) é a intensa e 
crescente automação das fábricas, cumprindo-se, em tom jocoso, a profecia de que a 
fábrica do futuro terá apenas dois operários: um homem e um cachorro. Função do 

cachorro: não permitir que o homem toque nas máquinas. Função do homem: 
alimentar o cachorro. 

Das três grandes oportunidades para o seu desenvolvimento ao longo da história, o 
Brasil aproveitou apenas uma 

Como pano de fundo, cumpre lembrar que a história da humanidade passou pelos 
umbrais de três grandes processos transformadores. A Primeira Revolução Industrial 

foi iniciada na Inglaterra a partir de 1760, com a invenção da máquina a vapor e sua 
utilização na indústria têxtil, locomotivas e navios, produção de aço e ferro em larga 
escala etc.  

A Segunda Revolução Industrial, com início aproximado em 1850, se caracterizou pela 
invenção do motor a combustão interna movido a petróleo (e seu uso em profusão nos 
aviões, automóveis e navios) e a eclosão do uso da eletricidade, rádio, televisão, 

telefone, telégrafo sem fio etc. A partir da Segunda Guerra Mundial, emerge a 
eletrônica, a informática, a corrida espacial, a energia atômica e a engenharia 

genética, marcos determinantes para se denominar a Terceira Revolução Industrial. 

Evidentemente, há uma área borrada entre o que se pode definir como tecnologia da 
Terceira ou da Quarta revolução, mas é uma discussão bizantina, irrelevante, pois é 
preponderante e inegável que estamos vivenciando o limiar de transformações 

disruptivas e avassaladoras, com elevados impactos nas relações de trabalho, 
geopolítica, costumes, ética e afetos. Já há quem diga que um novo ser humano está 

surgindo. 

Nos últimos 250 anos, sob a égide das três revoluções industriais, os avanços 
tecnológicos e de produtividade promoveram saúde, longevidade, bem-estar e 

aumento da renda per capita. Cada uma das revoluções trouxe uma nova dinâmica 
para a empregabilidade, com funções que se tornam dispensáveis e outras que 
emergem. A intensidade de adaptação de indivíduos e nações às mudanças indica o 

grau e a qualidade de sua sobrevivência.  

Um exemplo clássico é a Itália, com passado glorioso, porém resistente aos avanços 
tecnológicos; consequentemente, hoje se mantém na rabeira das nações 

desenvolvidas. 

Valho-me do muito bem estruturado livro A História da Riqueza no Brasil, de Jorge 
Caldeira, para afirmar que o nosso país, das três grandes oportunidades para o seu 

desenvolvimento ao longo da história, aproveitou apenas uma, pois, para nosso 
enlevo, de 1890 a 1930, o governo central destravou o setor privado e o Brasil tornou-
se um dos países que mais cresceram no mundo. 

Entretanto, duas janelas de oportunidade foram desperdiçadas. A primeira, de 1820 a 
1890. No início desse período, Estados Unidos e Brasil tinham economias muito 
parecidas: exportações anuais de 4 milhões de libras esterlinas, população em torno 

de 5 milhões e rendas per capita não tão díspares, US$ 670 para o Brasil e US$ 1,3 mil 
para os EUA, ou seja, beirava o dobro.  

Já em 1890, a renda per capita americana superou a brasileira em 5,7 vezes. O que 
aconteceu? A partir de 1820, os EUA se abraçam ao capitalismo, revolucionam o papel 
do governo, incorporam as inovações da Primeira Revolução Industrial, abrem em 
profusão escolas e universidades. Nesse período, o Brasil pouco avança na 

alfabetização – de 2%, chega a apenas 17% da população, ao passo que EUA e outras 
nações dão saltos gigantescos na alfabetização. 



Para Jorge Caldeira, desde o período do regime militar a segunda janela foi 
desperdiçada, pois, em nome de um nacionalismo, cometeu-se um monumental erro 
estratégico ao não se abrir o país suficientemente para o mercado externo, limitando 

ou proibindo a importação de equipamentos eletrônicos e outras tecnologias.  

Em sentido oposto, trafegam nações asiáticas como o Japão e as emergentes China, 
Coreia do Sul e Cingapura. Em 1972, quando do aperto de mãos entre Richard Nixon 

e Mao Tsé-tung, a China tinha um PIB correspondente ao dobro do Brasil. Embora 
comunista, fez a abertura comercial e hoje seu PIB é cerca de seis vezes maior que o 

nosso.  

Reconhecidamente, o Brasil tem muitas ilhas de excelência, seja no agronegócio, seja 
na indústria (produção de aviões, extração de petróleo em águas profundas etc.). 
Porém, é pouco provável que o país esteja preparado para o advento da indústria 4.0. 

Não temos uma agenda desenvolvimentista, tampouco a educação é uma prioridade 
nacional, conquanto “a escola seja a nova riqueza das nações”, nas oportunas palavras 

de Peter Drucker. E sem profissionais qualificados, o atraso se perpetua. 
 
( Jacir J. Venturi - engenheiro e matemático, é coordenador na Universidade Positivo). 

 
 

Setor de máquinas acelera recuperação da economia 

05/02/2018 – Fonte: GS Notícias / Valor Econômico 

 
A indústria de bens de capital deixou a crise para trás e vive momento de recuperação 
em todos os segmentos. Em dezembro, a produção de máquinas, equipamentos e 

caminhões estava 37,2% acima da verificada no pior momento enfrentado pelo setor 
durante a recessão - entre o quarto trimestre de 2015 e o primeiro de 2016. Na mesma 

comparação, segundo análise da Tendências Consultoria, o segmento de bens de 
capital para construção civil teve alta de 141,8%, uma variação influenciada, porém, 
pela base de comparação fraca do ano anterior.  

 
Aumentos expressivos de produção ocorreram nos segmentos de equipamentos de 

transporte (49,4%), bens de capital de uso misto (47,6%), bens de capital agrícolas 
(35,1%) e peças de máquinas agrícolas (43%). LEIA MAIS Produção de bens de capital 
supera crise e sobe 37% Importação em alta deve ampliar déficit da indústria em 2018 

Compras no exterior cresceram em 14 segmentos no ano passado O economista Felipe 
Beraldi, responsável pela compilação dos dados, observa que o comportamento mais 

favorável não foi acidental.  
 
Em 2017, destaca, houve nove altas mensais na fabricação de bens de capital. A 

produção de máquinas e equipamentos é um indicador importante do nível de 
atividade econômica. Significa que as empresas estão comprando máquinas para 

aumentar a produção ou modernizar o parque fabril. A melhora do cenário econômico 
no ano passado, explica Beraldi, aumentou a demanda das empresas por bens de 
capital.  

 
Para o economista, apesar das incertezas decorrentes da eleição presidencial, a 

tendência de alta do setor deve se acentuar ao longo do ano, impulsionada pela 
redução dos juros e a inflação sob controle. Outros fatores importantes são a melhora 
da confiança do empresariado e a redução das dívidas de grandes empresas. A 

importação de bens de capital também deve crescer, aumentando o déficit comercial 
da indústria. No ano passado, o déficit foi de US$ 3,2 bilhões. A expectativa do Iedi é 

que cresça para US$ 20 bilhões em 2018. 
 
 

 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/agro/setor-maquinas-acelera-recuperacao-da-economia


Em SC, Marcos Jorge destaca importância da indústria automobilística para 

retomada do crescimento econômico 

05/02/2018 – Fonte: MDIC (Postado em 02-02-2018) 

 

Ministro participou em Joinville (SC) de cerimônia de ampliação da fábrica de motores 
da GM 

"A realidade nacional e mundial nos impõe grandes desafios. Sabemos da importância 
do setor automotivo. Responsável por cerca de um milhão e seiscentos mil postos de 

trabalho e por 22% do PIB industrial do Brasil, a indústria automotiva é um de nossos 
principais empregadores e possui grande capacidade de dinamizar a economia 
nacional".  

Assim, o ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos 
Jorge, iniciou sua fala durante a cerimônia de ampliação da fábrica de motores da GM 
em Joinville. A fábrica é considerada a unidade ambientalmente mais sustentável do 

mundo pela GM, que é líder de vendas de veículos no mercado brasileiro. 

A cerimônia contou com um público de cerca de 200 empresários, autoridades e 
funcionários, além do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do vice-
presidente da GM para o Mercosul, Marcos Munhoz, e do prefeito de Joinville, Udo 

Döehler. 

Em sua fala, Marcos Jorge destacou ainda o dado do IBGE divulgado no dia anterior 
(1º/2), mostrando que a  indústria automotiva foi a que mais colaborou para o 

crescimento de 2,5% na produção industrial brasileira em 2017. "Com os acordos 
automotivos assinados e as negociações técnicas permanentes para simplificar e 

facilitar nossas exportações, o Brasil conseguiu alcançar exportações recordes de 
carros”, disse. 

Segundo as estatísticas do MDIC, em 2017, o Brasil exportou 791 mil carros para 83 
mercados diferentes, com um crescimento de cerca de 40% em relação a 2016. Marcos 

Jorge deu destaque para os acordos comerciais coordenados pelo ministério. “Basta 
verificar os principais países com os quais tivemos crescimento de vendas no ano 

passado: Argentina, com aumento de 43% frente a 2016; México, mais 70%; Chile, 
mais 98%; Uruguai, com acréscimo de 59%; e Colômbia, com incremento de 50%”, 
citou. 

Rota 2030 

O ministro destacou a atuação do MDIC na formulação de políticas públicas para o 
setor produtivo e, em especial, para o automotivo. “Atualmente, o governo federal 
debate sobre o futuro da indústria para a mobilidade e logística. O programa Rota 

2030 foi elaborado a partir de uma visão de longo prazo, com regras claras, 
previsibilidade e segurança jurídica, de forma a assegurar investimentos privados em 

novos projetos, pesquisa, desenvolvimento e engenharia”, disse.  Marcos Jorge 
afirmou que a meta é induzir a indústria nacional a alcançar padrões internacionais de 
produção, inserindo o Brasil nas cadeias globais de valor. 
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O vice-presidente da GM para o Mercosul, Marcos Munhoz, falou sobre a importância 
da aprovação do Rota 2030 e destacou os avanços obtidos com o Inovar-Auto. 
"Estamos num momento de transição da política para o nosso setor”, lembrou Munhoz. 

“É importante lembrar que a indústria brasileira, junto com o governo federal, num 
programa que terminou agora em 2017 (Inovar-Auto) proporcionou incentivos e 

investimentos para que fizéssemos mais pesquisa e mais engenharia no Brasil", disse.  

Segundo Munhoz, foi o programa Inovar-Auto que motivou a montadora a cumprir 
metas de melhora de consumo de combustível "extremamente audaciosas". O vice-

presidente da GM informou ainda que houve uma melhora de 18% na eficiência 
energética, com consequente redução média do consumo de combustível dos carros 
líderes de venda da empresa.  Ao encerrar sua fala, Munhoz reiterou que "isso não se 

faz sem um foco governamental". 

Indústria 4.0 

Marcos Jorge também falou sobre a política desenvolvida pelo MDIC para a chamada 
indústria 4.0, ou indústria do futuro. "Estamos aqui hoje para a ampliação de uma 

fábrica que vai receber as novas tecnologias da chamada manufatura inteligente. Os 
impactos sobre a produtividade, redução de custos, controle sobre o processo 

produtivo, customização da produção, utilização de robótica, entre outros, apontam 
para uma transformação profunda nas plantas fabris".  

Segundo o ministro, o MDIC, como formulador de política pública, pode contribuir para 
que o Brasil integre a chamada 4ª Revolução Industrial como agente ativo das 

mudanças tecnológicas em curso. "Não queremos ser coadjuvantes, mas atores 
importantes desse processo", disse ele. 

 

Lista de CNPJ cancelado está disponível no Portal do Empreendedor 

05/02/2018 – Fonte: MDIC 

O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) divulgou no Portal do Empreendedor, 
nesta segunda-feira (5), a listagem de Microempreendedores Individuais (MEI) que 

tiveram o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) cancelado.  

A baixa dos registros de empresários que não regularizaram a situação com a Receita 
Federal vai permitir melhorias no relacionamento do governo com os MEI ativos. A 

partir do cancelamento, os débitos migrarão automaticamente para o CPF vinculado. 
Para exercer alguma atividade econômica formalmente, o empreendedor deverá 
realizar nova inscrição. 

No Portal do Empreendedor é possível fazer a busca pelo CNPJ ou pelo Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) vinculado. O cancelamento da inscrição do MEI está previsto 
no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e foi regulamentado por 

meio da Resolução n° 36/2016 do CGSIM, criada para tratar do processo de registro 
e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

Em outubro, o CGSIM divulgou a lista de CNPJ suspensos e alertou sobre o prazo para 
regularização, que terminou no dia 26 de janeiro. Foram cancelados os CNPJs de MEIs 
que não pagaram nenhuma guia mensal (DAS) referente aos períodos de apuração de 
2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual (DASN-SIMEI) 

referentes aos anos de 2015 e 2016. 
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Mais da metade da indústria brasileira está tecnologicamente defasada, diz 

CNI 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR (Postado em 04-02-2018) 

 

Roupas esportivas produzidas pela Sol Sport, de Jaraguá do Sul (SC), vão passar a 
sair da fábrica com um chip na etiqueta que indica ao fabricante e ao lojista a 

quantidade de peças disponíveis e quais delas têm mais saída.  

