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CURSOS DE ABRIL NO SINDIMETAL/PR



SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO



CONFIANÇA DA INDÚSTRIA ATINGE EM MARÇO O MAIOR NÍVEL DESDE AGOSTO DE
2013



ARTIGO: QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE



CÂMARA APROVA CINCO ACORDOS INTERNACIONAIS ASSINADOS PELO BRASIL



CNI APRESENTA AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA AMPLIAR INSERÇÃO DO BRASIL NO
EXTERIOR



CNI APRESENTA AGENDA LEGISLATIVA COM 14 PROPOSTAS ESTRATÉGICAS PARA
2018



RECEITA PUBLICA NOVA INSTRUÇÃO SOBRE RECURSOS DE EXPORTAÇÕES MANTIDOS
NO EXTERIOR



PADILHA FALA SOBRE AGENDA DE PRODUTIVIDADE E AMBIENTE DE NEGÓCIOS NA
CAE



ARTIGO: O PROTECIONISMO É UM FIASCO, AJUDA O PROTEGIDO, MAS A UM CUSTO
ENORME PARA O PAÍS



BRASIL DEVE TER COTAS E JÁ NEGOCIA COM EUA EXCEÇÃO AO AÇO, DIZ
CONSELHEIRO DA



FIESP

BRF DÁ FÉRIAS COLETIVAS PARA 3 MIL FUNCIONÁRIOS EM UNIDADE DE ABATE DE
AVES



‘NÃO EXISTE AJUSTE FISCAL SEM REFORMA DA PREVIDÊNCIA’



CÂMARA APROVA URGÊNCIA PARA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DO CADASTRO
POSITIVO



CONFIANÇA DE SERVIÇOS NO BRASIL CAI EM MARÇO APÓS 8 MESES POR PIORA DE
EXPECTATIVAS, DIZ



FGV

COPOM EXPLICA MOTIVOS PARA FIM DO CICLO DE REDUÇÃO DE JUROS A PARTIR DE
JUNHO



TESOURO ESTIMA CARGA TRIBUTÁRIA DE 32,36% PARA GOVERNO CENTRAL EM
2017



PRIMEIRA ELETROVIA DO BRASIL TERÁ OITO POSTOS PARA CARROS ELÉTRICOS EM
700 KM



INDICADOR DE INCERTEZA (IIE-BR) SOBE 5,2 PONTOS EM MARÇO, APONTA FGV



REDUÇÃO NA TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO BENEFICIA PEQUENO VAREJISTA



ITAIPU E COPEL FIRMAM PARCERIA PARA INSTALAÇÃO DE POSTOS PARA VEÍCULO
ELÉTRICO



MERCEDES-BENZ CONTRATA MAIS 330 PARA FÁBRICAS NO BRASIL



MERCEDES-BENZ: FÁBRICA DE SÃO BERNARDO DEVE ADOTAR 2 TURNOS NO
2ºSEMESTRE



MERCEDES REDUZ TEMPO DE PRODUÇÃO EM 15%



CANADÁ ANUNCIA NOVAS MEDIDAS ANTI-DUMPING, COM FOCO EM AÇO E ALUMÍNIO



ACIDENTE FATAL COM VEÍCULO DA TESLA É INVESTIGADO NOS EUA



WAYMO VAI USAR CARROS ELÉTRICOS JAGUAR I-PACE EM PROGRAMA DE ROBÔTÁXI



WAYMO E JAGUAR LAND ROVER VÃO COOPERAR POR AUTÔNOMOS



MAN LATIN AMERICA CRESCE NO MERCADO MEXICANO



MERCEDES-BENZ ENTRA NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL



MWM ATINGE A MARCA DE 4,3 MILHÕES DE MOTORES EM 65 ANOS



PSA CHEGA A 2 MILHÕES DE MOTORES PRODUZIDOS NA FÁBRICA DE PORTO REAL



CONSÓRCIO DE VEÍCULOS LEVES CRESCE 5,7%
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Sondagem Indústria da Construção
28/03/2018 – Fonte: CNI
Confiança dos empresários aumenta em março
O Índice de Confiança do Empresário da Construção (ICEI-Construção) apresentou alta
em março. Entre os componentes do ICEI-Construção, o destaque foi para o Indicador
de Condições Atuais, que pela primeira vez, desde fevereiro de 2013, sinalizou que as
condições correntes de negócio da indústria da construção pararam de piorar.
Fevereiro/2018

Confiança da indústria atinge em março o maior nível desde agosto de 2013
28/03/2018 – Fonte: Agência Brasil
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas avançou 1,3
ponto em março e chegou a 101,7 pontos. É o maior patamar desde agosto de 2013,
quando o índice ficou em 110,5 pontos. No primeiro trimestre a média do ICI chegou
a 100,5 pontos, 2,9 pontos acima do registrado nos três meses anteriores. O aumento
da confiança industrial alcançou nove dos 19 segmentos observados. Os dados foram

divulgados hoje (27), na capital paulista pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV
(Ibre-FGV).
Entre os componentes do ICI, o Índice de Expectativas (IE) subiu 1,4, passando para
102, 8 pontos – o maior nível desde junho de 2013. O Índice da Situação Atual (ISA)
aumentou 1,2 ponto e atingiu 100,6 pontos, tendo como maior influência para o
resultado a melhora no nível de demanda. O indicador subiu 3,9 pontos, totalizando
100,2 pontos.
O estudo mostra ainda que o indicador de expectativas com a evolução do pessoal
ocupado nos próximos três meses subiu 4,1 pontos, alcançando 103,5. Segundo os
dados, houve crescimento, de 20,6% para 22,6%, no número de empresas que
acreditam em possível aumento do quadro de funcionários e diminuição daquelas que
esperam redução, de 12% para 9,5%.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) subiu 0,5% ponto percentual de
fevereiro para março e chegou a 76,1%. Na média do primeiro trimestre, houve
avanço de 0,9 ponto percentual em relação ao quarto trimestre do ano passado
(75,5%).
Segundo a coordenadora da Sondagem da Indústria do Ibre-FGV, Tabi Thuler Santos,
após quase cinco anos com prevalência de respostas desfavoráveis e pessimistas, o
setor industrial retorna a uma situação de normalidade em relação às avaliações sobre
a situação atual e ao futuro. “Outro ponto de destaque da pesquisa é a continuidade
do processo de recuperação da demanda do mercado interno e do Nuci, que perderam
muito nos últimos anos e demoraram para dar sinais de recuperação”, disse.
Artigo: Qualificação e inovação para a competitividade
28/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
O Brasil precisa melhorar seu nível educacional e investir pesado em
qualificação profissional, modernização tecnológica e inovação.

Albari Rosa/Gazeta do Povo
O Brasil vive um momento crítico, em que precisa superar uma série de desafios para
que sua economia se torne mais competitiva e garanta prosperidade à população.
Diversos estudos e levantamentos recentes mostram que, se o país não der a devida
atenção a ações que melhorem o nível de educação e qualificação de seus jovens e
aumentem a produtividade das empresas, estaremos fadados a um cenário nebuloso
no futuro.
Um desses relatórios, elaborado pelo Banco Mundial com o título “Competências e
empregos: uma agenda para a juventude”, é bastante contundente em relação ao
tamanho do abismo à beira do qual nos encontramos.
Segundo o estudo, 52% da população jovem brasileira, com idade entre 19 e 25 anos,
pode não ter acesso a bons empregos e, assim, ficar mais vulnerável à pobreza. Nesse

contingente de quase 25 milhões de pessoas que está “desengajada da produtividade”,
o mais preocupante é que existem 11 milhões classificadas na categoria “nem-nem”:
não trabalham nem estudam. Esses dados deixam claro que, se não forem adotadas
medidas que forneçam aos jovens uma qualificação adequada, o Brasil terá cada vez
mais dificuldade para reduzir seus níveis de desigualdade, o que traz consigo uma
série de problemas sociais.
Do mesmo modo, como o país ainda terá dependência dessa força de trabalho, será
difícil aumentar sua produtividade, que já cresce abaixo da média internacional.
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que, entre 2006 e 2016,
o Brasil registrou crescimento de apenas 5,5% na produtividade do trabalho. No
mesmo período, na maioria dos nossos parceiros comerciais o aumento foi pelo menos
duas vezes maior. Já a Coreia do Sul, país que é caso de sucesso quando o assunto é
investimento em educação, registou incremento de 44% em sua produtividade.
Entre 2006 e 2016, o Brasil registrou crescimento de apenas 5,5% na produtividade
do trabalho
Investir na qualificação dos jovens se torna ainda mais fundamental por conta de outro
alerta feito, novamente, pelo relatório do Banco Mundial: a adoção da tecnologia digital
está modificando rapidamente as competências demandadas pelas empresas em todo
o mundo. No Brasil, não é diferente. Para que possa competir no mercado global, a
indústria brasileira terá de se inserir nessa realidade.
Além disso, outro fator essencial para a competitividade – e que, da mesma forma,
depende de profissionais qualificados – é a ampliação da pesquisa, desenvolvimento e
inovação. O Índice Global de Inovação, pesquisa da Universidade Cornell, da escola
de negócios Insead e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi),
coloca o Brasil apenas na 69.ª posição entre 127 países. No topo estão Suíça, Suécia,
Holanda, Estados Unidos e Reino Unido. Não por acaso, esses cinco países mais
inovadores também estão entre os dez mais competitivos do mundo, de acordo com
o Relatório Global de Competitividade 2017-2018, do Fórum Econômico Mundial.
Diante desse panorama, é nítido que o Brasil precisa, entre tantos outros aspectos
relativos ao ambiente de negócios do país, melhorar seu nível educacional e investir
pesado em qualificação profissional, modernização tecnológica e inovação. O Sistema
Fiep tem feito sua parte. Por meio do Senai, que neste mês de março completou 75
anos de atividades no Paraná, atuamos fortemente na qualificação de nossos jovens e
no apoio à indústria paranaense para que alcance um novo patamar.
Em uma frente, reforçamos cada vez mais o trabalho de capacitação profissional, área
na qual o Senai sempre foi e continua sendo referência. Mais do que isso,
acompanhando as demandas da indústria, temos ampliado nossa estrutura para
auxiliar as empresas no processo de modernização tecnológica e incremento da
inovação.
Hoje, sete Institutos Senai de Tecnologia e dois Institutos Senai de Inovação, voltados
a diferentes setores, possibilitam às empresas de qualquer região do estado acesso a
pesquisas, tecnologias e soluções de ponta para o aumento de sua competitividade.
Esperamos que esse trabalho realizado pelo Senai seja apenas um dos elementos
dentro de um grande esforço coletivo, que envolva não apenas todas as esferas do
poder público, mas outros atores da sociedade civil organizada. Somente assim o Brasil
conseguirá vencer os obstáculos que se colocam à frente, capacitando sua juventude,
aumentando a competitividade de sua economia e gerando riquezas que possibilitem
um país mais igualitário, justo e desenvolvido.
José Antonio Fares é superintendente do Sesi e IEL no Paraná e diretor regional do
Senai. As três instituições fazem parte do Sistema Fiep.

