
 

 

11 DE ABRIL DE 2018 

Quarta-feira 

 ASSEMBLEIA APROVA EM SEGUNDO TURNO CRIAÇÃO DO FUNDO DE CAPITAL DE 

RISCO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA CAI EM 8 DOS 15 LOCAIS EM FEVEREIRO, DIZ IBGE 

 MARCOS JORGE TOMA POSSE COMO MINISTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 

EXTERIOR E SERVIÇOS 

 MARCOS JORGE DEFENDE POTENCIAL DAS RELAÇÕES COMERCIAIS E 

ECONÔMICAS COM O IRÃ 

 SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO MDIC DESTACA AÇÕES DA PASTA PARA 

FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO SETOR DE SERVIÇOS 

 HELTON YOMURA: SEM “AMARRAS”, PAÍS VIVE EXPECTATIVA POSITIVA DE 

GERAÇÃO DE EMPREGOS     

 ESCRITURAÇÃO DO BLOCO K SERÁ OBRIGATÓRIA PARA O CONTROLE DE 

ESTOQUE REFERENTE A 2018 

 O QUE É A REGRA DO 52-17 E COMO ELA PODE TE AJUDAR A SER MAIS 

PRODUTIVO NO TRABALHO 

 JURO BAIXO E CÂMBIO MAIS DESVALORIZADO DEVEM ELEVAR EXPORTAÇÕES, 

DIZ PRESIDENTE DA VALE  

 BRACHER: MEDIDA DO CHEQUE ESPECIAL MOSTRA ESFORÇO DO SETOR EM 

CONSCIENTIZAÇÃO 

 IDEC: NOVA REGRA DO CHEQUE ESPECIAL É EDUCATIVA, MAS NÃO ELIMINA 

RISCOS 

 NOVAS REGRAS PARA CHEQUE ESPECIAL COMEÇAM A VIGORAR EM 1º DE JULHO, 

DIZ FEBRABAN 

 PARCELAMENTO SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO VAI ACABAR, DIZ 

GOLDFAJN 
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 FEBRABAN: NA MÉDIA, CLIENTES NÃO PAGAM O JURO DE 324% AO ANO NO 

CHEQUE ESPECIAL 

 BANCOS VÃO OFERECER PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO CHEQUE ESPECIAL 

 MEDIDA MOSTRA QUE INSTITUIÇÕES TÊM GORDURA PARA QUEIMAR 

 ELE SEGUE A LEI DE GRAHAM; E VOCÊ? 

 MESQUITA: IPCA DE MARÇO CORROBORA PLANO DE VOO DO BC DE MAIS UM 

CORTE NA SELIC 

 DÓLAR OPERA EM ALTA, ACIMA DE R$ 3,42 

 COMISSÃO MISTA ANALISA RELATÓRIO SOBRE MP QUE PERMITE SAQUE DO 

PIS/PASEP AOS 60 ANOS 

 CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL CAI 0,02% EM MARÇO, DIZ SINDUSCON-SP 

 DÉFICIT PRIMÁRIO PODE TER META MENOR EM 2019, DIZ NOVO MINISTRO DO 

PLANEJAMENTO 

 BRASIL TEM MAIS EMPRESÁRIOS PESSIMISTAS COM SETOR IMOBILIÁRIO, DIZ 

PESQUISA 

 APÓS DECISÃO DA JUSTIÇA, GOVERNO PUBLICA NOVA ‘LISTA SUJA’ DO 

TRABALHO ESCRAVO 

 RUMO CONTESTA INCLUSÃO DA ANTIGA ALL NA ‘LISTA SUJA’ DO TRABALHO 

ESCRAVO 

 LAGARDE VÊ 'NUVENS MAIS ESCURAS' NO HORIZONTE DO CRESCIMENTO 

MUNDIAL 

 ARTIGO: SERÁ QUE TRUMP ESTÁ GANHANDO A GUERRA COMERCIAL? 

 FRENTE PARLAMENTAR DISCUTE O IMPACTO DA CADEIA DE GÁS NATURAL NO 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 NOVO MODELO ESTIMULA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 ANGLO AMERICAN É MULTADA EM R$72,6 MI PELO IBAMA POR VAZAMENTOS 

NO MINERODUTO MINAS-RIO 

 USIMINAS ANUNCIA NOVO ACORDO DE ACIONISTAS APÓS ACERTO ENTRE 

TERNIUM E NIPPON STEEL 

 NORUEGUESA NORSK HYDRO VAI CORTAR PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO EM 

UNIDADE ALBRAS, NO PARÁ 

 PETROBRAS AINDA RESISTE PARA INVESTIR EM PROJETOS RENOVÁVEIS 

 PRESIDENTE DA VOLKSWAGEN DIZ QUE NÃO DÁ PARA FAZER CARRO BARATO 

COM NOTA MÁXIMA EM SEGURANÇA 

 GOVERNO DRIBLA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA E ADIA ROTA 2030 MAIS UMA VEZ 
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 COM TIGUAN ALLSPACE, VOLKSWAGEN DÁ LARGADA À SUA OFENSIVA SUV 

 COM NOVA LINHA CARGO POWER, FORD MIRA LIDERANÇA EM CAMINHÕES 

MÉDIOS 6X2 

 MERCEDES-BENZ RECONHECE RESISTÊNCIA DOS FORNECEDORES 

 VOLVO ACERTA A MÃO COM SEU NOVO SUV XC40 

 FORD APOSTA EM CRESCIMENTO DE 43,5% NAS VENDAS DE CAMINHÕES EM 

2018 

 
 
       

      

    

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

Assembleia aprova em segundo turno criação do Fundo de Capital de Risco 
para micro e pequenas empresas 

11/04/2018 – Fonte: ALEP 

 
Por Eduardo Santana 

 
Sessão Plenária 10/04/2018. / Foto: Pedro de Oliveira/Alep 
 
O projeto de lei nº 100/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

criação do Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná (FCR/PR), foi aprovado em 
segunda discussão na sessão plenária desta terça-feira (20), na Assembleia Legislativa 

do Paraná (Alep). De acordo com o texto, a criação deste fundo terá como finalidade 
aportar recursos em fundos de investimento que tenham por objetivo consolidar 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
Este fundo, segundo o projeto, será gerido pela Agência de Fomento do Paraná S/A 

(Fomento Paraná) e será composto com cotas de diversas modalidades de fundos de 
investimentos voltados para o setor, geridos por administradoras com competências e 

idoneidade, segundo critérios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 

CÂMBIO 

EM 11/04/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,396 3,396 

Euro 4,204 4,207 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27287/com-tiguan-allspace-volkswagen-da-largada-a-sua-ofensiva-suv
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27286/com-nova-linha-cargo-power-ford-mira-lideranca-em-caminhoes-medios-6x2
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27286/com-nova-linha-cargo-power-ford-mira-lideranca-em-caminhoes-medios-6x2
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27282/mercedes-benz-reconhece-resistencia-dos-fornecedores
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27281/volvo-acerta-a-mao-com-seu-novo-suv-xc40
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27280/ford-aposta-em-crescimento-de-435-nas-vendas-de-caminhoes-em-2018
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27280/ford-aposta-em-crescimento-de-435-nas-vendas-de-caminhoes-em-2018
http://www.alep.pr.gov.br/divulgacao/noticias/assembleia-aprova-em-segundo-turno-criacao-do-fundo-de-capital-de-risco-para-micro-e-pequenas-empresas
http://www.alep.pr.gov.br/divulgacao/noticias/assembleia-aprova-em-segundo-turno-criacao-do-fundo-de-capital-de-risco-para-micro-e-pequenas-empresas
javascript:void(0)
http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=76592
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Para o Governo do Estado, a instituição do FCR/PR apresenta-se como um mecanismo 
de obtenção de empréstimos a custos mais baixos do que os bancários, estimulando 
novos meios de financiamentos voltados para o setor. A matéria, que tramita em 

regime de urgência, recebeu 41 votos a favor e nenhum contra. 
 

Emenda – Já o projeto de lei nº 378/2015, do deputado Ademar Traiano (PSDB), que 
institui benefícios relativos ao ICMS para incentivar a geração de energia elétrica 

produzida por microgeradores e minigeradores no estado, recebeu uma subemenda 
substitutiva geral de plenário e, com isso, retorna à Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ). A proposta de nº 489/2015, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro (PSB), 

alterando a Lei nº 17.433, de 20 de dezembro de 2012, que trata da disponibilização 
de informação aos proprietários de veículos apreendidos e removidos para os pátios 

no estado, também recebeu emenda e retornará à CCJ. 
 
Alterações 1 – O projeto de lei nº 72/2016, do deputado Marcio Pauliki (PDT), que 

altera a Lei nº 8.836/2012, que estabelece critérios de transparência para a cobrança 
de dívidas dos consumidores, foi aprovada em primeiro turno. A proposta insere novo 

artigo e parágrafos à lei, garantindo que as cobranças feitas por ‘call centers’ sejam 
gravadas, com a possibilidade de serem disponibilizadas aos consumidores, em caso 
de solicitação. Já em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei nº 48/2015, do 

deputado Ney Leprevost (PSD), alterando os artigos 1º e 5º da Lei nº 12.945/2000, 
que institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA. 

 

Produção da indústria cai em 8 dos 15 locais em fevereiro, diz IBGE 

11/04/2018 – Fonte: G1 

 
Recuperação da indústria segue em ritmo lento. Maiores quedas foram 

registradas no Pará (-10,9%), Amazonas (-5,9%) e Mato Grosso (-4,4%).  
 

A produção industrial caiu em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de janeiro para fevereiro, apesar de ter registrado 

crescimento na média total no país, divulgou o órgão nesta quata-feira (11).  
 

As maiores quedas foram registradas no Pará (-10,9%), no Amazonas (-5,9%) e no 
Mato Grosso (-4,4%). A produção também recuoi nas indústrias de Minas Gerais (-
2,8%), Espírito Santo (-1,1%), Ceará (-0,7%), São Paulo (-0,5%) e Rio Grande do 

Sul (-0,1%).  
 

A produção da indústria brasileira cresceu 0,2% em fevereiro frente a janeiro. O 
resultado de fevereiro veio abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado 
(1,2%) e ficou longe de recuperar o recuo de 2,2% registrado em janeiro, refletindo 

a retomada ainda lenta da economia.  
 

Seis dos 15 locais pesquisados, registraram alta em fevereiro. Os melhores resultados 
foram verificados no Paraná (3,3%), na Região Nordeste (2,6%), em Pernambuco 
(1,3%), e Rio de Janeiro (1,2%). Santa Catarina (0,9%) e Bahia (0,9%) também 

registraram taxas positivas. Já a produção industrial em Goiás ficou estável.  
 