Com o novo sistema em fase de implantação, a empresa quer reduzir os estoques de 
quatro meses para dez dias e produzir só o que está vendido. Ao cortar custos e 

melhorar a produtividade, a Sol Sport quer avançar no mercado interno e recuperar 
terreno perdido externamente por falta de competitividade.  

A iniciativa faz parte de um movimento de adaptação da fábrica às novas tecnologias 

que vêm revolucionando a forma de produção industrial em todo o mundo – a chamada 
indústria 4.0. Mas a Sol Sports pode ser considerada uma exceção em seu ramo de 
atuação no Brasil.  

Estudo inédito realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que, 
de 24 setores industriais brasileiros, mais da metade (14, incluindo o de vestuário e 
têxtil) está bastante atrasada em relação à adoção de tecnologias digitais.  

O estudo constatou que esses setores correm riscos de se tornar tão ineficientes a 
ponto de serem excluídos da chamada quarta revolução industrial – que será baseada 
na digitalização e robotização das fábricas e dos processos produtivos para aumentar 

a eficiência. Os 14 setores que estão em situação vulnerável respondem por cerca de 
40% da produção industrial e por 38,9% do PIB Industrial brasileiro, de acordo com o 
IBGE.  

“Eles precisam de investimentos urgentes, pois não terão competitividade 
principalmente em relação aos países que competem diretamente com o Brasil”, 
afirma João Emílio Gonçalves, gerente executivo de Política Industrial da CNI. “São 

setores com baixo grau de inovação, pouca inserção no comércio exterior e 
produtividade inferior à média internacional.”  

Ele ressalta que empresas desses setores terão “enorme” desafio de competitividade 
e o senso de urgência de atualização será dado pela própria concorrência. “A mudança 

tecnológica é grande e vai ocorrer muito mais rápido do que outras revoluções”, diz. 
“A falta de competitividade pode levar os produtos dessas empresas a serem 

substituídos por importados.”  

Gonçalves afirma que, apesar do resultado preocupante do estudo, o Brasil ainda não 
tem um atraso “tão grave assim” em relação a outros países. Mas que pode se 

distanciar cada vez mais, se não entrar na onda da modernização urgentemente.  

“Tem de ser uma decisão nacional; não é uma discussão sobre incentivos, benefícios 
para este ou aquele setor”, afirma Gonçalves. “Estamos falando do limite de 
sobrevivência do setor industrial.”  

A CNI pretende levar o estudo ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços nos 
próximos dias, para tentar traçar um programa de inovação que envolva empresas, 
entidades, universidades e governo. Uma das sugestões será a abertura de linhas 

especiais de crédito pelo BNDES.  
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Metodologia  

Para identificar a situação das empresas, a CNI cruzou dados de produtividade, 
exportação e taxa de inovação dos setores industriais brasileiros em comparação com 

o desempenho desses segmentos nas 30 maiores economias do mundo, a maioria 
delas competidoras diretas dos produtos nacionais, como China, Estados Unidos, 
Coreia do Sul e Alemanha (país onde nasceu o conceito da indústria 4.0).  

O estudo também identificou os setores mais avançados nos quesitos avaliados, até 
mesmo com médias acima da internacional. Entre eles estão as indústrias extrativista, 
alimentícia, de bebidas e celulose e papel. Gonçalves explica que, por terem alta 

produtividade e elevado coeficiente de exportação, esses setores são mais 
competitivos.  

Não significa, porém, que esse grupo está tranquilo. “Tem de continuar se atualizando 

para manter a competitividade”, diz Gonçalves. É o que está fazendo, por exemplo, a 
Gerdau, empresa do setor de metalurgia, cuja posição no estudo é de nível médio, por 
se destacar em inovação e produtividade, mas não nas exportações.  

Nos últimos dois anos, a empresa instalou em suas 11 fábricas no País equipamentos 
e sistemas que vão levar a uma economia de custos de R$ 15 milhões anuais, diz a 
diretora de TI, Cláudia Piunti. Uma das ações foi a migração das bases de dados para 

o ambiente virtual (a nuvem), que gerou redução de 50% do custo com 
armazenamento de informações.  

Outra ação foi a automatização do processo do inventário, com uso de drones que 

fazem fotos do estoque de sucatas e as enviam para um sistema que identifica e mede 
o que está disponível. “Antes, eram necessários três dias para fazer essa classificação, 
e agora são sete minutos”, explica Cláudia.  

As iniciativas de inovação digital do grupo já somaram investimentos acima de R$ 150 
milhões.  

Personalização  

A Sol Sports vai investir neste ano e no próximo 10% de seu faturamento, de cerca 
de R$ 10 milhões anuais, em automação de máquinas de corte de tecido e de costura, 

sensores para conectar equipamentos e programas que vão permitir a personalização 
da roupa.  

“Queremos atuar num nicho de produto de alto valor tecnológico customizado”, diz 
Ary Carlos Pradi, sócio da empresa. “O cliente vai escolher o material, o tipo de tecido 
e cor da roupa que quer”.  

A intenção é expandir presença no mercado interno e recuperar o espaço perdido no 

mercado externo.  

Até 2008 a Sol Sports exportava 80% de sua produção, participação que hoje é de 
30%. O grupo, segundo Pradi, perdeu competitividade para grupos externos, 
principalmente da China, além de enfrentar problemas com logística, infraestrutura e 

taxas cambiais. 

 

 

 
 



Ações trabalhistas caem mais de 50% após reforma; é o menor número em 

três anos 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR (Postado em 04-02-2018) 

 

  

Após estimular, antes de entrar em vigor, uma corrida à Justiça do Trabalho, a reforma 
trabalhista fez despencar o número de processos ajuizados em varas trabalhistas 
assim que as mais de 100 alterações promovidas na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) começaram a valer. 

De um total mensal que costumava passar com facilidade da casa de 200 mil, as ações 
recebidas em primeira instância por tribunais trabalhistas de todo o País caíram para 
84,2 mil em dezembro, primeiro mês completo da nova legislação. 

Além de não ser nem metade do volume processual registrado nos meses de dezembro 
de 2015 e de 2016, o número do último mês do ano passado é o menor num 
levantamento feito pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) com exclusividade para 

o Estadão/Broadcast com dados mensais dos últimos três anos. Em novembro 
passado, por outro lado, o ingresso de ações trabalhistas em varas do Trabalho 

alcançou o pico da série trienal: 289,4 mil. 

As dúvidas sobre como a nova lei seria aplicada pelos juízes e o maior rigor trazido 
pela reforma no acesso ao Judiciário – em especial, o dispositivo que impõe a quem 
perde o processo a responsabilidade de pagar custos processuais da parte vencedora 

– causaram, primeiro, antecipação e depois, com as novas regras em vigor, paralisia 
das ações trabalhistas. 

“Os advogados preferiram, como é natural, lidar com o conhecido e evitar os riscos do 
desconhecido”, disse Estêvão Mallet, professor de Direito do Trabalho da USP: “Com a 
reforma, é natural aguardar algum tempo para ter mais elementos a lidar nos novos 

processos.” 

Por um lado, a possibilidade de o trabalhador ter de bancar as chamadas despesas de 
sucumbência – honorários periciais e advocatícios da parte vencedora – em caso de 
derrota na Justiça ajuda a inibir demandas nas quais as chances de vitória são 

remotas. Por outro, a insegurança sobre como a reforma será interpretada por 
magistrados, bem como a respeito de como o Supremo Tribunal Federal (STF) vai 

julgar a constitucionalidade de artigos da nova lei, leva advogados a esperar por maior 
clareza antes de protocolar novas petições. 

Em dezembro passado, as ações trabalhistas não chegaram a mil em cinco dos 24 

tribunais regionais do trabalho distribuídos pelo País: 14.ª Região, que abrange 
Rondônia e Acre; 20.ª (Sergipe); 21.ª (Rio Grande do Norte); 22.ª (Piauí) e 24.ª (Mato 
Grosso do Sul). 

No Tribunal Regional da 2.ª Região, o maior do Brasil e que engloba a Grande São 
Paulo e a Baixada Santista, o volume de processos caiu para menos de 500 ações por 
dia após a reforma. Antes dela, vinha numa média diária superior a 3 mil, chegando a 

beirar 13 mil um dia antes de a lei entrar em vigor. 
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TST se reúne na terça-feira para discutir jurisprudência pós-reforma 

trabalhista 

05/02/2018 – Fonte: Relações do Trabalho/TST 

 
 

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho se reúne na próxima terça-feira (6), a partir 
da 14h, para discutir as alterações de sua jurisprudência em função das mudanças na 

CLT introduzidas pela reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). 
 
O ponto de partida dos debates é uma proposta, elaborada pela Comissão de 

Jurisprudência e Precedentes Normativos do Tribunal em novembro do ano passado, 
que trata de 34 temas que foram objeto de mudança legislativa, entre eles horas de 

deslocamento (in itinere), diárias de viagem e supressão de gratificação de função. 
Veja aqui e aqui as propostas da comissão. 
 

“Não há dúvidas de que, a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, em 
11/11/2017, muitas súmulas precisam ser revistas”, afirma o presidente do TST, 

ministro Ives Gandra Martins Filho. 
 
Dois outros pontos importantes serão objeto de discussão e dizem respeito ao direito 

intertemporal, ou seja, à modulação dos efeitos das mudanças legislativas. A primeira 
é se a nova redação da CLT se aplica aos contratos já em vigor ou apenas aos novos 

contratos. A segunda diz respeito aos processos trabalhistas já em curso. 
 
De acordo com as regras estabelecidas pela própria Reforma Trabalhista em relação à 

aprovação e alteração de súmulas, a sessão contará com a participação de entidades 
sindicais de trabalhadores e patronais, entidades de classe (associações de advogados 

e de magistrados, entre outras) e órgãos públicos (Ministério Público do Trabalho e 
Advocacia-Geral da União). Cada grupo terá 30 minutos para sustentações orais, 
totalizando duas horas. 

 
A sessão é aberta ao público e será transmitida ao vivo pelo Portal do TST e pelo canal 

do TST no YouTube. 
 
Pedidos para fotografia e filmagem devem ser encaminhados previamente à Secretaria 

de Comunicação, por e-mail (secom@tst.jus.br) ou pelo telefone (61) 3043-4907. 
 

TST decide se regras valem para pedido antigo 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

Parte das dúvidas sobre como a reforma trabalhista será aplicada nos tribunais começa 

a ser dirimida já no mês de fevereiro. O plenário do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) se reúne no dia 6 para decidir se valida o parecer encaminhado pela comissão 
de jurisprudência da Corte um mês antes de a reforma entrar em vigor e que, entre 

outros pontos, considera que as novidades trazidas por ela valem apenas para novos 
contratos. O entendimento foi manifestado também antes de a Medida Provisória (MP) 

808 estabelecer que as alterações valem a todos os contratos vigentes.  

O TST vai decidir ainda se a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência deve 
ser feita apenas nas ações ajuizadas após a reforma entrar em vigor. Se esse for o 
entendimento, trabalhadores que tiverem entrado com ações até 10 de novembro 

deverão ficar livres desse tipo de despesa em caso de derrota na Justiça do Trabalho. 
Hoje, esse risco existe, porque há casos de juízes que aplicaram a nova regra em 

processos antigos.  

Além da revisão da jurisprudência do TST, que serve de norte aos tribunais de primeira 
instância, advogados aguardam o posicionamento do Supremo sobre 12 ações que 
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questionam a constitucionalidade de artigos da reforma que versam sobre 
indenizações por danos morais, o fim da contribuição sindical obrigatória e a jornada 
de trabalho intermitente. As restrições colocadas pela nova lei à Justiça gratuita 

também são alvo de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-
Geral da República (PGR).  

Para a advogada trabalhista Cláudia Securato, sócia do escritório Securato e Abdul 
Ahad Advogados, a tendência é que o fluxo de novas ações na Justiça do Trabalho 
volte a subir quando esses pontos forem resolvidos.  

Ainda assim, ela acredita que as novas regras de sucumbência, assim como a exigência 
de que o trabalhador indique com precisão, já na petição inicial, o direito pleiteado e 
a indenização requerida, contribuirão para que as ações sejam mais “realistas”, 
desafogando o Judiciário de pedidos sem fundamento. Para Cláudia, isso pode fazer 

com que os processos sejam julgados mais rapidamente. “A Justiça do Trabalho poderá 
ficar mais célere, já que os processos devem vir mais enxutos, com menos pedidos.” 

 

O futuro do Brasil está na média empresa? 