Câmara aprova cinco acordos internacionais assinados pelo Brasil
28/03/2018 – Fonte: Agência Câmara
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (27) cinco projetos de
decreto legislativo (PDC) sobre acordos internacionais assinados pelo Brasil. Todas as
matérias serão enviadas ao Senado.
Por meio do PDC 708/17, foi aprovado o Código Aduaneiro do Mercosul (CAM),
assinado pelo Brasil em 2010, para consolidar as legislações aduaneiras dos países
membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela – suspensa
desde dezembro de 2016). O objetivo é facilitar a circulação de mercadorias na região.
Entre outros pontos, o código determina que as legislações aduaneiras de cada país
serão aplicadas subsidiariamente nos aspectos não regulados por ele.
O texto afirma que, nas “zonas primárias aduaneiras”, como portos, aeroportos e
postos de fronteira, a administração aduaneira de cada país tem precedência sobre os
demais órgãos da administração pública (como polícias e fiscos locais). Os demais
órgãos entram para auxiliar as aduanas no seu trabalho.
Nessas zonas primárias, a administração aduaneira poderá, sem necessidade de
autorização judicial, fiscalizar mercadorias, meios de transporte e, em caso de
flagrante delito, efetuar a prisão de pessoas. O texto determina ainda que as aduanas
do Mercosul prestarão assistência mútua e trocarão informações para o cumprimento
de suas funções.
Defesa na Unasul
O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 712/17, por sua vez, aprova o estatuto do
Centro de Estudos Estratégicos em Defesa (Ceed). Esse órgão é subordinado à
estrutura da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), mais especificamente ao
Conselho de Defesa Sul-Americano.
Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o objetivo do centro, com sede em
Buenos Aires, é assessorar o conselho de defesa, “contribuindo para criar uma
identidade estratégica sul-americana em matéria de defesa e segurança regional”.
Caberá a ele, de acordo com o estatuto, produzir análises e estudos e identificar
diretrizes comuns para fomentar a confiança entre os países sul-americanos, além de
manter um ambiente de paz e cooperação.
Palestina
O acordo de livre comércio com a Palestina (PDC 775/17), assinado em 2011, prevê a
isenção de tarifas aduaneiras aplicáveis aos produtos originários do Mercosul ou da
Palestina.
Esse processo obedecerá a um cronograma, que variará conforme a categoria em que
os produtos estejam incluídos.
Em 2016, o comércio entre Brasil e Palestina movimentou 28 milhões de dólares, com
superavit em favor do Brasil. Em 2017, o montante apurado até o mês de novembro
foi de 26 milhões de dólares, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços.
Transferência de presos
Outros dois acordos tratam da transferência de presos entre o Brasil e a Polônia (PDC
735/17) e o Brasil e a Turquia (PDC 555/16). A transferência será permitida para
presos condenados em definitivo a fim de que cumpram pena em seu país de origem.
A transferência depende do aval dos dois países e da vontade do condenado.








Íntegra da proposta:
PDC-555/2016
PDC-708/2017
PDC-712/2017
PDC-735/2017
PDC-775/2017

CNI apresenta ações prioritárias para ampliar inserção do Brasil no exterior
28/03/2018 – Fonte: Agência Brasil
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou hoje (27) a Agenda
Internacional da Indústria 2018, com 98 ações prioritárias para facilitar e
desburocratizar o comércio exterior e modernizar a política comercial do país. Segundo
a CNI, a seleção de prioridades é resultado de ampla consulta a federações,
associações, sindicatos patronais, além de empresas de todos os portes.
No eixo que trata da política comercial, a CNI destaca a importância de concluir o
acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia e ampliar o acordo entre
o Brasil e o México. “Ao mesmo tempo, com a costura de novas parcerias comerciais,
o Brasil precisa fortalecer seu sistema de defesa comercial, como meio de combater
práticas desleais”, ressalta a entidade.
Além disso, para a indústria é preciso implementar medidas de facilitação e
desburocratização, como o Portal Único de Comércio Exterior, e aperfeiçoar outros, a
exemplo do programa brasileiro de Operador Econômico Autorizado. Segundo a CNI,
o atraso e a burocracia alfandegários têm um custo equivalente a um imposto de 15%
na exportação e 14% na importação brasileira.
Entre as recomendações da Agenda Internacional da Indústria no eixo de serviços de
apoio à internacionalização está a consolidação de serviços que apoiem as empresas
em seus planos de internacionalização. Um dos exemplos é o Rota Global, programa
da CNI financiado com recursos da iniciativa europeia AL-Invest, que está capacitando
450 empresas não exportadoras para buscarem oportunidades fora do país.
Outra prioridade é aprimorar a utilização do carnê de admissão temporária, que
simplifica e desburocratiza o processo de exportação ou importação temporária de
bens e permite que produtos circulem por 77 países sem a incidência de impostos de
importação. Segundo a CNI, o documento é pouco utilizado pelas empresas e enfrenta
desafios operacionais nas aduanas.
CNI apresenta agenda legislativa com 14 propostas estratégicas para 2018
28/03/2018 – Fonte: Agência Brasil (publicado dia 20-03-2018)
A Confederação Nacional da Indústria apresentou hoje (20) uma agenda com 14
propostas de leis em tramitação no Congresso Nacional, cuja aprovação é considerada
“urgente”. Essas propostas fazem parte da Agenda Legislativa da Indústria 2018,
documento que apresenta um total de 129 propostas classificadas como “estratégicas”
pelo setor industrial.
Entre as propostas defendidas pelos empresários estão as reformas tributária e
previdenciária, a regulação do tratamento de dados pessoais, incentivos à pesquisa
científica e tecnológica, melhorias na Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas, e a
regulamentação do lobby.
“Esse documento representa um exercício de confiança no país”, resumiu o presidente
da CNI, Robson Braga de Andrade, referindo-se à segurança jurídica que a aprovação
dessas matérias representará para que as empresas invistam no país.

Segundo ele, “é necessário [ao Congresso Nacional] insistir na agenda de reformas,
em especial a da Previdência, peça imprescindível parar a reversão da escalada da
dívida pública”. Essa “pauta mínima” apontada pela CNI inclui também a Lei Geral do
Licenciamento Ambiental que, de acordo com a entidade, “é um texto equilibrado e
amadurecido ao longo de 14 anos de debate”.
Também presente no evento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse
que está elaborando, com a ajuda do Banco Central e da equipe econômica, uma
agenda com 12 propostas que, juntas com a agenda apresentada pela CNI, “vão ajudar
o Congresso a cumprir seu papel de colocar o Brasil no século 21”, no sentido de
“melhorar a vida da sociedade, e não de poucas pessoas”.
Em meio a elogios à reforma trabalhista, Maia fez críticas à Justiça trabalhista pela
“afronta” de algumas de suas autoridades em se recusarem a aplicar as novas
regras. “A legislação trabalhista de fato prejudicava o trabalhador. Agora teremos
problema com a Justiça do Trabalho que se recusou a aplicar a nova lei. Temos de
encarar essa afronta à democracia e ao legislativo brasileiro”.
Segundo Maia, a Justiça do Trabalho custa “muito caro” ao Brasil. “E será que ela
atende à sociedade e aos trabalhadores brasileiros? Do meu ponto de vista, não”, disse
o presidente da Câmara.
Maia também manifestou contrariedade quanto à medida provisória que antecipa a
cobrança de Imposto de Renda de fundos exclusivos de investimentos, considerada
prioritária pelo governo. “Tenho me oposto porque se cria regra para o empresário
investir. Se no meio do processo muda-se o processo, há insegurança fiscal. Você cria
insegurança jurídica”.
Representando o Senado no evento da CNI, o vice-presidente da Casa, deputado
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) disse que está “disposto para colaborar dentro da pauta
apresentada pela industria brasileira”, acrescentando considerar necessário somar a
essas pautas a questão da segurança pública.
Ainda dentro das propostas da CNI, Andrade defendeu a aprovação do projeto de lei
que estabelece o marco legal para as agências reguladoras, por conferir “caráter
técnico à avaliação de impacto regulatório feito por essas instituições”.
A Agenda Legislativa apresentada pela CNI consultou 1.250 sindicatos que congregam
mais de 700 mil empresas, além de associações setoriais.
Receita pública nova instrução sobre recursos de exportações mantidos no
exterior
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma nova
instrução normativa (IN) para tratar de operações de câmbio e da manutenção de
recursos no exterior, em moeda estrangeira, relativos a exportações de mercadorias
e serviços. A IN substitui a norma anterior sobre assunto, editada em fevereiro de
2007.
Pela IN, os recursos em moeda estrangeira decorrentes de exportações de
mercadorias e de serviços, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser
mantidos em instituição financeira no exterior, observados os limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN). Porém, esses recursos só poderão ser utilizados
para investimento, aplicação financeira ou pagamento de obrigação, próprios do
exportador, vedada a realização de empréstimo ou mútuo de qualquer natureza.
A nova regulamentação também torna obrigatória a prestação de informações sobre
essas transações à Receita Federal.