Marcos Jorge toma posse como ministro da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços 

11/04/2018 – Fonte: MDIC 
 
Marcos Jorge de Lima, é, oficialmente, o novo ministro da Indústria, Comércio exterior 

e Serviços (MDIC). A nomeação foi publicada nesta terça-feira (10) no Diário Oficial 
da União e às 15h o presidente Michel Temer assinou o termo de posse, numa 

cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Também foram empossados os ministros 
Alberto Beltrame (Desenvolvimento Social), Antônio de Pádua de Deus (Integração 
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Nacional), Eduardo Guardia (Fazenda), Esteves Colnago (Planejamento), Helton 
Yomura (Trabalho), Leandro Cruz Fróes da Silva (Esporte), Moreira Franco (Minas e 
Energia), Rossieli Soares da Silva (Educação) e Vinícius Lummertz (Turismo). As 

mudanças foram necessárias devido à saída de diversos ministros para cumprir o prazo 
de desincompatibilização exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 
Marcos Jorge tem 39 anos e ocupava o cargo de ministro interino do MDIC desde 

janeiro de 2018, quando passou a substituir Marcos Pereira, que estava à frente da 
pasta desde maio de 2016. Na saudação que fez aos novos ocupantes dos cargos do 
primeiro escalão, o presidente Michel Temer disse que não poderia deixar de 

cumprimentar o ministro Marcos Pereira, presente à cerimônia, pelo “dinamismo que 
imprimiu à indústria”. 

 
Em seguida, o presidente mencionou os superávits recordes da balança comercial 
brasileira, de US$ 67 bilhões, em 2017 e de US$ 47,7 bilhões em 2016. “Temos 

atingidos recordes absolutos nesses quase dois anos de governo. Portanto mais uma 
vez cumprimentando o Marcos Pereira damos nossa saudação ao Marcos Jorge que 

ocupou cargos expressivos tanto no plano estadual como no plano federal. Marcos 
Jorge já vem há algum tempo à frente da pasta e demonstrou estar em sintonia com 
o impulso modernizador do nosso governo. Com nossos esforços em favor do setor 

privado cada vez mais competitivo e inovador”, afirmou o presidente. 
 

O novo ministro 
Marcos Jorge de Lima é natural da cidade do Rio de Janeiro (RJ), casado com Ana 
Rafaela de Lima e tem três filhos. Ele está no MDIC desde a gestão do ex-ministro 

Marcos Pereira. Entre 2016 e 2017 foi secretário-executivo da pasta.  
 

O novo ministro do MDIC é administrador legislativo graduado pela Universidade do 
Sul de Santa Catarina e mestre em Administração Pública pela Escola de Administração 
do Instituto de Direito Público de Brasília. Também atuou como secretário-executivo 

do Ministério do Esporte, sendo um dos principais responsáveis pela organização dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

 
Foi ainda superintendente federal do Ministério da Pesca e Aquicultura, coordenador 
do Fórum de Gestores Federais da Presidência da República e secretário de Estado da 

Cultura, cargos que assumiu no estado de Roraima. Ocupou, também, a vice-
presidência para a Região Norte do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Cultura. Além disso, Marcos Jorge atuou como membro titular do 
Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do 
Conselho Fiscal da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) e do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 

Ao ser perguntado pelos jornalistas presentes na cerimônia sobre o que pretende 
priorizar à frente do MDIC Marcos Jorge declarou que continuará o trabalho do ex-

ministro Marcos Pereira e destacou as ações lançadas recentemente como a Agenda 
Brasileira para a Indústria 4.0, que será implementada em conjunto com a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industria (ABDI). 

 
O novo ministro também falou de sua expectativa de encerrar com sucesso o longo 

processo de negociação do acordo Mercosul-União Europeia. “Trata-se de uma janela 
de oportunidade única, em que a conjuntura internacional e a disposição dos países 
dos dois blocos convergem na mesma direção”, afirmou. 

 
A União Europeia é um importante destino de produtos industrializados brasileiros. 

Para lá, empresas de vários segmentos da economia nacional exportaram, em 2017, 
cerca de 40 bilhões de dólares. 
 

De acordo com o ministro, uma maior integração do Brasil com o mundo virá da 
implementação incansável de medidas de facilitação de comércio e da busca ambiciosa 



por melhor e maior acesso a mercados estrangeiros como destino de nossos produtos 
e serviços, e como origem de insumos estratégicos e inovações importantes ao 
ambiente empresarial brasileiro. 

 

Marcos Jorge defende potencial das relações comerciais e econômicas com o 
Irã 

11/04/2018 – Fonte: MDIC 

 

 
Ministro participou de seminário sobre o tema, promovido hoje pela CNI e Apex-Brasil. 
Evento ocorre durante visita do chanceler iraniano, Mohammad Zarif, ao Brasil 

 
O ministro da indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, participou hoje 

da abertura do Seminário de Relações Econômicas e Comerciais Brasil-Irã, promovido 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Apex-Brasil. Na sequência, integrou 
comitiva brasileira que recebeu o chanceler do Irã, Mohammad Zarif, ao lado do 

ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes, no Palácio do Itamaraty. 
 

“Podemos desenvolver projetos conjuntos, com benefícios mútuos, em segmentos 
como máquinas e equipamentos, petróleo e gás, mineração, petroquímica, aviação, 
autopeças, entre tantos outros”, disse Marcos Jorge, em discurso voltado aos 

empresários brasileiros e à delegação da República Islâmica do Irã, na CNI. 
 

Segundo as estatísticas brasileiras, compiladas no MDIC, o intercâmbio de bens 
totalizou, em 2017, US$ 2,6 bilhões. A avaliação, no entanto, é de que as trocas 
comerciais seguem trajetória de ascensão. “Nosso intercâmbio comercial ainda é 

modesto, mas aponta para grande potencial de crescimento”, ponderou o ministro 
brasileiro. 

 
Potencial 
Marcos Jorge lembrou, ainda, que foi criado na Camex um grupo técnico específico 

para identificação de meios para tratar da relação econômica bilateral. O objetivo de 
avançar em relação aos entraves às relações comerciais com o Irã, como as restrições 

bancário-financeiras. 
 
“O governo tem mantido contatos com os bancos comerciais brasileiros, assim como 

acompanhado o estabelecimento de relações bancárias do Irã com outros países, com 
vistas a informar os bancos brasileiros da evolução da situação iraniana”, relatou.  

 
“Trata-se, naturalmente, de um trabalho de engajamento contínuo e sereno, com 
vistas a fomentar um ambiente de confiança mútua, em um contexto de crescentes 

tensões comerciais e adversidades que se observa no cenário global”, completou. 
 

Em 2017, as exportações brasileiras para o Irã atingiram U$S 2,56 bilhões, e as 
importações provenientes do Irã alcançaram US$ 40 milhões. Assim, houve superávit 

de US$ 2,51 bilhões para o Brasil – ou seja, o intercâmbio bilateral é quase que 
integralmente composto pelas exportações brasileiras. 
 

De 2014 a 2017, as exportações brasileiras para o Irã cresceram 178%, saltando de 
US$ 1,43 bilhões para o atual patamar de US$ 2,6 bilhões, estabelecendo novo recorde 

histórico, superando o montante de US$ 2,33 bilhões registrados em 2011. 
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Os principais produtos da pauta exportadora são: milho em grãos (60,9%), soja 
(16%), carne de bovino (13%). Já as importações se concentraram, principalmente, 
em: uvas (25%), borracha (16%) e pistache (10%). 

 

Secretária-executiva do MDIC destaca ações da pasta para fortalecer a 
competitividade do setor de serviços 

11/04/2018 – Fonte: MDIC 

 

 
Yana Dumaresq fez pronunciamento na 9ª edição do Encontro Nacional do Comércio 
Exterior de Serviços 

 
 “O governo federal trabalha para cada vez mais fortalecer a competitividade e 
promover condições para o desenvolvimento das atividades do comércio e dos serviços 

nacionais.” Foi com essa afirmação que a secretária-executiva do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Yana Dumaresq, destacou as ações 

da pasta para estimular o setor de serviços brasileiro durante o Encontro Nacional do 
Comércio Exterior de Serviços (Enaserv). A 9ª edição do evento foi realizada hoje, em 
São Paulo. 

 
Em seu pronunciamento para especialistas do setor privado e do governo, Dumaresq 

reforçou as iniciativas da Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do MDIC 
demandadas pelo setor produtivo brasileiro. “O MDIC tem coordenado ações no âmbito 
do Fórum de Competitividade do Comércio Exterior de Serviços, que reúne 27 

entidades privadas dos principais segmentos do setor, com atuação no comércio 
internacional.  

 
O Fórum tem realizado proveitosas discussões que têm gerado subsídios para uma 
agenda governamental com vistas à melhoria do ambiente de negócios e da 

competitividade nacional”, lembrou. 
 

A secretária também destacou a criação de um fórum bilateral com a Argentina para 
a discussão de temas relacionados à cooperação e aperfeiçoamento do comércio de 
serviços.  

 
“Como todos sabem, a Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil no Mercosul 

e, agora com este fórum, teremos mais uma oportunidade voltada ao setor privado 
para o encaminhamento de pleitos e interesses relativos ao mercado argentino”, disse. 
No âmbito do Mercosul, nos últimos meses, foram realizadas sete rodadas de 

liberalização no âmbito do Protocolo de Montevidéu sobre Comércio de Serviços. 
 

Outro ponto reforçado por Duramesq foi o papel do setor terciário para o 
impulsionamento não só da economia brasileira como também do mercado de 

trabalho.  
 
“Hoje, no Brasil, o setor de serviços responde por mais de 70% do valor adicionado 

ao PIB nacional. Este setor apresenta cifras semelhantes às exibidas pelas economias 
mais desenvolvidas do mundo. E aqui quero destacar o volume de empregos gerados, 

que atualmente responde por 67% das vagas formais, além do impacto positivo na 
competitividade do setor industrial e no agronegócio”, afirmou a secretária. 
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Enaserv 
Voltado para um público formado por empresários, executivos, autoridades do 
governo, dirigentes de entidades, entre outros, a 9ª edição do Enaserv teve o tema 

“Comércio Exterior de Serviços Abrindo Mercados”. O evento foi promovido pela 
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) em parceira com a Secretaria de 

Comércio e Serviços do MDIC, com apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(FecomercioSP).  
 

Helton Yomura: sem “amarras”, país vive expectativa positiva de geração de 
empregos       

11/04/2018 – Fonte: Trabalho.com 

 
Ministro disse ter convicção de que resultados do Caged serão positivos em todos os 
meses de 2018; declarações foram feitas na cerimônia realizada no Palácio do Planalto 

nesta terça-feira (10), em que ele e outros nove ministros tomaram posse  
 

“A geração de empregos neste ano será muito profícua, de acordo com o crescimento 
da economia”, afirmou nesta terça-feira (10) o ministro do Trabalho, Helton Yomura. 
 

