
 

 

07 DE MARÇO DE 2018 

Quarta-feira 

 PARANÁ TEM UM REGISTRO DE ACIDENTES DE TRABALHO A CADA 14 MINUTOS 

 CONGRESSO INSTALA COMISSÃO PARA ANALISAR MP QUE FEZ AJUSTES NA 

NOVA LEI TRABALHISTA 

 COMISSÃO INICIA ANÁLISE DA MP DA REFORMA TRABALHISTA 

 CAI A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EM CARGOS GERENCIAIS NO BRASIL EM 

2016, APONTA IBGE 

 MULHERES TÊM MAIS ESTUDO, MAS SALÁRIO DOS HOMENS AINDA É MAIOR 

 COM ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO, BRASIL PRECISA AUMENTAR 

PRODUTIVIDADE PARA IMPULSIONAR ECONOMIA, DIZ BANCO MUNDIAL 

 FAZENDA IGNORA AMEAÇA DE MONTADORAS 

 MARCOS JORGE: 'CADEIA AUTOMOTIVA É MOTOR PARA DINAMIZAR A 

ECONOMIA NACIONAL' 

 ANFAVEA: OCIOSIDADE DO SETOR DEVE TERMINAR 2018 EM 39% ANTE PICO 

DE 50% NA CRISE 

 QUEDA NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE JANEIRO NÃO INDICA MUDANÇA DE 

TENDÊNCIA 

 TARIFAS DOS EUA SOBRE AÇO E ALUMÍNIO DEVEM CRIAR OPORTUNIDADES A 

MONTADORAS NO BRASIL, DIZ ANFAVEA 

 BRASIL PROGRIDE EM INOVAÇÃO, MAS GANHOS TÊM SIDO LIMITADOS, DIZ 

DIRETORA DO MIT 

 BRASIL NÃO CONSEGUIRÁ SE DESENVOLVER SEM AGENDA DE INOVAÇÃO, DIZ 

BNDES 

 CRESCEM OS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO 

 ÍNDICE DE PREÇOS DE CURITIBA ACUMULA QUEDA DE 0,49% NO ANO 

 VALOR DA CESTA BÁSICA CAI EM 13 DE 20 CAPITAIS EM FEVEREIRO, DIZ 

DIEESE 

http://www.bemparana.com.br/noticia/557012/parana-tem-um-registro-de-acidentes-de-trabalho-a-cada-14-minutos
https://g1.globo.com/economia/noticia/congresso-instala-comissao-para-analisar-mp-que-fez-ajustes-na-nova-lei-trabalhista.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/congresso-instala-comissao-para-analisar-mp-que-fez-ajustes-na-nova-lei-trabalhista.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/03/comissao-inicia-analise-da-mp-da-reforma-trabalhista
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/cai-a-participacao-de-mulheres-em-cargos-gerenciais-no-brasil-em-2016-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/cai-a-participacao-de-mulheres-em-cargos-gerenciais-no-brasil-em-2016-aponta-ibge.ghtml
https://noticias.r7.com/economia/mulheres-tem-mais-estudo-mas-salario-dos-homens-ainda-e-maior-07032018
https://g1.globo.com/economia/noticia/com-envelhecimento-da-populacao-brasil-precisa-aumentar-produtividade-para-impulsionar-economia-diz-banco-mundial.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/com-envelhecimento-da-populacao-brasil-precisa-aumentar-produtividade-para-impulsionar-economia-diz-banco-mundial.ghtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fazenda-ignora-ameaca-de-montadoras/
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3122-cadeia-automotiva-e-motor-para-dinamizar-a-economia-nacional
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3122-cadeia-automotiva-e-motor-para-dinamizar-a-economia-nacional
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-ociosidade-do-setor-deve-terminar-2018-em-39-ante-pico-de-50-na-crise/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-ociosidade-do-setor-deve-terminar-2018-em-39-ante-pico-de-50-na-crise/
https://g1.globo.com/economia/blog/joao-borges/post/queda-na-producao-industrial-de-janeiro-nao-indica-mudanca-de-tendencia.ghtml
https://g1.globo.com/economia/blog/joao-borges/post/queda-na-producao-industrial-de-janeiro-nao-indica-mudanca-de-tendencia.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1GI2R6-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1GI2R6-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-progride-em-inovacao-mas-ganhos-tem-sido-limitados-diz-diretora-do-mit/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-progride-em-inovacao-mas-ganhos-tem-sido-limitados-diz-diretora-do-mit/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-nao-conseguira-se-desenvolver-sem-agenda-de-inovacao-diz-bndes/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-nao-conseguira-se-desenvolver-sem-agenda-de-inovacao-diz-bndes/
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/crescem-os-impostos-sobre-producao
http://www.bemparana.com.br/noticia/557035/indice-de-precos-de-curitiba-acumula-queda-de-049-no-ano
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/valor-da-cesta-basica-cai-em-13-de-20-capitais-em-fevereiro-diz-dieese/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/valor-da-cesta-basica-cai-em-13-de-20-capitais-em-fevereiro-diz-dieese/


 BC E SPC BRASIL ASSINAM ACORDO PARA PESQUISAS SOBRE MERCADO DE 

CRÉDITO 

 TARIFAS DE ENERGIA ESTÃO ATINGINDO NÍVEIS PREOCUPANTES, DIZ ANEEL 

 ANEEL MANTÉM TAXA DE REMUNERAÇÃO DE 8,09% PARA DISTRIBUIDORAS EM 

2018 E 2019 

 ABRADEE DIZ QUE ANEEL TOMOU DECISÃO SENSATA AO MANTER TAXA DE 

REMUNERAÇÃO 

 DÓLAR SOBE ANTE REAL COM EXTERIOR E TEMOR REFORÇADO DE GUERRA 

COMERCIAL 

 MUDANÇA EM TRIBUTAÇÃO DE FUNDOS EXCLUSIVOS PODE RENDER MENOS QUE 

O ESPERADO 

 SAQUES EM POUPANÇA SUPERAM DEPÓSITOS EM R$ 708,116 MILHÕES EM 

FEVEREIRO 

 BNDES REDUZ SPREADS PARA SETORES PRIORITÁRIOS DE 1,7% PARA 0,9% 

AO ANO 

 GOVERNO ENVIARÁ PROPOSTA PARA MUDAR PIS/COFINS NAS PRÓXIMAS 

SEMANAS, DIZ RACHID 

 TEMER DIZ QUE UE ESTÁ EMPENHADA EM FECHAR NEGOCIAÇÃO DO ACORDO 

COM MERCOSUL 

 COLHEITADEIRAS TÊM MENOR VENDA NO PRIMEIRO BIMESTRE EM 11 ANOS 

 RENAULT INAUGURA FÁBRICA DE R$ 350 MILHÕES, A QUARTA NO PARANÁ 

 CITROËN CONFIRMA PRODUÇÃO DE NOVO UTILITÁRIO ESPORTIVO NO BRASIL 

 SE HOUVER RETALIAÇÃO, TARIFAÇÃO DE AÇO AUMENTA RISCO GLOBAL, DIZ 

FITCH 

 TRUMP MANTÉM PLANO DE TARIFAS DE IMPORTAÇÃO DE AÇO E ALUMÍNIO 

 EUA/MNUCHIN: APOIO AS TARIFAS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE AÇO E ALUMÍNIO 

 RENAULT COMEÇA A FAZER BLOCOS E CABEÇOTES DE MOTOR NO PARANÁ 

 VENDA INTERNA DE MÁQUINAS RECUA 30% NO BIMESTRE 

 EXPORTAÇÕES BATEM NOVO RECORDE NO BIMESTRE 

 CAMINHÕES ANOTAM ALTA DE QUASE 50% NA PRODUÇÃO 

 SEM INOVAR-AUTO, IMPORTADOS JÁ GANHAM PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS DE 

VEÍCULOS 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULOS CRESCE 15% NO PRIMEIRO BIMESTRE 

 SALÃO DE GENEBRA TEM CONCEITO DE CARRO VOADOR CRIADO PELA AIRBUS 

COM A AUDI 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bc-e-spc-brasil-assinam-acordo-para-pesquisas-sobre-mercado-de-credito/
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abradee-diz-que-aneel-tomou-decisao-sensata-ao-manter-taxa-de-remuneracao/
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mudanca-em-tributacao-de-fundos-exclusivos-pode-render-menos-que-o-esperado/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/saques-em-poupanca-superam-depositos-em-r-708116-milhoes-em-fevereiro/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/saques-em-poupanca-superam-depositos-em-r-708116-milhoes-em-fevereiro/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-reduz-spreads-para-setores-prioritarios-de-17-para-09-ao-ano/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-reduz-spreads-para-setores-prioritarios-de-17-para-09-ao-ano/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-enviara-proposta-para-mudar-piscofins-nas-proximas-semanas-diz-rachid/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-enviara-proposta-para-mudar-piscofins-nas-proximas-semanas-diz-rachid/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-diz-que-ue-esta-empenhada-em-fechar-negociacao-do-acordo-com-mercosul/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-diz-que-ue-esta-empenhada-em-fechar-negociacao-do-acordo-com-mercosul/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2018/03/colheitadeiras-tem-menor-venda-no-primeiro-bimestre-em-11-anos.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/renault-inaugura-fabrica-de-r-350-milhoes-a-quarta-no-parana-970kwlcut29wjxs0wmcz2v3bl
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/03/1959420-citroen-confirma-producao-de-novo-utilitario-esportivo-no-brasil.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/se-houver-retaliacao-tarifacao-de-aco-aumenta-risco-global-diz-fitch/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/se-houver-retaliacao-tarifacao-de-aco-aumenta-risco-global-diz-fitch/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1GI2W2-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/euamnuchin-apoio-as-tarifas-sobre-a-importacao-de-aco-e-aluminio/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27117/renault-comeca-a-fazer-blocos-e-cabecotes-de-motor-no-parana
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27116/venda-interna-de-maquinas-recua-30-no-bimestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27115/exportacoes-batem-novo-recorde-no-bimestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27114/caminhoes-anotam-alta-de-quase-50-na-producao
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27113/sem-inovar-auto-importados-ja-ganham-participacao-nas-vendas-de-veiculos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27113/sem-inovar-auto-importados-ja-ganham-participacao-nas-vendas-de-veiculos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27112/producao-de-veiculos-cresce-15-no-primeiro-bimestre
https://g1.globo.com/carros/salao-de-genebra/2018/noticia/salao-de-genebra-tem-conceito-de-carro-voador-criado-em-parceria-da-airbus-com-a-audi.ghtml
https://g1.globo.com/carros/salao-de-genebra/2018/noticia/salao-de-genebra-tem-conceito-de-carro-voador-criado-em-parceria-da-airbus-com-a-audi.ghtml
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Paraná tem um registro de acidentes de trabalho a cada 14 minutos 

07/03/2018 – Fonte: Bem Paraná 
 

Atividades hospitalares e abate de animais são os setores que lideram as 
notificações 
 

Uma verdadeira tragédia está em curso no Brasil. Nada tem a ver com a criminalidade, 

desastres naturais ou a guerra. As estatísticas de acidente do trabalho assustam.  
 

Somente no Paraná é uma ocorrência a cada 14 minutos, sendo que nos últimos seis 
anos 1.286 trabalhadores não voltaram para casa, entrando para a estatística de 
mortes em acidentes de trabalho. 

 
Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, atualizados 

na segunda-feira pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), o Paraná registrou entre 
2012 e 2017 um total de 231.586 Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT), 
respondendo por 7,65% das ocorrências em todo o país e com uma média de 106 

ocorrências por dia.  
 

É o quinto estado brasileiro com mais registros, atrás apenas de São Paulo 
(1.129.260), Minas Gerais (306.606), Rio de Janeiro (239.827) e Rio Grande do Sul 
(239.806). 

 
No mesmo período, foram 105.133 afastamentos previdenciários decorrentes de 

acidentes e doenças do trabalho, com custo de R$ 917.688.277,56 para a Previdência 
Social e a perda de 21.115.999 dias de trabalho. 
 

“Segundo estimativas globais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
acidentes e doenças de trabalho implicam em perda anual de cerca de 4% do Produto 

Interno Bruto, o que, no caso do Brasil, equivaleria, em números de 2017, a R$ 264 
bilhões”, revela o procurador do Trabalho Luís Fabiano de Assis, responsável pelo 
observatório.  

 
Por setor 

Os profissionais que atuam no atendimento hospitalar são os que mais sofrem 
acidentes (8,35% dos casos), em especial aqueles que trabalham na enfermagem e 
na limpeza.  

 
Em seguida aparecem aqueles que trabalham com o abate de animais (5,58%), 

funcionários do comércio varejista, principalmente hipermercados e supermercados 
(3,68%) transporte rodoviário de carga (2,73%) e construção de edifícios (2,52%). 

CÂMBIO 

EM 07/03/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,236 3,236 

Euro 4,013 4,015 

http://www.bemparana.com.br/noticia/557012/parana-tem-um-registro-de-acidentes-de-trabalho-a-cada-14-minutos


Já com relação aos tipos de lesão, cortes e feridas contusas aparecem em 20,9% dos 
registros de acidente, seguida de perto pelos casos de fratura (18,32%) e 
esmagamento (16,65%).  

 
Ainda segundo o observatório, a maior parte dos acidentes entre 2012 e 2017 em todo 

o país foram causados por máquinas e equipamentos (15%), atividade em que as 
amputações são 15 vezes mais frequentes e que gera três vezes mais vítimas fatais 

que a média geral. 
 
Setores com mais CAT no PR (ocorrências e %) 

Atividades de atendimento hospitalar 19.332 (8,35%) 
 

Abate de suínos, aves e outros pequenos animais 12.923 (5,58%) 
 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios - hipermercados e supermercados 8.513 (3,68%) 
 

Transporte rodoviário de carga 6.321 (2,73%) 
 
Construção de edifícios 5.842 (2,52%) 

 
Atividades de Correio 5.050 (2,18%) 

 
Administração pública em geral 4.705 (2,03%) 
 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas 3.889 
(1,68%) 

 
Captação, tratamento e distribuição de água 2.982 (1,29%) 
 

Desdobramento de madeira 2.834 (1,22%) 
Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho 

  
Número de mortes no Estado cresce 13,6% entre 2016 para 2017 
Desde 2013, quando foi registrado um número recorde de 265 mortes em acidentes 

de trabalho no Paraná, as estatísticas de acidentes fatais estavam em queda no 
estado.  

 
Esse cenário, contudo, mudou no ano passado, quando foram registradas 209 mortes, 
alta de 13,6% na comparação com 2016, quando haviam sido 184 mortes. 

De 2012 até o ano passado, 1.286 trabalhadores não voltaram para casa, entrando 
para a estatística de vítimas de acidentes de trabalho com óbito.  