“A pessoa jurídica que mantiver recursos no exterior fica obrigada a manter
escrituração contábil nos termos da legislação comercial, para evidenciar,
destacadamente, os respectivos saldos e suas movimentações, independentemente
do regime de apuração do imposto de renda adotado”, diz a IN.
“A manutenção dos recursos no exterior implica a autorização para o fornecimento à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), pela instituição financeira ou qualquer
outro interveniente, residente, domiciliado ou com sede no exterior, das informações
sobre a utilização de tais recursos”, completa.
De acordo com a IN, os contribuintes devem usar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
e a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF)
para repassar os dados à Receita.
Padilha fala sobre agenda de produtividade e ambiente de negócios na CAE
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participa, nesta terça-feira, 27, de audiência
pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para prestar
esclarecimentos sobre o andamento das ações do Poder Executivo para melhoria da
agenda de produtividade e do ambiente de negócios.
Esta é a primeira reunião do ano a atender os preceitos da Resolução 28, de 2017,
que impõe à comissão a promoção de duas audiências públicas por ano com o ministrochefe da Casa Civil ou com outro ministro para discutir temas relativos à área
econômica. A resolução fez parte do pacote de microeconomia.
No início da reunião, Padilha afirmou que a pauta é “absolutamente prioritária” para o
governo. Ele colocou como metas a simplificação na tributação, redução de custos dos
financiamentos, a realização de mais parcerias para viabilizar investimentos na
infraestrutura e a priorização do empreendedorismo e da desburocratização como
forma de melhorar o ambiente de negócios.
Após Padilha falar por cerca de 20 minutos sobre metas e conquistas do governo,
iniciou a fase de perguntas dos parlamentares.
Artigo: O protecionismo é um fiasco, ajuda o protegido, mas a um custo
enorme para o país
28/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Suspeitos de sempre já começam a se movimentar para barrar redução de
tarifas de importação

Robô em linha de produção em fábrica da Porsche em Leipzig, na Alemanha - Krisztian
Bocsi –
Por qualquer métrica que se escolha o Brasil permanece como uma das economias
mais fechadas do mundo no que se refere ao comércio global.
Em que pesem características como a dimensão continental do país e custos de
transporte, resta pouca dúvida de que a baixa integração comercial com o resto do
mundo decorre de uma posição protecionista há muito enraizada.

É verdade que as tarifas médias de importação caíram bastante entre 1990 e 1995
(de 40% para 15% no que se refere a manufaturas) e um pouco mais até 2003 (para
os atuais 10%, ante cerca de 3% na média global), mas depois disso não demos
nenhum passo adicional no sentido de liberalizar o comércio exterior.
Pelo contrário, foram tomadas medidas de proteção, como exigências de conteúdo
nacional para equipamentos destinados à exploração de petróleo, para citar apenas o
caso mais gritante.
Existem evidências de que a redução da proteção nos anos 1990 resultou em
crescimento expressivo da produtividade no país, como registrado por Marcos Lisboa,
Naércio Menezes Filho e Adriana Schor. Por outro lado, a produtividade estagnou no
período mais recente, fenômeno que, se não pode ser integralmente atribuído ao
fechamento da economia, deve ter nele ao menos parcela relevante da
responsabilidade.
Há, contudo, iniciativas para começar a reverter essse quadro desolador, em particular
a proposta de redução das tarifas de importação de bens de capital, informática e
telecomunicações de 14% para 4% em média.
Tal medida, se levada a termo, deveria reduzir o custo do investimento, não apenas
colaborando para a retomada da economia mas também para aumento da
produtividade de trabalho e, provavelmente, ainda para a produtividade geral, pela
incorporação
de
tecnologia
mais
avançada
a
custos
mais
baixos.
Como seria de esperar, contudo, os suspeitos de sempre já começaram a se
movimentar para barrar a ideia, apresentando dois argumentos.
Um deles é de política comercial: a redução unilateral de tarifas nos deixaria com
menos “fichas” para trocar no caso de uma negociação com a União Europeia. Melhor
seria, segue a toada, guardá-la para a negociação mais à frente.
Além de velho, trata-se de um falso argumento. A começar porque quem o formula
jamais apoiou a negociação com a UE; trata-se apenas de chicana, para usar um termo
em voga. Mais importante, porém, é que o beneficiário principal da redução de tarifas
não será o exportador europeu, mas o importador brasileiro, assim como o perdedor
no caso de a UE não reduzir as tarifas para o produto brasileiro será o consumidor
europeu.
O outro argumento, quase tão antigo quanto o primeiro, é o “custo Brasil”, ou seja, o
encarecimento do produto nacional por problemas que se originam desde a logística
até a tributação. Ora, é precisamente esse o motivo pelo qual se defende a
liberalização comercial: dar ao usuário nacional a opção de produtos mais baratos.
Se o problema da falta de competitividade do produto doméstico resulta da tributação
(parcial, mas não inteiramente verdade), a solução virá da reforma tributária, não da
restrição às importações.
À luz da nossa própria experiência, deveria ficar claro que o protecionismo é um
extraordinário fiasco: ajuda o protegido, mas a um custo enorme para o país.
Alexandre Schwartsman - Ex-diretor de Assuntos Internacionais do BC, é doutor
em economia pela Universidade da Califórnia.

Brasil deve ter cotas e já negocia com EUA exceção ao aço, diz conselheiro
da Fiesp
28/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Segundo Rubens Barbosa,
com clientes americanos

fabricantes

brasileiros

costuram acordo

Rubens Barbosa, presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo) - Nacho Doce/Reuters
Os fabricantes brasileiros de aço e alumínio já negociam com seus clientes americanos
um acordo que estabeleça uma espécie de cotas de produtos a serem comercializados,
disse Rubens Barbosa, presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e consultor de empresas
brasileiras.
A estratégia está sendo pensada para que ambos os lados não sejam fortemente
afetados pela política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elevou as
tarifas de importação de aço e alumínio sob o argumento técnico de que se trata de
uma questão de segurança nacional.
"No fundo, no fundo, são cotas que eles vão estabelecer", disse o embaixador, que
auxilia siderúrgicas do lado brasileiro na empreitada. "Essa negociação já vem um
pouco com cartas marcadas, os Estados Unidos vão querer o que estão chamando lá
de 'voluntary expansion restriction', que são esses acordos de restrição voluntária de
exportação", acrescentou.
A Coreia do Sul anunciou nesta segunda (26) concessões aos EUA, incluindo a redução
em 30%d as exportações de aço a Washington, com uma cota anual de no máximo
2,68 milhões de toneladas, que ficarão isentas das tarifas anunciadas pelo governo
americano.
Na semana passada, o Brasil foi excluído por 30 dias da aplicação de taxas de 25%
sobre o aço e de 10% sobre o alumínio impostas pelo governo Trump.
Ao mesmo tempo, o Departamento de Comércio abriu prazo para que empresas
americanas peçam a exclusão de seus fornecedores.
Na Fiesp, Barbosa tem conversas estratégicas com as siderúrgicas brasileiras sobre
ambas as negociações.
O movimento de Trump causou fortes reações nos mercados financeiros e entre
agentes econômicos, com temores de que possa desencadear uma guerra comercial
global.
"O Brasil tem vantagens: primeiro, não é superavitário, é deficitário há muitos anos
com os Estados Unidos. Segundo, os produtos exportados são insumos, para a
produção de aços especiais pela industria norte-americana", argumentou Barbosa, que
também tem trabalhado com a equipe do governador de São Paulo e pré-candidato à
Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin

Apesar de acreditar que as fabricantes brasileiras Gerdau e CSN (Companhia
Siderúrgica Nacional) devem obter cotas para vender aos Estados Unidos produtos ou
quantidades de aço semimanufaturado sem pagamento das tarifas, para o embaixador
negociações desse tipo tendem a cobrar um preço e não há ganhadores. Ele lembra
que, com isso, o Brasil passará a ter um custo que hoje não existe.
BRF dá férias coletivas para 3 mil funcionários em unidade de abate de aves
28/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com restrições à exportação, férias em Capinzal terão início em 7 de maio e
vão durar 30 dias

Barracão de engorda de pintos em um dos granjeiros fornecedores de outra planta da
BRF, em Carambeí - Adriano Vizoni/Folhapress
A BRF dará férias coletivas de um mês para cerca de 3.000 funcionários na unidade
de abate de aves em Capinzal, em Santa Catarina, para ajustar a produção em meio
a restrições de exportação para a Europa.
As férias terão início em 7 de maio e terão duração de 30 dias, disse a empresa em
comunicado à imprensa.
"A ação ocorrerá somente no processo de abatedouro de aves. Todas as demais
atividades do complexo fabril funcionarão normalmente", disse a BRF, que processa 7
milhões de aves por dia.
A companhia não informou quantas aves são abatidas na unidade de Capinzal ou
quanto de sua produção é destinada aos mercados de exportação.
As ações da BRF caíram 0,12%, em sessão volátil, com fraqueza no setor de proteínas
na bolsa brasileira.
No começo do mês, a companhia deu férias coletivas para mais de mil funcionários na
unidade de Mineiros (GO), uma das plantas citadas na Operação Carne Fraca.
A BRF disse que não tem informações disponíveis sobre possibilidade de ajuste de
produção em outras unidades.
O Ministério da Agricultura interrompeu temporariamente a produção e certificação
sanitária de produtos de aves da BRF exportados do Brasil para a União Europeia.
‘Não existe ajuste fiscal sem reforma da Previdência’
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os 3% estimados para o crescimento da economia brasileira neste ano deverão ser
impulsionados, sobretudo, pela redução da Selic, na avaliação do economista-chefe do
Itaú, Mario Mesquita. A taxa básica de juros em um patamar mais baixo pode
alavancar investimentos e consumo e, consequentemente, a atividade econômica – na
semana passada, a Selic caiu pela 12ª vez consecutiva, a 6,5%.
Para Mesquita, no plano fiscal, a reforma da Previdência é essencial para um ajuste e
deverá ser retomada no início do ano que vem independentemente de quem vencer