A declaração foi feita na cerimônia em que o presidente Michel Temer deu posse a dez 
novos ministros, no Palácio do Planalto. Helton Yomura acrescentou: “Tudo o que o 

Ministério do Trabalho puder fazer, não apenas para aproximar trabalhadores e 
empregadores, mas também para desenvolver novas parcerias e facilitar o desentrave 
da legislação trabalhista para gerar empregos, será feito. Estaremos prontos e 

vigilantes para isso”.  
 

Em seu pronunciamento na solenidade, o presidente Michel Temer ressaltou: “Temos 
dez importantes mudanças na nossa equipe, que alteram sua composição, mas não a 
qualidade de seu trabalho”.  

 
O presidente destacou as realizações e os legados dos ministros que deixaram a equipe 

de governo e salientou as expectativas positivas em relação aos que entram, 
responsáveis pelos avanços das reformas que vêm sendo implementadas no país. 
Sobre o Ministério do Trabalho, especificamente, Michel Temer exaltou a modernização 

da legislação trabalhista, que começou com o ex-ministro Ronaldo Nogueira e agora 
tem prosseguimento com Helton Yomura.  

 
“Tirar as amarras para a criação de empregos foi o que a modernização da legislação 
possibilitou”, disse o ministro. Segundo ele, se a economia crescer, sem essas 

amarras, será possível atingir a meta de criação de 2,5 milhões de empregos.  
 

O Ministério do Trabalho tem feito “importantes entregas dentro do espectro da 
modernização trabalhista”, lembrou Helton Yomura, mencionando novas tecnologias, 

novos serviços para os trabalhadores, combate a fraudes e avanços nas relações de 
trabalho. O ministro disse estar convicto de que o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) terá resultados positivos em todos os meses de 2018. 

“Estamos otimistas. Temos um grande desafio. É difícil, mas não impossível”.  
 

Helton Yomura é natural do Rio de Janeiro. Tem 35 anos. É graduado em Direito pela 
Universidade Veiga de Almeida e pós-graduado em Direito da Administração Pública 
pela Universidade Federal Fluminense. Exerceu o cargo de assessor jurídico-

administrativo da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, em 2005 e 2006.  
 

Também prestou assessoria para a Secretaria Municipal de Transportes do Município 
do Rio de Janeiro, de 2006 a 2008. E atuou como assessor na Secretaria Especial do 
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro, de 2009 a 2015. Em 

2015 e 2016, trabalhou na Diretoria Jurídica do Instituto de Pesos e Medidas do Estado 

http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=5724
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do Rio de Janeiro. Em 2016, assumiu como superintendente regional do Ministério do 
Trabalho no Rio de Janeiro, cargo em que permaneceu até 2017. Em outubro de 2017, 
assumiu como secretário-executivo do Ministério do Trabalho e, em janeiro de 2018, 

passou a responder interinamente pela pasta.  
 

Escrituração do Bloco K será obrigatória para o controle de estoque referente 

a 2018 

11/04/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 
Com a medida Governo espera por fim na sonegação de impostos por parte de 

indústrias brasileiras 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

Parte constituinte da EFD, o Bloco K consiste no livro registro de controle de produção 
e estoque na versão digital. Apresentando uma fiscalização mais rigorosa, a norma 

contribui para que a Receita Federal tenha um maior acesso a cada operação exercida, 
como da projeção do estoque de matéria-prima até o produto acabado, bem como a 
industrialização realizada, o que dificulta a ação de empresas que tentam burlar o 

Fisco. 
 

A obrigação referente ao Bloco K foi instituída e começou a valer em 2017, com o 
objetivo de abolir a sonegação por parte das indústrias.  
 

Entretanto, empresas idôneas que não apresentam um controle efetivo da produção e 
estoque, também são penalizadas. Porém, é interessante ressaltar que, com esta 

medida, as empresas têm a oportunidade de aprimorar suas operações de estoque, 
podendo assim ter um maior controle sobre as movimentações de entrada e saída, 
diminuindo significativamente a incidência de erros. 

 
Desde a sua normatização, o Bloco K sofreu diversas alterações em relação aos prazos 

e setores integrantes da norma, mas, desde o dia 1 de janeiro deste ano, ficou 
acordado que os estabelecimentos industriais com CNAE de 10 a 32 e cujo faturamento 
seja igual ou superior a R$ 78 milhões devem fazer a entrega de dados do controle de 

produção e estoque, além de também ter sido incluído na EFD, o que obriga agora as 
empresas industriais e atacadistas a registrarem as entradas e saídas de produtos e 

as perdas nos processos produtivos. Por enquanto, apenas as companhias 
enquadradas no Simples Nacional estão isentas da obrigação.  

 
De acordo com Francisco Arrighi, diretor da Fradema Consultores Tributários, esta é a 
hora das empresas realmente terem controle sobre as entradas de insumos e todo o 

processo de transformação, especialmente como perdas em cada fase da produção. 
Logo, os contadores precisarão ter muito definido em suas contabilidades o estoque 

de matéria- prima, produtos em fase de produção e produtos acabados, pois tudo será 
controlado eletronicamente pelo governo no BLOCO K, concretizando o fim da 
sonegação de impostos no Brasil. 

 
“As indústrias precisam se preparar com urgência, pois os estoques atuais serão 

conferidos e controlados daqui para frente e muitas delas estão com saldos sem 
controle em função de nunca terem realizado este processo produtivo anteriormente. 
As empresas com faturamento inferiores a R$ 78.000.000 serão obrigadas a este 

intenso controle já no próximo ano, e frisamos que os produtos comercializados no 
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Brasil chegam ao mercado apenas pela industrialização ou pela importação que 
também é equiparada a indústria e sujeita ao BLOCO K. Por isso, o conselho é que os 
contadores já atualizem os livros e passem a orientar seus clientes imediatamente”, 

explica Arrighi. 
 

Como para o próximo ano essa obrigatoriedade se entenderá aos estabelecimentos 
industriais com CNAE entre 462 e 469, será de extrema importância também que neste 

ano de 2018 as indústrias tenham um melhor planejamento por parte da área contábil, 
e estes, por sua vez, deverão estar atentos aos prazos, a fim de evitarem que os 
contribuintes sofram duras autuações no futuro.  

 
É valido lembrar que grandes empresas do setor contábil, como é o caso da Fradema, 

conseguem realizar por meio de leituras eletrônicas a verificação destas informações 
e assim minimizar os riscos de autuações, orientando a implantação, leitura eletrônica 
dos dados contábeis com entradas e saídas de matéria prima e produto acabado aos 

contribuintes. 
 

O que é a regra do 52-17 e como ela pode te ajudar a ser mais produtivo no 
trabalho 

11/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
As famosas oito horas de trabalho diárias fixadas pela legislação trabalhista de 

diversos países acabam se tornando, com frequência, nove, dez ou até mesmo 12 
horas consecutivas em dias muito atribulados no escritório. Muitas vezes, não sobra 
nem mesmo tempo para almoçar.  

 
Mas, segundo especialistas, esses hábitos de trabalho excessivos, cada vez mais 

comuns, prejudicam a produtividade.  
 
Um estudo elaborado pela Draugiem Group, uma organização da Letônia que reúne 

várias startups, identificou que uma longa jornada de trabalho não melhora seu 
rendimento. O que realmente importa, de acordo com a pesquisa, é como você divide 

seu tempo de trabalho e a estrutura de execução das suas tarefas.  
 
A conclusão foi que as pessoas que fazem pausas programadas na rotina demonstram 

ser mais produtivas do que aquelas que trabalham por mais horas consecutivas sem 
descanso.  

 
O estudo propõe a regra chamada "52-17", que basicamente significa trabalhar com 
máxima dedicação por 52 minutos e descansar 17 minutos.  

 
"Não é que a rotina de trabalho de oito horas esteja obsoleta, mas ela simplesmente 

mudou para um modelo de horas mais flexíveis", explicou à BBC Artis Rozentals, 
diretor executivo do Draugiem Group.  

 
"Um conselho para as pessoas é que parem para reparar como é seu rendimento diário 
e repensem como usar seu tempo", completou.  

 
MONITORAMENTO PRODUTIVO OU ESPIONAGEM?  

O estudo também sugere que as próprias empresas monitorem a forma como cada 
empregado utiliza seu tempo - algo que poderia ser mais polêmico, já que 
provavelmente nem todo mundo se sentiria confortável com um chefe controlando o 

que cada um faz em cada minuto do seu dia.  
 

"Para mim, seria como uma espionagem. Não ficaria confortável com isso", afirmou o 
funcionário de um banco nos Estados Unidos.  

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnae
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/04/1964253-o-que-e-a-regra-do-52-17-e-como-ela-pode-te-ajudar-a-ser-mais-produtivo-no-trabalho.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/04/1964253-o-que-e-a-regra-do-52-17-e-como-ela-pode-te-ajudar-a-ser-mais-produtivo-no-trabalho.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/04/1963888-descubra-12-jeitos-de-chamar-a-atencao-do-headhunter-e-conseguir-uma-vaga.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2017/10/1931051-agenda-lotada-atrapalha-o-planejamento-do-dia-de-trabalho.shtml


Para executar esse plano, a empresa poderia instalar um software que permitiria aos 
patrões acompanharem tudo o que os empregados fazem durante a jornada de 
trabalho, conforme explica Rozentals.  

 
"A empresa pode saber se ele está usando seu tempo em tarefas relacionadas com o 

trabalho ou em assuntos pessoais", observou.  
 

"Isso também permitiria à companhia contabilizar o tempo usado em um projeto 
específico para calcular o custo dele."  
 

'TÉCNICA DO TOMATE'  
A ideia de fazer pausas no trabalho não é nova. Diversos estudos psicológicos fazem 

essa recomendação - um consultor italiano, Francesco Cirillo, chega a propor que o 
ideal seria trabalhar 25 minutos consecutivos e descansar cinco, o que chamou de 
"técnica do tomate".  

 
O nome foi inspirado naqueles relógios de cozinha em formato de tomate usados para 

cronometrar o tempo de receitas.  
 
Os críticos, porém, pontuam que em muitas profissões essa técnica seria impraticável.  

Por exemplo, um cirurgião não vai poder parar uma cirurgia no meio para isso, um 
piloto de avião também não poderá interromper um voo, um advogado não poderá 

parar de trabalhar no meio de um julgamento por conta dos "minutos do tomate".  
 
No entanto, os que defendem as pausas programadas insistem que o cérebro humano 

não está preparado para ficar concentrado na mesma tarefa por oito horas 
consecutivas e afirmam que não é bom para o corpo ficar oito horas sentado em uma 

cadeira.  
 
Do ponto de vista do médico, especialistas alegam que o horário flexível mostra um 

impacto positivo para os olhos, as costas, a circulação sanguínea e para os níveis de 
estresse.  

 
Talvez o debate sobre isso precise acontecer de uma forma mais diversa, considerando 
que os períodos de concentração das pessoas são diferentes. Para algumas, a 

estratégia do 52-17 pode funcionar bem, mas o mais interessante é que cada um 
busque a sua maneira ideal de dividir o tempo para que a rotina seja mais produtiva. 