 
O número representa cerca de 8,57%% das 15 mil mortes em acidentes de trabalho 

registrados em todo o país no período analisado.  
 
A diferença, porém, é que o Brasil viu cair o número de mortes em 2017 – foram 

1.992, queda de 7,6% na comparação com 2016, quando haviam sido registradas 
2.156 fatalidades. 

 
“Além da perda de mais de 15 mil vidas humanas, são 2.500 famílias que ficam órfãs 
a cada ano devido à negligência de empregadores que não consideram o trabalho 

seguro como condição para o trabalho digno”, alertou o procurador-geral do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Fleury, durante apresentação dos números do 

Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. 
 
 



Congresso instala comissão para analisar MP que fez ajustes na nova lei 

trabalhista 

07/03/2018 – Fonte: G1 

 
Nova lei entrou em vigor no ano passado, e o governo editou uma MP que fez 

alguns ajustes ao texto aprovado pelo Congresso Nacional. Comissão será 
presidida pelo senador Gladson Cameli (PP-AC). 
 

Congresso Nacional instalou nesta terça-feira (6) a comissão mista responsável por 

analisar a medida provisória (MP) que fez ajustes na nova lei trabalhista.  
 

A nova legislação entrou em vigor em novembro do ano passado, mas o governo 
enviou uma proposta ao Congresso para alterar alguns trechos.  

 
A comissão instalada no Congresso será formada por deputados e senadores.  
 

Por acordo de lideranças, o senador Gladson Cameli (PP-AC) foi eleito presidente da 
comissão, e o deputado Pedro Fernandes (PTB-MA), vice-presidente.  

 
Como Gladson Cameli estava ausente à sessão, ainda não foi designado o relator, a 
quem caberá formular um parecer sobre a medida provisória - cerca de mil emendas 

foram apresentadas ao texto.  
 

Comissão inicia análise da MP da reforma trabalhista 

07/03/2018 – Fonte: Senado Notícias 
 

Deputados e senadores escolheram, nesta terça-feira (06), o senador Gladson Cameli 
(PP-AC) para presidir a comissão mista encarregada de examinar a MP 808/2017, que 

trata de mudanças na chamada reforma trabalhista.  
 
Também foram escolhidos os presidentes de seis outras comissões destinadas a avaliar 

medidas provisórias.  
 

Entre elas, a MP 814/2017, que libera a privatização da Eletrobras e subsidiárias, e a 
MP 809/2017, que reestrutura a legislação do Instituto Chico Mendes. Escute a 
reportagem na Rádio Senado. 

 

Cai a participação de mulheres em cargos gerenciais no Brasil em 2016, 
aponta IBGE 

07/03/2018 – Fonte: G1 
 

Pesquisa mostra que apenas 37,8% das posições de liderança são ocupadas 
por mulheres em 2016, contra 39% um ano antes e 39,5% cinco anos atrás. 

Além do preconceito, afazeres domésticos e filhos limitam ascensão feminina 
na carreira. 
 

Embora as mulheres brasileiras já alcancem nível de formação superior ao dos homens, elas 

ainda são minoria no comando das empresas. Em 2016, 37,8% dos cargos gerenciais no país 
eram ocupados por elas. É o que revela uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (7) pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 
 
 

 
 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/congresso-instala-comissao-para-analisar-mp-que-fez-ajustes-na-nova-lei-trabalhista.ghtml
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https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/03/comissao-inicia-analise-da-mp-da-reforma-trabalhista
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/131611
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/132068
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/131788
http://www.senado.leg.br/radio
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/cai-a-participacao-de-mulheres-em-cargos-gerenciais-no-brasil-em-2016-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/cai-a-participacao-de-mulheres-em-cargos-gerenciais-no-brasil-em-2016-aponta-ibge.ghtml


 
 
 

 
 

 
 

 
 

De acordo com o levantamento, feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), a presença feminina em cargos de gerência diminuiu nos últimos anos. 
Em 2011, elas respondiam por 39,5% destes cargos - uma queda de 1,7 pontos percentuais 

em cinco anos. 
 
A divulgação antecede o Dia Internacional da Mulher e denota que passados 107 anos 

da tragédia que motivou a criação da data – mais de 100 mulheres morreram em 
um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em março de 1911 – ainda há muitas 

barreiras para a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. 
 
A pesquisa revela ainda que a desigualdade entre homens e mulheres na gestão das empresas 

aumenta com a idade. Conforme os dados mais recentes, de 2016, a proporção de mulheres 
nos cargos gerenciais era de 43,4% na faixa etária de 16 a 29 anos e caía para 31,3% no 

grupo de 60 anos ou mais. 
 
“A questão da faixa etária mais baixa ter indicativos melhores pode representar que esteja 

começando a refletir agora a questão da melhor formação educacional das mulheres em 
relação aos homens”, aponta a pesquisadora da Coordenação de População e Indicadores 

Sociais do IBGE, Luanda Botelho. 
 
O IBGE destacou, ainda, que a desigualdade na ocupação de cargos gerenciais é maior entre 

mulheres pretas e pardas e homens pretos e pardos do que entre mulheres brancas e homens 
brancos. Do total de brancos em cargos de gerência, 38,5% eram mulheres, enquanto entre 

pardos e negros a proporção delas cai para 34,5%. 
 
Cuidados domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Segundo a pesquisadora Luanda Botelho, alguns fatores objetivos contribuem para esta 

desigualdade. As mulheres, efetivamente, dedicam 73% a mais de horas semanais que os 
homens aos afazeres domésticos e aos cuidados de pessoas, por exemplo. 

 
Conforme a pesquisa do IBGE, as mulheres que têm ocupação no mercado de trabalho 
dedicam 18,1 horas por semana aos cuidados com o lar ou com outras pessoas da família, 

como filhos, por exemplo. Já os homens ocupados dedicam 10,5 horas por semana aos 
mesmos afazeres. 

 
Observa-se que a desigualdade se acentua em decorrência de questões regionais, bem como 
de cor ou raça. No Nordeste do Brasil, chega a 19 a média de horas semanais dedicadas aos 

afazeres domésticos pelas mulheres, contra 10,5 horas dos homens. No Centro-Oeste, a 
média cai para 16,7 horas para elas e 9,6 horas para eles. 
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“O recorte por cor ou raça indica que as mulheres pretas ou pardas são as que mais se 
dedicam aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos, com registro de 18,6 horas 
semanais”, destacou IBGE. 

 
Para além deste fator objetivo, a pesquisadora Luanda Botelho enfatiza que questões 

subjetivas, que não podem ser mensuradas através de pesquisas quantitativas, são as 
determinantes para que a mulher seja subestimada no mercado de trabalho. 

 
“É muito difícil não apontar também questões de preconceito contra a mulher no mercado de 
trabalho. Quantos homens você conhece que já foram questionados em uma entrevista de emprego 

se têm filhos ou pretendem tê-los, por exemplo?”, indagou a pesquisadora. 
 

Luanda ressaltou que a pesquisa sobre a ocupação de cargos gerenciais feita pelo IBGE não 
se restringe à iniciativa privada. “Estamos falando também da administração pública, cujos 
cargos são de livre nomeação”. 

 
Teto de vidro 

A pesquisadora Luanda Botelho apontou que o preconceito contra as mulheres cria uma 
barreira sutil e invisível no mercado de trabalho. Daí surgiu o conceito de “Teto de Vidro”, que 
propõe um modelo de discriminação pela qual se supõe que a produtividade feminina seria 

melhor que a dos homens. 
 

 
“Esse conceito de Teto de Vidro pressupõe a ideia de que a mulher está subindo na carreira e, de 
repente, ela se depara com um teto que não consegue ultrapassar. Em tese, esse teto [da carreira] é 

transparente, mas ela vai subir e bater a cabeça”, apontou a pesquisadora. 
 

Desigualdade de renda 
Para além da ocupação de cargos no mercado de trabalho, a pesquisa evidenciou também 
que as mulheres ainda enfrentam desigualdade de renda – elas recebem cerca de ¾ dos 

homens. 
 

Em 2016, a média de rendimento dos homens no Brasil foi de R$ 2.306, enquanto das 
mulheres foi de R$ 1.764. Ou seja, em média, as mulheres recebem 76,5% do montante 
recebido pelos homens. 

 
Neste cálculo de rendimento, o IBGE considerou apenas a renda advinda do trabalho. Ou seja, 

não estão incluídos os rendimentos de pensão, alugueis, entre outros. 
 
“Contribui para a explicação deste resultado a própria natureza dos postos de trabalho 

ocupados pelas mulheres, em que se destaca a maior proporção dedicada ao trabalho em 
tempo parcial”, apontou o IBGE. 

 
Segundo a pesquisa, 28,2% das mulheres brasileiras estavam ocupadas em 2016 em 

trabalhos com carga horária de até 30 horas semanais. Entre os homens, esta proporção foi 
de 14,1%. 
 

“Mulheres que necessitam conciliar trabalho remunerado com os afazeres doméstico e 
cuidados, em muitos casos acabam por trabalhar em ocupações com carga horária reduzida”, 

avaliou o IBGE. 
 
Filho pequeno 

A pesquisa investigou, ainda, o nível de ocupação de pessoas que têm criança com idade 
inferior a 3 anos de idade em casa. No grupo etário entre 25 e 49 anos nesta condição, o nível 

de ocupação das mulheres chegou a 54,4% em 2016, enquanto dos homens foi de 70,8%.  
 
Entre os trabalhadores que não tinham criança em casa, o nível de ocupação aumentou para 

65,8% entre as mulheres e 74,4% entre os homens. 
 



Outro dado que se relaciona com o menor rendimento recebido pelas mulheres na 
comparação com os homens está a de ocupação em postos informais de trabalho. A proporção 
delas nestes postos chegou a 37% em 2016, enquanto a deles foi de 34,4%. 

 
Já a ocupação na indústria, considerado o ramo com maior formalização de trabalho no país, 

a distribuição das mulheres no setor foi de 10,7%, enquanto a dos homens foi de 28,4%. 
 

O IBGE concluiu que “de uma forma geral, o caminho a ser percorrido em direção à igualdade 
de gênero, ou seja, em cenário onde homens e mulheres gozem dos mesmos direitos e 
oportunidades ainda é longo para as mulheres e ainda mais tortuoso se esta for preta ou 

parda e residir fora dos centros urbanos das regiões Sul e Sudeste”. 
 

Mulheres têm mais estudo, mas salário dos homens ainda é maior 

07/03/2018 – Fonte: R7 
 

Rendimento habitual médio mensal das mulheres é de R$ 1.764 e dos homens 
é de R$ 2.306. Significa que elas ganham, em média, 75% do salário deles  
 

 
 têmalários menores 
A igualdade de gênero ainda tem um caminho a ser percorrido no Brasil. Apesar de 
estudarem mais do que os homens, as mulheres ainda têm um salário menor, 

conforme mostra o estudo Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no 
Brasil, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado nesta quarta-

feira (7). 
 
O estudo tem como objetivo aprofundar os debates acerca do dia Internacional da 

Mulher, comemorado nesta quinta-feira (8). 
 

Nas últimas três décadas, o processo de mudança dos padrões culturais de gênero 
está amenizando, ainda que lentamente, as tradicionais barreiras da entrada das 
mulheres no mercado de trabalho, além de sinalizarem uma redução de fecundidade 

e a elevação da continuidade dos níveis de escolaridade das mulheres. 
 

Os indicadores divulgados pelo estudo confirmam a tendência de que a escolaridade 
entre as mulheres aumentou em relação aos homens.  
 

De acordo com dados da PNAD Contínua 2016, não houve diferença expressiva no 
ensino fundamental entre homens e mulheres, pois o acesso à escola na faixa etária 

de 6 a 14 anos está praticamente universalizada. 
 
A frequência escolar entre pessoas de 15 a 17 anos, independentemente do nível de 

ensino, ou seja, a frequência escolar bruta, também mostrou uma proximidade entre 
mulheres e homens: de 87,1% e 87,4%, respectivamente. 

 
No entanto, na faixa etária de 18 a 24 anos, o percentual de mulheres na escola é 
superior ao dos homens em 2,5%. Em 2016, de acordo com dados da PNAD Contínua, 

a taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio dos homens de 15 a 17 
anos de idade era de 63,2%, 10,3 pontos percentuais abaixo da taxa feminina 

(73,5%). 
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Ainda de acordo com a pesquisa, também é possível observar desigualdade entre as 
mulheres. Isso porque as mulheres pretas ou pardas de 15 a 17 anos de idade 
apresentam atraso escolar em 30,7% dos casos, enquanto 19,9% das mulheres 

brancas dessa faixa etária estão na mesma situação.  
 

Porém, a maior diferença desse indicador está entre as mulheres brancas e os homens 
pretos ou pardos: o atraso deles (42,7%) era mais do que o dobro do delas (19,9%) 

nesse caso. 
 
A diferença observada, segundo a pesquisa, está relacionada aos papéis de gênero, 

que faz com que os homens entrem precocemente no mercado de trabalho. Com isso, 
as mulheres atingem, em média, um nível de instrução superior ao dos homens.  

 
A maior diferença porcentual entre homens e mulheres encontra-se no nível “superior 
completo”, principalmente entre as pessoas da faixa etária mais jovem, de 25 a 44 

anos de idade. O porcentual de homens que completou a graduação foi de 15,6%, 
enquanto o de mulheres atingiu 21,5% — indicador 37,9% superior ao dos homens. 

 
No nível “superior completo”, novamente, observa-se desigualdade entre as mulheres 
por cor ou raça. O percentual de mulheres brancas formadas em universidades é mais 

do que o dobro do calculado para as mulheres pretas ou pardas. O número é de 2,3 
vezes maior. 

 
A comparação com os homens pretos ou pardos também apresenta desigualdade: o 
número de mulheres brancas com ensino superior é de mais do que três vezes maior 

do que o dos homens pretos ou pardos. Com isso, os homens pretos ou pardos ficam 
no grupo com os piores resultados educacionais. 

 
Mesmo com a diferença nos estudos, as mulheres ainda têm piores remunerações 
salariais. O rendimento habitual médio mensal das mulheres é de R$ 1.764 enquanto 

o dos homens é de R$ 2.306.  
 

Ou seja, as mulheres seguem recebendo cerca de 3/4 do que os homens recebem. 
Isso se deve à natureza dos postos de trabalho ocupado pelas mulheres. 
 

Ainda em relação ao mercado de trabalho, em 2016 as mulheres ocuparam apenas 
37,8% dos cargos de gerência. Segundo a pesquisa, a presença feminina nos cargos 

gerenciais diminuiu nos últimos anos. Em 2011, as mulheres respondiam por 39,5% 
desses cargos, o que representa uma queda de 1,7% em cinco anos. 
 

Além disso, as mulheres ainda seguem se dedicando relativamente mais tempo aos 
afazeres domésticos e cuidados, independentemente do grupo de idade observado.  