as eleições. “Não existe ajuste fiscal sem reforma da Previdência”, diz. “A necessidade
da reforma cobre praticamente todo o espectro político”, acrescenta.
Economistas diziam que o Brasil estava se recuperando, mas que havia riscos
externos, como o aumento da taxa de juros nos EUA e a possibilidade de o
governo Trump adotar barreiras protecionistas. Esse cenário está se
configurando, mas não vimos reflexo nos indicadores do Brasil. O que está
acontecendo?
Já se esperava que a taxa de juros americana subisse. No Brasil, temos uma
combinação de taxa de juros baixa para o padrão local e recuperação econômica. Isso
tende a ter um efeito benéfico para as empresas, acaba atraindo capital e mitigando
o impacto de volatilidade episódica nos mercados internacionais.
Sobre as barreiras, vamos ver como serão implementadas. Por ora, se for contido a
um problema do setor siderúrgico, o impacto tende a ser limitado. A preocupação é
com efeitos colaterais ou com o processo de se tornar generalizado.
Nesse cenário, como vai a economia nacional?
O Brasil crescerá algo como 3% neste ano, saindo da recessão definitivamente. O
crescimento deve refletir basicamente as decisões de política econômica, em especial
a monetária do ano passado. A política monetária demora de seis a nove meses para
ter seu efeito sobre a atividade. Há uma incipiente melhora do crédito, o que tende a
alavancar a demanda.
Por outro lado, vemos o PIB mundial crescendo 4%. Então vai ser mais um ano em
que o Brasil encolhe perante o PIB mundial. A região como um todo, tirando o Peru,
vai perder fatia de mercado em relação. É um problema sul-americano. Temos crescido
pouco. Não temos conseguido melhorar a qualidade do treinamento da força de
trabalho. E aí a produtividade cresce pouco.
O fato de a recuperação ser muito baseada na política monetária faz pensar
que o restante da economia está em situação complicada. Há dificuldade na
implementação de um ajuste fiscal?
Não existe ajuste fiscal sem reforma da Previdência. Acho que a necessidade da
reforma cobre praticamente todo o espectro político. Obviamente, diferentes partidos
têm diferentes versões de reforma. Se a reforma não ocorrer, em algum momento o
País vai chegar aonde o Rio já chegou.
A reforma vai ser discutida de novo no início do ano que vem praticamente sob
qualquer cenário eleitoral. Não acho que o esforço de persuasão do ano passado esteja
totalmente perdido. As pessoas estão cientes da necessidade da reforma. O próximo
governo, como vai ser recém-eleito, provavelmente terá capital político para avançar
nessa agenda.
Deveremos ter um déficit primários de quase R$ 160 bilhões em 2018.
Podemos conviver com ele?
A gente vai conviver na medida em que o mundo acreditar que vamos enfrentá-lo. Por
ora, as pessoas acreditam que haverá uma reforma da Previdência e outras medidas
serão tomadas de modo a trazer o déficit para baixo e eventualmente gerar superávits
primários suficientes para estabilizar a dívida. É questão de confiança. Vai depender
do diagnóstico da nova equipe econômica e da capacidade de articulação do novo
governo no Congresso.
Havia uma preocupação no mercado de que, sem a reforma da Previdência, a
Selic voltaria a subir. Isso não ocorreu. Quão sustentável é a taxa de juros a
6,5%?
Sem a perspectiva de reforma, pode se tornar muito mais difícil manter a taxa de juros
num patamar de um dígito. A configuração dos preços de ativos hoje reflete a crença
de que a reforma será aprovada em 2019. Sobre a política monetária de curto prazo,

a recessão aconteceu, foi profunda, gerou uma folga na utilização de recursos e
permite que a taxa de juros fique nesse patamar até meados de 2019.
Qual o cenário para as eleições?
O consenso é de continuidade da política econômica em linhas gerais. Caso essa
conjectura se mostre equivocada, teremos de repensar o cenário.
Tem um efeito Jair Bolsonaro nas contas?
Penso mais em equipe econômica e capacidade de articulação. Não estou preocupado
com o nome do cabeça de chapa.
Então como vê uma equipe liderada por Paulo Guedes (conselheiro econômico
de Bolsonaro)?
Não vou discutir nomes específicos.
Câmara aprova urgência para tramitação do projeto do cadastro positivo
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 27, um requerimento de urgência
para apreciação do projeto que muda as regras de inclusão de dados no cadastro
positivo para ampliar o acesso ao crédito para consumidores. O requerimento foi
aprovado por 266 votos a favor e apenas oito contra.
A discussão do projeto deve ser retomada na próxima semana, já que não haverá mais
sessões deliberativas na Câmara a partir desta quarta-feira por causa do feriado de
Páscoa.
Como o texto já foi aprovado ano passado pelo Senado, ele irá direto à sanção
presidencial depois que passar pela Câmara.
A proposta é considerada polêmica e foi um dos 15 projetos escolhidos como
prioritários pelo governo na área econômica para compensar o engavetamento da
reforma da Previdência.
Hoje, para fazer parte do chamado cadastro positivo, é necessária uma autorização
prévia do cadastrado. Com a nova lei, o consumidor será incluído automaticamente no
cadastro e terá que pedir para ser excluído da relação.
Com isso, mais cidadãos terão as informações pessoais e histórico bancário abertos
para as empresas do setor de crédito. E é justamente essa a crítica de entidades de
defesa do consumidor e procuradores do Ministério Público Federal (MPF). Elas
afirmam que a lei viola a privacidade das pessoas, ao permitir o uso indiscriminado de
dados pessoais.
Confiança de serviços no Brasil cai em março após 8 meses por piora de
expectativas, diz FGV
28/03/2018 – Fonte: Reuters
A confiança de serviços no Brasil registrou queda em março depois de oito meses
positivos devido a uma piora das expectativas, de acordo com dados divulgados nesta
quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Com queda de 1,7 ponto, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) chegou a 91,4
pontos em março, num movimento de acomodação compatível com a lenta
recuperação do nível de atividade no setor, de acordo com a FGV.

“A calibragem nas expectativas foi o principal determinante do recuo do indicador de
confiança em março, e pode estar relacionada às incertezas que marcam o ano
eleitoral. É importante destacar que o indicador do ímpeto de emprego também foi
afetado pela calibragem nas expectativas empresariais em março”, explicou a FGV em
nota.
O Índice de Expectativas (IE-S) recuou 2,8 pontos e foi a 96,1 pontos, pressionado
principalmente pelo indicador de demanda prevista.
O Índice da Situação Atual (ISA-S) também apresentou perda, de 0,6 ponto, para 86,8
ponto, influenciado principalmente pelo indicador que mede o volume de demanda
atual.
O resultado vai na contramão da melhora apresentadas pela confiança do consumidor,
que em março voltou a melhorar diante do aumento na intenção de compra nos
próximos meses.
Copom explica motivos para fim do ciclo de redução de juros a partir de junho
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Além de sinalizar a probabilidade de um novo corte na Selic em maio, a ata da última
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 27, pelo
Banco Central (BC), explica os motivos que levam o colegiado a projetar o fim do ciclo
de redução da taxa básica de juros nas reuniões seguintes – a partir de junho.
Segundo o BC, quando chegar esse momento, o horizonte relevante para a política
monetária já estará majoritariamente concentrado no ano de 2019.
“Tendo em vista o cenário básico do Copom, o balanço de riscos e as defasagens e
incertezas associadas ao processo de transmissão da política monetária, o Comitê
concluiu que, àquela altura, deverá se mostrar apropriado interromper o processo de
flexibilização monetária”, enfatiza o documento.
O comitê avaliou que pode precisar de algum tempo para avaliar a evolução da
economia e sua reação aos estímulos monetários já implementados.
“Alguns membros manifestaram preferência por indicar que deverá ser necessário
aguardar algumas reuniões do Copom até que se acumule informação suficiente para
avaliar o comportamento da economia. Outros argumentaram não ver necessidade de
se comprometer com essa sinalização”, revelou a ata.
Mas, por fim, o Copom decidiu comunicar que, para reuniões além da próxima, salvo
mudanças adicionais relevantes no cenário básico e no balanço de riscos para a
inflação, seria adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária, visando
justamente avaliar os próximos passos.
Índices subjacentes
A ata da última reunião do Copom revela que todos os membros do colegiado
concordaram que a inflação evoluiu de forma mais benigna que o esperado no começo
deste ano. O Copom avaliou que as diversas medidas de inflação subjacente situamse em níveis baixos e considerou que isso constitui risco baixista para a trajetória
prospectiva para a inflação.
“De outro lado, permanecem a expectativa de que a recuperação da atividade
econômica contribua para elevação da inflação subjacente rumo às metas no horizonte
relevante e os riscos associados a um revés no cenário internacional num contexto de
frustração das expectativas sobre as reformas e ajustes necessários na economia
brasileira”, ponderou o comitê.