  

Juro baixo e câmbio mais desvalorizado devem elevar exportações, diz 
presidente da Vale 

11/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Para Fabio Schvartsman, a capacidade ociosa das empresas torna as 
exportações mais atrativa  

 
O presidente da Vale Fabio Schvartsman - Paulo Whitaker / Reuters  

 
Um juro mais baixo deve abrir espaço para um real mais desvalorizado, o que viabiliza 

novamente as exportações em grande quantidade e qualidade, afirmou nesta terça 
(10), o presidente da mineradora Vale, Fabio Schvartsman. 
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Para o executivo, é possível que a taxa de câmbio fique no nível atual, ao redor de R$ 
3,40, por um tempo “razoável”. 
 

Além disso, afirmou, a forte capacidade ociosa das empresas de uma maneira geral 
torna as exportações algo ainda mais atrativo. 

 
Schvartsman reafirmou o objetivo da Vale de operar com o mínimo caixa possível, 

reduzir o endividamento até chegar aos US$ 10 bilhões, além de seguir com a política 
de pagamento de dividendos a seus acionistas em grande quantidade. 
 

CHINA 
O presidente da Vale se disse “animado” com relação à China. A Vale destina 50% do 

minério de ferro e 25% do níquel que produz aos chineses. 
 
Ele disse que as medidas comerciais de Donald Trump contra a China são enfrentadas 

pelos chineses com extremo pragmatismo, o que o tranquiliza. 
 

“Eles buscam encontrar uma maneira de dar aos EUA o que eles querem”. 
 
DESASTRE EM MARIANA 

Questionado sobre o que a Vale está fazendo em relação as suas barragens para evitar 
problema social,  Fabio Schvartsman assegurou que a empresa revisitou as suas 

barragens e a qualidade é boa. 
 
“Tenho dificuldade de dizer o quanto disso ocorreu por causa do desastre de Mariana, 

mas o fato é que as barragens estão impecáveis”, afirmou. 
 

Schvartsman disse também que a Vale está bem posicionada com relação à nova 
realidade dos carros elétricos, em especial no fornecimento de baterias baseadas em 
níquel. 

 
Para ele, o mercado é uma oportunidade, mas uma ameaça também, representada 

pelo problema da volatilidade de preços. 
 
“Essas coisas produzem distorções que trazem em si a destruição do modelo. Como o 

minério de ferro, por exemplo, cuja oferta inclusive de baixa qualidade se multiplicou 
com a explosão de preços”, afirmou. 

 
Para ele, os picos alcançados pelo minério o levaram para posteriormente para o piso. 
O ideal, disse, é que os preços se mantenham no meio do caminho, sem grandes 

oscilações.  
 

Bracher: medida do cheque especial mostra esforço do setor em 

conscientização 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
As novas regras de autorregulação anunciadas nesta terça-feira, 10, pela Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban) representam um marco importante e um esforço do 
setor bancário para ampliar a conscientização e informação dos clientes, na avaliação 

do presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher.  
 
Pelas regras, a partir de julho, os clientes que consumirem mais do que 15% dos 

recursos liberados na modalidade por mais de 30 dias serão convidados a fazer uso do 
parcelamento a taxas mais baratas. “Tudo isso são iniciativas para estimular o cidadão 

a ter uma melhor gestão de suas contas”, afirmou a jornalistas, após participar do 
evento Itaú Macro Vision.  
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Bracher disse que ainda é difícil avaliar qual será o efeito da medida nas receitas dos 
bancos, visto que poderá ajudar a reduzir a inadimplência. “Naturalmente, a taxa 
sendo mais baixa a receita para o banco poderá ser menor, mas as pessoas podendo 

administrar melhor seu saldo devedor será mais capazes de fazer frente a ele”, 
explicou.  

 
Sobre a queda dos compulsórios pelo Banco Central (BC), no fim de março, que cortou 

as taxas do depósito à vista e do da poupança, Bracher disse que faz parte do objetivo 
do BC de eliminar barreiras para a redução dos spreads. Ele destacou que é preciso 
notar que houve redução do spread no depósito à vista, mas ao mesmo tempo o BC 

eliminou a prerrogativa da utilização do saldo dos caixas eletrônicos (ATMs) para 
dedução do depósito. Ou seja, a liberação de liquidez ocorreu de fato na redução do 

compulsório no depósito da poupança.  
 
O presidente do Itaú afirmou que a redução do spread é algo benéfico, mas que deve 

ser sustentável. “Para ser sustentável é preciso que os fatores que determinam o custo 
do crédito caiam de forma consistente”, disse. Ele destacou que um dos pontos 

relevantes é o do funding, que vem caindo muito acentuadamente, com a expectativa 
da Selic podendo ir ainda para 6,25% ao ano, mas há outros fatores como a 
inadimplência.  

 
“A inadimplência no Brasil é impactada pela grande dificuldade de recuperar garantias, 

pela morosidade da Justiça, o que faz com que a perda por cliente que ficou 
inadimplente seja mais elevada do que em qualquer outro país”, afirmou.  
 

Outra medida que irá contribuir para a redução dos spreads, frisou, será a criação do 
Cadastro Positivo, que permitirá aos bancos ver o histórico dos bons pagadores, para 

poder cobrar uma taxa de juros mais baixa. “Há uma série de medidas nessa direção 
que irão permitir a redução paulatina do spread bancário”, disse. 
 

Idec: nova regra do cheque especial é educativa, mas não elimina riscos 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ione Amorim, 
avaliou as novas regras para o funcionamento do cheque especial como “tímidas”. “A 

medida é educativa, mas não resolve o problema da oferta e do risco na utilização e 
também na proposta de refinanciamento do saldo, o que poderá resultar em 

parcelamentos múltiplos e frequentes de saldos”, diz a economista.  
 
Outra crítica da economista é o que ela classifica como “ausência de transparência 

sobre a composição do Custo Efetivo Total” da operação. Sem detalhamento previsto, 
a nova norma, diz a economista, não fornecerá dados para “avaliar a composição do 

saldo e os custos adicionais que serão embutidos nos parcelamentos propostos”.  
 

Ione Amorim elogia a iniciativa dos bancos de desvincular o cheque especial do saldo 
apresentado ao cliente. A medida coibirá prática que induzia o consumidor a ter a 
ilusão de que o saldo disponível era maior sem o devido alerta sobre os custos dessa 

operação. 
 

Novas regras para cheque especial começam a vigorar em 1º de julho, diz 
Febraban 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou as novas regras de 

funcionamento do cheque especial. A partir de 1º de julho, bancos vão oferecer uma 
porta de saída a clientes que usarem 15% do limite da conta por 30 dias e a adesão a 
essa nova operação mais barata não será obrigatória, como acontece com quem usa 
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o rotativo do cartão de crédito. As medidas foram antecipadas no início de março pelo 
Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.  
 

Segundo a Febraban, “as instituições irão oferecer proativamente a alternativa de 
parcelamento mais barata”. A oferta, porém, não será obrigatória, reforça a entidade. 

“A oferta será feita nos canais de relacionamento e o cliente decide se adere ou não à 
proposta. Caso não aceite, nova oferta deverá ser feita a cada 30 dias”, cita uma nota 

da entidade.  
 
Os bancos também decidirão que irão alertar o consumidor quando entrar no cheque 

especial.  
 

Clientes que não aderirem à operação de crédito proposta não sofrerão nenhum tipo 
de punição e o uso do limite da conta seguirá normalmente, segundo as fontes. A 
adesão não obrigatória é diferente do adotada no cartão de crédito, onde o cliente que 

usar o rotativo por mais de 30 dias deve obrigatoriamente pagar a conta ou aderir a 
uma nova operação mais barata. Se não fizer nada no cartão, entra na lista de 

inadimplentes.  
 
Durante as negociações sobre o novo modelo, bancos e o próprio BC chegaram ao 

entendimento de que o modelo ideal não deveria ser o de adesão obrigatória porque 
a solução aplicada ao rotativo sofreu críticas e questionamentos legais de entidades 

de defesa do consumidor e até do Ministério Público. 
 

Parcelamento sem juros no cartão de crédito não vai acabar, diz Goldfajn 

11/04/2018 – Fonte: Agência Brasil 
 

As compras parceladas sem juros no cartão de crédito não vão acabar. A ideia é ter 
no mercado alternativas a esse tipo de compra, segundo afirmou hoje (10) o 
presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, em audiência na Comissão de 

Assuntos Econômicos, no Senado. 
 

“O parcelado sem juros não vai acabar. O que nós gostaríamos é de oferecer produtos 
alternativos que fossem capazes de reduzir a parcela”, disse. Goldfajn explicou que há 
custos embutidos nesse tipo de compra parcelada que acabam sendo pagos pelo 

consumidor. 
 

Segundo Goldfajn, a ideia é que ocorram mudanças promovidas pelo mercado.“Se o 
parcelado sem juros for de fato um produto que a sociedade quer manter, que 
mantenha”, disse. 

 
Goldfajn acrescentou que a diferenciação de preços entre pagamento a prazo e à vista 

já está acontecendo. “O que se paga à vista não pode ser igual ao que se paga a 
prazo”, destacou. 

 
Autonomia do BC 
Durante a audiência, Goldfajn também defendeu a autonomia do Banco Central, com 

a definição de mandatos para presidente e diretores da instituição. “A condução da 
política monetária [definição da taxa básica de juros, a Selic] tem gozado de 

autonomia de facto, mas é preciso construir uma autonomia de dure. Ou seja, botar 
na lei o que já existe na prática”, disse. 
 

“Temos que criar instituições que dependam menos de pessoas e mais de regras. Caso 
seja aprovada por essa casa, a autonomia do Banco Central representará um avanço 

institucional importante, com ganhos para o país, através da queda do risco pais e da 
queda da taxa de juros estrutural”, acrescentou. 
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O senador Romero Jucá (MDB-RR) participou hoje de reunião com o diretor de 
Relacionamento Institucional e Cidadania do BC, Isaac Sidney, sobre o projeto de 
autonomia do BC. Segundo Jucá, foi discutida a possibilidade de o governo ampliar o 

projeto com temas relacionados a criação de cargos e autonomia administrativa. 
 

De acordo com o senador, também está sendo analisado se o governo enviará novo 
projeto com os acréscimos ou se a proposta será votada como está para 

posteriormente serem feitas outras mudanças. “O Banco Central quer aproveitar para 
colocar uma ação mais completa. Entendem que é melhor discutir a modelagem toda”, 
disse o senador. Para Jucá, é possível aprovar o projeto ainda neste ano. 

 
Reservas internacionais 

Na audiência, Goldfajn foi questionado por senadores sobre o volume das reservas 
internacionais, atualmente em mais de US$ 383 bilhões. Ele avaliou que as reservas 
funcionam atualmente como “seguro” para momentos de crise externas e mudanças 

só serão possíveis no futuro, depois de reformas estruturais na economia brasileira. 
 