05/02/2018 – Fonte: GS Notícias (Postado em 03-02-1018) 

Há cinco anos à frente da Roland Berger no Brasil, o português António Bernardo tem 
uma visão positiva do Brasil, apesar dos entraves políticos. Responsável pela 
elaboração do Plano Estratégico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), que será entregue em fevereiro, pelo projeto de melhoria de eficiência 

da Eletrobras e pelo novo desenho da Infraero, ele destaca que um dos maiores 
problemas do Brasil é a falta de planejamento de médio e longo prazo. "O País precisa 

de uma agenda estratégica para os próximos 20, 25 anos. Mas hoje isso não existe." 

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele levanta alguns pontos que 
precisam ser atacados pelo próximo governo para destravar a economia, como a baixa 

produtividade, os elevados spreads dos bancos, baixo investimento e a pesada 
estrutura do Estado. A seguir alguns trechos da entrevista: 

Vocês estão desenhando a nova estratégia do BNDES e estudando vários 
setores. Que conclusões vocês chegaram?  

Somos positivos com o País. Acreditamos que há um potencial de desenvolvimento 
grande. Falo com investidores internacionais todas as semanas e vejo que há apetite 
para investir aqui. Mas percebemos que o País precisa de uma agenda estratégica para 

os próximos 20, 25 anos. Hoje esse é o problema do Brasil. Não existe planejamento 
estratégico. A gente vê uma oportunidade, pós eleições, de criar um consenso e visão 

estratégica para o País. 

E o que deve ter essa agenda? 

O mais importante é aumentar a produtividade. Nos últimos dez anos, vemos que os 
salários aumentaram mais que a produtividade. Isso reduz a competitividade. Para 
aumentar a produtividade, tem de investir mais. Mas o Brasil investe 17% do PIB e 

tem de chegar a, pelo menos, 22% ou 24% para estar num grau de desenvolvimento 
importante. 

Isso melhora a produtividade? 

Sim, mas não é só isso. O Brasil também precisa investir mais em pesquisa e 
desenvolvimento. Hoje isso representa 1,3% do PIB. A Coreia investe 4,2%; a China, 
2,3%. O Brasil tem de investir no mínimo o dobro. Outro ponto: o Brasil tem uma 

economia muito fechada. As exportações e importações significam 18% do PIB. No 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/o-futuro-brasil-esta-na-media-empresa


México, 75%; na Alemanha, 80%; e na Colômbia, 105%. A economia fechada dificulta 
trazer inovação e ser mais competitivo. É claro que os empresários preferem uma 
economia mais fechada, pois querem estar protegidos da concorrência internacional. 

Mas, no médio e longo prazos, é um problema para a competitividade da economia. O 
Brasil conta com 1% do comercio mundial. É nada. Uma economia de US$ 2 trilhões 

tem de ter um peso maior no mundo.  

E qual o peso da questão fiscal na melhora da produtividade? 

O setor público é muito pesado. O Estado tem a função de regular. Agora, tudo aquilo 
que o setor privado pode fazer melhor, o Estado não deve estar presente. Se não, o 

que ocorre? Lava Jato. Como é possível um déficit nominal de 9% do PIB e déficit 
primário de quase 3%? A União Europeia tem uma regra que o déficit nominal não 
pode ser superior a 3% do PIB. A questão das reformas não é ideologia. É um grande 

esforço necessário. A agenda estratégica do País precisa redirecionar o perímetro do 
Estado. 

E qual será o papel do BNDES? 

A estratégia do BNDES é quase a estratégia do Brasil. Temos dedicados dias e noites 
a esse projeto, que nos obrigou a estudar todos os setores do País e quais os fatores 
de desenvolvimento. O papel do BNDES pode ser estruturante para o futuro da 

economia. 

Qual será o foco do BNDES? 

Achamos que o futuro do Brasil está na média empresa. O País tem médias empresas 
que podem ser muito interessantes e podem se desenvolver bastante. Mas elas 

convivem com um problema: não há crédito. Gosto sempre de dar o exemplo da 
Alemanha. O país não vive só da Siemens e da Mercedes. Ele vive das médias 
empresas, que são internacionalizadas, investem muito em pesquisa e 

desenvolvimento.  

O peso das exportações no PIB na Alemanha é 80%. São essas empresas, muitas 
delas médias, que são proativas no mercado mundial. Então, achamos que o Brasil 

tem de olhar mais a média empresa. Esse é um dos segmentos que vai ser muito 
importante para a geração de trabalho e de emprego e maior internacionalização. 

Nesse caso, tem de combinar com os bancos. 

Os bancos ainda não conseguiram encontrar um modelo adequado para as pequenas 
e médias empresas. O setor bancário é muito forte no Brasil, mas vai passar por uma 
fase de mudanças porque os spreads são muito elevados e o custo de capital alto. 
Achamos que eles têm de melhorar a eficiência. Os bancos acham que são muito 

eficientes, mas quando comparamos com outros internacionais, a realidade não é 
assim. Os bancos têm eficiência porque têm receitas altas e spreads elevados. Para o 

bem da economia, esses spreads têm de ser reduzido.  

Os bancos são ineficientes? 

No Brasil, os custos operacionais sobre volume de ativos são 4,5% e na Europa e 
Estados Unidos, 2% e 2,5%.  

Por que esse custo é alto? 

Por vários motivos: tem muito pessoal, contingências trabalhistas e elevado peso das 
provisões para crédito. Isso quer dizer que os modelos de riscos dos bancos não são 
muito eficazes. Eles têm de provisionar muito. O modelo não é bom.  



E o setor de infraestrutura? 

Essa é uma área que será muito importante para elevar a produtividade e 
competitividade do País. Mas também precisará de plano estratégico para os próximos 

anos. É necessário ter um racional estratégico e prioridade porque não há recursos 
ilimitados. Em dez anos, calculamos que o País terá de investir R$ 300 bilhões por 
ano. É preciso criar disciplina e prioridades. 

 

O avanço na construção civil 

05/02/2018 – Fonte: GS Notícias 

 
Se há ainda um setor da indústria com enorme atraso tecnológico, este é o da 
construção civil, mas a expectativa dos especialistas indica que ele irá mudar, e 

rapidamente. A construtora será como uma montadora de carro, define a Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção. Pronto o projeto, começa a montagem do 

prédio.  
 
Os fornecedores, conhecidos como sistemistas na indústria automobilística, entregam 

o material pré-fabricado, e os técnicos especializados fazem a montagem. Neste caso, 
cresce a importância do mestre de obras, que terá de dominar os conhecimentos, 

como o da tecnologia do BIM, que cria digitalmente modelos virtuais de uma 
construção e permite melhor controle do que os processos manuais. 

  
Negócio multicanal  
A Via Varejo, que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, começou um projeto 

de venda de mídia publicitária em espaços das lojas para anunciantes interessados em 
diferentes plataformas e com grande exposição. É o primeiro modelo de negócio 

multicanal e já disponível em dezenas de unidades do Brasil.  
 
Na Feira de Hannover  

O Sebrae-RS acaba de publicar edital de chamada pública para as empresas que 
queiram participar da Feira Industrial de Hannover 2018, entre 23 e 27 de abril. O 

valor do pacote da missão, organizada pela entidade com a Fiergs, é de R$ 12 mil, 
mas para pequenos negócios baixa para R$ 8,45 mil, em 10 vezes.  
 

Os 10 anos da Okna  
A Okna, produtora de conteúdo audiovisual, de Porto Alegre, acaba de encerrar os 10 

anos de sua fundação com mais de 100 prêmios no currículo. Ela realizou, ao longo da 
década, 44 projetos entre seis longas-metragens, 15 médias e 20 curtas, além de três 
séries de TV. Gerou ainda cerca de 1,5 mil empregos diretos e participou da formação 

de diversos profissionais, segundo a diretora Aletéia Selonk.  
 

Recorde de visitações  
A Cooperativa Vinícola Aurora registrou, no ano passado, mais de 180 mil visitações 
no roteiro turístico em sua matriz de Bento Gonçalves, batendo novo recorde. É a 

vinícola que mais recebe visitantes, de várias partes do Brasil e exterior, recepcionados 
por uma equipe de 27 profissionais especializados.  

 
Pagar em criptomoeda  
O portal Acionista, com sede em Porto Alegre, mas cobertura nacional do mercado 

financeiro, é o único website independente do setor que aceita pagamento de serviços 
de publicidade e outras divulgações em criptomoedas, como Bitcoin e Etherium. 

Mesmo no momento em que se questiona sua credibilidade. Para facilitar o acesso, o 
Acionista criou também seu aplicativo.  
 

 
 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/avanco-na-construcao-civil


As melhores cachaças do Brasil  
Cinco cachaças gaúchas estão entre as 12 melhores do Brasil, segundo degustação da 
Cúpula da Cachaça. Quatro são da Weber Haus, de Ivoti, e uma da Casa Bucco, de 

Bento Gonçalves. A Weber Haus Lote 48 - Extra Premium 6 Anos ficou em 5º lugar; a 
Amburana, em 6º lugar; a Leandro Batista, em 8º; e a 7 Madeiras, em 12º.  

 
A Casa Bucco ficou em 7º. Todas se enquadram na categoria Ouro, das cachaças 

envelhecidas. A escolha, em três fases, começou em setembro de 2017. Na primeira, 
mais de 40 mil pessoas elegeram, pela internet, 250 entre 1,1 mil rótulos; e, na última, 
os especialistas, reunidos em Analândia (SP), as 50 melhores. O ranking da Cúpula da 

Cachaça é realizado a cada dois anos, baseado em características visuais, olfativas e 
gustativas, além do conjunto de sua personalidade, harmonia e qualidade.  

 

Política de home office é vantajosa para empresa 

05/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

Para empresas que oferecem programas de home office aos funcionários, as vantagens 
de ter equipes trabalhando de casa superam os problemas. "A prática permite a 
otimização das atividades e a redução de custos", afirma Eduardo Almeida, presidente 

da empresa de tecnologia Unisys para a América Latina, que tem uma política de 
teletrabalho desde 2016.  

Sem a necessidade de manter escritórios, empresas conseguem economizar ao alocar 

partes da equipe em casa.  

Com a regulamentação do teletrabalho após a reforma trabalhista de 2017, deve 
constar no contrato quem vai arcar com os custos de infraestrutura e equipamentos 
necessários para a atividade, como internet e computador.  

 

Gabriel Cabral/Folhapress 

 

 

A publicitária Fabiana Guilherme, 30, trabalha em seu quarto e presta serviço para 

uma agência na qual todos fazem home office 

"A lei não fixa que a empresa pague esse custo, mas que as partes negociem", diz 
Paulo Lee, advogado trabalhista sócio do escritório Crivelli Advogados Associados. "Se 
o trabalhador não conseguir colocar no contrato de trabalho, por escrito, que a 

empresa vai arcar com esse custo, ele vai ter que pagar."  

Segundo o Banco do Brasil, que fez um projeto piloto de teletrabalho com mais de cem 
funcionários, houve um aumento de produtividade.  

De acordo com Jean Carlos Nogueira, diretor de recursos humanos da Gol, que tem 

cerca de 900 funcionários de call center trabalhando de casa, a prática diminui o 
absenteísmo, já que não há dificuldades de deslocamento.  

Por lei, quem faz home office hoje não está sujeito a controle de jornada. Ou seja, o 
trabalho deve ser mensurado por produtividade, não por horas de expediente.  

"O empregador não tem como verificar que horas o funcionário começou a trabalhar, 
quando parou para almoçar", diz Daniela Yuassa, advogada trabalhista do escritório 
Stocche Forbes.  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/02/1955267-politica-de-home-office-e-vantajosa-para-empresa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/02/1955266-home-office-e-saida-para-ganhar-tempo.shtml


Em teoria, desde que se entregue tudo dentro do prazo, é possível administrar o tempo 
como quiser. Na prática, pode não ser tão vantajoso para o empregado.  

"Na empresa você sabe que vai entrar às 9h e sair às 18h. O resto você tem para seu 

lazer. Isso não acontece quando você trabalha em casa, porque o local de descanso 
também é de trabalho. Dependendo da situação, é mais prejudicial do que benéfico", 
diz Paulo Lee. E, como não há jornada, quem trabalhar mais não recebe hora extra.  

Para as empresas, fica difícil disseminar sua cultura empresarial, tarefa mais fácil com 
a proximidade. Também não funciona bem em equipes em que os gestores não 
confiam nos funcionários.  

Para Josué Bressane, sócio-diretor da consultoria Falconi Gente, porém, isso não 
deveria ser um entrave para implementação do teletrabalho.  

"As pessoas acham que têm controle sobre o funcionário pelo fato de ele estar ali, mas 
não têm. Não sei se ele está falando com nosso cliente ou se está no WhatsApp com 

alguém de fora", afirma. "Ou você entende que é uma mudança de hábito ou não vai 
dar certo."  