Segundo o documento, a política monetária tem que balancear essas duas dimensões,
tendo em vista a incerteza quanto às defasagens do impacto de estímulos monetários
na trajetória da inflação. Por isso, o Copom tem flexibilidade para reagir a riscos de
ambos os lados.
“Isso envolve reagir para assegurar que a inflação convirja para a meta numa
velocidade adequada e ao mesmo tempo garantir que a conquista da inflação baixa
perdure, mesmo diante de choques adversos”, acrescentou a ata.
Para o colegiado, as medidas de inflação subjacente em níveis baixos, as projeções de
inflação abaixo da meta para 2018 e em torno da meta para 2019 e o elevado grau
de ociosidade na economia prescrevem política monetária estimulativa, ou seja, com
taxas de juros abaixo da taxa estrutural.
“Embora estimativas dessa taxa envolvam elevado grau de incerteza, os membros do
Comitê manifestaram entendimento de que as atuais taxas de juros reais ex-ante têm
efeito estimulativo sobre a economia”, completou o Copom.
O BC repetiu que – em um ambiente com expectativas de inflação ancoradas – a
política monetária deve combater apenas os efeitos secundários dos choques de oferta
que levam a eventuais ajustes de preços relativos.
“O Copom destaca que sua reação a possíveis mudanças de preços relativos será
simétrica, ou seja, a política monetária seguirá os mesmos princípios tanto diante de
choques de oferta inflacionários quanto desinflacionários”, reiterou o documento.
Normalização em países centrais
O Copom acredita que o processo de normalização dos juros nos países centrais “deve
ocorrer de maneira gradual no cenário básico”. Esse processo, porém, poderá ter
volatilidade gerada por fatores como a evolução dos preços e salários, o que pode
gerar aperto das condições financeiras globais.
Na ata divulgada pelo Copom, os diretores do BC reiteraram que a evolução da
economia global “tem sido favorável, com crescimento econômico bastante
disseminado”. Nesse processo de recuperação, começam a surgir sinais aumento de
salários e inflação nas economias centrais.
Outro risco no cenário externo diz respeito à “continuidade da expansão do comércio
internacional, devido a medidas protecionistas”. Essas medidas contra o comércio
exterior, diz o BC, podem gerar “possíveis impactos sobre o crescimento global e a
volatilidade das condições financeiras”.
Apesar do risco de aperto das condições monetárias e de medidas protecionistas no
exterior, os diretores do BC destacaram a capacidade que a economia brasileira
apresenta de “absorver eventual revés no cenário internacional, devido à situação
robusta de seu balanço de pagamentos e ao ambiente com inflação baixa, expectativas
ancoradas e perspectiva de recuperação econômica”.
A situação confortável do Brasil para reagir a eventual piora externa, porém, pode ser
sofrer em um “contexto de frustração das expectativas sobre as reformas e ajustes
necessários na economia brasileira”.
Tesouro estima carga tributária de 32,36% para Governo Central em 2017
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A carga tributária da União, Estados e municípios em 2017 ficou estável em 32,36%
do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, de acordo prévia do Tesouro Nacional

divulgada nesta terça-feira, 27. Em 2016, a carga fechou em 32,38% do PIB. Desse
total, 2,25% dos municípios; 8,91% dos Estados e 21,20% da União.
O peso dos impostos em 2010 estava em 32,50%. Segundo a secretária do Tesouro,
Ana Paula Vescovi, o Tribunal de Contas da União determinou que o órgão fizesse uma
prévia da carga tributária para a prestação das contas do presidente Michel Temer.
Vescovi avaliou que a carga tributária tem se mantido estável nos últimos anos.
LDO 2019
O governo avalia condicionar algumas despesas previstas para 2019 à aprovação de
créditos no ano que vem ou à realização de receitas para conseguir cumprir a chamada
regra de ouro do Orçamento, que impede a emissão de títulos da dívida para pagar
despesas correntes. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, os estudos estão sendo
realizados em conjunto com a área jurídica do governo e com o TCU.
Além dos problemas para suprir o rombo de R$ 203,4 bilhões na regra de ouro este
ano, o governo precisa demonstrar no envio do projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2019 como vai cumprir a regra de ouro. O documento tem
prazo para ser encaminhado ao Congresso Nacional: 15 de abril.
“O Ministério do Planejamento está fazendo estudos jurídicos e nós estamos
acompanhando. Obviamente o governo vai encaminhar lei dentro do propósito de
cumprir os ditames constitucionais”, disse a secretária. “A ideia geral é que algumas
despesas sejam condicionadas a créditos ou receitas que possam advir no exercício
(de 2019)”, comentou.
A secretária não detalhou se as despesas a serem condicionadas serão apenas as
discricionárias ou também as obrigatórias – como salários e benefícios previdenciários.
“É um mecanismo que já existe, os estudos estão indo nessa direção. A LDO deve ter
sinalização disso”, disse. “Existe debate dentro do governo sobre formas legais de
enviar Orçamento de 2019 (em acordo com regra de ouro). Nossa preocupação é
cumprir regras no envio da peça orçamentária”, afirmou Ana Paula.
Primeira eletrovia do Brasil terá oito postos para carros elétricos em 700 km
28/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
A Copel e a Itaipu Binacional estão montando o que deve ser a primeira
eletrovia do país, um sistema com oito eletropostos em diferentes pontos da
BR-277, entre Paranaguá e Foz do Iguaçu

A primeira eletrovia – rede de pontos de abastecimento para carros elétricos em uma
estrada – do país será implantada no Paraná. O projeto apresentado nesta terça-feira
(27), fruto de uma parceria entre a Copel e a Itaipu Binacional, vai implantar oito
eletro pontos na BR-277, nos cerca de 700 quilômetros entre Paranaguá e Foz do
Iguaçu.

Dois eletropostos já estão funcionando e foram inaugurados nesta terça. Um fica em
Curitiba – no bairro Mossunguê, onde fica a sede da Copel – e o outro em Paranaguá,
na agência da companhia no Litoral. Esses postos estão em fase de testes e, por
enquanto, os consumidores não terão custo para abastecer na eletrovia. Ainda estão
previstos outros postos nas cidades de Foz do Iguaçu, Medianeira, Cascavel,
Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Irati.
A escolha dos pontos para os eletropostos é estratégica. A autonomia dos carros
elétricos é de 150 quilômetros, em média. Por isso, as estações ficam distantes cerca
de 100 quilômetros. De acordo com a Copel, os postos serão de carga rápida: deve
levar entre 30 minutos e uma hora para carregar 80% da bateria dos automóveis.
Cada eletroposto fornece 50 kVA (kilovoltampere) de potência, o equivalente a dez
chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo. Os três conectores disponíveis são
capazes de atender carros elétricos ou híbridos disponíveis no Brasil, como os modelos
i3, da BMW, e ZOE, da Renault, que foram carregados durante o evento para
demonstrar o funcionamento do eletroposto.
De acordo com o presidente da Copel, Antonio Sergio Guetter, a concessionária quer
se reunir com a Aneel para uma conversa sobre como poderiam ser feitas as cobranças
no futuro, pois ainda não há uma definição de como isso deverá funcionar. A previsão
é de que todos os eletropostos estejam prontos até o final de 2018.
Setor estratégico
Para Guetter, este momento é estratégico para o futuro da Copel, uma vez que o setor
energético brasileiro deve passar por uma grande mudança, já nos próximos anos,
com a troca de carros convencionais por elétricos, e era imprescindível que a
concessionária estivesse pronta para atender esta demanda. “Quebramos a lógica de
que não temos eletrovias porque há poucos carros elétricos no Brasil. Estamos
entregando ao país e aos paranaenses uma eletrovia moderna, com uma rede robusta
e capaz de atender a crescente demanda”, afirmou Guetter.
Guetter aponta três tendências no setor de energia: maior velocidade em inovação
tecnológica; mudança do comportamento do consumidor, que cada vez quer mais
informações do que está consumindo; e um esforço internacional para a redução da
emissão de carbono.
“Não há justificativa para termos carros que não utilizam combustíveis fósseis, mas
energia elétrica, se a maneira como se produz esta energia também não for
sustentável”, disse o presidente. Segundo ele, 95% da energia produzida pela Copel
não gera gás carbônico.
Para o governador Beto Richa, que participou do evento, o Paraná sai à frente no que
considera uma transformação tecnológica. Richa considera a eletrovia resultado da
visão de futuro e da competência da Copel em criar energia limpa. “Não temos mais
opção. Precisamos mudar nossos hábitos e conviver com o meio ambiente de maneira
mais pacífica, cuidando do planeta, que é nossa casa”, reforçou Richa.
Indicador de Incerteza (IIE-Br) sobe 5,2 pontos em março, aponta FGV
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 5,2 pontos na
passagem de fevereiro para março, alcançando 107,7 pontos, informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV) na manhã desta quarta-feira, 28.
vada neste início de ano foi um evento atípico e passageiro, “fruto de acontecimentos
como o carnaval, a percepção de melhora do ambiente econômico doméstico, a
relativa calma no front político e da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro”.

“Sem um encaminhamento da questão fiscal e com o cenário incerto para as eleições
presidenciais de 2018, a tendência é que o Indicador de Incerteza continue oscilando
próximo ao patamar de 110 pontos”, avaliou Ferreira, em nota oficial.
O IIE-Br passou a integrar o calendário de divulgações de indicadores econômicos do
Ibre/FGV no fim de 2016. O índice mensal é composto por três componentes: o IIEBr Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com
menção à incerteza; o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das
previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA; e o IIE-Br Mercado, baseado na
volatilidade do mercado financeiro.
Em março, o avanço do IIE-Br foi determinado pelos componentes mídia e expectativa.
O componente Mídia subiu 6,1 pontos, contribuindo com 5,4 pontos para o avanço do
índice geral no mês; o IIE-Br Expectativa cresceu 1,9 ponto, exercendo uma
contribuição de 0,4 ponto para o índice agregado. Já o IIE-Br Mercado recuou 4,4
pontos, colaborando para conter a alta do Indicador de Incerteza em -0,6 ponto.
A coleta do Indicador de Incerteza da Economia Brasileira é realizada entre os dias 26
do mês anterior e 25 do mês de referência.
Redução na taxa do cartão de débito beneficia pequeno varejista
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Anunciada pelo Banco Central na última segunda-feira, 26, a medida que reduz tarifas
de operações com cartão de débito deve estimular o uso dos cartões e favorecer
sobretudo pequenos varejistas, que hoje lidam com custos mais elevados.
O Banco Central atuou para limitar a tarifa de intercâmbio, uma taxa paga aos
emissores de cartões (bancos, por exemplo) pelos credenciadores (Cielo, Rede, entre
outras empresas). Para operações no débito, a determinação do BC é de que a tarifa
seja limitada em dois parâmetros: a média deverá ser de até 0,50% do valor da
compra e a máxima em até 0,80%.
No mercado, essa redução da tarifa que vai para os bancos é vista como um estímulo
para que aumente o volume das transações em cartão, que passariam a substituir as
transações em dinheiro e ganhariam espaço sobretudo nos varejistas de menor porte.
“Quanto menor o lojista, mais ele tende a perceber esse efeito, dado que grandes
varejistas já trabalham com uma estrutura mais otimizada de custo de transação”,
comenta Fabrício Costa, fundador da Equals, empresa especializada em gestão de
meios de pagamento. Hoje, a taxa varia conforme o relacionamento do lojista com a
empresa de cartões. Grandes varejistas têm maior volume e maior capacidade de
negociação.
Do lado dos varejistas, a discussão foi acompanhada pelo Instituto para
Desenvolvimento do Varejo (IDV), que já esperava o anúncio da nova medida para
este mês de março. Segundo a entidade, a redução da taxa tende a aumentar o volume
de transações com débito. Com maior volume, os bancos poderiam compensar as
perdas com a taxa menor.
A medida do BC, que vale a partir de 1.º de outubro deste ano, faz com que o teto da
taxa paga aos bancos possa cair até 40%, conforme informou o diretor de Política
Monetária do Banco Central, Reinaldo Le Grazie. Antes da medida, a tarifa máxima
chegava em torno de 1,12%, e não havia limitação, disse ele.
A maior concorrência entre empresas de maquininha é vista como um ponto chave
para esse novo passo no setor. “O varejista só vai ser beneficiado porque hoje já há
mais concorrência no mercado”, comenta Costa