“O momento agora é de sermos cautelosos. Se houver condições de não precisarmos 
desse seguro, as reservas devem ser usadas para abater dívida”, disse Goldfajn, 
acrescentando que, no futuro, é importante que as reservas não sejam usadas para 

gastos e sim para reduzir o tamanho da dívida pública. 
 

Febraban: na média, clientes não pagam o juro de 324% ao ano no cheque 
especial 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Murilo Portugal, defendeu que, na 

média, clientes não pagam o juro efetivamente anunciado pelo Banco Central de 324% 
ao ano. “Quem usa por pouco tempo, não paga os 324,1%. Essa é a taxa que se 
pagaria se o cliente começasse a usar a linha no 1º dia do ano e passasse todos os 

dias sem amortizar nada”, disse.  
 

Portugal argumentou que, na média, clientes que aderem a essa linha de crédito usam 
normalmente R$ 900 do limite da conta por período de 16 dias por mês. “Uma pessoa 
que usa o cheque especial por 16 dias com R$ 900, vai pagar (juro de) 6,81% ou R$ 

61”. Mesmo com essas ponderações, o presidente da entidade disse que o novo 
funcionamento do cheque promoverá o uso mais adequado da operação e deve 

resultar na redução do juro ao cliente.  
 
Ele citou que o cheque especial é uma linha emergencial e a comparou com o táxi. 

“Normalmente, as pessoas se deslocam de ônibus, mas quando há uma urgência 
podem usar o táxi, que é mais caro”, disse. “Mas ninguém vai de táxi de São Paulo 

para o Rio de Janeiro”, completou. “O uso mais adequado vai reduzir inadimplência do 
cheque e a menor inadimplência vai permitir a redução do juro”, defendeu o presidente 

da Federação.  
 
Concentração  

Questionado sobre a concentração do setor financeiro, o presidente da Febraban 
reconheceu que alguns grandes bancos têm parcela importante do mercado, mas 

defendeu que há competição entre essas instituições. “Realmente há concentração no 
Brasil como em outros países do mundo, mas o Brasil não é o mais concentrado. 
Estávamos em 5º lugar em termos de concentração e o setor bancário é o 9º mais 

concentrado do Brasil”, afirmou.  
 

“A concentração não necessariamente significa falta de competição. Se não existisse 
competição, a prova principal seriam taxas de lucro desproporcionais. O que não é o 
caso”, disse, ao comentar indicadores que mostram que os índices de retorno do setor 

bancário são comparáveis ao observado em outros ramos da economia brasileira. 
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Bancos vão oferecer parcelamento de dívida do cheque especial 

11/04/2018 – Fonte: Agência Brasil 
 

Os bancos vão oferecer aos clientes do cheque especial opção de parcelamento da 
dívida, com juros mais baixos, a partir de julho. A decisão foi anunciada hoje (10) pela 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Cada banco vai definir a taxa de juros 
dessa nova modalidade. 

 
O cheque especial é uma das modalidades de crédito com taxas de juros mais altas. 
Em fevereiro, chegou a 324,12% ao ano, enquanto a taxa média do crédito livre para 

as famílias ficou em 57,72% ao ano. 
 

“Pelas novas regras, as instituições financeiras terão sempre disponíveis ao 
consumidor uma alternativa mais barata para parcelamento do saldo devedor do 
cheque especial”, disse a Febraban, em nota. 

 
De acordo com a entidade, os consumidores que utilizam mais de 15% do limite do 

cheque durante 30 dias consecutivos vão receber a oferta de parcelamento. 
 
“A oferta será feita nos canais de relacionamento e o cliente decide se adere ou não à 

proposta. Caso não aceite, nova oferta deverá ser feita a cada 30 dias”, explicou a 
Febraban. 

 
Canais de relacionamento 
Os bancos, pelos seus canais de relacionamento, também alertarão o consumidor 

quando ele entrar no cheque especial, “destacando que esse crédito deve ser utilizado 
em situações emergenciais e temporárias”. 

 
“Caso o consumidor opte pelo parcelamento do saldo devedor, os bancos poderão 
manter os limites de crédito contratados, levando em consideração as condições de 

crédito do consumidor ou estabelecer novas condições para a utilização e pagamento 
do valor correspondente ao limite ainda não utilizado e que não tenha sido objeto do 

parcelamento”, disse a Febraban. 
 
A Febraban informou ainda que o valor do limite de crédito do cheque especial 

disponível para utilização deverá ser informado nos extratos de forma clara e apartada 
de modo a não ser confundido com valores mantidos em depósito pelo consumidor na 

conta corrente. 
 
As mudanças foram feitas por meio de autorregulação. O Sistema de Autorregulação 

Bancária é um conjunto de normas criadas pelo próprio setor, com a participação do 
Banco ABC Brasil, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Original, Banco Safra, 

Banco Toyota, Banco Volkswagen, Banco Votorantim, Banpará, Banrisul, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, Citibank, China Construction Bank , Itaú Unibanco, Mercantil 

do Brasil, Santander e Sicred. 
 
Os dirigentes do Banco Central (BC) vinham indicando que a Febraban faria mudanças 

no cheque especial, por meio da autorregulação, ainda este mês. 
 

Saldo do cheque especial 
Segundo dados do Banco Central, em janeiro de 2018 o saldo da carteira de crédito 
do cheque especial era de R$ 24,3 bilhões, representando 1,5% do total das operações 

com pessoas físicas (R$ 1,657 trilhão) e 0,8% do saldo das operações do Sistema 
Financeiro Nacional (R$ 3,066 bilhões). 

 
Se comparado com o volume total de operações com recursos livres (osbancos têm 
autonomia para definir os juros), o cheque especial representa 2,8% dessas 

operações. 
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Medida mostra que instituições têm gordura para queimar 

11/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Objetivo é aplacar impaciência da sociedade da com os lucros estratosféricos 
do segmento  

Os bancos anunciaram que, voluntariamente, irão alterar as regras de uso do cheque 
especial em benefício do cliente. Em resumo, dívidas contraídas pelo uso do cheque 

especial, a partir de determinado percentual do limite disponível, deverão ser 
renegociadas com juros menores. 
 

A medida é cópia de regulamentação baixada em 2017 pelo CMN (Conselho Monetário 
Nacional), que obrigou os bancos a renegociar automaticamente saldos devedores de 

cartões de crédito com prazo superior a 30 dias. 
 
Trata-se, no fundo, de uma admissão tácita de que os bancos têm muita gordura para 

queimar. O uso continuado do cheque especial pelo cliente não muda em nada as 
características de risco e os demais custos envolvidos na operação. Assim, a redução 

não tem uma justificativa propriamente econômica. 
 
Os bancos, de fato, estão apenas abrindo mão de parte do seu poder de mercado com 

o claro objetivo de aplacar a crescente impaciência da sociedade brasileira com os 
lucros estratosféricos do segmento. Não deixa de ser uma estratégia inteligente, que 

guarda certa semelhança com o conselho de Pinheiro Machado: "Não vá tão rápido 
que pareça fuga nem tão devagar que pareça provocação". 
 

Ocorre que, além do efeito propagandístico, essas medidas tópicas têm pouco efeito 
sobre o problema essencial do sistema financeiro brasileiro: alta concentração com 

baixa competição. Como demonstra o próprio anúncio da medida, os elevados spreads 
são explicados principalmente pelo extraordinário poder de mercado que detêm os 
maiores bancos brasileiros. 

 
Ademais, nem só de juros altos vive nosso sistema financeiro. Cada vez mais sua 

lucratividade é anabolizada por tarifas que crescem muito acima da inflação. 
 
O que poderá ter impacto relevante na redução de juros (e tarifas bancárias) é o 

aumento da competição. 
 

A boa notícia é que novas tecnologias --especialmente a junção do smartphone com 
os aplicativos-- dão grande vantagem competitiva às chamadas fintechs, aquelas 
instituições que não precisam manter agências físicas e que oferecem serviços 

financeiros exclusivamente via internet --com custos reduzidos. 
 

Uma regulamentação amigável às fintechs é um passo essencial. Além disso, é preciso 
que as autoridades reguladoras da concorrência bancária (BC e Cade) tenham uma 

atitude incisiva em impedir que os cinco grandes bancos absorvam fintechs. 
 
O precedente da compra da XP pelo Itaú, em que as autoridades demonstraram 

complacência, foi negativo. 
 

Se a competição das fintechs vingar, novas reduções de juros virão não por boa 
vontade dos bancos, mas por pressão da concorrência. 
 

Ele segue a lei de Graham; E você? 

11/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A simplicidade do mercado acionário provoca na maioria dos investidores a sensação 
de que é muito fácil ganhar dinheiro. A partir do final da década de 1990, o advento 
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das plataformas eletrônicas trouxe esse jogo para dentro de casa e a possibilidade de 
se tornar milionário alavancou a ambição dos indivíduos. Entretanto, a duras penas, 
muitos percebem algum tempo depois, que esse jogo não é para amadores. 

 
Operar no mercado financeiro parece simples, pois aparentemente existem apenas 

dois botões: um de compra e outro de venda. Estamos acostumados a ver séries de 
TV e filmes em que uma pessoa simplesmente toma algumas decisões e ganha milhões 

em poucos minutos. Parece fácil, mas o trabalho vai muito além de escolher esses dois 
botões. 
 

Para explicar o trabalho de um gestor, estive na semana passada em uma 
apresentação do Pedro Sales, gestor de ações da Verde Asset. Sales tem quase duas 

décadas de experiência no mercado financeiro e é o gestor do fundo CSHG VERDE 
DIVIDENDOS, que em 13 anos de existência valorizou 767%. No mesmo período o 
CDI e o Ibovespa (principal índice de ações brasileiro) valorizaram 302% e 243%, 

respectivamente. 
 

Segundo Pedro, o trabalho de gestor de fundos de ações vai além de perder tempo 
em adivinhar se o Ibovespa vai subir ou cair. O trabalho é dividido em três pilares: 
 

I – Identificar setores que apresentem alta rentabilidade sustentável no longo prazo e 
menos sujeitos a substituição por novas tecnologias, competição e mudanças 

regulatórias; 
II – Dentro desses setores, encontrar empresas que possuam diferenciais competitivos 
duradouros e que se destaquem em geração de caixa e crescimento; 

III – Avaliar as pessoas e a cultura organizacional dentro dessas empresas para 
entender se elas serão capazes de perpetuar os diferenciais mencionados. 

Para realizar esse trabalho, é necessária uma equipe especializada de analistas e 
gestores, além de um extenso processo de pesquisa de campo e leitura.  
 