O QUE DIZ A REFORMA TRABALHISTA  

JORNADA 

Não há limite para as horas trabalhadas nem pagamento de hora extra. Empregado e 
empresa devem acordar a quantidade de tarefas  

INFRAESTRUTURA 
A lei não exige que a empresa pague por computador, telefone e internet. Caso haja 

um auxílio, deve constar no contrato ou o funcionário arca com todos os custos  

BENEFÍCIOS 
São os da CLT, como férias e 13º. O vale transporte só é obrigatório se o funcionário 

ficar um ou dois dias no escritório. Já o vale refeição, não previsto em lei, deve ser 
dado normalmente caso seja prática da empresa  

ACIDENTES 
O empregador deve instruir o funcionário sobre como evitar acidentes de trabalho e 
fazê-lo assinar um termo de responsabilidade. Em caso de acidente, a empresa pode 
alegar que não tem como saber se ele trabalhava no momento  

TROCA DE REGIME 

Para mudar de presencial para teletrabalho, empregador e funcionário devem 
concordar. Se a mudança for inversa, a empresa deve avisar no mínimo 15 dias antes  

 

Home office é saída para ganhar tempo 

05/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

Trabalhar em casa não é só ficar de pijama e chinelo o dia todo. Para muitos adeptos 
do home office, o dia a dia profissional lembra a rotina de um escritório, mas com 

roupas mais confortáveis.  

Para manter a produtividade, é essencial ter disciplina. Seja por meio de horários 
regrados para começar e terminar as atividades ou por um plano de metas, é preciso 

ter controle para não se distrair.  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/02/1955266-home-office-e-saida-para-ganhar-tempo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/02/1955267-politica-de-home-office-e-vantajosa-para-empresa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/02/1955267-politica-de-home-office-e-vantajosa-para-empresa.shtml


"Determino objetivos para completar no dia, mas é flexível. Muitas vezes tiro um 
tempo para alguma tarefa pessoal e trabalho até mais tarde depois", afirma o 
desenvolvedor web Luciano Baldicerotti, 26, que trabalha em casa há três anos.  

Horários flexíveis e fuga do trânsito das cidades grandes resultam em mais qualidade 
de vida, vantagem exaltada por quem aderiu ao home office, trabalhando como 
autônomo ou em regime de teletrabalho (veja abaixo).  

"Eu me desgastava demais, levava uma hora e meia para chegar ao trabalho todos os 
dias", diz a publicitária Fabiana Guilherme, 30, que há sete meses deixou uma agência 
para prestar serviço a uma empresa na qual os seis funcionários trabalham 

remotamente. "É tudo por Skype."  

O estresse também levou a farmacêutica Lívia Teixeira, 28, a deixar há dois anos seu 
trabalho em uma indústria e a trabalhar em casa como coach, com foco no 

atendimento a pessoas com fibromialgia. "Agora sou outra pessoa, antes eu chorava 
todos os dias, chegava às 7h30 no trabalho e ficava até as 20h, e o ambiente era 
horrível."  

Seu pai, empresário, e sua mãe, professora de inglês, também trabalham em casa, o 
que a ajuda a não se sentir sozinha. "Às vezes fico solitária, aí converso com eles."  

O isolamento é a principal reclamação de Fabiana sobre o home office. Ela divide uma 
casa em São Paulo com mais duas pessoas e trabalha em seu quarto. "Chega uma 

hora que cansa ficar o tempo todo lá. Se você tem uma sala em casa só para trabalhar, 
é mais tranquilo."  

 

 

Rafael Hupsel/Folhapress 

 

 

A analista de marketing Melissa Sliominas, 39, no quarto onde trabalha de forma 
remota há dois anos 

Por parte dos empregadores, o corte de custos com espaço físico é justificativa para 
adotar o teletrabalho. Foi o que motivou a empresa de TI em que a analista de 
marketing Melissa Sliominas, 39, trabalha a adotar o home office. Ela deve cumprir 

uma carga horária semanal de trabalho, como se estivesse no escritório, mas tem 
flexibilidade para definir seus horários. Todos os dias, marca o começo e o término do 
expediente num aplicativo.  

Sua dica é não se esquecer de que haverá cobranças por resultados. "Se não tiver 
disciplina, você se perde, porque tem a geladeira, o cachorro, a televisão", afirma.  

Ela vai ao escritório às sextas, quando encontra seus colegas. "O pouco contato visual 
é um ponto negativo de ficar em casa para quem é mais olho no olho, como eu."  

A empresa forneceu o computador e paga R$ 100 por mês para ajudar na conta da 
internet. Esse auxílio não é obrigatório em lei e depende de acordo entre empregado 
e empregador.  



Atendente remota de call center da Gol, Cristina Mariano, 44, procurou o emprego já 
pensando em ficar em casa. "Perdia quatro horas no trânsito", afirma. Agora ela 
trabalha em um escritório montado na residência, com horário fixo. Equipamentos, 

internet e telefone necessários para a função são de sua responsabilidade. "É como se 
eu saísse para trabalhar, mas fico perto dos meus filhos."  

 

Inadimplência do consumidor sobe 1,6% em janeiro ante dezembro 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

A inadimplência do consumidor medida pela Boa Vista SCPC subiu 1,6% em janeiro 
ante dezembro já descontados os efeitos sazonais, segundo os dados nacionais da 
instituição. Na comparação com janeiro de 2017, houve redução de 6,2% e, no 

acumulado em 12 meses, a queda foi de 3,8%.  

No confronto mensal, por região, o maior avanço foi verificado no Sul do País, de 
5,5%. Norte e Centro-Oeste registraram a mesma alta, de 3,9%. No Nordeste, o 

aumento da inadimplência foi de 2,2%. Já o Sudeste foi a única região que mostrou 
retração no período, de 0,2%.  

A Boa Vista SCPC espera que o estoque de inadimplência permaneça em ritmo estável 

em 2018, com a perspectiva de crescimento da economia e renda, juros menores e 
inflação controlada induzindo uma retomada sustentável da demanda por crédito. 
 

Correios aumentam preço do despacho postal 

05/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

Preço do despacho postal, tarifa paga pelos importadores, subiu de R$ R$ 12 
para R$ 15 a partir desta segunda-feira (5) 

 

Os Correios reajustaram nesta segunda-feira (5) o preço do serviço de despacho 
postal, tarifa paga por importadores. O preço subiu de R$ 12 para R$ 15. O valor não 
era reajustado desde a implantação da tarifa, em outubro de 2014. 

“No segmento de encomendas, os Correios concorrem com empresas privadas e o 
cálculo do reajuste é baseado na variação de custos, tendências do mercado e 
evolução do cenário comercial de livre concorrência”, afirmou os Correios em nota. 

O despacho postal é o valor pago pelos importadores em razão da prestação dos 
serviços de suporte postal e apoio administrativo às atividades de tratamento 
aduaneiro. O objetivo da tarifa é cobrir os custos com o processo de recebimento dos 
objetos, inspeção de raio X, armazenagem, recolhimento dos impostos, comunicação 

com destinatário e remetente, além da devolução da encomenda quando o destinatário 
não realiza o pagamento dos tributos.  

Desde 22 de janeiro de 2018, todas as encomendas internacionais cuja declaração de 
importação for registrada na plataforma eletrônica Minhas Importações estarão 
sujeitas à cobrança do serviço de despacho postal, independentemente de serem 

tributadas pela Receita Federal. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/inadimplencia-do-consumidor-sobe-16-em-janeiro-ante-dezembro/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/correios-aumentam-preco-do-despacho-postal-13y3fcwry3ia4a07nx4y2yyg7


 

Maia quer engavetar texto da reforma da Previdência   

05/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

Deputado se irritou com declarações de Temer e não deve agendar nova data 
para votação  

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia - Ueslei Marcelino/Reuters  

Sem previsão de que o governo conseguirá os votos necessários para aprovar a 
reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pretende 

engavetar o projeto e transferir o ônus da derrota para o Palácio do Planalto. 

Maia não deve agendar nova data para a apreciação da proposta caso não haja apoio 
de 308 dos 513 deputados para aprová-la em 20 de fevereiro, para quando está 
prevista a votação em plenário. 

Seu plano é dizer que o texto ficará como "legado" para ser votado em 2019 pelo novo 
presidente da República que será eleito neste ano. 

O deputado se irritou com as declarações do presidente Michel Temer sobre "ter feito 
sua parte" para que a reforma avançasse no Congresso, e estuda fazer um discurso 

duro, com críticas à articulação do Planalto, caso não haja votos suficientes para 
aprová-la na data prevista. 

A conta de Maia é a seguinte: quanto mais Temer e sua equipe tentarem transferir 
aos deputados a culpa por não terem dado aval ao projeto, mais agressiva deve ser 
sua fala quando a reforma naufragar por completo. 

A aliados, o presidente da Câmara disse que isentará os parlamentares —os deputados 
resistem em aprovar mudanças no sistema previdenciário em ano de eleição— e 
enumerará os motivos pelos quais, na sua opinião, o governo não conseguiu apoio. 

Ele avalia que o Planalto gastou boa parte de seu capital político no ano passado para 
enterrar as duas denúncias contra Michel Temer. 

Maia admite que a derrota da Previdência já é prevista por políticos, empresários e 
investidores, mas acredita que propostas como a reoneração da folha de pagamento, 
a privatização da Eletrobras, entre outras, podem ser uma forma de acalmar o 

mercado. Com a Previdência fora da pauta, esses projetos terão um caminho mais 
livre para avançar no Congresso. 

Temer e seus auxiliares, por sua vez, não querem reconhecer que a batalha terminou 
e ainda articulam para que o texto —já bastante desidratado em relação ao 
original— consiga o aval da Câmara este mês. 

REUNIÃO 

Neste domingo (4), por exemplo, Temer se reuniu no Palácio do Jaburu com o relator, 
Arthur Maia (PPS-BA), e os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Moreira Franco 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/maia-quer-engavetar-texto-da-reforma-da-previdencia.shtml


(Secretaria-Geral), para debater os pontos que ainda podem ser negociados na 
tentativa de vencer as resistências dos deputados indecisos. 

Pedidos de alterações foram feitos, inclusive, pelo presidente da Câmara, que, apesar 

de estar bastante pessimista quanto à aprovação —a conta do governo hoje é de cerca 
de 250 votos a favor da reforma—, não quer passar a ideia de que desistiu por 
completo da proposta. 

Nas suas articulações, Rodrigo Maia vai tentar conquistar votos diretamente com 
governadores e prefeitos que têm projetos a serem votados na Câmara e podem 
pressionar os deputados de sua base a apoiarem a medida. 

Entre o que está sendo negociado está a criação de um sistema de transição para 
servidores públicos que ingressaram antes de 2003 e a retirada da proposta de 
limitação a dois salários mínimos para o acúmulo de pensão e aposentadoria. 

Na reunião deste domingo, o governo ficou de fazer as contas para ver se será possível 
flexibilizar esses pontos. 

CÁLCULO ELEITORAL 

A postura que vem adotando durante o debate e a votação cada vez mais próxima da 
reforma da Previdência é também um cálculo eleitoral do presidente da Câmara. 

Há pelo menos três meses, ganhou forma —e articulação— sua pretensão de se 
candidatar ao Planalto nas eleições de outubro. 

Maia aparece apenas com 1% das intenções de votos na última pesquisa Datafolha e 
sabe que a Previdência é uma bandeira pouco popular. 

Sua estratégia agora é colocar em pauta na Câmara propostas de segurança pública 
e saúde, com mais apelo junto à sociedade. 

Auxiliares do ministro da Fazenda avaliam que Maia poderia tentar culpar Meirelles 
pelo fracasso da reforma. 

Ambos disputam o posto de candidato da centro-direita como uma alternativa a 
Geraldo Alckmin (PSDB), e, inicialmente, avaliavam que obter protagonismo à frente 
da medida era essencial para o sucesso das candidaturas. 

Maia, no entanto, diz que não pretende transferir o ônus da derrota para o ministro. 
O deputado acredita que, caso o Planalto decida lançar um candidato do governo, o 
próprio Temer poderia ser esse personagem. 

Com aprovação baixíssima, o presidente nega que disputará a reeleição. Segundo o 
Datafolha, 87% das pessoas não votariam em alguém indicado por ele. 

 

Temer se reúne com Meirelles, Moreira e relator da reforma da Previdência 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

O presidente Michel Temer está reunido neste domingo, 4, no Palácio do Jaburu, com 
o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), e com os 
ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Moreira Franco (Secretaria Geral da 

Presidência).  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-se-reune-com-meirelles-moreira-e-relator-da-reforma-da-previdencia/


Eles estão discutindo como a proposta será encaminha nesta semana na Câmara na 
volta do recesso parlamentar. Inicialmente, a apreciação em plenário da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) começará no dia 19 de fevereiro, após o carnaval. Há, 

no entanto, uma expectativa de que seja apresentada uma emenda aglutinativa com 
mudanças no texto que foi aprovado na comissão especial.  

“Depende mais do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele vai determinar essa questão 
(do encaminhamento nesta semana)”, disse o relator ao Broadcast Político, serviço de 
notícias em tempo real do Grupo Estado.  