 
As mulheres gastam 18,1 horas por semana se dedicando aos cuidados de pessoas ou 

a afazeres domésticos, enquanto os homens gastam 10,5 horas por semana. As 
diferenças, no entanto, aumentam entre as faixas de idade mais elevadas. 
 

Metodologia da pesquisa 
A pesquisa do IBGE traz informações sobre as condições de vida das brasileiras. O 

Instituto compilou informações de diversas pesquisas como a Pnad, Pnad-Contínua e 
Pesquisa Nacional de Saúde, juntamente com dados de fontes externas como 
Ministério da Saúde, Congresso Nacional e Inep/MEC. 

 
Os indicadores estão agrupados em cinco temas: estruturas econômicas e acesso a 

recursos; educação; saúde e serviços relacionados; vida pública e tomada de decisões; 
e direitos humanos de mulheres e crianças. Dependendo do indicador, o período 
retratado vai de 2011 a 2016. 

 
 



Com envelhecimento da população, Brasil precisa aumentar produtividade 

para impulsionar economia, diz Banco Mundial 

07/03/2018 – Fonte: G1 

 
Conclusão consta do relatório "Emprego e Crescimento - A agenda da 

produtividade". Aumento da produtividade não significa fazer pessoas 
trabalharem mais, enfatiza instituição. 
 

O Banco Mundial divulgou um relatório nesta quarta-feira (7) no qual avaliou que, com 

o envelhecimento da população, o Brasil precisa aumentar a produtividade para 
impulsionar a economia.  

 
A conclusão consta do relatório "Emprego e Crescimento - A agenda da produtividade", 

apresentado em um evento organizado pela Casa Civil.  
 
"Isso [aumento da produtividade] não significa fazer as pessoas trabalharem mais 

horas, mas [sim] usar os recursos com mais eficiência", afirmou Mark Dutz, 
economista-chefe do Banco Mundial.  

 
"O mais importante é usar de forma mais eficiente os recursos do Brasil", acrescentou.  
Na avaliação do banco, isso passa por melhorar a qualidade da gestão, garantir a 

manutenção adequada de equipamentos e usar a tecnologia disponível.  
 

Segundo o Banco Mundial, nos últimos 20 anos, o crescimento econômico do Brasil foi 
impulsionado, principalmente, pelo ingresso de mais trabalhadores no mercado - entre 
1996 e 2014, o total de trabalhadores passou de 72 milhões para 106 milhões.  

 
Mas, ainda de acordo com a instituição, a população está envelhecendo e, com isso, a 

proporção de pessoas em idade ativa está diminuindo. Por isso, diz o banco, o Brasil 
precisa de um novo "motor" para a economia.  
 

Agenda de retomada econômica 
Para o Brasil conseguir aumentar produtividade, o Banco Mundial defende uma agenda 

com quatro medidas:  
 

 Reforma tributária "ampla"; 

 Melhoraria na coordenação e avaliação de políticas públicas; 
 Extinção de subsídios "ineficazes"; 

 Promoção da abertura de mercado, permitindo maiores trocas comerciais com 
o exterior e entre empresários do próprio país. 

 

"As restrições ao comércio internacional são particularmente grandes no Brasil. As 
barreiras à concorrência externa impedem que o Brasil aprenda dos melhores do 

mundo", diz Mark Dutz.  
 
"As ineficiências do Brasil são tão grande e custam tão caro que os resultados das 

mudanças superariam em muito as perdas para determinados grupos", acrescentou o 
economista do Banco Mundial.  

 
Entre os motivos apontados no estudo para o atual quadro de produtividade estão 

fatores como taxas de juros altas; sistema de impostos "complexo e oneroso"; baixa 
qualidade do sistema educacional; e infraestrutura inadequada.  
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Fazenda ignora ameaça de montadoras 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Ministério da Fazenda não se sensibilizou com a ameaça das montadoras de investir 
menos ou de sair do Brasil caso haja redução de incentivos fiscais à pesquisa e 

desenvolvimento na nova política automotiva, chamado de Rota 2030. A pasta é contra 
a proposta defendida pelas empresas e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços (Mdic), de um estímulo anual de R$ 1,5 bilhão.  
 
O órgão considera o valor alto para um governo que tenta realizar um ajuste fiscal. 

“Nossa impressão é de que já houve muita convergência, mas não conseguiremos 
convergir mais”, disse uma fonte da Fazenda.  

 
O Ministério encara como normal que alguma empresa decida sair do Brasil. Sustenta, 
no entanto, que o próprio tamanho do mercado brasileiro, que chegou a 3,8 milhões 

de veículos vendidos em 2012, já é um estímulo suficiente para que haja produção 
local. “Não acreditamos que haja uma debandada de montadoras”, disse a fonte.  

 
Diversas montadoras se instalaram no País nos últimos anos em razão do regime 
anterior, o Inovar-Auto, que terminou em dezembro e dava incentivos à produção 

local. Hoje, algumas dessas empresas, especialmente as de carros de luxo, se veem 
ameaçadas caso a nova política não seja vantajosa o suficiente.  

 
Na segunda-feira, 5, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), Antonio Megale, disse que há riscos de as montadoras 

diminuírem investimentos caso não haja incentivos fiscais para P&D.  
 

A Fazenda argumenta que boa parte dos incentivos foi destinada à substituição de 
máquinas depreciadas. “Investimento bom é o produtivo”, disse a fonte. Citando 
estudo do Banco Mundial sobre resultados do Inovar-Auto, alegou que metade dos 

investimentos ocorridos durante o programa foi anunciada antes do seu início.  
 

O Rota 2030 pretende definir regras para o setor por um período de 15 anos. O anúncio 
deveria ter ocorrido no fim de 2017, mas foi adiado para fevereiro em razão de 
divergências entre a Fazenda e o Mdic. Agora não há mais prazo.  

 
A Fazenda aceita dar incentivo inferior ao R$ 1,5 bilhão por meio da Lei do Bem, que 

deduz o investimento na tributação do lucro da empresa. As montadoras rebatem que 
nos últimos anos tiveram prejuízos e, como não sabem quando voltarão a ter lucro, a 
proposta não faz sentido.  

 
O Ministério sugere então que, em vez de a dedução ocorrer no ano em que o 

investimento for aplicado, como normalmente ocorre, as montadoras poderiam 
acumular o benefício até o ano em que voltarem a ter lucro.  

 

Marcos Jorge: 'Cadeia automotiva é motor para dinamizar a economia 

nacional' 

07/03/2018 – Fonte: MDIC 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, destacou nesta 
terça, no Paraná, a importância da cadeia automotiva para a economia brasileira.  
 

Como apontou o ministro na cerimônia de inauguração de uma Fábrica de Injeção de 
Alumínio da Renault em São José dos Pinhais, o Brasil é um dos principais mercados 

mundiais de produção e comercialização de veículos automotores. 
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“A participação do setor automotivo no PIB Industrial é de cerca de 22%, e 4% do PIB 
total. O setor emprega direta e indiretamente cerca de 1,6 milhão de trabalhadores”, 

disse o ministro. 
 

“O MDIC está comprometido com o setor, com a abertura do comércio internacional, 
bem como com o aumento, não apenas da produtividade, mas também dos níveis de 
inovação na indústria brasileira”, completou. 

 
Marcos Jorge foi recebido pelo governador do Paraná, Beto Richa, pelo presidente da 

Renault Olivier Murguet (América Latina) e Luiz Pedrucci (Brasil) e pelo prefeito de São 
José dos Pinhais, Toninho Fenelon. O ministro explicou às autoridades, empresários e 
funcionários presentes na cerimônia de inauguração da fábrica, os esforços do governo 

federal para abrir novos mercados para o setor. 
 

“As exportações para países com quem temos acordos cresceram bastante no ano 
passado, como foi o caso da Argentina, principal destino das nossas exportações: 
houve um crescimento de 43% das nossas vendas. Com o início da vigência do Acordo 

Automotivo com a Colômbia, vamos poder exportar 25 mil unidades já a partir deste 
ano”, disse. 

 
Para o governador Beto Richa, a nova fábrica da Renault será uma oportunidade para 
alavancar ainda as exportações e dinamizar a economia de São José dos Pinhais e do 

Paraná. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a indústria 
paranaense produz mais de 83 bilhões de reais por ano e oferece mais de 760 mil 

empregos diretos. 
 
“Temos recebido investimentos sistemáticos no setor automotivo. É um uma grande 

honra para nosso estado sediar mais uma fábrica da Renault. Como resultado, teremos 
geração de riqueza, emprego e renda”, disse Richa. 

 
O presidente da Renault América Latina Olivier Murguet explicou que a nova fábrica 
da Renault no Paraná será a primeira da empresa a produzir cabeçotes de alumínio. 

Ele também destacou o crescimento de vendas da montadora nos últimos meses. 
 

“No ano passado, 38% da nossa produção foi exportada. Nesse ano, as vendas na 
América Latina aumentaram 10% em 2018. Em janeiro e fevereiro, já acumulamos 

um aumento de 25%”, disse. 
 
São José dos Pinhais 

As exportações de São José dos Pinhais cresceram 26% em 2017, quando as empresas 
instaladas na cidade venderam US$ 2,1 bilhões para o exterior. O município se 

configurou como o segundo maior exportador paranaense no ano passado, sendo 
responsável por 10,9% de tudo que o estado embarcou para mercados estrangeiros.  
 

As importações foram de US$ 1,9 bilhão em 2017. Com isso o saldo comercial do 
município ficou positivo em US$ 204 milhões. 

 
O setor automotivo é o principal agente do desempenho do município na balança 
comercial brasileira. As exportações de automóveis de passageiro foram 44% do total, 

seguidas por veículos de transporte (13%). As autopeças e os motores representaram 
quase 12% do valor exportado, no ano passado. 



Grupo Renault 
O Grupo Renault é uma empresa internacional com raízes francesas. Foi fundado há 
115 anos e está presente em 128 países. Por meio de um joint venture com a Nissan, 

o Grupo Renault tem hoje 120 mil funcionários é o quarto maior fabricante de veículos 
do planeta. 

 
A empresa tem atividade no Brasil desde 1990 como importadora de veículos. A partir 

de 1998, iniciou suas operações de montagem. 
 
Em agosto do ano passado, a Renault anunciou investimentos de R$ 750 milhões para 

ampliação da fábrica de motores (CMO) e construção da nova unidade fabril para 
injeção de alumínio (CIA), inaugurada nesta terça. 

 

Anfavea: ociosidade do setor deve terminar 2018 em 39% ante pico de 50% 

na crise 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Com o crescimento das vendas de veículos no Brasil, a ociosidade das fábricas tem 
caído, afirmou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), Antonio Megale.  

 
Ele espera que o ano termine com ociosidade de 39%, contra um pico de 50% durante 

a crise econômica.  
 
A indústria automobilística brasileira tem capacidade para produzir cerca de 5 milhões 

de veículos por ano, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.  
 

A expectativa de produção para este ano é de 3 milhões de unidades. 
 

Queda na produção industrial de janeiro não indica mudança de tendência 

07/03/2018 – Fonte: G1 
  

O resultado negativo da produção industrial de janeiro, divulgado nesta terça-feira (6) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), poderia indicar mudança de 
tendência ou mesmo arrefecimento do processo de recuperação da indústria? Não 

parece ser esse o caso.  
 

Quando se compara o desempenho de janeiro com o dezembro, os números são 
fortemente negativos: queda geral de 2,4%, com redução de 7,1% na produção de 
bens duráveis (automóveis, geladeiras), de 2,4% nos bens intermediários (aqueles 

usados na fabricação de bens finais) e queda de 1,6% nos bens de consumo.  
 

A fotografia é completamente diferente quando se compara janeiro deste ano com 
janeiro do ano passado: alta de 5,7%, com destaque para o aumento de 20% na 

produção de duráveis e de 18,3% em bens de capital (máquinas, equipamentos, 
construção).  
 

Nessa comparação foi a maior alta desde abril de 2013. Na comparação contra o mês 
anterior, a queda de janeiro se dá depois de quatro altas consecutivas: setembro 

(+0,3%) outubro (+0,6%) novembro (+0,3%) e dezembro (+3,1%).  
 
A indústria deve seguir no processo de recuperação alavancada pelas exportações e 

pelo consumo interno beneficiado por juros mais baixos (para produção e consumo) 
expansão do crédito e redução do desemprego, que está muito alto, mas em queda.  
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Tarifas dos EUA sobre aço e alumínio devem criar oportunidades a 

montadoras no Brasil, diz Anfavea 

07/03/2018 – Fonte: Reuters 

 
 As montadoras de veículos no Brasil podem se beneficiar da provável imposição de 

tarifas de importação para aço e alumínio nos Estados Unidos, mas por outro lado 
podem ver um aumento da competição pelo mercado brasileiro em um eventual 

rearranjo global da indústria automotiva, afirmou o presidente da associação de 
montadoras instaladas no Brasil, Anfavea, nesta terça-feira.  
 

Segundo Antonio Megale, presidente da Anfavea, as sobretaxas norte-americanas 
sobre aço e alumínio podem favorecer uma queda nos preços internacionais dos dois 

insumos, o que pode contribuir para revisões nos preços praticados pelas siderúrgicas 
no Brasil.  
 

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o 
país imporia tarifas de importação de 25 por cento para o aço e de 10 por cento para 

o alumínio. O anúncio desencadeou ameaças de retaliação por parte da União Europeia 
e outros receios de que o país esteja caminhando para uma guerra comercial.  
 

No início deste ano, siderúrgicas brasileira elevaram seus preços ao setor automotivo 
em cerca de 25 por cento, depois de terem reajustado contratos de fornecimento entre 

25 e 28 por cento em 2017.  
 
“Embora seja negativo para o comércio global, é uma oportunidade para indústria 

automotiva brasileira”, disse Megale. “As exportações que antes iam para os Estados 
Unidos, vão ter de ser direcionadas a outros mercados sob condições mais favoráveis 

e isso pode implicar em preços menores (de aço e alumínio) no Brasil”, disse Megale, 
acreditando que eventuais impactos no país devem ocorrer mais a médio prazo.  
 

Sobre a possibilidade de aumento de custos às montadoras dos EUA e potencial criação 
de espaço para exportações de veículos ao país, Megale afirmou que Washington 

mantém postura protetora de seu mercado, exigindo percentuais crescentes de 
conteúdo local para os veículos vendidos nos EUA.  
 

Este protecionismo dos Estados Unidos pode fazer o Brasil virar um cliente maior de 
veículos do México, rivalizando com a Argentina, atualmente principal parceiro 

brasileiro no comércio de veículos.  
 