Segundo ele o processo de investimento é dividido em quatro passos: 
 

1 – Analisar profundamente as indústrias e empresas dentro dessas indústrias. Não só 
a empresa alvo, mas também seus competidores, fornecedores e principais clientes; 
2 – Realizar várias discussões dentre o time para que todos possam por a prova o 

trabalho e encontrar possíveis pontos de atenção; 
3- Decidir se a empresa alvo é um bom investimento e qual o melhor momento para 

adquirir a empresa. Ele destaca que algumas vezes encontram empresas que seriam 
um bom investimento, mas seu preço não é atrativo. Portanto, também é necessário 
ter paciência para esperar um melhor momento para a compra das ações; 

4 – Monitorar sistematicamente a empresa e se as características que levaram ao 
investimento persistem. Sales chama a atenção sobre a incerteza do mercado e que 

mesmo com um extenso processo de investimento é necessário constantemente 
avaliar se os resultados estão alinhados com as expectativas. 

 
Sales destaca que para realização desse trabalho são necessárias dezenas de horas 
de leitura, vários encontros com a equipe de gestão das empresas, entidades setoriais, 

entidades reguladoras e outros. Logo, antes de ser realizado um investimento são 
necessárias semanas ou meses de pesquisa. Ou seja, enquanto o botão de comprar e 

vender que para muitos seria a essência do mercado, para a equipe da Verde é apenas 
um mero detalhe. 
 

Esses preceitos seguem o que Benjamin Graham define como investimento: 
 

“Uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete a 
segurança do principal e um retorno adequado”. 
 



Graham afirma que operações que não atendem à definição acima são qualificadas 
como especulação. Ele não recomenda, mas caso deseje especular, Graham sugere 
limitar o capital aplicado em no máximo 10% e nunca alocar recursos adicionais. 

 
Logo, quando decidir por investir no mercado de ações, entenda se o que está fazendo 

é um investimento, como descrito por Pedro Sales e definido por Graham ou é 
especulação. O conhecimento sobre o que está fazendo permitirá uma adequada 

alocação de recursos e inibirá perdas que possam comprometer seu patrimônio. 
 

Mesquita: IPCA de março corrobora plano de voo do BC de mais um corte na 
Selic 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
A alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, que subiu 
apenas 0,09%, a menor variação para o mês desde 1994, corrobora o plano de voo 

traçado pelo Banco Central de cortar novamente a taxa básica de juros, a Selic, no 
mês que vem. A avaliação é do economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita.  

 
“A inflação está em patamar benigno, em torno de 3% e a alimentação continua 
surpreendendo favoravelmente”, disse o economista a jornalistas após o evento Itaú 

Macro Vision na terça-feira, 10, em São Paulo. Ao mesmo tempo, o câmbio tem sido 
uma fonte de pressão e na segunda-feira, 9, o dólar ultrapassou o patamar de R$ 

3,40. Mesquita, porém, não vê este patamar como preocupante para a inflação.  
 
“O câmbio vinha ajudando e agora vai ajudar menos”, disse ele, ressaltando que pelo 

fato de o Brasil ser uma economia muito fechada, o real precisaria se depreciar muito 
mais, com o dólar batendo os R$ 3,70 ou mais, para a trajetória de inflação piorar 

substancialmente.  
 
Caso o câmbio continue piorando, pode levar a revisão para cima projeções de inflação, 

disse ele, minimizando esta possibilidade no momento. “Com o IPCA surpreendendo 
para baixo um pouco, isso limita ou posterga essas mudanças.” O banco não planeja 

por enquanto mudar suas projeções para o IPCA. “O número desta terça-feira veio 
bom, mas em um contexto de depreciação cambial.”  
 

Mesquita espera novo corte da Selic na reunião de maio do Comitê de Política 
Monetária (Copom). Se o IPCA de março tivesse surpreendido para cima, neste atual 

momento de alta do dólar, o economista acredita que o mercado começaria a 
questionar se haveria mesmo nova redução da Selic, mas após o IPCA divulgado nesta 
terça, o corte ficou mais provável.  

 
O Itaú projeta que a taxa de câmbio vai fechar o ano em R$ 3,25. Passada qualquer 

incerteza maior sobre a continuidade da política econômica, a taxa deve oscilar menos. 
Mesquita avalia que o ambiente externo tem contribuído para a valorização do dólar, 

mas de um tempo para cá o real passou a sofrer um pouco mais de pressão que as 
moedas de outras economias emergentes, influenciado pela elevada incerteza 
eleitoral.  

 
Para 2019, a inflação deve ser maior, afetada por fatores como o fim dos efeitos 

benignos do choque de alimentos e uma menor ociosidade na economia. Mesquita, 
porém, descarta uma maior pressão inflacionária no curto prazo, por conta da ainda 
elevada capacidade ociosa após dois anos de forte recessão.  

 
Crédito  

A demanda por crédito está crescendo lentamente mais consistentemente, afirmou o 
presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, em conversa com jornalistas no mesmo 
evento.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mesquita-ipca-de-marco-corrobora-plano-de-voo-do-bc-de-mais-um-corte-na-selic/
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A exceção, conforme ele, são as grandes empresas, sendo que uma parte dessa 
demora na retomada deve-se ao fato de elas terem encontrado espaço para captar no 
mercado de capitais. 

 

Dólar opera em alta, acima de R$ 3,42 

11/04/2018 – Fonte: G1 
 

Na véspera, a moeda dos EUA caiu 0,23%, vendida a R$ 3,4108.  
 

O dólar opera em alta ante o real nesta quarta-feira (11), acima de R$ 3,42, em meio 
à cautela do mercado com a cena política local por conta das eleições presidenciais 

deste ano e incertezas sobre quem comandará o país à frente.  
 

Por volta de 9h, a moeda norte-americana subia 0,35%, vendida a R$ 4,4228.  
 
Na véspera, o dólar recuou ante o real, mas permaneceu no patamar de R$ 3,41. A 

moeda dos EUA caiu 0,23%, a R$ 3,4108 após chegar a bater R$ 3,43 mais cedo.  
 

Comissão mista analisa relatório sobre MP que permite saque do PIS/Pasep 
aos 60 anos 

11/04/2018 – Fonte: Câmara dos Deputados 

 
A comissão mista sobre a Medida Provisória 813/17, que reduz de 70 para 60 anos a 

idade mínima para saque do fundo PIS/Pasep, reúne-se às 14h30 para apreciar o 
parecer do relator, senador Lasier Martins (PSD-RS). O encontro está marcado para o 
plenário 7, da ala Alexandre Costa, no Senado. 

 
Essa medida provisória é uma reedição da MP 797/17, que perdeu eficácia porque não 

foi votada a tempo pelo Congresso no ano passado, e altera a Lei Complementar 
26/75, que regulamenta o PIS/Pasep. 
 

Pelos cálculos do governo, o saque dos recursos do PIS/Pasep poderá injetar cerca de 
R$ 23,6 bilhões na economia. A medida atinge 12,5 milhões de pessoas, 4,5 milhões 

a mais que a primeira MP, e a maioria tem saldo na conta do PIS/Pasep em torno de 
R$ 750. 
 

Tramitação 
Depois de analisada pela comissão mista, a MP seguirá para votação nos plenários da 

Câmara dos Deputados e do Senado. 
 
Saiba mais sobre a tramitação de MPs 

 Íntegra da proposta: 
 MPV-813/2017 

  

Custo da construção civil cai 0,02% em março, diz Sinduscon-SP 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo atingiu R$ 

1.337,98 por metro quadrado em março, queda de 0,02% em março na comparação 
fevereiro. Esta é a primeira queda do indicador após 10 altas consecutivas.  

 
Já em 12 meses, o custo da construção acumulou um crescimento de 3,15%, de 
acordo com dados publicados nesta terça-feira, 10, pelo Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).  

https://g1.globo.com/economia/noticia/cotacao-do-dolar-110418.ghtml
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http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2167544
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Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos o resultado foi o mesmo, 
com queda de 0,02% no CUB na comparação com fevereiro, totalizando R$ 1.239,86 
por metro quadrado. Em 12 meses, o indicador registra alta de 3,10%. 

 

Déficit primário pode ter meta menor em 2019, diz novo ministro do 
Planejamento 

11/04/2018 – Fonte: Agência Brasil 

 

 
 
A melhoria na arrecadação decorrente da recuperação da economia poderá fazer a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 vir com uma meta menor de déficit 
primário, disse hoje (10) o novo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

Esteves Colnago, em entrevista após assumir o cargo. Ele confirmou que o governo 
enviará o projeto ao Congresso nesta quinta-feira (12) à tarde. 
 

A LDO de 2018 estimava uma meta de déficit primário – resultado negativo nas contas 
do governo antes do pagamento dos juros da dívida pública – de R$ 139 bilhões para 

o próximo ano. No entanto, o bom desempenho da arrecadação federal, que cresceu 
mais de 10% acima da inflação oficial nos dois primeiros meses do ano, pode criar 
condições para que a equipe econômica imponha uma meta fiscal mais apertada para 

2019. A LDO deste ano estabelece meta de déficit de R$ 159 bilhões. 
 

Apesar de reconhecer a possibilidade de revisar a meta para 2019, o novo ministro 
disse que a equipe econômica está sendo cuidadosa para não impor uma meta fiscal 
que não possa ser executada pelo próximo presidente da República. “Uma das 

possibilidades é que, se os números forem melhores, [a LDO vai] reduzir a meta. A 
gente não vai tomar nenhuma decisão que não passe por uma análise prudencial. Não 

quero criar para o próximo presidente alguma restrição que não se justifique, 
apresentar uma meta com base em números irreais”, declarou. 
 

Regra de Ouro 
Responsável por estabelecer os parâmetros que guiarão o Orçamento do próximo ano, 

a LDO de 2019 também apresentará a estratégia do governo para compensar o rombo 
da Regra de Ouro, que determina que o governo não pode endividar-se para cobrir 
despesas correntes, apenas para fazer investimentos (em obras públicas e compra de 

equipamentos) e refinanciar a dívida pública. Segundo Colnago, o governo deverá 
incluir um dispositivo na LDO que permita a aprovação do Orçamento com um crédito 

especial para impedir o descumprimento da regra. 
 
“Vamos seguir o que dispõe a Constituição. Vamos observar exatamente o que está 

lá. Se você olhar o inciso terceiro do Artigo 167 [que trata da Regra de Ouro], fala em 
crédito especial”, declarou. Para este ano, a equipe econômica estima em R$ 203,4 

bilhões a insuficiência de recursos para o cumprimento da Regra de Ouro em 2018.  
 

O rombo será compensado pela devolução de títulos públicos em poder do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pela extinção do Fundo 
Soberano do Brasil (FSB) e pela desvinculação de outros fundos, cujas receitas podem 

ser usadas para diminuir o endividamento do governo. 
 

O FSB, vinculado ao Ministério da Fazenda, foi criado em 2008 visando fazer 
investimentos no Brasil e no exterior, formar poupança pública, combater os efeitos 
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de eventuais crises econômicas e auxiliar nos projetos de interesse estratégico do país 
no exterior. 
 

Inflação 
O novo ministro do Planejamento também comentou a queda da inflação oficial pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que somou 0,09% em março 
e atingiu o nível mais baixo para o mês desde a criação do Plano Real, em 1994.  