Segundo o relator, ainda não foi definido se realmente haverá ou não alterações na 
proposta, articulação que caberá aos líderes da base aliada. Um jantar na segunda-
feira, 5, na residência oficial da Câmara definirá se será apresentado um texto 
alternativo com as mudanças sugeridas pela base governista. 

 

Planilha mostra que governo só tem 237 votos na Previdência 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

A poucos dias da votação da reforma da Previdência na Câmara, o governo conseguiu 
contabilizar no máximo 237 deputados favoráveis à proposta, segundo planilha de 
cruzamento de votos obtida pelo Estadão/Broadcast.  

Aliados do governo têm dito possuir 270 votos, mas o cenário mostra que o caminho 
a ser trilhado é ainda maior. Para conseguir aprovar a proposta, são necessários 308 
votos em dois turnos de votação.  

A contagem mais recente, que aponta os 237 votos, foi feita no Palácio do Planalto, 
com assessores do ministro Carlos Marun e o vice-líder do governo na Câmara Darcísio 
Perondi (MDB-RS), em 29 de janeiro, segundo anotação registrada na planilha.  

Levantamentos anteriores, de dezembro, oscilaram entre 212 e 230 votos a favor.  

A contagem que aponta o menor número de votos é creditada ao deputado Beto 

Mansur (PRB-SP), vice-líder do governo na Câmara e um dos “planilheiros” do governo 
em votações relevantes. Nesse levantamento, foram contabilizados 208 votos 
contrários, mais que o suficiente para enterrar de vez a proposta.  

Mansur disse à reportagem que a contagem que ele fez – que mostrava 212 votos 
favoráveis – é antiga. Insistiu que hoje o governo tem cerca de 270 votos. “Faltam 
cerca de 40 votos para a aprovação, podemos recuperar durante essa semana”, 

afirmou. Ele aposta na capacidade de convencimento dos presidentes de partidos, que 
nos próximos meses determinarão a forma como serão divididos os recursos do fundo 
eleitoral para as campanhas.  

Procurado, Marun não negou a informação sobre a contagem, mas argumentou que o 
governo já tem “bem mais votos do que isso”. “Teremos os votos para vencer”, 
garantiu.  

Cruzamento  

O governo está fazendo um cruzamento das contagens para tentar identificar com 
maior precisão a tendência de voto dos deputados e intensificar o corpo a corpo sobre 
os indecisos.  

O documento contém histórico de votações na reforma trabalhista, impressões sobre 
como deve ser feita a abordagem e ainda deixa clara a contribuição de entidades 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/planilha-mostra-que-governo-so-tem-237-votos-na-previdencia/


empresariais no trabalho de contagem dos votos e de convencimento dos 
parlamentares.  

A lista contém recados como “funcionário (público), não adianta”, no caso de um 

deputado de partido aliado que é servidor e apresenta tendência de voto contrário. 
Um dos motes da campanha do governo para aprovar as mudanças na Previdência é 
o “combate a privilégios”, que mira justamente no funcionalismo.  

Outras anotações que aparecem na planilha são “cair o mundo em cima” ou “merece 
pressão”, no caso de parlamentares indecisos. Há também um deputado aliado que 
ganhou a alcunha do que “sempre quer mais” nas negociações com o governo – ele 

aparece como indeciso na planilha.  

Há observações sobre “quem vai em cima” do deputado para convencê-lo a votar a 
favor da reforma. Essa atribuição recai sobre ministros, líderes de partidos na Câmara 

e entidades empresariais, inclusive estaduais, que ficam responsáveis por conversar 
com parlamentares de seus Estados.  

Apesar do cenário desfavorável de votos apontado nos levantamentos, a avaliação é 
de que há outros 70 deputados indecisos com “tendência” de votar pela aprovação da 

reforma, segundo uma fonte do governo que participa das negociações.  

 

Votação da Previdência não ficará para março, diz Marun 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, admitiu que ainda faltam votos 
para que o governo aprove a reforma da Previdência, mas diz ainda acreditar que ela 

será aprovada este mês. “O jogo está recomeçando”, disse o ministro. Segundo ele, 
fevereiro é uma espécie de “prorrogação” e não há chances de que a reforma fique 
para março. “Votação não ficará para março, o processo de discussão e votação será 

em fevereiro”, completou.  

Marun, que inicialmente disse não saber quantos votos o governo tinha, acabou 
admitindo nesta segunda-feira, 5, que, na contagem oficial que está coordenando, há 

necessidade de buscar pelo menos 40 votos. “Num universo de 80 a 100 indecisos, 
não é uma missão impossível”, destacou.  

Um pouco antes de falar em números, Marun tinha dito apenas que não sabia quantos 

votos tinha, mas “no dia 20 teremos os 308 votos”.  

Ao ser questionado sobre possíveis mudanças no texto durante o trabalho de discussão 
no congresso, Marun reiterou que o governo não quer que a reforma perca a sua 
essência de combater privilégios. “Somos o governo do diálogo e podemos ainda 

aceitar apoiar propostas desde que não firam o espírito da reforma”, afirmou.  

Contagem  

A poucos dias da votação da reforma da Previdência na Câmara, o governo conseguiu 
contabilizar no máximo 237 deputados favoráveis à proposta, segundo planilha de 

cruzamento de votos obtida pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do 
Grupo Estado.  

Aliados do governo têm dito possuir 270 votos, mas o cenário mostra que o caminho 
a ser trilhado é ainda maior. Para conseguir aprovar a proposta, são necessários 308 
votos em dois turnos de votação. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/votacao-da-previdencia-nao-ficara-para-marco-diz-marun/


Antes do dia 20, não há posicionamento para tirar Previdência da pauta, diz 

Maia 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), distribuiu nota à imprensa na manhã 
desta segunda-feira, 5, para afirmar que, por ora, o cronograma de apreciação da 
Reforma da Previdência na Câmara está mantido. “Antes do dia 20 de fevereiro, não 

há da minha parte nenhum posicionamento para tirar a reforma da Previdência da 
pauta da Câmara”, disse.  

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo desta segunda, Maia pretende 
engavetar o texto porque não há previsão de que o governo conseguirá os votos 
necessários para a aprovação da matéria na data agendada, que é 20 de fevereiro. 
Pela reportagem, a intenção de Maia é dizer que o texto ficará como “legado” para ser 

votado em 2019 pelo próximo governo.  

Na nota, Maia afirma que ainda terá novas conversas, tanto com governadores quanto 
com os próprios deputados, para avaliar o cenário em torno da reforma. “Hoje tenho 

uma reunião com governadores para discutir a Previdência e outros temas. E esta 
semana, com a chegada dos deputados, vamos ouvir um a um para ver, de fato, 

quantos votos temos para a votação desta matéria”, informou.  

A reunião com governadores será realizada às 15 horas desta segunda-feira na 
residência oficial de Maia. 

 

Meirelles: governo quer manter projeto da Previdência como está no 
substitutivo 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse neste domingo, 4, que o governo 
definirá na próxima semana qual versão da proposta de reforma da Previdência vai à 
votação na Câmara no dia 19 de fevereiro.  

Após se reunir com o presidente Michel Temer, Meirelles defendeu que “o ideal” é 
manter o texto da proposta sem novas alterações, o que reduziria a economia 
esperada pelo governo como efeito da mudança no endurecimento das regras para se 
aposentar no Brasil.  

“Estamos entrando, sim, numa semana onde começa a ser decidir de forma mais 
objetiva sobre os diversos pontos. Vamos ver o que é possível fazer para termos uma 
reforma que, de um lado, preserve uma maior equidade entre todos os brasileiros, e, 

em segundo lugar, preserve a capacidade do Estado de garantir a Previdência ao 
aposentado no futuro.  

O ideal é projeto da reforma como está, mas vamos ver se é necessário alguma coisa 
de mudança”, afirmou Meirelles à imprensa, assim que saiu do encontro, no Palácio 
do Jaburu, onde mora o presidente.  

Além de Meirelles, estavam presentes na reunião o ministro da Secretaria-Geral, 

Moreira Franco (PMDB-RJ), e o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado 
Arthur Maia (PPS-BA). Inicialmente, a apreciação em plenário da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) começará no dia 19 de fevereiro, após o carnaval. Há, no entanto, 

uma expectativa de que seja apresentada uma emenda com mudanças no texto que 
foi aprovado na comissão especial.  
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Como o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, já informou, 
entre os pontos que as mudanças que o governo negocia para conseguir os 308 votos 
necessários para aprovar a reforma na Câmara, em dois turnos, estão a ampliação do 

teto de acúmulo de benefícios e uma regra de transição para funcionários públicos que 
ingressaram antes de 2003. A ideia é permitir que seja permitido o acúmulo de 

benefícios até o teto do INSS, hoje em R$ 5.645,81. No texto aprovado pela comissão 
especial, o limite era de dois salários mínimos (R$ 1.908).  

Já para os servidores que ingressaram antes de 2003, a ideia é criar uma regra de 
transição que deve durar 10 anos – para os trabalhadores da iniciativa privada, a 
transição vai durar 20 anos. Esses funcionários deverão cumprir a regra para ter direito 
à chamada integralidade (se aposentar com o último salário) e paridade (ter o mesmo 

reajuste da ativa).  

No entanto, o ministro Moreira Franco disse ao Estadão/Broadcast que o Ministério da 
Fazenda vai fazer as contas do impacto de flexibilizar a proposta que já foi aprovada 

na comissão especial.  

O relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), disse ao Broadcast 
que não estão definidas as alterações que o texto terá e que caberá aos líderes da 

base aliada do governo Michel Temer sugerirem as mudanças em troca de mais votos.  

Nesta segunda, Temer se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e 
o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun. 
À noite, um jantar está marcado na residência oficial da Câmara. A expectativa é seja 

apresentado um texto alternativo com as mudanças sugeridas pela base governista. 

 

Ofertas de ações podem chegar a R$ 25 bi até julho 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

O otimismo do mercado e a farta liquidez global poderá impulsionar um forte ano para 
as ofertas de ações na Bolsa brasileira, podendo alcançar R$ 25 bilhões até julho, se 

confirmadas as emissões engatilhadas. A novidade para o destino desses recursos é 
de que eles devem, a partir de agora, majoritariamente, ser utilizados em 
investimentos, na esteira dos primeiros sinais de recuperação da economia do País.  

Depois da oferta de R$ 7 bilhões da empresa de meios de pagamento PagSeguro na 
Bolsa de Nova York, a bolsa brasileira aguarda uma onda de listagens. Já com pedido 
de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estão nomes como Blau 

Farmacêutica, que deve ser a primeira a determinar o valor da oferta, já nesta semana.  

Nessa fila de emissões estão duas varejistas – Ri Happy e Centauro – e Neoenergia. 
O número de companhias com bancos, porém, já contratados é muito maior, entre 

elas Banco Inter, JHSF, Codemig, Almeida Jr., Notredame Intermédica, Hapvida e 
Saneago.  

O diretor gerente do Bradesco BBI, Leandro Miranda, afirma que 80% das operações 
previstas são ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) e de setores diversos.  

“O investidor está comprando a recuperação da economia como um todo”, explica o 
executivo, que prevê um potencial de até R$ 25 bilhões em ofertas de ações na 
primeira metade do ano e, no ano, um movimento que pode chegar aos R$ 40 bilhões, 

ou seja, muito próximo do resultado do ano passado. “Tenho conversado com 
empresários e observado uma boa propensão aos investimentos”, destaca Miranda.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ofertas-de-acoes-podem-chegar-a-r-25-bi-ate-julho/


Pesa favoravelmente para o sucesso das operações a recomposição de portfólio dos 
investidores, que tinham reduzido suas exposições e agora voltam a olhar os ativos 
do País.  

“Devemos ter uma sequência interessante de operações nos próximos meses. O 
mercado acionário está amplamente favorável no Brasil”, comenta Joaquim de 
Oliveira, sócio da área de mercado de capitais do escritório Cescon Barrieu.  

O advogado diz ainda que a retirada das dúvidas em torno do julgamento do recurso 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ajudou na manutenção do otimismo do 
mercado.  

Potencial  

O movimento de recuperação do Ibovespa, afirma o responsável pelo banco de 
investimento do Itaú BBA, Rodderick Greenless, que foi impulsionado pela entrada dos 
investidores estrangeiros nas últimas semanas, contribuiu para a atração das 

companhias. “As taxas de desconto melhoraram muito e isso leva as empresas a 
considerar emissões de ações”, afirma o executivo.  

Segundo ele, entre 10 e 15 ofertas de ações têm potencial para ocorrer no primeiro 
semestre do ano. O risco, lembra Greenless, fica por conta das eleições de outubro, 

que deixa mais incerto o cenário para captações a partir da segunda metade do ano. 