Itaipu e Copel firmam parceria para instalação de postos para veículo elétrico
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Energia (Copel) firmaram parceria
para a instalação de postos de abastecimento para veículos elétricos (também
chamados de eletropostos) no Paraná. No total, serão instaladas dez estações de
recarga em 700 quilômetros da BR-277, cortando o Estado de Leste a Oeste, entre
Paranaguá e Foz do Iguaçu.
O primeiro eletroposto foi inaugurado nesta terça-feira, 27, em Curitiba, no quilômetro
3 da rodovia. Itaipu vai fornecer oito dos dez eletropostos e dará suporte técnico; a
Copel será responsável pelos outros dois eletropostos, arcará com os custos de
instalação e vai fornecer a energia elétrica.
Cada eletroposto terá 50 kVA (kilovoltampere) de potência, o equivalente a dez
chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo. Também contarão com três tipos de
conectores, próprios para atender os modelos de carros elétricos ou híbridos
disponíveis no mercado.
Além da estação de Curitiba, entrou em operação nesta terça-feira o eletroposto em
Paranaguá. Ainda neste ano serão instaladas as unidades de Foz do Iguaçu,
Medianeira, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Irati. Todos serão hospedados
em postos de combustíveis ao longo da rodovia, com distância de aproximadamente
100 quilômetros entre um e outro.
Os eletropostos serão todos de carga rápida ou semirrápida, levando de meia hora a
uma hora para carregar 80% da bateria da maioria dos carros elétricos hoje em
circulação.
Mercedes-Benz contrata mais 330 para fábricas no Brasil
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Mercedes-Benz anunciou nesta terça-feira, 27, a contratação de mais 330
trabalhadores para as suas fábricas no Brasil, sendo 250 para a de São Bernardo do
Campo (SP) e 80 para a de Juiz de Fora (MG). Eles vão começar a trabalhar entre abril
e junho. Trata-se do segundo aumento significativo do quadro de funcionários da
empresa em 2018, que entre janeiro e março havia contratado 272 para o ABC e 80
para a unidade mineira.
As admissões, no entanto, ainda estão longe de compensar as vagas fechadas durante
a crise econômica. Entre 2013 e 2017, a montadora fechou cerca de 5 mil postos de
trabalho em suas fábricas no Brasil, a maioria por meio de programas de demissão
voluntárias e aposentadorias. Com as contratações anunciadas nesta terça, a
Mercedes-Benz passa a ter cerca de 8 mil funcionários em São Bernardo e 860 em Juiz
de Fora.
O aumento da força de trabalho ocorre em um momento de crescimento da venda de
caminhões e ônibus, os segmentos mais relevantes para a montadora no mercado
brasileiro. Não por acaso, a Mercedes-Benz revisou a sua projeção de vendas. Se no
fim do ano passado a empresa falava que a expansão em 2018 seria de 20%, agora
acredita em um crescimento de até 30%. No acumulado do ano até fevereiro, as
vendas de caminhões cresceram 56% e as de ônibus, 64%.
A empresa, no entanto, entende que o crescimento verificado até então em 2018 é
mais cíclico do que estrutural e cobra empenho do governo para seguir adiante com
reformas que possam dar mais sustentabilidade à parte fiscal.

“O ano de 2018 vai ser bom, mas o ano de 2019 ainda nos deixa com dúvidas”, disse
o presidente da Mercedes-Benz no Brasil, Philipp Schiemer.
“A recuperação que temos hoje é fruto dos juros baixos, que caíram por causa da
inflação, que está sob controle. Isso criou um ambiente de negócios muito melhor.
Porém, o crescimento só será sustentável se as reformas tiverem continuidade. E hoje,
por causa das eleições, as reformas pararam”, explicou.
Diante disso, ele acredita que as eleições deste ano representam um risco. “Esperamos
que o próximo governo não feche os olhos para os problemas que existem, que são
evidentes.
O Brasil está em situação fiscal insustentável, já percebemos isso pelos Estados, e a
parte federal é consequência. Se os políticos entendem essa necessidade, teremos
futuro muito bom.”
Schiemer também demonstrou preocupação com o Rota 2030, programa do governo
que vai criar para o setor automotivo por 15 anos, em substituição ao Inovar-Auto,
que expirou no ano passado. Ele acredita que o programa poderá ser lançado ainda
neste ano. “A indústria necessita disso, porque queremos saber as regras para o
próximo ano”, disse.
O executivo afirmou ainda que as exportações ganharam relevância para a empresa
durante a crise. As vendas para o exterior, que em 2014 representavam 10% do
negócio da montadora, chegaram a 40% no ano passado. Segundo ele, essa proporção
deve cair um pouco em 2018, em razão da recuperação do mercado interno.
Mercedes-Benz: fábrica de São Bernardo deve adotar 2 turnos no 2ºsemestre
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo (SP) deve voltar a produzir
em dois turnos no segundo semestre deste ano, afirmou nesta terça-feira, 27, o
presidente da montadora no Brasil, Philipp Schiemer. A unidade, que tem capacidade
de produzir 80 mil veículos por ano, tem operado no limite de apenas um turno.
A reabertura do segundo turno será uma consequência do crescimento da demanda.
A fábrica é destinada à produção de caminhões e ônibus e esses dois segmentos têm
apresentado altas significativas no acumulado de 2018 até fevereiro, de 56% e 64%,
respectivamente, em comparação com igual período de 2017.
Hoje, a empresa apresentou uma nova linha de produção em São Bernardo do Campo,
toda com tecnologia 4.0.
A instalação não vai aumentar a capacidade de produção da fábrica, mas reduzirá em
15% o tempo necessário para produzir uma unidade. Trata-se de um dos frutos do
investimento de R$ 500 milhões feito pela montadora entre 2015 e 2018. O plano
atual da empresa vai até 2022 e prevê o aporte de R$ 2,4 bilhões.
No fim da manhã, a Mercedes-Benz anunciou a contratação de mais 330 trabalhadores
para suas fábricas no Brasil, sendo 250 para a de São Bernardo do Campo e 80 para
Juiz de Fora (MG).
A unidade mineira, que produz o caminhão Actros, aumentou o seu ritmo de produção,
de 5 por dia no pior momento da crise para 18 em 2018.

Mercedes reduz tempo de produção em 15%
28/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Unidade em São Bernardo é a mais moderna da montadora de caminhões no
mundo

Mercedes-Benz inaugura nova linha de montagem em São Bernardo do Campo; fábrica
do ABC paulista tem capacidade para produzir 80 mil unidades por ano, mas opera um
turno - Paulo Whitaker/Reuters
No embalo do aumento de 30% na produção de caminhões no primeiro trimestre deste
ano, a Mercedes-Benz inaugurou nesta terça-feira (27) a sua nova linha de montagem
em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
De acordo com a montadora, é a unidade mais moderna do grupo no mundo, o que
torna a produção de veículos pesados 15% mais rápida.
O conceito de manufatura 4.0 será aplicado em outras áreas da fábrica (motores,
transmissões, eixos etc.) dentro do ciclo de R$ 2,4 bilhões em investimentos, que se
encerra em 2022.
"É um momento oportuno para renovar, estamos em recuperação, mas ainda não
crescemos. Essa nova fase de crescimento depende das reformas, só assim teremos
um crescimento sustentável", diz Philipp Schiemmer, presidente da Mercedes do Brasil
e CEO para América Latina.
O aumento da produção foi impulsionado também pelo mercado externo: a marca
alemã registrou crescimento de 40% nas exportações em 2017. As principais
demandas por caminhões partiram de países da América Latina, especialmente
Argentina, além de Chile e Peru.
Ao mesmo tempo, a Mercedes do Brasil passou a exportar motores para a matriz alemã
e começará em abril as vendas para os Estados Unidos. E busca expandir as vendas
de veículos para África e Oriente Médio.
A unidade do ABC tem capacidade para 80 mil unidades por ano, mas hoje opera em
um turno com expediente em dois sábados do mês. Schiemmer afirma que, se as
vendas continuarem nesse ritmo, há a possibilidade de abertura do segundo turno já
no segundo semestre.
A fabricante contratou 250 novos funcionários para a fábrica de São Bernardo do
Campo e mais 80 em Juiz de Fora (MG), onde a empresa também produz caminhões.
A produção mineira passou de cinco para 12 unidades por dia, em turno único.
Contudo, nos últimos anos, a empresa dispensou cerca de 5 mil funcionários no
período de crise. Ao todo, há 8 mil trabalhadores contratados atualmente.
A nova logística industrial vai trazer mudanças para as operações da marca no país.
Além da modernização das demais instalações no ABC, a fábrica também produzirá a
nova geração do Actros, prevista para depois de 2020.