 
Segundo Colnago, o recuo da inflação é uma excelente notícia para o governo, pois o 
impacto sobre a arrecadação federal (que cresce menos com inflação menor) deverá 

ser pequeno. 
 

“Estar com uma inflação muito baixa é uma notícia muito boa. Claramente, isso tem 
alguns efeitos colaterais, um deles é a arrecadação menor. Mas, se a gente fizer um 
balanço de positivo e negativo, é muito mais benéfico do que maléfico. A gente ainda 

vai levantar o impacto nas contas, mas acho que vai ser muito pequeno. Na verdade, 
eu acho fantástico o IPCA ter vindo nesse valor”, concluiu. 

 

Brasil tem mais empresários pessimistas com setor imobiliário, diz pesquisa 

11/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Estudo levantou perspectivas do setor no Brasil, Chile, México, Peru, na 

Argentina e Colômbia  
 

Os empresários brasileiros do ramo imobiliário estão mais pessimistas do que seus 
pares em outros países da América Latina, na ressaca de uma crise que derrubou o 

mercado de imóveis no Brasil em 2015 e 2016. 
 

É o que aponta pesquisa do GRI Club com 340 atores —construtoras, incorporadoras, 
bancos de fomento, consultorias, advogados, entre outros— do setor no Brasil, Chile, 
México, Peru, na Argentina e na Colômbia. 

 
O Brasil é o único desses países em que há empresários que consideraram regular 

(7,95%) ou péssima (0,66%) a expectativa de resultados de sua empresa nos 
próximos 12 meses.  
 

A maioria (54,3%), no entanto, tem projeções boas, e 7,28% acham que os resultados 
serão excelentes. 

 
Os mais otimistas são os mexicanos: 70,59% veem boas perspectivas, e 11,76%, 
excelentes. 

 
Em 2017, as vendas de imóveis residenciais no Brasil voltaram a crescer 

(6,1%) impulsionadas por unidades populares, que avançaram 28,1%, de acordo com 
dados da Abrainc (associação de incorporadoras imobiliárias). 
 

“O segmento popular vai bem porque há um déficit habitacional muito grande”, afirma 
Luiz Antônio França, presidente da associação. 

 
INVESTIMENTOS 

O Brasil é também o país em que mais empresários (7,24%) afirmaram que estão 
fazendo desinvestimentos e reduzindo o nível de negócios no contexto atual. Mais de 
29% dos entrevistados brasileiros disseram que observam o mercado para tomar 

decisões. 
 

As empresas estão investindo e ampliando seus negócios mais no México (76,47%). 
No Brasil, 63,16% dos entrevistados afirmaram que estão realizando investimentos. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-04/inflacao-fica-em-009-em-marco-menor-taxa-para-o-mes-desde-1994
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Segundo Gustavo Favaron, presidente do GRI Club (espécie de clube global de líderes 
do setor imobiliário), há uma atmosfera favorável para os negócios na América Latina.  
 

“A região desperta hoje muito interesse tanto dos players locais quanto internacionais, 
embora todos estejam atentos às mudanças que podem acontecer ao longo deste ano 

com as eleições em diversos países”, afirma. 
 

Para França, da Abrainc, o mercado brasileiro só vai voltar a andar com segurança 
quando for resolvida a questão dos distratos (cancelamento da compra do imóvel). 
Sem consenso legal, entidades da indústria da construção e de direito do consumidor 

divergem sobre em quanto e até se as construtoras devem restituir o comprador 
nesses casos. 

 
“Os distratos em relação às vendas estão em 42%, é insustentável. O empresariado 
não consegue investir em uma venda que ele não sabe se vai se concretizar”, diz 

França. 
 

Após decisão da Justiça, governo publica nova ‘lista suja’ do trabalho escravo 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Após decisão da Justiça do Trabalho, o governo publicou nesta terça-feira, 10, uma 
nova versão com dados atualizados da ‘lista suja’ do trabalho escravo. O documento 

traz como novidade a inclusão de 34 nomes entre empregadores que submeteram 
seus funcionários a condições análogas à escravidão. No total, a nova lista conta com 
166 empresas.  

 
Consulte a lista no endereço 

http://www.imcgrupo.com/impress/gt/upload/740ac4c1bf45b1262638626cfe91304b
.pdf  
 

A lista é compilada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e publicada no site do 
Ministério do Trabalho. A divulgação aconteceu apenas após decisão da 11ª Vara do 

Trabalho de Brasília que no dia 29 de março obrigou a pasta a dar publicidade aos 
dados atualizados.  
 

O governo tinha até o dia 27 deste mês para cumprir a decisão. O descumprimento 
implicaria multa diária de R$ 10 mil. A decisão foi proferida como cumprimento de 

sentença transitada em julgado em setembro de 2017, que na época determinou a 
atualização da lista.  
 

“A divulgação é importante também porque com base na Resolução 3.876 de 2010 do 
Banco Central as instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito 

Rural não podem renovar ou conceder financiamentos para quem constar nesta lista”, 
ressalta, em nota, o vice-coordenador nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 

(CONAETE), Ulisses Dias Carvalho.  
 
Os 34 nomes incluídos na lista foram responsáveis por 269 trabalhadores em situação 

análoga a de escravo.  
 

Prazo  
Governo e MPT vinha discutindo na Justiça o prazo para a atualização da lista suja do 
trabalho escravo. A decisão da 11ª Vara do Trabalho de Brasília sentenciou que o 

documento precisa ser atualizado e publicado periodicamente, no máximo a cada seis 
meses. O governo federal alegava que a decisão de 2017 tinha sido cumprida com 

uma única publicação da lista, em outubro do ano passado.  
 
O Cadastro de Empregadores ficou sem atualização entre o período de dezembro de 

2014 e março de 2017. A suspensão ocorreu porque um dos empregadores questionou 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/apos-decisao-da-justica-governo-publica-nova-lista-suja-do-trabalho-escravo/
http://www.imcgrupo.com/impress/gt/upload/740ac4c1bf45b1262638626cfe91304b.pdf
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a legalidade da lista no Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Ricardo 
Lewandowski suspendeu a divulgação em dezembro de 2014.  
 

Para manter a sua publicação, o governo publicou nova portaria interministerial em 
maio de 2016 reformulando os critérios para inclusão e saída dos empregadores do 

cadastro. Com essa mudança, a ministra Cármen Lúcia, relatora da liminar em 2015, 
suspendeu a proibição e autorizou a publicação. No entanto, o Ministério do Trabalho 

continuou sem publicar o documento.  
 
Diante disso, o MPT no Distrito Federal entrou com ação com pedido de liminar, em 

dezembro de 2016, para o governo publicar o material. O juiz do Trabalho Rubens 
Curado Silveira, da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, atendeu o pedido e ressaltou que 

deixar de divulgar o documento “esvazia a política de Estado de combate ao trabalho 
análogo ao de escravo no Brasil”. 
 

Rumo contesta inclusão da antiga ALL na ‘lista suja’ do trabalho escravo 

11/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Rumo contestou a inclusão da antiga ALL – América Latina Logística na lista suja de 
trabalho escravo do Ministério do Trabalho, divulgada nesta terça-feira, 10. A Rumo 

se fundiu com a ALL em 2015.  
 

A Rumo vai recorrer da inclusão, solicitando a exclusão, por ser “totalmente 
equivocada”, segundo nota enviada à reportagem. “A companhia repudia qualquer 
prática contrária aos direitos trabalhistas e reforça que possui rígidas políticas internas 

que determinam o cumprimento das normas legais”, diz o comunicado.  
 

O caso que levou a inclusão da ALL na lista ocorreu em 2010 na manutenção de trecho 
da Ferrovia Santos-Mairique, em Embu-Guaçu (SP), onde 51 trabalhadores foram 
libertados. Segundo a companhia, a inserção do nome na lista pendia de análise pelo 

Ministério do Trabalho e ainda está sendo debatida no Poder Judiciário.  
 

A Rumo não reconhece como de sua responsabilidade o fato ocorrido em 2010 porque 
alega que a antiga ALL contratou os serviços da empresa Prumo Engenharia, que 
assumiu integralmente a responsabilidade pela condição dos trabalhadores.  

 
Segundo a Rumo, foi a Prumo que compareceu na audiência na Superintendência 

Regional do Trabalho em 2010 e assumido todos os ônus decorrentes da suposta 
contratação irregular de mão de obra, tendo sido homologadas as rescisões de 
contratos com a anuência do Ministério do Trabalho, sem qualquer interferência da 

antiga ALL. “Não obstante os fatos acima serem incontroversos, a Justiça penal já 
considerou inexistentes no caso concreto os requisitos para a configuração do ilícito 

de trabalho escravo”, diz o comunicado.  
 

“A Rumo se valerá de todos os mecanismos processuais e legais existentes para 
demonstrar que a ação é absolutamente nula, devendo o seu nome ser prontamente 
excluído da lista, bem como para demonstrar que não houve prática de irregularidade 

trabalhista que possa lhe ser imputada”, completa. 
 

Lagarde vê 'nuvens mais escuras' no horizonte do crescimento mundial 

11/04/2018 – Fonte: G1 
 

A diretora geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, vê "nuvens 
mais escuras" no horizonte do crescimento mundial em consequência, sobretudo, da 

tensão entre Estados Unidos e seus sócios que ameaça o livre comércio.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/rumo-contesta-inclusao-da-antiga-all-na-lista-suja-do-trabalho-escravo/
https://g1.globo.com/economia/noticia/lagarde-ve-nuvens-mais-escuras-no-horizonte-do-crescimento-mundial.ghtml


"O panorama geral é atualmente luminoso. Mas podemos ver nuvens mais escuras no 
horizonte", afirmou em uma conferência em Hong Kong antes da reunião de primavera 
(hemisfério norte) prevista para a próxima semana.  

 
Lagarde recordou que o organismo multilateral revisou para cima, em janeiro, as 

previsões de crescimento econômico mundial, a 3,9% para 2018 e 2019, ante previsão 
anterior de 3,7%.  

 
Ela destacou que o FMI permanece otimista porque "as economias avançadas devem 
crescer acima de seu potencial de crescimento médio este ano e no próximo" e porque 

nos Estados Unidos há um cenário de pleno emprego.  
 

Paralelamente, as perspectivas continuam sólidas na Ásia, "o que é bom para todo 
mundo, pois esta região contribui em quase dois terços para o crescimento mundial", 
declarou.  

 
A diretora do FMI, no entanto, que teve as declarações divulgadas com antecedência, 

considera que o ritmo de "crescimento esperado para 2018 e 2019 vai terminará por 
desacelerar" à medida em que as políticas de apoio à economia diminuírem, 
especialmente nos Estados Unidos e na China.  

 
Neste contexto, Lagarde ressaltou a necessidade de atuação dos governos enquanto 

o contexto econômico permanece favorável.  
 