No primeiro bimestre, as exportações de veículos do Brasil para o México caíram 47 

por cento sobre um ano antes, para cerca de 7.500 unidades, informou a Anfavea 
nesta terça-feira, em meio a uma queda nas vendas no mercado interno mexicano de 

9,4 por cento na comparação anual. Enquanto isso, as exportações totais de veículos 
do México subiram 8,5 por cento sobre um ano antes, para 507 mil unidades, segundo 

a associação local de montadoras, Amia.  
 
Como comparação, o Brasil exportou no primeiro bimestre 112,7 mil veículos, uma 

alta anual de 7,2 por cento. O principal mercado foi a Argentina, destino de 74 por 
cento deste volume, segundo a Anfavea.  

 

Brasil progride em inovação, mas ganhos têm sido limitados, diz diretora do 

MIT 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Brasil tem conseguido “progresso significativo” na agenda de inovação, mas os 
ganhos associados com essas políticas têm sido limitados, afirmou a diretora executiva 
do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Industrial Performance Center (IPC), 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1GI2R6-OBRBS
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Elizabeth Reynolds, que apresentou estudo da instituição norte-americana no Fórum 
Estadão Brasil Competitivo que recomenda uma agenda de seis prioridades para o 
Brasil acelerar suas estratégias de inovação.  

 
A pesquisadora apresentou alguns fatores que contribuem para os ganhos limitados 

da inovação no Brasil. O principal deles é que o Brasil é pouco integrado à economia 
mundial e precisa estreitar esses laços.  

 
Outra questão é que os programas de inovação são muito amplos e é preciso uma 
estratégia mais especializada. A diretora ressaltou ainda que os custos e riscos 

associados à inovação são muito altos. Nos Estados Unidos, ela mencionou que ao 
redor de 50% das startups acabam quebrando.  

 
A recente crise econômica e política ameaça “descarrilar” a agenda de inovação 
brasileira, disse a diretora do MIT, destacando que o Brasil não pode se permitir ficar 

atrás dos progressos tecnológicos mundiais. Por isso, é preciso aproveitar a retomada 
da atividade econômica para voltar a avançar com a agenda.  

 
“Inovação não acontece só em laboratórios ou na universidade, acontece em todo 
lugar”, disse ela em sua apresentação no evento. Elizabeth Reynolds apresentou as 

conclusões dos estudos feitos no MIT e financiados pelo Senai de uma agenda de seis 
itens para priorizar a inovação no País. “O Brasil precisa de novos modelos e parcerias”, 

disse ela.  
 
Uma das principais recomendações do MIT é que o Brasil precisa assegurar que a 

política industrial apoie a inovação. Outra é reforçar o papel das universidades como 
fomentadoras de inovação. A diretora ressaltou ainda que é preciso apoiar inovações 

que estimulem um “ecossistema de inovações”. Além disso, o País precisa se integrar 
mais ao mundo, ter acesso a fornecedores mundiais e aos centros internacionais de 
inovação.  

 
O Brasil tem tido sucesso na inovação, mas criou “ilhas” no País, um modelo que é 

difícil de sustentar, na medida em que o processo precisa ser mais integrado. Elizabeth 
destacou a necessidade de se estimular a trajetória de empreendedores, que 
estimulem negócios dentro do país e que essas empresas nascentes também operem 

no exterior. Ela ressaltou que nos Estados Unidos, empreendedores vendem suas 
startups a empresas e com o dinheiro levantado empreendem novamente e criam 

novas companhias.  
 
A diretora ressaltou que é preciso que o Brasil crie estratégias de longo prazo em áreas 

que o País tenha vantagem comparativa, como energia renovável e extração de 
petróleo de águas profundas. “Com progressos nessas áreas vamos ver o Brasil em 

um lugar diferente em cinco a dez anos”, disse ela ao concluir a explicação da agenda 
de seis prioridades. 

 

Brasil não conseguirá se desenvolver sem agenda de inovação, diz BNDES 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Brasil não vai conseguir se desenvolver e ter ganhos de produtividade sem 

investimento em tecnologia e inovação, disse o superintendente da área de indústria 
de base do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Julio 
Ramundo, durante o Fórum Estadão Brasil Competitivo, que discute nesta terça-feira, 

6, formas de se acelerar a inovação no País. O tema de ciência, tecnologia e inovação, 
porém, não tem feito parte do debate nacional e é preciso que faça parte, ressaltou 

ele.  
 
“Não vai haver desenvolvimento do Brasil sem haver desenvolvimento tecnológico e 

inovação. Não vai ter ganho de produtividade sem difusão do progresso técnico pela 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-nao-conseguira-se-desenvolver-sem-agenda-de-inovacao-diz-bndes/


base das empresas brasileiras”, afirmou Ramundo durante o evento. “O tema precisa 
emergir, fazer parte do dia a dia, é preciso dar visibilidade”, disse ele. “O debate 
econômico do Brasil só fala em macroeconomia. E a economia real?”, questionou o 

superintendente, ressaltando que é preciso ter uma agenda de longo prazo para a 
Ciência e Tecnologia.  

 
O executivo do BNDES ressaltou que o banco de desenvolvimento está mudando seu 

papel e passa por um momento de “reorientação e transformação”, mas segue com o 
objetivo de contribuir de “maneira decisiva” para transformações que ocorrem na 
sociedade brasileira.  

 
Ele ressaltou que o BNDES foi criado com o foco no investimento em infraestrutura, 

mas a partir dos anos 90 começou a aportar recursos também em inovação, um 
investimento mais intangível. “Essa agenda foi ganhando corpo e o tema está 
absolutamente associado à agenda do BNDES”, disse ele.  

 
Em meados dos anos 2000, a instituição tinha ao redor de R$ 500 milhões, ou 0,5% 

do orçamento para projetos de inovação, número que foi subindo e saltou para R$ 6 
bilhões em 2015. “O banco hoje é o maior investidor institucional para empresas de 
base tecnológica”, disse ele, ressaltando que o BNDES tem uma série de fundos 

voltadas para companhias nascentes.  
 

Entre as estratégias atuais, Ramundo mencionou que o BNDES tem uma iniciativa que 
vai apoiar empresas dentro das cerca de 100 incubadoras que existem no Brasil. Outra 
iniciativa é um fundo de “coinvestimento anjo”. São projetos pequenos, com aportes 

da ordem de R$ 200 mil a R$ 500 mil e o BNDES vai colocar o mesmo recurso que o 
investidor anjo aportar. Esse fundo já recebeu 14 propostas e prevê rodadas 

subsequentes de investimento.  
 
“Estamos colocando em marcha mudanças em novos instrumentos para dar vazão ao 

empreendedorismo tecnológico no Brasil”, disse o superintendente do BNDES. Ele 
destacou que em algumas áreas, como a biotecnologia, o Brasil está “vocacionado” a 

ter sucesso, mas é preciso construir agendas e rotas de longo prazo e que sejam 
resistentes. “Inovar dá resultados e não é caro investir”, disse ele, destacando que os 
resultados se difundem por vários ramos da economia.  

 
Durante o evento, a diretora executiva do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Industrial Performance Center (IPC), Elizabeth Reynolds, ressaltou que as eleições 
deste ano e a retomada da economia oferecem uma oportunidade perfeita para se 
falar da agenda de ciência e tecnologia do Brasil e formas de avançar no tema. “É um 

momento crítico para se mudar a trajetória e esperamos que isso seja parte do debate 
eleitoral”, disse ela. 

 

Crescem os impostos sobre a produção 

07/03/2018 – Fonte: GS Notícias 
Publicado em 07/03/2018 por Jornal do Comércio - RS 
Os impostos sobre a produção cresceram 1,3% no ano passado e 3,3% somente no 

último trimestre na comparação com 2016. Essa alta, acima da taxa do PIB de 1%, 
mostra que o perfil de crescimento da economia vem mudando. Com a recuperação 

amparada inicialmente por agropecuária e exportações, setores praticamente isentos 
de impostos, não houve reação na arrecadação.  
 

"O que estava crescendo era a agropecuária, que não paga imposto por serem 
produtos da cesta básica e para exportação, que também não é taxada. São setores 

que têm carga tributária muito baixa e não produzem receita de impostos. Até pouco 
tempo atrás, a indústria e a importação, que pagam mais impostos, recuavam. O 
trabalho com carteira despencava, e o crédito livre não crescia, só o direcionado. O 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/crescem-os-impostos-sobre-producao


avanço era em setores com baixa carga tributária", afirma Fernando Montero, 
economista-chefe da Tullett Prebon Brasil.  
 

Essa configuração do crescimento mudou nos últimos trimestres do ano. A venda de 
veículos aumentou, puxando a indústria automotiva. A indústria de transformação 

mostrou alguma reação, alta de 1,7% no ano. O efeito é claro no aumento do Imposto 
de Produtos Industrializados (IPI) de 4,1%. A importação também reagiu. Cresceu 

5%, levando a arrecadação a crescer 7,9% no ano.  
 
"Esse perfil de recuperação vai trazer mais impostos. Os componentes que pagam 

mais tributos estão crescendo mais do que os que recolhem menos impostos. Isso 
ajuda a melhorar as contas públicas, o que já estamos vendo", diz Montero.  

 
A melhoria dos impostos não se refletiu no consumo do governo, que, segundo o 
economista, retrata apenas o pessoal empregado. Como só houve aumento de 

salários, e não no número de funcionários públicos, o consumo do governo caiu 0,6%. 
"Os gastos públicos sobem por incluírem os reajustes salariais. No PIB, que mede só 

o volume, esses aumentos não entram na conta", destaca Montero.  
 

Índice de Preços de Curitiba acumula queda de 0,49% no ano 

07/03/2018 – Fonte: Bem Paraná 
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Curitiba registrou variação negativa de -
0,18% em fevereiro, segunda queda do ano. Em janeiro a taxa foi de -0,32%; já em 
fevereiro de 2017 o índice havia sido positivo em 0,26%.  

 
Com isso, o IPC dos dois primeiros meses de 2018 totaliza oscilação de -0,49%, e nos 

últimos 12 meses a variação acumulada é de 2,22%.  
 
A retração dos preços em fevereiro teve forte influência dos descontos ofertados em 

alguns medicamentos, do declínio nos valores cobrados em pacotes turísticos e da 
inflexão no preço da gasolina. 

 

Valor da cesta básica cai em 13 de 20 capitais em fevereiro, diz Dieese 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O custo da cesta básica de alimentos diminuiu em fevereiro em 13 das 20 capitais 

analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) em sua pesquisa mensal. Segundo a instituição, as reduções mais 
expressivas ocorreram em João Pessoa (-3,96%), Natal (-3,20%) e Campo Grande (-

2,98%). Já as maiores taxas positivas ocorreram em Belém (3,37%) e Fortaleza 
(2,03%).  

 
Em termos de valores, a cesta mais cara foi a do Rio de Janeiro (R$ 438,36), seguida 

por São Paulo (R$ 437,33), Porto Alegre (R$ 434,50) e Florianópolis (R$ 425,05). Por 
outro lado, os menores valores médios foram observados em Salvador (R$ 336,59) e 
Aracaju (R$ 341,59).  

 
No acumulado em 12 meses, os preços médios dos alimentos essenciais também 

caíram em 13 cidades, com destaque para Manaus (-4,90%), Goiânia (-4,25%) e 
Belém (-4,10%). Entre os locais que registraram aumento, os mais elevados 
aconteceram em Recife (3,49%) e Rio de Janeiro (3,25%).  

 
Alimentos  

Em fevereiro ante janeiro, houve predominância de queda no preço da carne bovina 
de primeira, do óleo de soja, café em pó, do feijão, do leite integral, do tomate e da 
batata coletada no Centro-Sul.  

http://www.bemparana.com.br/noticia/557035/indice-de-precos-de-curitiba-acumula-queda-de-049-no-ano
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A carne bovina recuou em 16 cidades, ficou estável em Fortaleza e Recife e só 
aumentou em João Pessoa (0,85%) e Florianópolis (0,89%). A maior queda foi 
apurada em Belém, de 4,27%. Em 12 meses, a carne acumula taxa negativa em 15 

cidades, com destaque também para Belém (-12,49%). “Os frigoríficos evitaram 
elevar o preço da carne por causa da dificuldade em comercializá-la, devido à menor 

demanda”, avalia o Dieese.  
 

O valor do óleo de soja mostrou declínio também em 16 das 20 cidades pesquisadas, 
mas foi em Vitória que a queda foi maior (-3,24%). Já em 12 meses o produto tem 
variação negativa em todas as cidades, em especial Goiânia (-22,74%).  

 
Em fevereiro, o pó de café diminuiu em 15 das 20 cidades, enquanto o leite, o feijão 

e o tomate caiu em 14 cidades. Já a batata, pesquisada no Centro-Sul, recuou em 
nove cidades e aumentou em São Paulo (0,29%) e Goiânia (4,40%).  
 

Salário mínimo  
De acordo com o Dieese, utilizando como base o valor da cesta no Rio de Janeiro, que 

foi a mais cara em fevereiro, o montante do salário mínimo necessário para a 
manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.682,67, ou 
3,86 vezes o valor estabelecido para 2018, de R$ 954. Em janeiro, essa correlação era 

de 3,93 vezes, enquanto em fevereiro de 2017 era de 3,90 vezes, considerando o piso 
mínimo de R$ 937 daquela época.  

 
Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o 
desconto referente à Previdência Social, a pesquisa mostra que o trabalhador 

remunerado pelo piso nacional comprometeu, em fevereiro, 43,79% do vencimento 
para adquirir os mesmos produtos que, em janeiro, demandavam 44,21% e em 

fevereiro do ano passado, 44,25%. 
 

BC e SPC Brasil assinam acordo para pesquisas sobre mercado de crédito 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Banco Central e o SPC Brasil assinaram acordo de cooperação para produzir novas 
pesquisas e indicadores sobre o acesso ao crédito no varejo e também disseminar 
informação para a educação financeira dos consumidores.  

 
O acordo tem validade de dois anos e foi assinado em cerimônia na tarde desta terça-

feira, 6, na capital federal.  
 
“Temos uma população cada vez mais bancarizada e incluída, mas sem educação 

financeira condizente”, disse o diretor de relações institucionais do BC, Isaac Sidney, 
ao citar que o aumento do consumo dos produtos bancários com falta de informação 

“pode significar risco potencial para o sistema financeiro e ao próprio cidadão com 
relação ao uso inadequado do crédito”.  

 
“É por isso que BC precisa adotar iniciativas para melhorar a educação financeira do 
cidadão”, disse. Isaac Sidney explicou que o acordo tem dois pilares: pesquisa e 

educação financeira.  
 

A ação na área de pesquisas tem como objetivo desenvolver e divulgar pesquisas e 
ainda apoiar o desenvolvimento de índices de mensuração sobre o comportamento 
dos consumidores no consumo de produtos financeiros.  