  

Focus: superávit comercial em 2018 cai de US$ 54,50 bi para US$ 54,04 bi 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a balança 
comercial em 2018 e 2019. A estimativa de superávit comercial este ano caiu de US$ 

54,50 bilhões para US$ 54,04 bilhões da última semana para esta. Um mês antes 
estava em US$ 52,00 bilhões. Para 2019, a estimativa de superávit recuou de US$ 
46,00 bilhões para US$ 45,00 bilhões, mesmo montante um mês antes.  

Na estimativa mais recente do BC, atualizada na Nota do Setor Externo divulgada em 
dezembro, o saldo positivo de 2018 ficará em US$ 59,0 bilhões.  

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2018 indicaram déficit 
de US$ 27,00 bilhões, ante US$ 27,20 bilhões de uma semana atrás. Há um mês, o 

déficit estimado era de US$ 29,87 bilhões. A estimativa do BC para o déficit em conta 
em 2018 é de US$ 18,4 bilhões.  

O mercado alterou a projeção de rombo nas contas externas em 2019, de US$ 40,00 
bilhões para US$ 39,70 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 42,50 
bilhões.  

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 
Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, 
tanto em 2018 quanto em 2019. A mediana das previsões para o IDP este ano seguiu 
em US$ 80,00 bilhões. Há um mês, estava no mesmo patamar. A projeção atual do 

BC para 2018 também é de IDP de US$ 80,00 bilhões.  

Para 2019, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo 
com o Focus, seguiu em US$ 80,00 bilhões. Há quatro semanas, o valor projetado era 

o mesmo. 
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Bolsa brasileira tem a primeira queda semanal em 2018 

05/02/2018 – Fonte: GS Notícias 
A preocupação com mudanças na condução da política monetária nos países 

desenvolvidos derrubou os principais mercados mundiais na sexta-feira, dia 2, e 
provocou a primeira queda semanal da bolsa brasileira neste ano.  

 
O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, caiu 1,7%, para 84.041 pontos. Na 

semana, a queda foi de 1,8% - a primeira baixa semanal desde a encerrada em 15 de 
dezembro. O volume financeiro foi de R$ 10,171 bilhões - no ano, a média diária está 
em R$ 9,7 bilhões.  

 
O dólar à vista fechou em alta de 1,47%, a R$ 3,2164. O giro foi de US$ 809 milhões. 

No mercado futuro, o dólar para março subiu 1,61%, a R$ 3,2275.  
 

 
 

PMI composto avança para 50,7 pontos em janeiro, revela IHS Markit 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

O Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de Serviços do Brasil subiu 
de 47,4 pontos em dezembro para 50 pontos em janeiro, informou a IHS Markit nesta 
segunda-feira, 5. Dessa maneira, o PMI Consolidado atingiu 50,7 pontos no primeiro 
mês de 2018 depois de alcançar 48,8 pontos em dezembro.  

O indicador da indústria caiu no mês, de 52,4 pontos para 51,2 pontos, permanecendo 
acima dos 50 pontos, que é o limite entre contração e expansão da atividade na 
metodologia da IHS Markit.  

“O conjunto de dados mais recente do PMI indicou que a economia brasileira tomou 
sentido inverso no início do ano em comparação com as contrações observadas 
durante o último trimestre de 2017”, reforçou a economista da instituição, Pollyanna 

de Lima.  

O volume de novos negócios para as empresas de Serviços cresceu no primeiro mês 
de 2018, de acordo com a instituição, após uma estagnação em dezembro. A 
recuperação foi explicada pelos empresários pelas ofertas adicionais introduzidas no 

mercado, assim como o fortalecimento das condições de demanda.  
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No que se refere a preços, os custos do setor de Serviços aumentaram, com relatos 
de combustíveis, água e energia mais caros. Assim, as empresas elevaram também 
os valores cobrados pelos seus produtos. Para reduzir os custos, as empresas de 

serviços cortaram empregos no primeiro mês do ano. O nível de empregos caiu pelo 
trigésimo quinto mês consecutivo, refletindo também a baixa utilização da capacidade 

produtiva.  

A confiança do setor de Serviços continuou a subir, com os entrevistados prevendo 
níveis mais elevados de atividades nos próximos doze meses. O sentimento positivo 

foi impulsionado por planos de reestruturação, previsões de um ambiente econômico 
melhor e projetos em fase de preparação, conforme a IHS Markit. 
 

Selic cai para 6,75% esta semana, prevê mercado 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve reduzir o ritmo de queda da taxa Selic 
de 0,50 ponto porcentual no encontro de dezembro para 0,25 ponto na primeira 
reunião de 2018, este mês, conforme quase todas as expectativas da pesquisa do 
Projeções Broadcast.  

Com exceção de apenas três estimativas, 69 instituições acreditam que os sinais são 
evidentes e o Banco Central (BC) deve cortar o juro de 7% para 6,75%. Um 
participante acredita que o Copom deve voltar a diminuir a Selic em 0,5 ponto, para 

6,50%, enquanto outros dois estimam que o BC tende a manter o juro em 7%.  

Para o fim de 2018, de 69 expectativas, 15 esperam Selic em 6,5%, 41 veem o juro 
em 6,75% e o restante (13) acredita que a taxa fechará o ano entre 7% e 8,75%. Os 

membros do Copom se reúnem a partir de amanhã, mas o resultado só deve sair na 
quarta-feira à noite.  

A maioria da corrente que aguarda diminuição do juro para 6,75% este mês se ampara 

na comunicação do BC e também no quadro inflacionário favorável. Apesar da 
perspectiva de avanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as 
expectativas indicam que o dado deve fechar 2018 abaixo do centro da meta de 4,5%. 

Além disso, consideram que a ociosidade da atividade ainda é elevada, o que não 
comprometeria a inflação.  

O economista Pedro Ramos, do Banco Sicredi, vê sinais claros de que o Copom deve 
cortar a Selic para 6,75%. “O BC teve várias oportunidades desde a última reunião, 
mas não houve qualquer indício de que deve fazer outra redução a não ser de 0,25 
ponto”, diz.  

 

Com Selic baixa, bancos melhoram remuneração de renda fixa 

05/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

Para tentar garantir que o dinheiro dos clientes continue a pingar, os bancos 
começaram a se mexer e vem melhorando a remuneração de quem aplica em 

CDBs e outros ativos de renda fixa  
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Já não anda mais tão simples atrair o investidor para a renda fixa. Pudera. Os juros 
brasileiros, historicamente altos, estão no patamar mais baixo desde sempre – e 
seguem descendo. A expectativa do mercado financeiro é de que a Selic, taxa básica 

de juros do país, seja reduzida uma vez mais (para 6,75% ao ano), na reunião do 
Comitê de Política Monetária (Copom) que começa nesta terça-feira (6). Para tentar 

garantir que o dinheiro dos clientes continue a pingar, os bancos começaram a se 
mexer.  

Nos últimos meses, eles vêm melhorando as condições de remuneração para quem 
aplica em CDBs (Certificados de Crédito Bancário) e nas letras de crédito, sejam as 
imobiliárias (LCIs) ou as agrícolas (LCAs). Mas, na prática, a queda da Selic foi tão 
intensa que os ajustes promovidos pelos bancos não conseguem compensar 

completamente a diferença. 

Papéis como os CDBs são vendidos pelos bancos para captar recursos e financiar suas 
atividades. Quem os compra, na prática, empresta dinheiro para as instituições 

financeiras, em troca de uma remuneração. Os CDBs e as letras de crédito mais 
comuns oferecem como rentabilidade um porcentual do CDI, que é a principal 
referência de remuneração para as aplicações de renda fixa.  

E é aí que as mudanças estão acontecendo. Um levantamento feito pelo aplicativo 
Renda Fixa mostra que, na média, os bancos elevaram o porcentual do CDI pago aos 
investidores do ano passado para cá, especialmente nos últimos seis meses. A 

pesquisa considerou o histórico de rentabilidade de CDBs, LCIs e LCAs com prazos de 
vencimento de um ou dois anos, com aplicação mínima de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 30 

mil e R$ 50 mil, emitidos por 30 instituições de pequeno e médio porte. 

No início de 2017, a remuneração dos CDBs com aplicação mais baixa, por exemplo, 
era de 110% do CDI para vencimento em um ano e de 116% para dois anos. 
Atualmente, segundo o Renda Fixa, é possível obter taxas de 119% e 127%, 

respectivamente. “Não foi algo pontual. Percebemos várias instituições oferecendo 
taxas mais altas nos títulos bancários”, diz Vinícius Maeda, diretor de relações com 

investidores da consultoria Magnetis. Ao que tudo indica, é uma tentativa de manter 
um certo nível de atratividade diante da concorrência com investimentos menos 
conservadores e mais rentáveis, como os fundos multimercado. 

Grandes bancos também estão ajustando remuneração de renda fixa 

O movimento chegou também aos maiores bancos. No Banco do Brasil, por exemplo, 
a remuneração das LCAs passou de 77% para 83% do CDI nos últimos quatro meses 

- e a aplicação mínima, de R$ 30 mil, caiu para R$ 10 mil. “Apesar da redução dos 
juros, a renda fixa continua sendo uma parte importante dos investimentos dos 

clientes. Com o acerto das taxas, buscamos dar uma rentabilidade efetiva melhor”, diz 
Rodrigo Ayub, gerente executivo de captação do banco.  

Melhor sim, mas nem de longe superior ao que já foi. Um CDB hipotético que 
oferecesse 100% do CDI em janeiro de 2017 teria rendido 9,95% ao longo do ano, 

quando os juros estavam mais altos. Hoje, mesmo que a taxa fosse elevada para 
supostos 105% do CDI, a rentabilidade efetiva em um ano seria bem menor, de 

7,23%, aponta a Magnetis. 

Ainda vale ficar de olho nos bancos menores e corretoras independentes 

A regra, agora, é manter os olhos abertos para as oportunidades. O banco Daycoval, 
por exemplo, iniciou uma campanha, na semana passada, oferecendo LCIs e LCAs com 
taxa de 95,5% do CDI, e para valores tão baixos quanto R$ 1 mil. A remuneração, até 
então, ficava na faixa de 94%. “Foi uma estratégia que encontramos para conquistar 

novos clientes”, diz Maurício Carlos Giarrante, superintendente de captação do 
Daycoval.  



Especialistas, no entanto, recomendam que cada oferta seja estudada com atenção. 
Em troca de uma rentabilidade melhor, os papéis de bancos como o Daycoval exigem 
uma permanência maior. Em geral, não é possível resgatar o dinheiro antes do 

vencimento, que pode variar de poucos meses a alguns anos. “É preciso combinar os 
prazos dos produtos com as necessidades do investidor”, diz Felipe Cesar Giacomini 

Ferreira, planejador financeiro certificado pela Associação Brasileira de Planejadores 
Financeiros (Planejar). 

 

Petrobras anuncia altas de 0,50% no preço da gasolina e de 0,60% no diesel 

05/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 0,50% 

no preço da gasolina nas refinarias e alta de 0,60% no do diesel. Os novos valores 
valem a partir da terça-feira, dia 6. 

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho 
de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do 
mercado e enfrentar a concorrência de importadores. 

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas 
as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. 

Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre 
o câmbio e as cotações internacionais. 

 

Stihl lança três produtos com baterias integradas 

05/02/2018 – Fonte: GS Notícias 

 
A Stihl Brasil, braço da multinacional alemã, que atua no segmento de ferramentas 
motorizadas, lança hoje três novos produtos com bateria integrada, destinados ao 

mercado nacional e muito funcionais, uma vez que basta ser conectada à tomada com 
o carregador bivolt incluso para carregar, como um celular. Batizada de Linha 

Domestic, ela reúne as ferramentas portáteis Stihl HSA 45, Stihl BGA 45 e Stihl FSA 
45, ideais para pequenas tarefas de limpeza no pátio ou jardim e pequenas 
manutenções.  

 
O item HSA 45 é um podador versátil para poda de cercas vivas, arbustos e plantas 

de pequeno porte cultivadas em jardins. Conta com lamina de 50 centímetro de 
comprimento e ângulo de 32º de afiação em ambos os lados, permitindo cortes mais 

naturais e precisos de galhos de até 12 milímetros de diâmetro. Para limpeza de folhas 
e gramas, a Stihl lança o soprador BGA 45, equipamento leve e funcional. E a outra 
novidade é a roçadeira FSA 45, para trabalhos domésticos de cortes de grama de 

pequenos jardins, pátios e áreas verdes.  
 

Com um investimento anunciado em 2017, no valor de R$ 300 milhões, a fábrica da 
Stihl, no município gaúcho de São Leopoldo, passará por ampliação, dentro de um 
projeto com metas definidas para até 2020.  

 
O primeiro projeto deste pacote será a construção de um novo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento, que ocupará em um espaço de 3.200 metros quadrados de área, 
com um investimento de R$ 38,5 milhões, cujas obras tiveram início em novembro do 
ano passado. O prédio deverá estar em funcionamento até o final deste ano.  