O atual caminhão, hoje, é feita em Juiz de Fora. Com a mudança, a unidade mineira
passará a ficar responsável apenas pela produção das cabines de todas as linhas.
O conceito 4.0 da unidade paulista da Mercedes consiste em uma linha de produção
integrada, por meio da conectividade, com softwares, sensores, telas na linha e
aplicativos. Do estoque à montagem, e incluindo fornecedores, tudo é conectado e
segue a produção dos quatro modelos de caminhões: Accelo, Atego, Atron e Axor.
Com o apoio dos AVGs (carrinhos autônomos) que transportam desde as peças e eixos
específicos para cada modelo, o deslocamento de funcionários dentro da linha
diminuiu, afirma Schiemmer.
Um caminhão que levava 100 horas para ser feito, agora é finalizado em 85 horas.
Canadá anuncia novas medidas anti-dumping, com foco em aço e alumínio
28/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo do Canadá informou nesta terça-feira que adotará novas regras para evitar
o desvio e o transbordo de aço e alumínio.
O anúncio ocorre dias após os Estados Unidos introduzirem tarifas globais à importação
de aço e alumínio, voltadas a proteger produtores locais de importar a preços mais
baixos. O Canadá foi um dos vários países que receberam uma isenção das tarifas até
o dia 1º de maio.
Os EUA indicaram na semana passada que as isenções poderiam ser estendidas, caso
as autoridades ficassem satisfeitas com os esforços dos países para lidar com o
excesso de capacidade global em aço e alumínio.
As mudanças regulatórias anunciadas pelo Canadá na terça-feira incluem novas
medidas para evitar que empresas contornem as regras. As normas permitirão que o
país investigue companhias que tentem evitar taxas ao fazer pequenas modificações
em seus produtos ou reunir peças em um terceiro país que não está sujeito a essas
tarifas.
Agentes fronteiriços canadenses terão também mais flexibilidade nos critérios usados
para determinar se os produtos importados para o Canadá estão com preços
artificialmente baixos, informou o governo.
O Canadá anunciou no ano passado planos para fortalecer as regras sobre desvio e
transbordo, mas elas não haviam ainda entrado em vigor. Ao anunciar as mudanças
nesta terça-feira, o premiê canadense, Justin Trudeau, disse que o país não permitirá
que as indústrias da América do Norte sejam prejudicadas por práticas comerciais
injustas.
“Nossos negócios e trabalhadores dependem de nossas indústrias integradas e
adotaremos ações fortes para defender e proteger nossas mais importantes relações
comerciais”, disse Trudeau. “O Canadá não será usado para entrada irregular em
outros mercados norte-americanos.”
O governo disse que coordenará mais de perto ações com seus parceiros para
fortalecer a segurança fronteiriça e garantir que as agências que atuam nessa área
tenham recursos suficientes.
Também afirmou que trabalhará para se reunir com mais frequência com EUA e México
sobre transbordo (passagem de mercadoria de um meio transporte para outro),
desvios e o excesso de capacidade global. Fonte: Dow Jones Newswires.

Acidente fatal com veículo da Tesla é investigado nos EUA
28/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ações da Tesla em Wall Street despencaram após a divulgação, fechando com
queda de 8,2%

Presidente-executivo da Tesla, Elon Musk - Joe Skipper-6.fev.2018 / Reuters
Investigadores federais americanos afirmaram nesta terça-feira (27) que analisam
uma colisão fatal ocorrida na semana passada na Califórnia envolvendo um carro
elétrico da Tesla.
A Patrulha Rodoviária da Califórnia informou que um homem de 38 anos morreu na
sexta-feira (23) depois que seu Tesla Model X se chocou com uma barreira na estrada,
perto da cidade de Mountain View, segundo o jornal The San Jose Mercury News.
O Model X é equipado com tecnologias de direção semi-autônoma. O conjunto é de
série e tem recursos como prevenção de colisão autônoma e frenagem automática de
emergência.
O veículo começou a pegar fogo antes que outros dois carros o atingissem.
As ações da Tesla em Wall Street despencaram após a divulgação, fechando com
queda de 8,2%.
A National Transportation Safety Board assinalou nesta terça que dois de seus
investigadores começaram a analisar o caso.
"Ainda não está claro se o sistema de controle automatizado estava ativo no momento
da colisão", assinalou a agência no Twitter.
A Tesla disse nesta terça-feira que está colaborando com a investigação.
"Estamos profundamente entristecidos com este acidente e oferecemos nossa plena
colaboração com as autoridades", disse um porta-voz da empresa.
Em janeiro de 2017, o departamento de Transporte dos Estados Unidos fechou uma
investigação sobre um choque fatal de um Tesla que aconteceu na Flórida em 2016
sem ter encontrado "nenhum defeito relacionado com a segurança" do veículo.
QUESTIONAMENTOS
A tecnologia de direção autônoma passou a ser questionada após a morte no domingo
(18) por atropelamento de uma mulher por um carro da Uber em Tempe, no Arizona
(EUA).
As imagens mostram o operador olhando para baixo durante quase cinco segundos,
antes de voltar o olhar para a estrada um pouco antes de atingir a mulher.
O acidente levou o governador do Arizona, Doug Ducey, a suspender a
autorização para a Uber testar carros autônomos em estradas públicas no estado.

A Nvidia, que fornece chips para os carros autônomos da Uber, informou nesta terçafeira (27) que suspendeu seus testes em via pública até a conclusão da investigação
sobre o acidente com o carro da Uber.
Waymo vai usar carros elétricos Jaguar I-PACE em programa de robô-táxi
28/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A Waymo compete com General Motors e Uber para desenvolver esse tipo de
veículo para as massas

Detalhe do Jaguar I-PACE com tecnologia de direção autônoma da Waymo - Brendan
McDermid / Reuters
A Waymo vai incluir até 20 mil unidades dos veículos elétricos da Jaguar I-PACE em
sua futura frota de carros autônomos, como parte de uma parceria de longo prazo
entre a unidade de direção autônoma da Alphabet e a Jaguar Land Rover Automotive,
disseram as empresas nesta terça-feira.
A parceria, anunciada do Salão do Automóvel de Nova York, é mais um passo do plano
da Waymo de lançar um serviço de robô-táxi nos Estados Unidos.
A Waymo compete com rivais como General Motors e Uber Technologies na corrida
para desenvolver esse tipo de veículo para as massas.
Testes dos veículos começarão este ano, disse o presidente-executivo da Waymo, John
Krafcik, com a incorporação à frota iniciando em 2020.
O I-PACE da Jaguar foi lançado este mês. O utilitário é o primeiro veículo elétrico da
marca, que pertence à indiana Tata Motors, destacando a convergência da eletrificação
e da automação.
O presidente-executivo da Jaguar Land Rover, Ralf Speth, disse que a empresa havia
sido abordada pela Waymo sobre o projeto. Executivos da empresa disseram que as
negociações e o desenvolvimento estavam em curso há cerca de um ano. Speth
afirmou ainda que a empresa está confiante de que a tecnologia Waymo é segura.
Atualmente, a Waymo testa seu sistema de direção autônoma nos carros Chrysler
Pacifica produzidos pela Fiat Chrysler Automobiles. A empresa planeja lançar um
serviço de transporte para o público na área de Phoenix, Arizona, nos próximos meses
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Peritos analisam Volvo XC90 que atropelou pedestre nos EUA - National Transportation
Safety Board/Reuters
As imagens mostram o operador olhando para baixo durante quase cinco segundos,
antes de voltar o olhar para a estrada um pouco antes de atingir a mulher.
O acidente levou o governador do Arizona, Doug Ducey, a suspender a
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A Nvidia, que fornece chips para os carros autônomos da Uber, informou nesta terçafeira (27) que suspendeu seus testes em via pública até a conclusão da investigação
sobre o acidente com o carro da Uber.
Waymo e Jaguar Land Rover vão cooperar por autônomos
28/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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Empresa do Google terá frota de 20 mil unidades do I-Pace para rodar em
serviço de transporte
A Jaguar Land Rover é mais uma empresa a se aliar à indústria de tecnologia para
desenvolver carros autônomos. A fabricante anunciou parceria com a Waymo, divisão
da Alphabet, holding do Google, focada em veículos autoguiados.
O acordo prevê a introdução do Jarguar I-Pace, primeiro carro totalmente elétrico da
marca, em serviço de transporte autônomo que a gigante de tecnologia pretende
oferecer nos próximos anos para concorrer com plataformas como Uber e Lyft.
A fabricante de veículos fornecerá 20 mil unidades do modelo à Waymo até 2020, mas
os testes da solução já começam neste ano.
“Mover os limites da tecnologia não é algo que pode ser feito isoladamente por uma
empresa”, declarou o CEO da Jaguar Land Rover, Ralf Speth, em evento para
apresentar a novidade à imprensa nos Estados Unidos. “Então buscamos parceiros que
compartilhassem dos mesmos sonhos, capazes de adicionar valor ao que imaginamos
e ainda líderes em suas áreas de atuação”, complementou.
WAYMO NÃO QUER VENDER CARROS
Com a parceria, o I-Pace será o sexto modelo de carro a ser equipado com o sistema
de condução autônoma da Waymo, que testa a solução também em unidades da

Chrysler Pacifica da FCA. Há algum tempo a empresa do Google deixou para traz
qualquer plano de produzir veículos para focar em desenvolver a tecnologia de
condução autônoma que pode ser implementada em larga escala, em diferentes
veículos.
Segundo a companhia, o objetivo é lançar um serviço próprio de transporte individual,
com frota composta por diversos modelos para atender às necessidades dos clientes.
No longo prazo a Waymo considera ainda desenvolver soluções de logística e modelos
de licenciamento da tecnologia. Em paralelo, a empresa diz trabalhar em parcerias
com algumas cidades na criação do ecossistema de mobilidade.
MAN Latin America cresce no mercado mexicano
28/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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A MAN Latin America registrou crescimento nos dois primeiros meses em seus negócios
no México. Em janeiro a alta foi de 18% nas vendas de caminhões e ônibus no
comparativo com o mês anterior. No segmento de passageiros isoladamente esse
crescimento foi de 28%.
A tendência positiva se manteve em fevereiro, com alta de 11,5%. “Os números
refletem nossa determinação para manter o ritmo de crescimento no mercado
mexicano. Um em cada quatro ônibus vendidos em fevereiro era Volkswagen”, afirma
o diretor geral da operação mexicana, Leandro Radomile.
A montadora pretende se fortalecer no mercado local em oferta de produtos, serviços
de pós-venda, rede de concessionárias e financiamento. Radomile afirma ainda que a
divisão mexicana também está preparada para a transição às novas normas de
emissões de poluentes que passam a vigorar em janeiro de 2019.
Mercedes-Benz entra na era da indústria 4.0 no Brasil
28/03/2018 – Fonte: Automotive Business