 
O acordo permitirá especialmente que o BC avalie dados sob a ótica da demanda por 

crédito. O SPC Brasil é o maior banco de dados da América Latina em informações de 
crédito de pessoas físicas e pessoas jurídicas.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bc-e-spc-brasil-assinam-acordo-para-pesquisas-sobre-mercado-de-credito/


Esse banco de dados é usado para a tomada de decisões para concessão de crédito 
em todo o Brasil. Atualmente, o BC já tem grande banco de dados com informações 
enviadas pelas instituições financeiras e se referem, predominantemente, à oferta de 

serviços financeiros.  
 

Já no pilar da educação financeira a intenção é disseminar ações e conteúdo de 
educação financeira.  

 
Todo esse esforço, disse o diretor, ajuda na pauta de redução do custo de crédito da 
Agenda BC+. “Queremos um diagnóstico comportamental do tomador de crédito e 

temos expectativa de termos um cenário que nos ajudará na tomada de decisões nas 
políticas públicas”, disse. 

 

Tarifas de energia estão atingindo níveis preocupantes, diz Aneel 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, disse 

que as tarifas de energia estão atingindo níveis preocupantes. Rufino fez o comentário 
durante as discussões para definir a nova taxa mínima de retorno (WACC, na sigla em 
inglês) do setor de distribuição. Ao longo do processo, representantes de consumidores 

reclamaram do peso da conta de luz no orçamento das famílias.  
 

“Isso de fato nos incomoda também, e acho que a todos, às distribuidoras, aos 
consumidores, ao regulador, porque o valor da tarifa está assumindo um patamar 
muito preocupante. Isso impacta toda a indústria. A gente precisa discutir isso de 

maneira mais efetiva”, afirmou.  
 

O diretor-geral da Aneel destacou que o esforço que as empresas do setor fazem para 
melhorar os níveis de eficiência e de prestação do serviço, que poderia reduzir as 
tarifas, tem sido “neutralizado” pelo aumento dos subsídios, pagos por meio de 

encargos setoriais embutidos na conta de luz.  
 

Para 2018, os subsídios na conta de luz custarão R$ 18,843 bilhões e devem aumentar 
a tarifa em 2,14%. Rufino lembrou que, “infelizmente”, há iniciativas em discussão no 
Congresso para elevar o grupo de beneficiários e o valor dos subsídios. “Isso bateu no 

limite de capacidade de pagamento do consumidor”, afirmou.  
 

“Todo esforço que se faz na melhoria da eficiência, na gestão da prestação do serviço, 
é em grande medida neutralizado por um crescimento do conjunto de subsídios que 
leva ao aumento da CDE em torno de 30%. Essa é uma realidade que o setor elétrico 

precisa discutir”, disse Rufino.  
 

A carga tributária que incide sobre a conta de luz também foi criticada pelos 
representantes de consumidores. Questionado sobre o risco hidrológico e os impactos 

da guerra de liminares no mercado de energia, Rufino disse que essa é uma realidade 
que o setor elétrico precisa enfrentar de maneira mais efetiva. 
 

Aneel mantém taxa de remuneração de 8,09% para distribuidoras em 2018 

e 2019 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 

6, a manutenção de taxa anual de remuneração das distribuidoras de energia de todo 
o País em 8,09%, mesmo índice que já está em vigor desde 2015. O índice valerá 

apenas para o ano de 2018 e 2019, em vez de englobar três anos, como ocorre 
regularmente com a definição do índice.  
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O chamado “custo médio ponderado de capital” (WACC, na sigla em inglês), é um 
indicador utilizado para definir a remuneração das empresas do setor.  
 

Dessa vez, porém, a definição do índice foi alvo de um extenso debate entre os 
diretores da agência, que divergiram sobre a metodologia de cálculo do índice. Por 

causa dessas divergências, a diretoria da agência decidiu manter o mesmo índice por 
dois anos, para definir novos parâmetros de cálculo a valer a partir de 2020.  

 
Em novembro do ano passado, a área técnica da Aneel propôs um aumento de 7,71%, 
após impostos, nas revisões tarifárias a serem realizadas entre 2018 e 2020, um índice 

inferior ao patamar de 8,09% praticado desde 2015. 
 

Abradee diz que Aneel tomou decisão sensata ao manter taxa de 
remuneração 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A decisão da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de manter a 

taxa anual de remuneração das distribuidoras de energia de todo o País em 8,09% 
agradou o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia (Abradee), 
Nelson Leite.  

 
“A Aneel tomou uma decisão sensata, na medida em que preserva a capacidade de 

investimento das distribuidoras”, disse. “Reduzir o WACC nesse momento daria um 
sinal ao mercado de que o agente regulador não estaria levando em conta os riscos 
atuais que o distribuidor está enfrentando. Então, a decisão foi muito sensata.”  

 
O impacto do índice nas tarifas do consumidor é pequeno, uma vez que o indicador 

representa apenas 4% do custo total da conta de luz. 
  
Segundo o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, a remuneração aumenta apenas 

0,3% da conta de luz, ou R$ 0,30 a cada R$ 100. 
 

Dólar sobe ante real com exterior e temor reforçado de guerra comercial 

07/03/2018 – Fonte: R7 
 

O dólar operava em alta ante o real nesta quarta-feira, com maior temor sobre risco 
de guerra comercial global após o principal assessor econômico da administração do 

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixar o cargo.  
 
Às 10:07, o dólar avançava 0,58 por cento, a 3,2292 reais na venda, depois de recuar 

1,36 por cento nos três últimos pregões. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,60 por 
cento.  

 
"A saída de Gary Cohn... é um sinal preocupante, pois ele, democrata e ex-banqueiro 

da Goldman Sachs, era um mínimo sinal de razão em meio à loucura do governo 
Trump", trouxe a gestora Infinity em relatório. 
 

Gary Cohn, banqueiro de Wall Street que se tornou personagem fundamental da 
reforma tributária dos Estados Unidos em 2017 e uma das bases contra forças 

protecionistas no governo de Donald Trump, renunciou na véspera. 
 
A renúncia ocorreu depois que Trump disse que vai impor altas tarifas sobre 

importações de aço e alumínio, medida protecionista que atingirá os aliados próximos 
Canadá e México. A promessa de Trump de impor tarifas já havia aumentado a 

especulação de que Cohn poderia deixar a Casa Branca devido à sua oposição a essa 
política. 
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Na véspera, em meio à repercussão negativa da medida inclusive entre os 
Republicanos, partido de Trump, o mercado chegou a avaliar que a taxação seria 
retórica para conseguir uma negociação mais favorável aos Estados Unidos no acordo 

sobre o Nafta. 
 

"O mercado tinha melhorado claramente ontem com a possibilidade de o governo 
Trump rever sua política em relação ao aço. Mas ficou claro que ele não vai rever essa 

posição, no que depender dele, reafirmando intenção protecionista", disse o 
economista da corretora Nova Futura, Pedro Paulo Silveira.  
 

Nesta manhã, a União Europeia informou estar pronta para reagir às tarifas sobre o 
aço e alumínio, enquanto que os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos 

expressaram preocupações tanto comerciais quanto sistêmicas e disseram temer 
ações retaliatórias, afirmou um porta-voz da Organização Mundial de Comércio (OMC). 
 

No exterior, o dólar rondava a estabilidade ante uma cesta de moedas e perto da 
mínima de 14 meses ante o iene. A moeda norte-americana subia ante as moedas de 

países emergentes, como os pesos chileno e mexicano e o rand sul-africano. 
 
O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção para o mercado cambial nesta 

quarta-feira, por enquanto. Em abril, vencem 9,029 bilhões de dólares em swaps 
cambiais tradicionais, equivalentes à venda de dólares no mercado futuro. 

 

Mudança em tributação de fundos exclusivos pode render menos que o 

esperado 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A mudança na tributação dos fundos exclusivos de investimento, voltados para 
investidores de alta renda, pode render menos aos cofres do governo do que espera o 
Ministério da Fazenda. O relator da Medida Provisória (MP) sobre o tema, deputado 

Wellington Roberto (PR-PB), apresentou nesta terça-feira, 6, parecer em que prevê a 
cobrança no novo modelo apenas sobre aplicações e rendimentos obtidos a partir de 

1º de janeiro de 2019.  
 
Na prática, isso faz com que investidor só precise pagar Imposto de Renda sobre o 

estoque de rendimentos obtidos até 31 de dezembro de 2018 no momento do resgate 
do dinheiro ou na liquidação do fundo. Essa é a regra atual, que o governo tenta desde 

o ano passado mudar para melhorar a arrecadação.  
 
A versão proposta pela equipe econômica previa a cobrança do IR pelo regime de 

“come-cotas”. O texto instituía pagamento do imposto sobre a diferença entre o custo 
de aquisição das cotas e o valor patrimonial em 31 de maio de 2018.  

 
A partir daí, as cobranças seriam periódicas a partir dos ganhos auferidos no último 

dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no momento do resgate, em 
caso dessa hipótese.  
 

Segundo Roberto, não há acordo para que seja feita uma cobrança agora sobre o 
estoque de rendimentos. O deputado afirmou ainda que “é demanda do mercado” que 

a tributação semestral seja feita apenas sobre os novos rendimentos, a partir de 2019, 
e defendeu que não se pode retroagir na cobrança.  
 

“Não se aprova nada que não tenha um acordo, e não tem acordo para aprovar com 
estoque. Fiz uma justificativa ao governo sobre isso, mas o governo insiste em dizer 

que, sem o estoque, não tem interesse na continuidade da MP”, disse Roberto, que 
apresentou nesta terça seu parecer na comissão mista. Foi concedida vista coletiva do 
relatório aos parlamentares, e o deputado reconheceu que esse tempo até a quarta-

feira será usado para tentar viabilizar um acordo com o Ministério da Fazenda.  
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O relator admitiu que a mudança em seu parecer diminui a arrecadação esperada no 
curto prazo com a medida. À época da edição da MP, o governo disse esperar cerca 
de R$ 10 bilhões brutos com a mudança na tributação dos fundos, sendo R$ 6 bilhões 

para a União e o restante para Estados e municípios, segundo as repartições do IR 
previstas em lei.  

 
Roberto afirmou, porém, não ter estimativa de quanto seria a perda no curto prazo. 

Ele ressaltou que a receita será obtida no futuro, no momento do resgate das cotas 
ou da liquidação do fundo. 
 

Saques em poupança superam depósitos em R$ 708,116 milhões em 

fevereiro 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
As cadernetas de poupança encerraram o mês de fevereiro com captação líquida 

negativa de R$ 708,116 milhões, informou nesta terça-feira, 6, o Banco Central. Este 
é o segundo mês consecutivo em que as contas perderam recursos.  

 
Apesar de negativo, o resultado foi o melhor para meses de fevereiro desde 2014, 
quando houve depósitos líquidos de R$ 1,859 bilhão. Desde então, todos os meses de 

fevereiro terminaram com resultado negativo, sendo que a pior cifra ocorreu em 2016, 
quando as contas perderam R$ 6,638 bilhões. Em fevereiro do ano passado, houve 

saques líquidos de R$ 1,670 bilhão.  
 
Os últimos dias úteis do mês, quando geralmente o volume de depósitos sobe em 

função do pagamento de salários, foram os destaques. Em 28 de fevereiro, as contas 
terminaram com saldo líquido positivo de R$ 3,497 bilhões.  

 
De acordo com o BC, o total de aplicações na poupança em novembro foi de R$ 158,7 
bilhões, enquanto os saques somaram R$ 159,408 bilhões. O estoque do investimento 

na poupança está em R$ 724,547 bilhões, já considerando os rendimentos de R$ 2,891 
bilhões no mês passado.  

 
No acumulado de 2018 até fevereiro, a poupança registra saques líquidos de R$ 5,909 
bilhões. Em igual período de 2017, as contas registraram saque líquido de R$ 12,405 

bilhões. 
 

BNDES reduz spreads para setores prioritários de 1,7% para 0,9% ao ano 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta 
terça-feira, 6, redução nos spreads praticados nas suas operações de crédito para os 

chamados setores prioritários de 1,7% ao ano para 0,9%. A medida foi anunciada pelo 
presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro, na entrevista coletiva onde 

foi apresentada à imprensa a nova política operacional do BNDES, que, segundo ele, 
deve entrar em vigor até, no máximo, a próxima segunda-feira. 
  

Os segmentos prioritários são segurança, inovação, meio ambiente, saneamento e 
qualificação profissional. Os ajustes nas políticas operacionais que norteiam os 

financiamentos do banco dão sequência às mudanças adotadas em janeiro deste ano, 
quando entrou em vigor a Taxa de Longo Prazo (TLP), que substituiu a TJLP como taxa 
básica das operações do BNDES.  

 
De acordo com Rabello, nos demais casos, os spreads podem chegar a até 2,1% ao 

ano, com faixas intermediárias de 1,3% e 1,7% ao ano.  
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Ainda segundo o presidente do BNDES, o spread do Finame – linha de financiamento 
de bens de capital, como caminhões e máquinas – caiu de 1,87% para um piso de 
1,27%. 

  
Rabello de Castro disse que as novas condições de financiamento do banco de fomento 

têm como objetivo estimular a economia com a redução das taxas de juros dos 
projetos que recebem recursos da instituição. “Terá impacto positivo no PIB (Produto 

Interno Bruto), só não podemos arriscar quanto”, comentou Rabello.  
 
As novas condições envolvem maior cobertura do banco em algumas de suas linhas 

de financiamento e redução, de 1,7% para 1,3%, do spread médio do BNDES, a 
diferença entre a taxa paga na captação de recursos do Tesouro e a taxa cobrada pela 

instituição financeira federal ao repassar esse dinheiro a agentes financeiros.  
 
A intenção é que, por força da competição, os bancos que trabalham com as linhas de 

financiamento do BNDES repassem essa economia na forma de menores taxas de juros 
cobradas ao tomador final de crédito.  

 
A medida foi anunciada na esteira de críticas de setores empresariais sobre o aumento 
no custo de financiamento de investimentos com a mudança da taxa de captação do 

BNDES: da TJLP para a TLP. Mas Rabello negou que o anúncio tenha sido uma forma 
de compensação. “Se fosse TJLP, o raciocínio seria o mesmo”, comentou o presidente 

do BNDES, acrescentando que a nova política operacional representa a contribuição 
do banco de fomento para reduzir a taxa de juros no Brasil.  
 

Carência e amortização  
O BNDES anunciou também o alongamento dos prazos tanto de carência quanto de 

amortização nos financiamentos a projetos de infraestrutura.  
 
Segundo Rabello de Castro, os investimentos em ferrovias, rodovias, hidrovias e 

mobilidade urbana poderão ter prazos de até 34 anos. Há outras três faixas de prazo 
que podem chegar a 24 anos para projetos de energias alternativas, portos, 

aeroportos, exportação e desenvolvimento regional.  
 