 
"Estamos nos preparando para um período de prosperidade nos negócios", diz o 

gerente de marketing da Stihl, Rafael Zanoni. Até 2020, o restante dos investimentos 
contemplará, além das áreas de inovação, pesquisa e desenvolvimento, a construção 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-anuncia-altas-de-050-no-preco-da-gasolina-e-de-060-no-diesel/
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/stihl-lanca-tres-produtos-baterias-integradas


de novo prédio para expansão das linhas de produção e a implementação de 
tecnologias para a automação industrial.  
 

A Stihl lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um mix 
completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos destinados ao 

mercado florestal, agropecuário, construção civil, limpeza e conservação, de 
jardinagem profissional e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de 

ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de três mil 
pontos de venda distribuídos pelo Brasil.  
 

A matriz do grupo está localizada na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida 
pela sua liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está 

presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por mais 
de 40 mil pontos de vendas no mundo.  
 

Para atender ao mercado global, a Stihl conta com unidades produtivas na Alemanha, 
Brasil, Estados Unidos, Áustria, Suíça, China e Filipinas. Desde 2008, a Stihl Brasil é 

certificada com a ISO 14.001 e a Oshas 18.001, ambas recertificadas em 2017. O 
Grupo Stihl é certificado com a ISO 9.001.  
 

AGCO investe na produção de pulverizadores em SP 

05/02/2018 – Fonte: Usinagem Brasil 

 

A AGCO, fabricante de equipamentos agrícolas, inaugurou oficialmente a nova linha 
para a produção de pulverizadores das marcas Massey Ferguson e Valtra em sua 
unidade de Ribeirão Preto (SP). Com esta expansão, a empresa pretende ampliar seu 

portfólio no País e a capacidade produtiva, aumentando em 40% o volume de 
pulverizadores produzidos em SP. 

A companhia tem feito investimentos significativos na unidade de Ribeirão Preto - que 
hoje é o Centro de Excelência da AGCO em Equipamentos para Cana de Açúcar -, 

incluindo a modernização da linha da linha de montagem de colhedoras de cana, para 
dar suporte ao crescimento da participação da companhia no mercado doméstico e 

também para atender demandas futuras do mercado externo. No total, foram 
investidos mais de R$ 100 milhões nos últimos três anos na unidade de Ribeirão Preto. 

“Estamos fazendo um investimento sem igual no mercado brasileiro. Entre os 

lançamentos de 2017 a 2019, serão no total mais de 150 novos produtos. Vale 
destacar a linha T, cujo sistema de transmissão CVT diminui expressivamente o 
consumo de combustível e emissões, grande benefício para o meio ambiente e para a 

competitividade do produtor”, disse Luis Felli, novo presidente da AGCO América do 
Sul, em seu primeiro evento oficial no novo cargo.  

“Inovações como essa são um grande desafio, mas este é o nosso compromisso com 
o agronegócio brasileiro e com o Brasil. Nossos produtos agrícolas em geral são 
commodities e todas as novas tecnologias que venham a melhorar a competitividade 
brasileira serão muito bem-vindas”, acrescentou Felli. 

http://www.usinagem-brasil.com.br/12708-agco-investe-na-producao-de-pulverizadores-em-sp/pa-1/


Os pulverizadores são equipamentos agrícolas utilizados na aplicação de defensivos 
ou fertilizantes sobre áreas de cultivo. Com eles, os produtores conseguem otimizar e 
agilizar a aplicação e ter um controle preciso sobre quantidades de produtos aplicados, 

garantindo mais produtividade e qualidade da produção. 

 

Dassault Systèmes é reconhecida como a empresa mais sustentável do 
mundo 

05/02/2018 – Fonte: Usinagem Brasil 

- Corporate Knights classifica a companhia como a número 1 entre as 100 maiores 
empresas mais sustentáveis do mundo 
- Para a Dassault Systèmes, o reconhecimento faz parte de sua missão de 
harmonizar produtos, natureza e vida 

- 3DEXPERIENCE é a plataforma de referência de inovação sustentável em campos 
tão amplos como mobilidade do futuro, transição de energia, ciências da vida e 

cidades 

 
A Dassault Systèmes, empresa 3DEXPERIENCE, líder mundial em software de projetos 

3D, 3D Digital Mock Up e Product Lifecycle Management (PLM), anuncia que foi 
classificada em primeiro lugar como a empresa mais sustentável do mundo no ranking 
das 100 corporações mais sustentáveis do mundo de 2018 (Top 100 Most Sustainable 

Corporations in the World), produzido pela Corporate Knights. 

O índice Corporate Knights Global 100 é reconhecido globalmente como o padrão de 
excelência para a análise de sustentabilidade corporativa. A avaliação baseia-se no 

cálculo de indicadores-chave de desempenho,incluindo capacidade ambiental, social, 
financeira e de inovação. Na análise deste ano, também foi incluído no levantamento 
o valor de sustentabilidade dos produtos das empresas. 

Este é o sétimo ano consecutivo em que a Dassault Systèmes é incluída no Índice 
Global 100. O ranking deste ano é um claro reconhecimento da estratégia de 
sustentabilidade holística da Dassault Systèmes, com ações de redução de impacto 

ambiental, desenvolvimento da força de trabalho do futuro e definição de novos 
modelos de negócios na indústria renascentista. 

"A Dassault Systèmes está honrada por ser reconhecida como a número 1 pela 
Corporate Knights por causa da nossa visão de harmonizar produtos, natureza e vida, 
assim como implantar esse tipo de visão em tudo o que fazemos", afirma Bernard 
Charlès, Vice-Presidente e CEO da Dassault Systèmes. 

"No mundo virtual, podemos simular e avaliar os impactos antes de produzirmos o 
próprio produto. Além disso, os mundos virtuais ajudam as pessoas a imaginarem de 
maneiras diferentes porque eles aumentam e melhoram o mundo real. A plataforma 

3DEXPERIENCE permite aos inovadores desempenharem um papel importante na 
invenção de modelos de sustentabilidade.  

Nós os ajudamos a criarem coisas de maneiras nunca utilizadas anteriormente, assim 
como na força de trabalho do futuro em aprender maneiras que nunca foram aplicadas 
antes. As inovadoras aeronaves Solar Impulse, as equipes vencedoras da competição 
Hyperloop Pod, os serviços otimizados que beneficiam os moradores da cidade e a 

manufatura aditiva de peças aeroespaciais que reduz seu peso em 80% são exemplos 
que poderíamos escolher com orgulho exemplos de qualquer uma de nossas 12 

indústrias". 

Mais de 25 milhões de inovadores e 220 mil clientes utilizam os universos 
3DEXPERIENCE da Dassault Systèmes para imaginar, inventar e oferecer soluções 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16393-dassault-systemes-e-reconhecida-como-a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16393-dassault-systemes-e-reconhecida-como-a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo
http://www.corporateknights.com/reports/global-100/
http://www.corporateknights.com/reports/global-100/


disruptivas e que promovam a sustentabilidade em domínios tão amplos como energia, 
mobilidade, cidades, ciências da vida e alta tecnologia. 

Sobre a Dassault Systèmes 

A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE, fornece para empresas e pessoas 
universos virtuais para a criação de inovações sustentáveis. Suas soluções conhecidas 
mundialmente transformam a forma como produtos são desenvolvidos, produzidos e 
gerenciados. As soluções colaborativas da Dassault Systèmes incentivam a inovação 

social, ampliando as possibilidades de aprimorar o mundo real por meio do mundo 
virtual. A empresa entrega valor a mais de 220.000 clientes de todos os portes e 

indústrias, em mais de 140 países. Para obter mais informações, acesse 
www.3ds.com/pt-br. 

3DEXPERIENCE, os logos Compass e 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, 

SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE são marcas 
registradas da Dassault Systèmes e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou 
em outros países. 

 

Alumínio superforte pode superar aço inoxidável 

05/02/2018 – Fonte: CIMM 

Resistência do alumínio 

Depois de alcançar os extremos em termos de densidade - um alumínio superdenso e 
outro alumínio tão leve que flutua na água - agora os metalurgistas obtiveram uma 
liga de alumínio tão forte que rivaliza com a resistência do aço inoxidável. 

"Ligas de alumínio leves e de alta resistência, com força comparável aos aços 
inoxidáveis, vão revolucionar as indústrias automobilística e aeroespacial," disse o 
professor Xinghang Zhang, da Universidade Purdue, nos EUA. 

 

 
 
O alumínio foi alterado em nanoescala, nas fronteiras entre os grãos do cristal - uma 

operação que ocorre, basicamente, em nível atômico. 

Normalmente as ligas de alumínio são leves e macias - em termos metálicos - e 
apresentam uma resistência mecânica baixa. Mas a equipe de Zhang descobriu duas 

http://www.3ds.com/pt-br
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16392-aluminio-superforte-pode-superar-aco-inoxidavel


técnicas capazes de alterar a microestrutura do alumínio para conferir-lhe maior 
resistência e ductilidade. 

Falhas de empilhamento e fase 9R 

O novo alumínio de alta resistência tornou-se possível pela introdução de "falhas de 
empilhamento", que são distorções na estrutura do cristal - e essas distorções 
influenciam fortemente as características mecânicas dos metais e ligas. 

A rede cristalina de um metal é constituída por sequências repetitivas de camadas 

atômicas. Se faltar uma camada, diz-se que há uma falha de empilhamento. Além 
disso, podem ocorrer as chamadas "fronteiras gêmeas", consistindo em duas camadas 
de falhas de empilhamento. 

Embora sejam fáceis de serem produzidas em metais como cobre e prata, essas 
distorções são difíceis de serem introduzidas no alumínio devido à sua alta "energia 
de falha de empilhamento". A equipe apostou então em um tipo específico de falha de 

empilhamento, chamada de fase 9R. 

"Você precisa introduzir nanofronteiras gêmeas e fases 9R no alumínio nanogranulado 
para aumentar a força e a ductilidade e melhorar a estabilidade térmica," disse o 
professor Zhang. 

E foi exatamente isto o que ele e sua equipe descobriram como fazer - e de duas 
maneiras diferentes. 

Pulverização com metal 

A primeira técnica consiste na indução de fases 9R no alumínio - simples ou gêmeas - 

por choque, o que foi feita bombardeando filmes de alumínio ultrafinos com 
microprojéteis minúsculos de dióxido de silício. 

Na segunda técnica, a fase 9R e as fronteiras gêmeas foram induzidas no alumínio não 
por choque, mas pela introdução de átomos de ferro na estrutura do cristal de alumínio 

através de um processo chamado pulverização magnetrônica, ou pulverização 
catódica. 

Esta última abordagem é particularmente promissora porque, como o ferro também 
pode ser introduzido no alumínio usando outras técnicas, como a fundição, ela poderá 
ser ampliada do laboratório para aplicações industriais. 

"Estes resultados mostram como fabricar ligas de alumínio que são comparáveis, ou 

mesmo mais resistentes, do que os aços inoxidáveis. Há um grande potencial de 
impacto comercial nesta descoberta," finalizou Zhang. 
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Fabricante aeroespacial francês, Latécoère, acelera validação de design e 
produção de ferramentas com manufatura aditiva da Stratasys 

05/02/2018 – Fonte: Usinagem Brasil 

Redução de 95% nos tempos de entrega de protótipo usando a impressora 
3D Stratasys Fortus 450mc Production em substituição à usinagem CNC. 

Fabricação de ferramentas teve redução de seis semanas para apenas dois 
dias, enquanto os custos de produção diminuíram 40%. 
Mais... 

A Stratasys (Nasdaq:SSYS), líder  global em soluções de tecnologia aditiva aplicada, 
anuncia que o grupo de design e fabricação de aeronaves francesas, Latécoère, está 
implantando a manufatura aditiva com tecnologia FDM da Stratasys ao longo de seu 

processo de design e produção a fim de acelerar o processo de desenvolvimento e 
melhorar o desempenho dos negócios. 

Diante de longos prazos de entrega e de iterações de design dispendiosas, a Latécoère, 

que presta serviços a gigantes aeroespaciais, como Airbus, Bombardier e Dassault, 
está usando sua impressora 3D Stratasys Fortus 450mc Production para prototipagem 
rápida de ferramentas de produção. De acordo com Simon Rieu, gerente de Compostos 

e Manufatura Aditiva do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da 
Latécoère, a adoção desta tecnologia tem sido transformacional, tanto para o design 

como para a fabricação. 

“A manufatura aditiva se integrou perfeitamente ao nosso processo de design e 
produção, e nos possibilitou reduzir o tempo de fabricação, diminuir custos e ganhar 
maior eficiência operacional. Além disso, à medida que os requisitos da indústria 

aeroespacial se tornam mais exigentes, nós também estamos conscientes da 
necessidade de manter nossa vantagem competitiva e a manufatura aditiva da 

Stratasys nos permite atingir esse objetivo", afirma Rieu. 

Acelerando a validação do Design 

Tradicionalmente, a empresa usava usinagem CNC para prototipagem rápida, mas 
esta alternativa começou a apresentar limitações. A Latécoère produziu recentemente 

um protótipo impresso em 3D para verificar o ajuste e a função de uma peça para o 
revestimento interior de uma porta de aeronave.  