Linha de montagem de caminhões em São Bernardo do Campo passou pela primeira
etapa de modernização com investimento de R$ 500 milhões.
Prestes a completar 62 anos, a fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo
está passando por transformações tão grandes que sua antiguidade se relaciona

apenas com seu tempo de operação. Com a inauguração este ano da nova linha de
montagem final de caminhões, a planta entrou na era da Indústria 4.0 e se torna a
mais moderna unidade de produção de veículos comerciais do Grupo Daimler em todo
o mundo.
Schiemer lembrou que já estão programamos investimentos de R$ 2,4 bilhões até
2022, com boa parte dos recursos direcionada para a modernização industrial da
fabricante no Brasil. O executivo destacou que os processos da indústria 4.0
aumentam significativamente a produtividade e a competitividade, com redução de
custos. “Podemos fazer mais em menos tempo. Só a linha que inauguramos agora
reduz em 15% o tempo para montar um caminhão”, diz.
A nova linha 4.0 de montagem começou a funcionar em janeiro deste ano, instalada
dentro de um antigo galpão logístico que estava sem uso e foi reformado. A unidade
pode montar todos os caminhões da marca feitos no Brasil, incluindo as famílias
Accelo, Atego e Axor.
Com isso, houve grande economia de espaço, pois apenas um galpão substitui três
outras linhas, duas que funcionavam em dois prédios diferentes da fábrica de São
Bernardo (uma de caminhões pesados e outra de leves) e uma em Juiz de Fora (MG)
– a planta mineira recebeu investimento de R$ 280 milhões e foi transformada para
produzir e pintar cabines, mas ainda segue montando o extrapesado Actros, que
também será transferido para o ABC paulista quando a nova geração do modelo for
lançada no País, possivelmente com motorização Euro 6.
LINHA CONECTADA E AUTOMATIZADA

Toda a montagem dos caminhões é feita em cima de carrinhos autônomos
(AGVs) que “sabem” quais componentes e processos devem ser executados
ao longo da linha.
“Somos o primeiro fabricante de caminhões a adotar a indústria 4.0 no País. Com
processos conectados e automatizados, ganhamos flexibilidade e versatilidade para
atender os clientes com mais velocidade. Podemos programar melhor todas as
operações”, destacou Carlos Santiago, vice-presidente de operações da MercedesBenz do Brasil.
Na indústria 4.0, todos os processos são conectados e se comunicam por sensores
entre si no ambiente virtual. Com isso, cada etapa da produção pode ser acompanhada
e ajustada em tempo real a partir dos computadores da engenharia de manufatura.
Mais ainda, todas as fábricas de um fabricante podem trabalhar conectadas. É o que
acontecerá com a Mercedes-Benz, que primeiro vai conectar as plantas de São
Bernardo e Juiz de Fora e mais adiante as duas estarão ligadas em rede com todas as
unidades de produção de veículos comerciais do Grupo Daimler no mundo.
Na linha 4.0 de São Bernardo, todos os caminhões são montados sobre carrinhos
autônomos (AGVs), que se movem sozinhos, seguindo uma faixa magnetizada no piso.
Eles são dotados de inteligência artificial e programados para partir já “sabendo” de
todos os componentes e processos que serão necessários para a montagem de cada
modelo que vão carregar por todo o trajeto da linha.
O próprio AGV confere tudo, desde o torque de aperto de cada parafuso no chassi até
o tipo de motor/câmbio e cabine que o caminhão em montagem deve receber. Se algo

faltar ou for feito errado no caminho, o carrinho simplesmente para de rodar. Com
isso, pode se eliminar a auditoria final, pois tudo já foi checado durante o processo em
portais de qualidade.
Telas espalhadas na unidade podem ser acessadas a qualquer tempo pelos
montadores para consultar sobre os processos de montagem de cada modelo.
Bem ao lado da linha foram instaladas estantes para armazenamento vertical de peças,
que são movimentadas por empilhadeiras com câmeras que reconhecem os
componentes a serem transportados para cada etapa da produção.
O estoque necessário, antes programado para oito a dez dias de produção, agora dura
três dias, em média. Até 2019, quando todas as áreas estiverem integradas dentro
dos processos da indústria 4.0, a estimativa é de ganho de 20% na rapidez de
movimentação de peças na fábrica.

No fim da linha de montagem o AGV se desconecta do caminhão
Gradualmente, até 2020 todas as áreas de São Bernardo serão transformadas em
linhas de produção 4.0, incluindo as unidades de ônibus, motores e agregados, como
eixos e transmissões.
“Estaremos mais competitivos tanto para o mercado brasileiro, que deverá voltar ao
nível de 120 mil caminhões/ano, quanto para atender as exportações que aumentaram
significativamente sua importância, eram apenas 10% da produção em 2014 e hoje
representam 40%”, afirmou Schiemer.
MWM atinge a marca de 4,3 milhões de motores em 65 anos
28/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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Empresa instalada na zona sul de São Paulo fornece propulsores a diesel de
2,8 a 7,2 litros
A MWM atingiu 4,3 milhões de motores produzidos no Brasil. Os propulsores são
desenvolvidos pela engenharia brasileira, testados e validados no centro tecnológico
localizado em Santo Amaro, bairro da zona sul da cidade de São Paulo.
O marco ocorre no ano em que a MWM comemora 65 anos de história. Os motores
fabricados atualmente vão de 2,8 a 7,2 litros. São aplicados em utilitários, caminhões,
embarcações, máquinas agrícolas e de construção, geradores de energia e indústrias.
A MWM também trabalha mais de 18 mil itens de reposição divididos em três linhas:

Peças Genuínas, Master Parts e Opcionais. Para este ano a companhia deve lançar 350
novos itens em seu catálogo.
PSA chega a 2 milhões de motores produzidos na fábrica de Porto Real
28/03/2018 – Fonte: Automotive Business

Unidade fluminense fornece propulsores 1.6 para Citroën e Peugeot no Brasil
e Argentina
A PSA atingiu na terça-feira, 27, a marca de 2 milhões de motores produzidos em
Porto Real (RJ). A divisão fabrica atualmente o modelo EC5 1.6, que equipa os Citroën
C3 e Aircross e os Peugeot 208 e 2008 montados no Brasil e também os argentinos
Citroën Berlingo, C4 Lounge, Peugeot Partner, 308 e 408.
A fábrica de motores de Porto Real foi inaugurada em 2002, um ano depois do início
da produção de veículos na mesma planta, com capacidade inicial de 50 mil unidades
por ano.
No ano passado a empresa investiu mais de R$ 13 milhões na expansão da capacidade.
Até o fim de 2018 a PSA deve concluir um plano de investimentos de cerca de R$ 43
milhões adicionais em sua nova linha de produção de virabrequins, que entrará em
funcionamento em julho e vai exportar parte deles para o Marrocos, Norte da África.
A divisão de motores emprega 200 pessoas e produz 425 unidades por dia. Os
funcionários se dividem entre a usinagem dos blocos e cabeçotes e a montagem dos
propulsores completos. Segundo a PSA, em 2017 foram feitos 92,6 mil motores,
melhor número desde 2014.
Consórcio de veículos leves cresce 5,7%
28/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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Começo do ano também foi positivo para pesados, mas ruim para
motocicletas
O consórcio começou o ano em alta. A venda de novas cotas para veículos leves
(automóveis e pequenos comerciais) em janeiro registrou 85 mil unidades e
crescimento de 5,7% sobre o mesmo período do ano passado. Os créditos
comercializados, que resultam da multiplicação das novas cotas por seus valores,
atingiram R$ 3,5 bilhões, crescendo 7,4% sobre janeiro do ano passado.
Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das Administradoras de
Consórcio (Abac). Os participantes ativos, aqueles que mantêm o pagamento de suas

parcelas tendo ou não sido contemplados, superaram os 3,5 milhões e anotaram
pequena alta de 3,7% sobre o primeiro mês do ano passado.
Os veículos pesados (caminhões, ônibus, semirreboques, tratores e implementos)
também tiveram um bom início de ano com a venda de 3,9 mil novas cotas, 23,5% a
mais do que em janeiro do ano passado. O volume de créditos comercializados no
segmento atingiu R$ 572,3 milhões, aumento de 28,5%. A Abac atribui a melhora à
recuperação da economia e à perspectiva de colheita de uma nova grande safra.
O confronto com janeiro do ano passado revela aumento de 7,5% nas contemplações
(de 2,65 mil para 2,85 mil) e de 3,7% no tíquete ou valor médio das novas cotas de
veículos pesados (de R$ 141,4 mil para R$ 146,7 mil).
COMEÇO DIFÍCIL PARA DUAS RODAS
Apesar do esforço das montadoras, o consórcio de motocicletas começou o ano em
queda. Segundo a Abac, em janeiro foram vendidas 70 mil novas cotas, 4,1% a menos
que no mesmo mês do ano passado. Dois motivos estariam levando a isso: a maior
facilidade de obtenção de crédito (CDC) e a persistência do desemprego entre as
classes C, D e E, em que se concentram os consumidores de motocicletas.
Exceto pelo tíquete médio, que se manteve estável em R$ 8 mil, todos os outros
números analisados pela Abac registraram queda no segmento de motos. Os
participantes ativos em janeiro eram 2,1 milhões, 11,9% a menos que no mesmo mês
do ano passado. As contemplações (cartas de crédito emitidas) somaram 42 mil
unidades,
8,7%
a
menos
que
as
de
janeiro
do
ano
passado.
O somatório de todos os segmentos (leves, pesados e motos) mostra a venda de 158,9
mil novas cotas e crescimento de apenas 1,5% sobre janeiro do ano passado.