Financiamento a educação, saúde, segurança e telecomunicações, entre outros, têm 

prazo de até 20 anos. Para empréstimos destinados a capital de giro, o prazo máximo 
é de 5 anos.  

 
“A partir de agora, o BNDES também passará a calcular o porcentual máximo de 
participação dos seus financiamentos com base no investimento total do projeto e não 

apenas em cima dos itens financiáveis”, explicou Rabello de Castro. Ele afirmou que 
as mudanças colocam o BNDES em linha com a prática usual de mercado.  

 
No caso de micro, pequenas e médias empresas, a participação máxima do BNDES 

pode chegar a até 100% em todas as linhas de financiamentos. Para grandes 
empresas, explicou Rabello de Castro, a participação máxima do BNDES é de 80% no 
caso de projetos considerados incentivados aqueles dos setores prioritários e de 60% 

nos demais casos. 
 

Governo enviará proposta para mudar PIS/Cofins nas próximas semanas, diz 
Rachid 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse nesta terça-feira, 6, que o governo 

deve enviar nas próximas semanas ao Congresso Nacional a proposta de mudança no 
regime do PIS/Cofins. Ele confirmou que os setores que hoje estão no modelo 
cumulativo – como serviços – permanecerão no modelo atual por um tempo maior 
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antes de passarem ao regime não-cumulativo. A mudança tem enfrentado bastante 
resistência da parte desses setores.  
 

“A ideia é enviar ao parlamento proximamente, até mesmo porque a simplificação do 
PIS/Cofins está na lista de 15 medidas prioritárias do governo. Estamos nos últimos 

preparativos”, disse Rachid após participar do evento “Correio Debate – tributação e 
desenvolvimento econômico”.  

 
De acordo com o secretário da Receita, o projeto irá prever primeiro mudanças na 
forma de tributação do PIS. A ideia é ampliar a possibilidade de apuração de créditos 

tributários sobre todos os insumos. Isso significa reduzir a base de cobrança do PIS e 
aumentar a alíquota na mesma proporção para manter o valor arrecadado.  

 
“Após esse teste, a ideia é proceder na unificação desse sistema com a Cofins. O 
empresário poderá apurar todos os créditos nos seus insumos”, completou, sem 

detalhar os valores das alíquotas que devem constar no projeto.  
 

Rachid também esclareceu que o governo não estuda neste momento realizar 
mudanças no imposto de renda de pessoas físicas e empresas. Mais cedo ele disse que 
é necessário acompanhar as alterações feitas na cobrança desse imposto em países 

como os Estados Unidos e Argentina.  
 

O secretário critica as deduções que o modelo brasileiro permite, mas enfatizou que 
nenhuma mudança será feita agora. “Não há nenhuma proposta (de alteração), mas 
temos que acompanhar e analisar a evolução da tributação em outros países porque 

isso pode facilitar até mesmo que o Brasil faça acordos internacionais”, acrescentou.  
 

Questionado pelos jornalistas, o secretário admitiu que a greve dos auditores fiscais 
da Receita Federal prejudica, sim, a arrecadação de tributos, mas minimizou esse 
efeito, citando que um bônus fixo no salário dos servidores do Fisco já vem sendo 

pago.  
 

Segundo Rachid, o bônus por eficiência é uma medida importante, mas ele não fez 
nenhuma previsão sobre quando o pagamento do bônus variável será regulamentado. 
“Tenho conversado com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, e estamos mais 

próximos”, limitou-se a comentar.  
 

Segurança jurídica e previsibilidade  
Para o secretário da Receita Federal, o sistema brasileiro precisa de mais segurança 
jurídica e previsibilidade, e menos regimes especiais de tributação. “A situação atual 

tem uma avaliação negativa, sem dúvida. A proliferação de subsistemas e regimes 
fragmenta o sistema tributário. Embora algumas desonerações sejam meritórias, 

constituem uma irracionalidade tributária para o sistema como um todo”, afirmou, na 
abertura do evento em Brasília.  

 
Rachid reconheceu que uma reforma tributária ideal seria a criação de único imposto 
sobre o consumo com recolhimento centralizado, mas avaliou que esse processo é 

difícil de ser levado adiante. “Isso é factível, viável? Temos que buscar o realismo. Por 
isso estamos empenhados em corrigir as distorções no PIS/Cofins, unificando-os no 

longo prazo”, completou.  
 
O secretário repetiu que as renúncias fiscais da União – o chamado “gasto tributário” 

– cresceram muito nos últimos anos, beneficiando setores que não precisariam de fato 
de algum tipo de proteção ou incentivo. Ele citou a desoneração da folha de 

pagamentos, que o governo tenta reverter desde o ano passado no Congresso. Outra 
distorção apontada por ele está no Imposto de Renda, principalmente de quem recolhe 
na modalidade de lucro presumido. O secretário do Fisco defendeu mudanças na forma 

de cobrança do tributo.  



“Teremos que rever essa questão do Imposto de Renda no Brasil, incluindo 
corporações, empresas e pessoas físicas. Estamos observando os movimentos feitos 
pelos Estados Unidos e pela Argentina. A questão não é nem alíquota nominal, mas a 

alíquota efetiva, depois das deduções”, afirmou.  
 

Ainda assim, avaliou o secretário, a maior distorção do sistema tributário é a 
sonegação de impostos. Ele voltou a criticar os parcelamentos especiais de dívidas – 

os Refis – embora o governo atual tenha editado diversas medidas dessa natureza no 
ano passado. “Esses parcelamentos prejudicam os contribuintes que pagam seus 
impostos em dia”, reafirmou.  

 
Para Rachid, o governo também precisa continuar a agenda de desburocratização da 

economia. “Não é só a carga tributária que tem que ser levada em conta, mas também 
o custo para o adimplemento das obrigações. É preciso haver regulação, mas 
precisamos aliviar essas obrigações”, acrescentou. 

 

Temer diz que UE está empenhada em fechar negociação do acordo com 
Mercosul 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da República, Michel Temer, usou nesta terça-feira, 6, as redes sociais 
para se mostrar otimista em relação a possibilidade de o Mercosul e União Europeia 

fecharem um acordo.  
 
Ao comentar a conversa que teve nesta terça com o presidente do Paraguai, Horário 

Cartes, Temer citou também que na segunda-feira recebeu telefonemas do primeiro-
ministro de Portugal, Antônio Costa, e do presidente do Governo da Espanha, Mariano 

Rajoy, para tratar do tema. Segundo o presidente brasileiro, os europeus deram “a 
garantia de que a União Europeia está empenhada em fechar a negociação do acordo 
com o Mercosul”.  

 
“Ambos me reiteraram o interesse em vencer as últimas contendas para que o acordo 

Mercosul-União Europeia seja fechado no menor prazo. Na ocasião, eu também revelei 
meu empenho nessa direção”, escreveu o presidente.  
 

Pouco antes do fechamento deste texto, a Secretaria de Comunicação da Presidência 
da República informou sobre a conversa de Temer com Cartes, mas disse apenas que 

os dois conversaram “sobre a negociação para a conclusão do acordo Mercosul – União 
Europeia”, sem dar mais detalhes sobre a conversa.  
 

Negociado desde 1999, o entendimento esteve perto de uma conclusão em 2004. Mas 
o Mercosul considerou na época que a oferta dos europeus era insuficiente. O processo 

ficou congelado por anos e, em 2016, voltou a ser negociado. O objetivo do governo 
de Michel Temer era de anunciar o tratado em dezembro do ano passado. Mas, com 

uma oferta de abertura dos europeus uma vez mais insuficiente, o processo acabou 
não sendo concluído.  
 

No fim de janeiro, depois de meses de entusiasmo com um eventual acordo entre 
Mercosul e União Europeia, o governo brasileiro admitiu que um entendimento de livre-

comércio com o bloco europeu estava “difícil” de ser concluído.  
 
Na época, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministro da Agricultura, 

Blairo Maggi, revelou que em sua passagem por Bruxelas notou que a resistência por 
um acordo entre parte dos europeus era elevada. “Acho difícil fechar esse acordo”, 

admitiu o ministro na ocasião.  
 
O entendimento entre Mercosul e Europa era de que, depois de uma oferta dos sul-

americanos em dezembro, era o momento de Bruxelas avaliar como poderia fazer uma 
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nova oferta que pudesse atender aos interesses comerciais dos exportadores 
brasileiros e argentinos. 
 

Colheitadeiras têm menor venda no primeiro bimestre em 11 anos 

07/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Para indústria, manutenção de volume elevado de produção e renovação de 

frota podem elevar vendas  

 
Colheitadeira em Ribeirão Preto (SP) - Edson Silva –  

 
Dois anos de supersafra no Brasil não foram suficientes para reanimar as vendas de 

máquinas agrícolas neste início de ano. 
 
Os dados divulgados nesta terça-feira (6) pela Anfavea (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores) indicam vendas em queda. 
 

As indústrias colocaram apenas 4.003 unidades de máquinas agrícolas e rodoviárias 
nas revendedoras no primeiro bimestre. É o menor número em 13 anos para o período. 
A queda ocorre basicamente nas vendas de máquinas agrícolas, uma vez que as para 

construção registram elevações de até 150% em relação às de 2017. 
 

Apesar da safra de grãos de 240 milhões de toneladas no ano passado e de uma 
previsão de volume superior a 230 milhões neste ano, as vendas de colheitadeiras 
recuaram para 599 unidades de janeiro a fevereiro, o menor número desde igual 

período de 2007. 
 

As vendas de tratores no atacado, apesar da maior movimentação agrícola no campo 
nas duas últimas safras, recuaram para 3.033 unidades no primeiro bimestre. 

 
Após a grande renovação da frota feita pelos produtores —de 2008 a 2015, quando a 
compra média de tratores no primeiro bimestre foi de 6.745 unidades por período—, 

as vendas têm ficado em patamares menores desde 2016. 
 

As indústrias acompanharam a tendências de compra dos produtores e reduziram a 
produção de tratores em 34%, a de colheitadeiras em 29% e a de colhedoras de cana 
em 18% no primeiro bimestre, em relação a igual período de 2017. 

 
As indústrias esperam que esse novo patamar elevado de produção de grãos do Brasil 

e uma necessidade de renovação da frota de máquinas reanimem as vendas. 
 

Renault inaugura fábrica de R$ 350 milhões, a quarta no Paraná 

07/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A Renault colocou em operação sua quarta fábrica no Paraná, onde serão 
produzidas peças em alumínio para seus motores 

 
A Renault inaugurou nesta terça-feira (6) uma nova fábrica localizada no Complexo 
Ayrton Senna, em São José dos Pinhais. A Curitiba Injeção de Alumínio (CIA) começa 

a operar no mesmo ano em que a montadora completa 20 anos de produção no 
mercado brasileiro e é resultado de um investimento de R$ 350 milhões, anunciado 

em 2017. Com esta nova planta, o Complexo Ayrton Senna passa a abrigar quatro 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2018/03/colheitadeiras-tem-menor-venda-no-primeiro-bimestre-em-11-anos.shtml
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fábricas. Além da CIA, lá funcionam também as unidades produtivas de motores, 
veículos de passeio e comerciais leves.  

 

 
 

 
 

 
 

De acordo com o presidente da Renault do Brasil, Luiz Pedrucci, a inauguração encerra 

um ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões feitos no Brasil. Em 2017 a montadora viveu 
seu melhor momento comercial no país, quando alcançou 7,7% de participação no 

mercado. “Acreditamos que 2018 será um ano de crescimento. Nosso plano é chegar 
a 2022 com 10% de participação”, disse durante a cerimônia de inauguração da CIA.  
 

A indefinição sobre o Rota 2030 – plano federal de apoio à indústria automotiva e que 
deveria ter entrado em vigor logo que acabou o anterior, Inovar Auto, em 1º de janeiro 

– deixa o futuro pouco claro, na opinião do executivo.  
 
“Com o Inovar Auto tínhamos clareza do caminho a seguir. Enquanto não tivermos o 

Rota 2030, temos de ser prudentes e aguardar pelas novas regras, para não corrermos 
o risco de irmos pela direção errada”, afirmou Pedrucci. Apesar disso, ele acredita que 

os investimentos feitos no último ciclo dão uma boa cobertura à Renault do Brasil pelo 
menos até 2022. 
 

A CIA 
A Curitiba Injeção de Alumínio é formada por 165 máquinas, provenientes de países 

como Japão, Coreia, França, Espanha, Alemanha e Brasil. Do Brasil, vieram as linhas 
de acabamento do cabeçote e os fornos de fusão, de tratamento térmico e de pré-
aquecimento.  

 
Com uma área de 14 mil metros quadrados, a CIA envolveu 2 mil pessoas de 11 países 

diferentes em sua construção, tornando-se a fábrica de injeção de alumínio mais 
moderna da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, além de ser a única linha com injeção 
de cabeçote no Grupo Renault.  

 
Atualmente trabalham cerca de 100 funcionários na unidade, divididos em dois turnos. 

“Com a CIA, deixamos de importar esta parte do Japão e passamos a produzir aqui, 
gerando empregos e renda para o Paraná”, afirmou Pedrucci.  
 

A fábrica tem capacidade de produzir 250 mil blocos e 250 mil cabeçotes do motor 
1.6SCe por ano. A opção por focar nos motores 1.6SCe, segundo Pedrucci, foi devido 

a este tipo atender 60% da gama de veículos da montadora. 
 

A produção do bloco é feita em quatro fases: fusão, injeção de alta pressão, 
acabamento e tratamento térmico. Na fabricação do componente é utilizado um 
processo mais moderno de lubrificação, que reduz consideravelmente o consumo de 

óleo, de 12 litros, nos métodos tradicionais, para 22ml por peça. Além da economia, 
é um processo mais limpo e mais rápido. 

 
A injeção de alumínio é feita de maneira totalmente robotizada, a uma velocidade de 
200km/h e pressão de 900bar. A injetora possui uma produtividade 15% maior e é 

20% mais compacta que as máquinas da geração anterior.  
 

Já a produção dos cabeçotes é composta por cinco etapas: fusão, sopro de machos de 
areia, injeção de baixa pressão, acabamento e tratamento térmico. É um processo 
inorgânico, ou seja, livre de emissão de carbono, também contribuindo para um 

ambiente mais limpo. O maquinário utilizado neste processo é 20% mais produtivo e 
30% mais compacto que os da geração anterior.  



O pré-aquecimento das barras de alumínio reaproveita o calor dos outros processos, 
o que ajuda a diminuir o consumo de energia elétrica e de gás natural em 5%. Ainda 
preocupados com o meio ambiente, a nova fábrica possui iluminação 100% de LED e 

telhas translúcidas que permitem aproveitar a luz natural.  
 