“Anteriormente, isso teria sido feito de chapa metálica - um processo que consumia 

muito tempo. Com a nossa impressora 3D Stratays Fortus 450mc, produzimos um 
protótipo totalmente funcional em dois dias, reduzindo o tempo de produção em 
surpreendentes 95%. Isso acelerou a validação do projeto de modo crucial ao evitar 

que nos comprometêssemos com ferramentas dispendiosas e demoradas", explica 
Rieu. 

Outro exemplo é que a Latécoère imprimiu em 3D um protótipo de caixa de câmera, 
com as partes internas da câmera alojadas dentro, para validação do projeto da 
aeronave Airbus A380. Antes da manufatura aditiva com a tecnologia 3D Stratasys 
FDM, a equipe teria sido forçada a fabricar diretamente uma caixa de câmera em 

alumínio para testes, com qualquer iteração de design, mesmo que se revelasse 
dispendiosa. Usando o material ULTEM 9085, o protótipo impresso em 3D também é 

mais leve do que a sua versão metálica, permitindo testes funcionais mais eficientes 
das peças. 

Fabricante%20aeroespacial%20francês,%20Latécoère,%20acelera%20validação%20de%20design%20e%20produção%20de%20ferramentas%20com%20manufatura%20aditiva%20da%20Stratasys
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Aperfeiçoando ferramentas de produção 

A empresa também está utilizando sua impressora 3D Stratasys Fortus 450mc para 
produzir ferramentas de produção customizadas sob demanda. Isso não só propiciou 

reduções significativas de tempo e de custos, mas também melhorou a eficiência do 
operador. 

Ao usar a fabricação de chapas metálicas, criar uma ferramenta pode levar até seis 
semanas. Agora, a Latécoère imprime uma ferramenta em 3D em apenas dois dias e 

50% mais leves, usando o material ULTEM 9085. "Com a nossa impressora 3D, 
podemos ainda otimizar a geometria da ferramenta para caber perfeitamente na peça, 

o que facilita o trabalho do operador. Isto não só acelerou o processo produtivo de 
forma dramática, mas também estimo que reduzimos os custos totais de produção de 
ferramentas em 40%", ressalta Rieu. 

Peças de produção impressas em 3D preparadas para uso final nas aeronaves 

Olhando à frente, a estratégia de longo prazo da Latécoère é utilizar a impressão 3D 
para produção de peças finais na próxima geração de aeronaves de empresas como 
Airbus, Boeing e outros fabricantes líderes de mercado. Na verdade, a empresa já 

começou a explorar o potencial de uso da Stratasys Fortus 450mc para produzir peças 
finais internas de aviões, visando à certificação. Ao usar o material ULTEM 9085, que 

é resistente, leve e compatível com tecnologia da Stratasys, a equipe da companhia 
imprimiu em 3D vários componentes de carcaça de dutos de ar, que apresentaram 
reduções significativas de peso e economia de tempo na comparação com os métodos 

de produção tradicionais. 

Andy Middleton, presidente da Stratasys EMEA, destaca que a Latécoère, como muitos 
clientes da Stratasys no setor aeroespacial, está se beneficiando da comprovada 

eficácia da tecnologia FDM, bem como dos materiais de alto desempenho da Stratasys, 
desenvolvidos para esta indústria.  

“Nossa abordagem orientada a aplicativos nos permite ter uma interface estreita com 
nossos clientes para desenvolver soluções otimizadas para seus processos de design 
e produção. Seja para acelerar a validação de projetos, a produção on demand de 
ferramentas de produção leves, ou produzir partes internas de aeronaves impressas 

3D, estamos empenhados em garantir que os clientes tenham as ferramentas certas 
para otimizar o uso da manufatura aditiva", conclui o executivo. 

Este press release tem características multimedia. Veja neste link: 
http://www.businesswire.com/news/home/20180118005710/en/  

Sobre a Stratasys 

A Stratasys (NASDAQ: SSYS) é líder mundial em soluções de tecnologia aditiva 
aplicada às indústrias, incluindo aeroespacial, automotiva, saúde, bens de consumo e 

educação. Por quase 30 anos, um foco intenso e contínuo nos requisitos de negócios 
dos clientes tem alimentado inovações significativas - 1.200 patentes de tecnologia 
aditivas concedidas e pendentes - que criam um novo valor nos processos do ciclo de 

vida do produto, desde protótipos de design até ferramentas de fabricação e peças 
para uso final.  

O ecossistema de impressão 3D Stratasys de soluções e expertise - materiais 
avançados; software com controle de nível de voxel; impressoras 3D FDM e PolyJet 
precisas, com alta capacidade de repetibilidade e confiáveis; serviços especializados 

em aplicações; peças sob demanda e parcerias que definem a indústria - trabalha para 
assegurar uma integração perfeita no fluxo de trabalho em constante evolução de cada 
cliente. Cumprindo o potencial real da manufatura aditiva, a Stratasys oferece 

http://www.businesswire.com/news/home/20180118005710/en/


aplicações inovadoras específicas para a indústria que aceleram os processos de 
negócios, otimizam as cadeias de valor e impulsionam as melhorias no desempenho 
dos negócios para milhares de líderes prontos para o futuro em todo o mundo. Sede 

corporativa: Minneapolis, Minnesota e Rehovot, Israel, online em: 
http://www.stratasys.com, http://blog.stratasys.com e LinkedIn 

. 

Caixa automática e versão off-road renovam Ford Ka 

05/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

O Ford Ka vai subir de nível neste ano. O compacto muda para disputar mercado com 
Volkswagen Polo e Fiat Argo, que têm obtido bons resultados de venda. O primeiro 
passo da evolução será o lançamento da versão Freestyle, com estilo off-road.  

O carro chega às lojas no início do segundo semestre. As mudanças nos para-choques 

e na altura da suspensão deixam o Ka mais encorpado, mas a Ford só irá revelar suas 
dimensões às vésperas do lançamento.  

 

Divulgação 

 

 

Ford Ka Freestyle tem suspensão elevada e detalhes que remetem ao uso fora de 
estrada 

Embora a montadora não confirme, será a primeira vez que o modelo terá uma opção 
com câmbio automático, o mesmo de seis marchas usado atualmente no EcoSport.  

O Ka Freestyle será equipado com o motor 1.5 Dragon flex três cilindros, que começa 
a ser produzido em Taubaté (a 140 km de São Paulo). A potência chega a 137 cv. O 
preço deverá partir de R$ 60 mil.  

O interior do carro não foi revelado, mas a Ford afirma que há mudanças em texturas 
e acabamentos. Além disso, o compacto de estilo aventureiro terá um sistema de som 
e navegação mais moderno, chamado Sync 3 e com tela colorida sensível ao toque.  

ECOSPORT 4X4  

Outro lançamento da Ford em 2018 é o EcoSport Storm, versão 4x4 do utilitário 
compacto que lançou o segmento no país, em 2003.  

Não dá para esperar muita valentia off-road, mas o sistema ajuda a passar por trechos 
com lama ou água. O carro tem câmbio automático e custa R$ 100 mil.  

 

Toyota chega aos 60 anos no Brasil com aposta híbrida 

05/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

A Toyota nunca tinha colocado suas rodas fora do Japão até 1958. Naquele ano, no 
dia 23 de janeiro, foi aberto seu escritório em São Paulo. Meses depois, em um galpão 
no bairro do Ipiranga, zona sul, começava a montagem do utilitário Land Cruiser.  

http://www.stratasys.com/
http://blog.stratasys.com/
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/02/1955286-caixa-automatica-e-versao-off-road-renovam-ford-ka.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/02/1955283-toyota-chega-aos-60-anos-no-brasil-com-aposta-hibrida.shtml


É no Brasil também a primeira fábrica da marca fora de seu país de origem, construída 
em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo).  

A empresa chega aos 60 anos no Brasil após passar por diversas crises econômicas, 

lançar sucessos de mercado e ter a imagem de robustez abalada pelo recall dos airbags 
nos últimos três anos.  

A montadora japonesa foi uma das maiores afetadas pelo problema com a fornecedora 
Takata. Em caso de acidente, os airbags podem liberar pedaços metálicos e ferir 

ocupantes no carro. Mais de 500 mil unidades de diferentes modelos produzidos desde 
o início dos anos 2000 foram convocadas para reparo no Brasil.  

O problema, que também atingiu outras fabricantes de automóveis, não impediu que 
a marca continuasse a crescer no Brasil. Hoje, o Corolla é o sedã médio mais vendido 
do país e um dos dez carros mais emplacados no Brasil.  

Não foi assim no início. Em 1998, ano em que começou a ser produzido no Brasil, o 
modelo foi criticado pelo estilo antiquado e era pouco vendido na comparação com o 
Honda Civic, seu maior concorrente mundo afora. 
A reviravolta ocorreu em 2002,quando a nona geração foi lançada no país tendo o ator 

Brad Pitt como garoto-propaganda.  

Outro modelo que teve um começo difícil e atualmente mostra sinais de recuperação 
é o compacto Etios. O carro foi lançado na mesma época que o Hyundai HB20, de 

visual mais moderno e melhor acabamento.  

A Toyota precisou fazer diversas melhorias no carro ao longo dos anos para conquistar 
o consumidor brasileiro com seu modelo popular. O painel de difícil leitura foi trocado 

por uma tela digital, e a frente do carro também passou por modernização.  

Em junho, a empresa inicia na fábrica de Sorocaba (a 99 quilômetros de São Paulo)a 
produção de um novo compacto, o Yaris. Será maior que o Etios e com estilo alinhado 
ao dos mercados japonês e europeu. As vendas começam no segundo semestre.  

O grande passo da marca em 2019 será o lançamento do Prius Hybrid flex, que já roda 
em testes. Segundo Steve St.Angelo, diretor-executivo da Toyota para a América 
Latina e Caribe, a tecnologia que concilia gasolina, etanol e eletricidade está sendo 

desenvolvida por engenheiros brasileiros.  

"Acreditamos que os híbridos são as melhores opções para a América Latina, não 
precisam de estações de recarga para abastecer as baterias", diz o executivo. 

  

Novo jipe da Jaguar, E-Pace encara lama sem esforço 

05/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

A Jaguar segue a tendência do mercado e lança seu segundo utilitário esportivo. Com 
porte compacto, o E-Pace chega ao mercado brasileiro em abril, e seu preço começa 
em R$ 222,3 mil.  

A fabricante inglesa promoveu um teste do modelo na ilha de Córsega, no sul da 
França. O SUV é montado na mesma plataforma do Land Rover Evoque –as empresas 

pertencem ao mesmo grupo, o indiano Tata– e tem motor 2.0 turbo com duas opções 
de potência: 249 cv e 300 cv.  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/02/1955278-novo-jipe-da-jaguar-e-pace-encara-lama-sem-esforco.shtml


O E-Pace mais forte foi avaliado nas montanhas, em estradas com muitas subidas, 
descidas e trechos sinuosos. A velocidade máxima permitida era de 90 km/h, mas era 
raro conseguir acelerar acima dos 30 km/h, devido às características da pista.  

Em alguns pedaços da rodovia, não era possível percorrer mais de 100 metros antes 
de encontrar uma curva fechada. Essa condição serviu para avaliar a eficiência dos 
controles de estabilidade e tração, que distribuem a força pelas quatro rodas.  

NEVE E GELO  

Placas ao longo do percurso recomendavam o uso de correntes nos pneus, algo comum 
no inverno europeu -isso evita que o carro patine sobre neve ou gelo na via.  

O Jaguar avaliado, que estava "desacorrentado", conseguiu transpor bem os trechos 
escorregadios, apesar de sair de lado em alguns momentos. Nessas horas, a trajetória 

do carro era corrigida pelos recursos eletrônicos em frações de segundo.  

O E-Pace ainda foi colocado a prova em um percurso off-road. Solos acidentados, com 
pedras e lama, foram superados sem esforço, graças ao DNA da Land Rover.  

O utilitário de luxo da Jaguar tem 4,40 metros de comprimento, sendo 4 cm menor 
que o concorrente BMW X1 (a partir de R$ 192 mil).  

O porte compacto reflete-se no espaço no banco traseiro, apenas razoável. Já o porta-
malas é um dos maiores de sua categoria, com capacidade para 577 litros de 

bagagens, segundo a Jaguar.  

O carro oferece as modernidades exigidas atualmente pelo público de carros de luxo. 
Há sistema de navegação por GPS incorporado à central multimídia, que tem tela 

sensível ao toque.  

O quadro de instrumentos é digital e pode ser configurado de diferentes formas. 
Também é possível escolher o modo de condução (esportivo ou econômico).  

O câmbio automático tem nove marchas e trocas quase imperceptíveis. É a mesma 
caixa usada nos modelos da Land Rover.  

A Jaguar espera que o novo modelo seja o mais vendido de sua linha no Brasil. Hoje, 
o automóvel mais emplacado da marca é o também utilitário F-Pace (760 unidades 
vendidas em 2017), cujo preço começa em R$ 300 mil.  

 