Dentro da própria CIA existe um laboratório metalúrgico onde a qualidade dos blocos 
e cabeçotes é conferida, por meio de diversos testes. O laboratório possui um 

equipamento de tomografia computadorizada industrial, o primeiro deste porte em 
uma montadora na América do Sul. A máquina é capaz de fazer a análise das peças 
em três dimensões e é utilizada para controle de qualidade, pesquisa e 

desenvolvimento.  
 

Os componentes produzidos na CIA são destinados à Curitiba Motores (CMO), que 
fabrica os propulsores dos veículos da marca. A CMO também recebeu investimento 
em 2017, no valor de R$ 400 milhões, destinados à ampliação da fábrica, que deve 

ser concluída dentro de alguns meses, segundo a empresa.  
 

No Brasil, a Renault possui 7.300 funcionários, 1.300 deles contratados no final de 
2017, principalmente pela demanda crescente pelos modelos Kwid e Captur. A 
montadora também abriu um terceiro turno de trabalho. Aqui são fabricados sete 

veículos: Kwid, Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch, Captur e o comercial leve 
Master. Em duas décadas, já são cerca de 2,8 milhões de veículos produzidos aqui, e 

as exportações batem a casa dos 700 mil, ou seja, cerca de 40% da produção. 
 

Citroën confirma produção de novo utilitário esportivo no Brasil 

07/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A Citroën confirmou a produção nacional do utilitário urbano C4 Cactus. O anúncio foi 
feito pela diretora-executiva da marca, Linda Jackson, no Salão de Genebra.  
 

O modelo será fabricado em Porto Real (RJ) a partir do segundo semestre.  
 

A montadora francesa teve um aumento de vendas de 14% no Brasil em 2017, mas 
ainda tem pequena participação de mercado. O novo SUV é a maior aposta da marca 
no país desde o lançamento da geração atual do hatch C3, em 2012.  

 
A nova geração do C4 Cactus está sendo apresentada em Genebra. O carro perdeu as 

proteções de porta chamadas airbumps, que evitam arranhões na carroceria e 
pequenos amassados. Apesar da utilidade, o equipamento não foi bem aceito no 
mercado europeu.  

 
O banco dianteiro, que antes era inteiriço, passa a seguir o padrão tradicional, com 

dois assentos separados.  
 

As versões que serão vendidas no Brasil deverão trazer os mesmos motores usados 
em outros carros da marca atualmente: o 1.6 aspirado (120 cv) e o turbinado 1.6 THP 
(173 cv), ambos com tecnologia flex.  

 
Além do Cactus, a Citroën prepara outro lançamento para o Brasil, o sedã C4 Lounge 

2019. O modelo argentino chega às lojas no fim de março com novo desenho e painel 
de instrumentos 100% digital.  
 

Se houver retaliação, tarifação de aço aumenta risco global, diz Fitch 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A agência de classificação de risco Fitch avaliou em relatório publicado nesta terça-
feira que o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas 
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de importação de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio poderia aumentar os riscos 
para o crescimento global se resultar em medidas de retaliação por outros países.  
 

“A Fitch acredita que as novas políticas, tanto dos EUA como de outros países em 
retaliação, provavelmente continuarão a ser abrangidas por medidas específicas por 

setor, de modo que as políticas não são susceptíveis de causar um grande choque em 
nossas perspectivas macro globais. Mas os riscos potenciais para o crescimento 

aumentarão gradualmente com cada medida protecionista”, escreveram analistas da 
Fitch.  
 

Especificamente para o setor siderúrgico, a Fitch acredita que o efeito direto das tarifas 
sobre importação de aço provavelmente seria limitado. “A demanda global está 

saudável e os cortes de capacidade chineses continuam a fornecer um ambiente 
positivo para a perspectiva do setor”, comentaram. 
 

Trump mantém plano de tarifas de importação de aço e alumínio 

07/03/2018 – Fonte: Reuters  

 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira seu plano 
para imposição de tarifas de importação de aço e alumínio e alertou que a União 

Europeia poderá ser atingida com um “grande imposto” por não tratar bem os EUA em 
assuntos de comércio.  

 
 “Eles tornam quase impossível para nós fazermos negócios com eles e ainda assim 
eles mandam seus carros e todo o resto para os Estados Unidos”, disse Trump a 

respeito da UE durante entrevista a jornalistas com o premiê sueco, Stefan Lofven, 
cujo país é membro do bloco europeu.  

 
“Eles podem fazer o que quiserem, mas se eles fizerem isso, então vamos criar um 
imposto grande de 25 por cento sobre seus carros. E, acreditem, eles não vão fazer 

isso por muito tempo”, disse Trump.  
 

EUA/Mnuchin: apoio as tarifas sobre a importação de aço e alumínio 

07/03/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou há pouco em 
depoimento no Congresso americano que apoia a aplicação das tarifas sobre a 

importação de aço e alumínio anunciadas pelo presidente Donald Trump na última 
quinta-feira.  
 

“Eu apoio as tarifas e o mecanismo escolhido pelo presidente”, disse, em resposta à 
pergunta de um deputado no Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes.  

 
As condições em que as tarifas serão aplicadas, no entanto, ainda são desconhecidas 

por Mnuchin. “Quero ter detalhes sobre isso (as tarifas) o mais rapidamente possível”, 
comentou.  
 

O secretário disse ainda aos parlamentares que teve “conversas” com autoridades 
econômicas dos governos de outras nações para lidar com as reações ao anúncio das 

tarifas “caso a caso”. 
 

Renault começa a fazer blocos e cabeçotes de motor no Paraná 

07/03/2018 – Fonte: Automotive Business  
 

Ao lado das fábricas de automóveis, comerciais leves e de motores, a Renault 
inaugurou na terça-feira, 6, a quarta planta industrial dentro do Complexo Industrial 
Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), que este ano completa 20 anos de 
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operação. Com investimento de R$ 350 milhões – parte dos R$ 750 milhões 
anunciados em agosto passado para ampliar a produção de motores na unidade –, 
começou a funcionar a Curitiba Injeção de Alumínio (CIA), em área construída de 14 

mil metros quadrados, onde poderão ser produzidos até 250 mil cabeçotes e 250 mil 
blocos por ano.  

 
Os dois componentes até então eram importados do Japão para os motores SCe, que 

desde 2016 equipam versões dos carros da marca feitos no Paraná. Depois de fundidos 
e tratados na CIA, os blocos e cabeçotes seguem para a fábrica ao lado, a Curitiba 
Motores (CMO), que tem capacidade para usinar e montar 600 mil unidades/ano. A 

CMO recebe outros R$ 400 milhões para elevar sua produtividade.  
 

A produção local da CIA vai abastecer inicialmente a produção do motor SCe 1.6 de 
quatro cilindros, usado em versões dos modelos Captur, Duster, Oroch, Sandero e 
Logan, além de ser também exportado às fábricas da Argentina e Colômbia. Ficou para 

depois a nacionalização dos blocos e cabeçotes para a versão 1.0 três-cilindros do SCe, 
que equipa Kwid e opções mais baratas do Sandero e Logan. 

 
“Escolhemos fazer [blocos e cabeçotes] só para o 1.6 primeiro porque é o mais 
utilizado”, explica Luiz Pedrucci, presidente da Renault do Brasil. O modelo SCe 1.6 

representa 60% da produção da CMO. Somando com o 1.0, em 2017 a unidade 
produziu 280 mil motores, 40% deles exportados.  

 
“Temos estudos para fazer também os componentes do 1.0 aqui, mas ainda não temos 
clareza para decidir esse novo investimento, não sabemos ainda como vão ficar as 

regras do Rota 2030. Enquanto essas definições não acontecem, vamos esperar, 
porque não podemos correr o risco de escolher a tecnologia errada e investir errado”, 

afirma Pedrucci.  
 
O SCe 1.6 é um projeto que veio da Nissan, sócia na Aliança Renault-Nissan. A 

japonesa usa em seus modelos Kicks, March e Versa motor similar que é montado em 
Resende (RJ). Contudo, no momento Pedrucci diz que não haverá sinergia entre as 

empresas, os blocos e cabeçotes da CIA serão usados só para a Renault. “Mas com 
capacidade instalada poderemos no futuro desenvolver essa colaboração se houver 
necessidade”, pontua.  

CICLO DE INVESTIMENTO PARA A RELARGADA  

 
O investimento na produção de motores faz parte de um ciclo de recursos aplicados 

no complexo da Renault no Paraná iniciado em 2010, que totaliza perto de R$ 3 bilhões 
até agora, envolvendo também a ampliação da cadência produtiva da linha de veículos 
de passeio para 60 unidades por hora desde 2013. Em 2017 a fábrica contratou mais 

1,2 mil pessoas e reabriu o terceiro turno, para fechar o ano com 253 mil unidades 
produzidas, ainda com folga para a capacidade máxima de 320 mil/ano.  

 
 “Conseguimos atingir participação inédita de quase 8% (7,7%) no Brasil no ano 
passado e estamos no caminho para chegar à meta de 10% até 2022. No início deste 

ano já demos conta de produzir 10 mil Kwid que precisávamos para limpar a fila de 
espera pelo carro e atender as exportações”, disse o executivo. Ele acrescenta ainda 

que “o investimento feito na CMO é porque acreditamos na expansão das vendas no 
Brasil e das exportações, principalmente para Argentina e Colômbia, que também 
estão crescendo”.  

 
Pedrucci reconhece que produzir os blocos e cabeçotes no Paraná reduz os custos da 

operação, mas não diz quanto. A iniciativa também recebe incentivos fiscais do 
governo estadual, no âmbito do programa Paraná Competitivo, que entre outros 
benefícios prevê deferimento do recolhimento do ICMS.  

 
“Desde que a Renault começou a fabricar no Brasil, há 20 anos, investimos cerca de 



R$ 7 bilhões para fazer da unidade brasileira uma planta estratégica não apenas para 
o País, mas para toda a Região Américas. A inauguração da CIA traz uma dose extra 
de eficiência ao nosso negócio, permitindo que alcancemos resultados ainda 

melhores”, afirma Olivier Murguet, presidente da Renault para a América Latina.  
 

Ele estima que este ano as vendas da marca na região podem crescer cerca de 25%, 
levando em conta o avanço dos mercados na Argentina e Colômbia. Segundo Murguet, 

os modelos Renault vendidos nos países latino-americanos têm 95% de integração 
local, com componentes produzidos no Brasil, Argentina, Colômbia e Chile – neste 
último a empresa produz caixas de câmbio.  

 

FUNDIÇÃO MODERNA E PRODUTIVA 

 
Para fazer localmente seus blocos e cabeçotes a Renault investiu em uma fábrica-

modelo, adotando as melhores práticas em injeção de alumínio da Aliança Renault-
Nissan-Mitsubishi no mundo, mas a CIA é a única linha de injeção de cabeçote no 

Grupo Renault. O trabalho para a construção da nova unidade industrial teve a 
participação de quase 2 mil pessoas que integram equipes da Aliança em 11 países.  
 

 
 

A planta é altamente automatizada, tem mais máquinas e robôs do que gente 
trabalhando. São 100 empregados em dois turnos de produção e 165 máquinas 

provenientes de países como Japão, Coreia, França, Espanha, Alemanha e Brasil. 
Cerca de 60 trabalhadores passaram por aproximadamente 18 mil horas de 
treinamento, em visitas técnicas a fornecedores e a outras unidades industriais na 

América, na Europa e na Ásia.  
 

A produção do bloco é composta por quatro etapas: fusão, injeção de alta pressão, 
acabamento e tratamento térmico. A injeção do alumínio no bloco é totalmente 
robotizada.  

 
O metal é injetado a uma velocidade de 200 km/h, com pressão de 900 bar. O processo 

utilizado usa pouco lubrificante, apenas 22 ml por peça, contra até 12 litros utilizados 
em métodos de produção tradicionais. Além da economia do insumo, o resultado é um 
ambiente mais limpo, sem fumaça, e maior velocidade na fabricação.  

 
A qualidade dos blocos e dos cabeçotes é conferida na própria CIA, em seu laboratório 

metalúrgico, onde são realizados diversos testes, incluindo tomografia 
computadorizada industrial, o primeiro deste porte em uma montadora na América do 
Sul. A máquina executa a análise das peças em três dimensões e é utilizada para 

controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento.  
 

Já a produção do cabeçote é composta de cinco etapas: fusão, sopro de machos de 
areia, injeção de baixa pressão, acabamento e tratamento térmico. O processo, 

segundo a Renault, é inorgânico, isento de fumos e emissões de carbono, o que 
contribui para a qualidade do ar no ambiente.  
 

Para ser mais eficiente em consumo energético, nova fábrica da Renault do Brasil é 
recoberta por telhas translúcidas que aproveitam a luz natural, e a iluminação é 

composta 100% por lâmpadas de LED, mais duráveis e econômicas.  
 



Essa medida reduziu em 5% o consumo de energia elétrica na comparação com uma 
planta de igual área. A mesma redução de 5% foi obtida no gasto de gás natural, 
graças à adoção do processo de pré-aquecimento das barras de alumínio com o 

reaproveitamento do calor dos fornos.  
 

Venda interna de máquinas recua 30% no bimestre 

07/03/2018 – Fonte: Automotive Business  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
No entanto, exportações crescentes permitem pequena alta na produção  

 
A venda interna de máquinas agrícolas e rodoviárias neste primeiro bimestre somou 4 
mil unidades e registrou queda de 30,2% em relação ao mesmo período do ano 

passado. A retração mais acentuada ocorreu para os tratores de rodas. Foram pouco 
mais de 3 mil no período, uma queda de 34,4%.  

 
Os números foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). “A mudança no sistema de financiamento pelo BNDES 

impediu as vendas por 15 dias em janeiro. E a alteração da carência de 12 para 14 
meses do Moderfrota só ocorreu no fim daquele mês”, recorda o vice-presidente da 

entidade, Alfredo Miguel Neto. 
  
“Parte dessa queda também se explica pela base de comparação, ou seja, pelo 

desempenho do setor no início de 2017”, diz o executivo. Ele acredita que até o meio 
de 2018 não haverá mais retração na comparação interanual. Para todo o ano de 2018 

a Anfavea projeta 46 mil unidades no mercado interno e pequena alta de 3,7%. O 
número pode ser revisado para cima, já que se espera uma boa safra também para 
este ano. 

 

EXPORTAÇÕES CRESCEM 50,6% 

 

As exportações registraram alta importante, compensando a retração no mercado 
interno. Nos dois primeiros meses o País enviou 1.757 máquinas ao exterior, 50,6% a 
mais que em igual intervalo de 2017.  

 
O crescimento nos embarques de máquinas de construção no bimestre ajuda a explicar 

o desempenho no mercado externo. A exportação de tratores de esteiras somou 462 
unidades e acréscimo de mais de 250%. O Brasil também enviou 370 
retroescavadeiras, 14,6% a mais que em janeiro e fevereiro de 2017.  

 
O segundo mercado é a Argentina, mas nesse caso predomina o envio de máquinas 

agrícolas. Como resultado, as exportações totais ajudaram a manter o equilíbrio na 
produção. O primeiro bimestre teve 6,6 mil máquinas montadas no Brasil, resultando 
em discreta alta de 1,4%. 

 
Os números de produção foram claramente sustentados pelos equipamentos de 

construção, que atravessaram um mau momento nos três últimos anos com a 
instabilidade política, a falta de novas obras de infraestrutura e agora encontram 
amparo nas exportações.  

 
Até o fim do ano a Anfavea espera produzir 61,5 mil máquinas agrícolas e rodoviárias, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27116/venda-interna-de-maquinas-recua-30-no-bimestre


11,8% a mais que em 2017. Destas, 15,5 mil serão exportadas, o que dará um 
crescimento de 9,9% sobre o ano anterior.  
 

 
 

Exportações batem novo recorde no bimestre 

07/03/2018 – Fonte: Automotive Business  
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Com o embarque de 112,7 mil veículos, setor registra o melhor volume da 

história para o período  
 

As exportações de veículos alcançaram novo recorde para o primeiro bimestre ao 
totalizar 112,7 mil unidades no período, de acordo com dados divulgados pela Anfavea 

na terça-feira, 6. O volume superou em 7,2% o recorde anterior, do primeiro bimestre 
do ano passado, quando a indústria brasileira enviou 105,1 mil veículos a outros 

mercados.  
 

Os dados mostram que do total exportado nestes dois primeiros meses, 74% teve a 
Argentina como destino, seguida pelo México, com 7% de participação dos embarques 

e cujo mercado está em queda de 47% no comparativo anual do primeiro bimestre, 
ao passar de 14 mil para 7,5 mil veículos.  

 
Com 6% da fatia, o Chile é o terceiro maior destino de carros feitos no Brasil: por lá, 
as vendas seguem em alta de 65% no acumulado do ano. Uruguai é o quarto, com 

4% dos lotes, enquanto Colômbia e Peru têm 3% cada. 
 

Todos os dados consideram apenas veículos leves. Nos pesados, os principais 
mercados são Argentina, Chile e Rússia, além de Peru, África do Sul e México, nesta 
ordem. 

 
Em valores, também houve recorde, com exportações 14% superiores às do primeiro 

bimestre de 2017, ao passar dos US$ 2,51 bilhões. Megale explica que o bom resultado 
é reflexo do mix de produtos, com o envio de mais veículos de valor agregado, como 
caminhões pesados, além de um reposicionamento de preço dos produtos para 

compensar a inflação do dólar.  
 

O volume das exportações registrado no primeiro bimestre do ano também ficou muito 
acima da média do primeiro bimestre de cada um dos últimos 10 anos, que foi de 68,6 
mil unidades.  

 
Para este ano, a Anfavea sustenta a previsão de novo recorde para as exportações, 

com volume previsto em 800 mil. Se for consolidado, representará aumento de 5% 
sobre o recorde anterior, de 2017, que encerrou com 762 mil unidades. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27115/exportacoes-batem-novo-recorde-no-bimestre
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Exportação recorde no bimestre e mercado interno ajudaram o segmento  
 

A produção de caminhões neste primeiro bimestre atingiu 14,5 mil unidades e deu um 
salto de 47,8% sobre o mesmo período do ano passado. Até mesmo fevereiro, com 
menos dias úteis por causa do carnaval, anotou crescimento de 15,8% sobre janeiro. 

Em relação a fevereiro do ano passado a vantagem é de 46,2%. Os números foram 
revelados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea).  
 
A alta teve ajuda de exportações recorde no período. Foram 4,6 mil unidades 

embarcadas, 43,3% a mais na comparação interanual. Os modelos semipesados e 
pesados continuam registrando os maiores volumes de embarque e altas expressivas.  

 
A Argentina foi o destino de 50% dos caminhões exportados. Em seguida vem o Chile, 
com 13%. Neste primeiro bimestre a Rússia respondeu por 10% dos embarques. A 

Scania está exportando para aquele mercado desde o ano passado um mix de veículos 
rodoviários e para construção. Peru, África do Sul e México são outros destinos dos 

caminhões brasileiros de diferentes montadoras. 
 
 

As vendas no mercado interno neste primeiro bimestre somaram 8,6 mil unidades e 
acréscimo de 54,7% sobre igual período do ano passado. Todos os segmentos 

registraram alta no período, desde o semileve até o pesado, mas este último teve o 
crescimento mais significativo, de 85,1%, com 3,5 mil unidades emplacadas.  

 
“É verdade que a alta expressiva (em relação ao primeiro bimestre de 2017) ocorre 
sobre uma base muito baixa, mas confirma nossa perspectiva para este ano de 

crescimento próximo a 25%”, afirma o vice-presidente da Anfavea, Marco Antonio 
Saltini.  

 

ÔNIBUS CRESCEM 67% 

 
A produção de chassis para ônibus neste primeiro bimestre somou 4 mil unidades e 

cresceu 67% sobre os mesmos dois meses do ano passado. Assim como ocorreu nos 
caminhões, fevereiro também foi positivo para os ônibus, com alta de 8,4% sobre 
janeiro e de 55,2% ante fevereiro de 2017.  

 
O maior volume produzido no bimestre foi o de chassis urbanos, 3,1 mil unidades e 

alta de 73,4%.  
 

Os modelos rodoviários, 940 ao todo, tiveram alta de 48,7%. As exportações 
alcançaram 1,4 mil chassis para ônibus e crescimento de 35,5%. O aumento mais 
expressivo, de 36,9%, ocorreu para os rodoviários.  

 
O mercado interno absorveu 1,7 mil novos ônibus neste primeiro bimestre e alta de 

84,4% sobre iguais meses de 2017. Fevereiro teve mais emplacamentos que janeiro 
(871, ante 848), apesar do carnaval.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27114/caminhoes-anotam-alta-de-quase-50-na-producao


Assim, a média diária de emplacamentos subiu 25,7% do primeiro para o segundo 
mês. Saltini acredita numa retomada importante em 2018 para os modelos rodoviários 
e crescimento gradativo dos urbanos à medida que novas licitações se concretizem. 
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Anfavea considera aumento saudável para o mercado em expansão  

 
Se passaram apenas dois meses desde que a indústria automotiva brasileira voltou a 

trabalhar sem o IPI majorado em 30 pontos porcentuais cobrado de carros 
importados fora das cotas determinadas pelo Inovar-Auto. Apesar do pouco tempo, 
a mudança já começa a aparecer nos resultados de mercado.  

 
Depois de passar 2017 contido, com participação de apenas 10,9% nas vendas, o 

emplacamento de veículos trazidos de outros países representou 11,6% do total de 
licenciamentos do primeiro bimestre do ano.  
 

A Anfavea, associação que representa as montadoras de veículos, entende que a alta 
ficou abaixo da esperada inicialmente e aponta que o número tende a subir mais. 

Segundo ele, depois da evolução tecnológica imposta pelo Inovar-Auto, que exigiu que 
os veículos vendidos localmente se tornassem mais eficientes, os carros nacionais 
estão mais preparados para competir com modelos importados.  

 
“Nesse nível a importação é algo saudável para o nosso mercado”, defende o 

executivo. A opinião é bastante diferente da que a indústria automotiva tinha em 2011, 
quando o Inovar-Auto (e a proteção do mercado automotivo brasileiro) começou a ser 
desenhado. Na época a participação dos veículos produzidos em outros países chegava 

perto de 25% do mercado interno, que estava em expansão. Diante desta ameaça, a 
Anfavea buscou mecanismos para proteger suas atividades.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27113/sem-inovar-auto-importados-ja-ganham-participacao-nas-vendas-de-veiculos


 

 
 

 
MERCADO CRESCE COM MELHORA DA MÉDIA DIÁRIA DE VENDAS 

 
Além do sensível aumento de participação dos carros importados nas vendas, o 

primeiro bimestre terminou com outra novidade importante: o fortalecimento das 
vendas. Foram negociados 338,1 mil veículos leves e pesados no período, com alta de 

19,5% sobre igual intervalo de 2017. Fevereiro terminou com 156,9 mil 
emplacamentos, volume 15,7% maior que o de um ano atrás e 13,4% inferior ao de 
janeiro, que teve mais dias úteis.  

 
“O primeiro bimestre trouxe bons números”, entende Megale. A média diária de 

vendas, aponta o executivo, subiu para 8,7 mil emplacamentos/dia. Segundo ele, este 
nível equivale ao registrado em novembro e dezembro últimos - meses 
tradicionalmente mais aquecidos. Diante disso, o executivo espera que os resultados 

melhorem ainda mais em março que, além de ser mais longo, é um período em que 
todos os anos costuma acontecer aumento da demanda.  

 

Produção de veículos cresce 15% no primeiro bimestre 
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Contudo, houve queda de 2,1% no volume de fevereiro sobre janeiro, indica 
Anfavea  
 

A produção de veículos no Brasil cresceu 15% no primeiro bimestre deste ano 
quando comparada ao volume de igual período de 2017. Dados divulgados na terça-

feira, 6, pela Anfavea, associação dos fabricantes, aponta que as linhas de montagem 
entregaram pouco mais de 431,5 mil unidades, entre veículos leves e pesados. No 
entanto, ao considerar apenas o dado isolado de fevereiro, quando a indústria produziu 

213,5 mil veículos, o volume representa queda de 2,1% sobre janeiro, que teve 218,1 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27112/producao-de-veiculos-cresce-15-no-primeiro-bimestre


mil veículos produzidos e foi o melhor volume para o mês desde 2014. Na comparação 
com fevereiro de 2017, houve alta de 6,2%.  
 

Segundo o presidente da entidade, Antonio Megale, a produção menor em fevereiro 
sobre janeiro reflete um mês com quatro dias úteis a menos do que janeiro devido ao 

feriado de carnaval, o que influiu na programação das fábricas.  
 

Ainda assim, o representante das montadoras considerou positivo o fato de que a 
produção continua em curva ascendente na comparação anual. No início de 2018, a 
Anfavea divulgou sua projeção para o ano, que aponta uma produção de 3,05 milhões 

de veículos, o que representaria um aumento de 13,2% sobre os 2,7 milhões 
fabricados em 2017. 

 
O representante da indústria também indicou que a produção dos dois primeiros meses 
de 2018 ficou muito próxima da média dos últimos 10 anos, entre 2008 e 2017, que 

é de 443 mil unidades, com picos acima das 500 mil unidades em 2011, 2013 (ano de 
recorde) e 2014. 

 
Entre os segmentos, o de pesados anotou maior índice de crescimento da produção: 
enquanto o segmento leve cresceu 13,8%, os pesados aumentaram seus volumes em 

51,6%, na soma de caminhões e ônibus. 
 

ESTOQUE E EMPREGOS 

 

Com um ritmo maior nas linhas de montagem ao longo do primeiro bimestre, os 
estoques seguem elevados: no fim do período, a Anfavea contabiliza 226,5 mil veículos 

estocados, equivalente a 41 dias de vendas (considerando a média de vendas de 
fevereiro) e o mesmo número de dias verificado em janeiro. Deste total, 82,4 mil estão 

nos pátios das fabricantes e 144,1 mil na rede de concessionárias. 
 
“Ficou no mesmo nível do mês anterior e um pouco acima do que consideramos ideal”, 

avalia Megale, indicando que um bom estoque é o equivalente a 30 dias.  
 

“Mas é normal para o período, uma vez que janeiro e fevereiro têm uma sazonalidade 
mais baixa e as empresas preparam os estoques para março, que normalmente têm 
vendas maiores, como já estamos vendo nos primeiros dias: o mês já está mostrando 

bons números”, completa. 
 

A indústria também elevou o número de pessoas empregadas em 1,1% na comparação 
de fevereiro com janeiro, para 130,4 mil. Há um ano este número era de 127,2 mil 
empregados, significando aumento de 2,5% no comparativo anual. Megale destacou 

que o número de pessoas afastadas por layoff ou PPE (Programa de Proteção ao 
Emprego) continua diminuindo: em janeiro, eram 1.721 e em fevereiro caiu para 

1.434, dos quais 936 em PPE e 498 em layoff.  
 
Segundo o executivo, este aumento é pontual e reflete a decisão de empresas 

associadas que estão abrindo novos turnos de trabalho. 
 

Apesar da evidente recuperação, a indústria automotiva ainda enfrenta 39% de 
capacidade ociosa, sendo que o segmento leve registra 37% e o setor de pesados 
(caminhões e ônibus) ainda amarga expressivos 70% de ociosidade. Segundo Megale, 

o ideal é uma ociosidade de 15%.  
 

Ele lembra que no pico das atividades, entre 2012 e 2013, a indústria chegou a 
trabalhar com 105% de ocupação, considerando três turnos em diversas fábricas da 
época. Atualmente, a indústria nacional tem capacidade para produzir 5 milhões de 

veículos.  
 

http://automotivebusiness.com.br/noticia/26993/producao-de-veiculos-tem-o-melhor-janeiro-desde-2014


Salão de Genebra tem conceito de carro voador criado pela Airbus com a Audi 
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Pop.Up.Next não tem volante ou manche, e comandos são feitos por voz ou 
reconhecimento facial. Veículo leva dois ocupantes, e pode ser desacoplado. 

 
 

 
 
 

 
 

É quase consenso que carros autônomos fazem parte do futuro. A Audi e a fabricante de 
aviões Airbus estão pensando no passo seguinte, e apresentaram no Salão de Genebra um 
conceito de carro voador. 

 
O Pop.Up Next é um exercício de imaginação de como pode ser a mobilidade em um futuro 

nem tão próximo. A cabine tem capacidade para dois passageiros. Ela pode ser acoplada tanto 
a uma base sobre rodas como a um módulo de voo. 
 

Esta é uma evolução do conceito apresentado na mostra suíça um ano atrás. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O módulo de vôo tem 4,40 metros de comprimento, e é movido por 8 motores elétricos, que 

totalizam 217 cavalos. A autonomia é de 50 km. 
Já a base com as rodas tem 3,12 metros de comprimento e pesa cerca de 200 kg. A tração é 
traseira, e a potência do motor elétrico é de 82 cv, com autonomia de 130 km. A cabine tem 

pouco mais de 2,50 metros de comprimento 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Não há volante ou manche, e todos os comandos são feitos por voz ou reconhecimento facial 
e também por meio de toques na enorme tela de 49 polegadas. 

A Audi está auxiliando no desenvolvimento das baterias e no sistema de direção autônoma. 
 

 
Conceito Pop Up Next, de Audi, Airbus e Italdsign 
é um carro que pode voar (Foto: Denis 

Balibouse/Reuters) 
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