"A janela de oportunidade está aberta. Agora há uma nova urgência porque a incerteza 

aumentou de forma significativa", disse, antes de citar as tensões comerciais, os 
maiores riscos orçamentários e financeiros, além da incerteza geopolítica.  

 
Lagarde também apresentou suas prioridades para respaldar o crescimento 
econômico, a primeira delas que os governos "permaneçam à margem do 

protecionismo sob todas as suas formas".  
 

Artigo: Será que Trump está ganhando a guerra comercial? 

11/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Coreia do Sul e UE avaliam ceder para manter contratos, e China prepara 
abertura econômica   

 
Funcionário trabalha em alto-forno de indústria siderúrgica de Dalian, na China - 
8.abr.18/Reuters  
 

Numa deliciosa coleção de antigos ensaios chineses sobre como vencer guerras —os 
pouco conhecidos “36 Estratagemas”—, ensina-se que “para apanhar peixes é preciso 

agitar a água”. É dizer, criar situações de grande confusão para distrair seu adversário 
e dele extrair vantagens. 
  

É pouco provável que o presidente dos EUA e sua equipe comercial tenham lido tais 
estratégias milenarmente adotadas pelos chineses. Mais plausível é que Trump esteja 

aplicando os preceitos presentes em seu “A Arte da Negociação” —focado inicialmente 
no mundo empresarial— para o âmbito das negociações comerciais internacionais. 
  

https://g1.globo.com/economia/noticia/fmi-melhora-previsao-para-pib-brasileiro-e-estima-alta-de-19-em-2018.ghtml
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Trump criou tumulto mundial com seu anúncio de sobretaxas a exportações aos EUA 
de aço e alumínio. Sugeriu que guerras comerciais “são boas e fáceis de vencer”.  
 

Sinalizou a imposição de restrições tarifárias que afetariam US$ 60 bilhões de 
exportações chinesas ao mercado norte-americano. Tudo isso resultará provavelmente 

numa série mútua de retaliações comerciais não apenas no patamar EUA-China, mas 
também no intercâmbio EUA-União Europeia (UE). 

  
Ademais, Trump tem fomentado caos no sistema de comércio multilateral por 
denunciar a suposta inoperância e antagonismo da OMC (Organização Mundial do 

Comércio), sobretudo quando os interesses dos EUA estão em jogo. 
 

Claro, Trump também desdenha dos arranjos plurilaterais —abandonou a Parceria 
Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) no primeiro dia de governo— e também está 
renegociando o Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) com a ameaça 

sempre iminente de também deixá-lo de lado. 
  

Resultado: muitos nos EUA já começam a achar que, ao agitar as águas do comércio 
internacional, Trump está fazendo os EUA “grandes de novo”. Este é bem o argumento 
de um artigo veiculado no site “POLITICO” há alguns dias, com o sugestivo título 

“Trump está vencendo a guerra comercial —por enquanto”. 
  

Pressionada pela Washington de Trump, a Coreia do Sul topou engajar-se num 
esquema de “comércio administrado” com os EUA. Nele, em nome de não sofrer com 
imposição de tarifas sobre suas exportações de aço, Seul restringe sua vendas do 

produto à média de 70% do que foi comercializado nos últimos cinco anos. Predispõe-
se também a dobrar o volume anual de compras de automóveis fabricados nos EUA e 

concorda que Washington continue a taxar exportações sul-coreanas de caminhões ao 
mercado norte-americanos em 25% até 2041. 
  

Na União Europeia, os alemães têm horror de que uma guerra comercial com os EUA 
se alastre até as exportações de seu setor automotivo. Os franceses, para quem 

vendas de carros aos EUA impactam menos sua balança comercial, não desejam 
suavizar com Washington. Uma discórdia dessa natureza no âmbito das duas principais 
economias da UE seria amostra de que as táticas agressivas e diversionistas de Trump 

estão surtindo efeito. 
  

O sinal mais visível —e politicamente importante— de que Trump estaria vencendo a 
guerra comercial, no entanto, teria sido emitido ontem pelo próprio presidente chinês 
Xi Jinping. Discursando no Fórum Boao, uma espécie de “Davos chinês”, Xi anunciou 

que, no âmbito de um contínuo processo de liberalização econômica, a China 
crescentemente abrirá seu setor financeiro à competição estrangeira. Além disso, 

desregulamentará a competição no setor automotivo e reduzirá tarifas à importação 
de automóveis e outros produtos manufaturados. 

 
Para além da superfície, é mais difícil, no entanto, assinalar vitórias definitivas à 
estratégia de Trump. A Coreia do Sul pode ter feito uma série de concessões, mas o 

mais importante para ela nesse momento é continuar a contar com o apoio dos EUA 
na tentativa de arrefecer as tensas relações com seu vizinho ao norte. Em anos 

recentes, empresas sul-coreanas fizeram também maciços investimentos em plantas 
produtivas nos EUA —e também no México— obtendo assim vantagens de 
comercialização de produtos como se fossem fornecedores “locais”. 

  
O TPP, em sua escala e abrangência, pode ter sido abandonado pelos EUA, mas o 

ímpeto plurilateral continua forte com a recente adoção da CPTPP (Parceria Abrangente 
e Progressiva) que reúne onze economias do Pacífico, entre elas Japão e Canadá, num 
acordo que fará avançar a integração econômica por meio do estabelecimento de 

padrões comuns em áreas como legislação trabalhista e ambiental.   
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Quanto à OMC, os EUA de Trump a criticam abertamente, mas não deixaram de usar 
seus mecanismos há apenas duas semanas para iniciar consultas quanto a práticas 
chinesas de desrespeito a direitos de propriedade intelectual. Tais consultas 

representam nada mais do que o início formal de uma disputa comercial no âmbito da 
OMC. Ora, se ela não serve para nada, por que então a ela recorrer? 

  
E em relação à China, o pronunciamento de Xi Jinping pode ser interpretado em 

Washington como uma vitória do estilo Trump de negociar. Os chineses sabem, 
contudo, que o grau de interdependência entre as economias de EUA e China é 
elevado. Ele vai além do campo comercial e abrange um intenso fluxo mútuo de 

investimentos financeiros e industriais. Assim, o caminho entre as palavras e a 
implementação concreta é bastante longo. 

  
Nesse meio tempo, os chineses, mestres na arte da dissimulação, não têm nenhum 
problema em dar a Trump e seus apoiadores a impressão de que estão “cedendo” às 

pressões de Washington. Sabem que se Trump alardear a seus eleitores que vence 
batalhas pontuais, o vigor protecionista contra a China perde fôlego. 

  
Sem ter de responder aos ciclos eleitorais das democracias ocidentais, os chineses 
contam com os recursos —e o tempo— para prevalecer em embates comerciais de 

maior fôlego. Aqui, emerge a diretiva de Deng Xiaoping, que ajudou a projetar a 
grande arremetida chinesa dos últimos quarenta anos: “Esconda sua força, espere 

pela oportunidade, ganhe tempo”. 
Marcos Troyjo - Diplomata, economista e cientista social, é diretor do BRICLab da 
Universidade Columbia  

 

Frente parlamentar discute o impacto da cadeia de gás natural no 
desenvolvimento nacional 

11/04/2018 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Química promove um café da 
manhã hoje para discutir a importância do gás no crescimento do País. 

 
Em 2016, o Ministério de Minas e Energia lançou o programa Gás para Crescer que 
prevê aprimoramentos nas diretrizes do segmento de gás natural para reduzir a 

participação da Petrobras em diversos segmentos da cadeia. A estatal responde 
aproximadamente por mais de 80% da produção nacional de gás natural. 

 
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o gás 
natural produzido no Brasil é predominantemente de origem associada ao petróleo e 

se destina, principalmente, à geração de energia termelétrica e à indústria. 
 

O gás natural também pode ser destinado ao uso veicular e, segundo a ANP, parece 
ser a melhor solução disponível atualmente para o transporte sustentável. 

 
A frente parlamentar, que é coordenada pelo deputado João Paulo Papa (PSDB-SP), 
reúne-se às 8 horas no restaurante do 10º andar, no anexo 4 da Câmara dos 

Deputados. 
 

Novo modelo estimula eficiência energética 

11/04/2018 – Fonte: DCI 
 

Alterações tarifárias e maior abertura ao ambiente livre devem trazer mais 
transparência às contas de luz e responsabilidade ao consumidor em relação ao 

desperdício de eletricidade. As alterações previstas na forma de cobrança da energia 
elétrica devem estimular a adoção de medidas de eficiência energética na indústria. 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds542rfc_26mar18_e.htm
https://www.economist.com/node/17601475
https://www.economist.com/node/17601475
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/555622-FRENTE-PARLAMENTAR-DISCUTE-O-IMPACTO-DA-CADEIA-DE-GAS-NATURAL-NO-DESENVOLVIMENTO-NACIONAL.html
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Especialistas acreditam que a introdução gradual da tarifa branca pode evitar 
distorções e aferir maior responsabilidade individual ao desperdício. 
 

“A reforma setorial e as privatizações abrem mercado para a eficiência energética”, 
declarou o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de 

Conservação de Energia (Abesco), Alexandre Moana, em apresentação a jornalistas. 
 

A tarifa branca prevê três faixas de cobrança em que a energia é mais cara em horários 
de maior demanda. A modalidade está disponível desde 1º janeiro para consumo 
superior a 500 quilowatts-hora (kWh) por mês. Em 2019, atenderá quem consome 

acima de 250 kWh/mês e todos os demais consumidores em 2020. 
 

“Ocorreu uma mudança ideológica após o impeachment [de Dilma Rousseff] em 
direção a um mercado mais livre. Isso traz mais transparência. Com os subsídios 
cruzados diminuindo, sem formas artificiais de controle, o desperdício é melhor 

mensurado. A cobrança é mais justa e não bancaremos o desperdício dos outros”, 
afirmou Moana. 

 
A reforma do setor elétrico, projeto de lei do Ministério de Minas e Energia (MME), 
discorre sobre pautar sua atuação “em busca de um ambiente de negócios mais 

eficiente, com menos subsídios, maior racionalidade econômica e estabilidade 
regulatória voltada à sustentabilidade do setor.” 

 
A renúncia de Fernando Coelho Filho do cargo de ministro e a debandada de alguns 
técnicos importantes, como o ex-secretário-executivo Paulo Pedrosa, preocupa o 

mercado em relação à continuidade da reforma. Moana disse que foi comunicado de 
que a equipe do novo ministro, Wellington Moreira Franco, seguirá a mesma linha de 

trabalho. “A reforma do setor elétrico é absurdamente importante, profunda o 
suficiente para ser comparada à reforma da Previdência. O discurso do MME é que vai 
continuar nesse sentido.” 

 
O diretor da divisão de Energy Services Company (Esco) da Comerc, Marcel Haratz, 

apresentou dados que demonstram que o Brasil contraria a tendência mundial de 
redução de consumo de energia. 
 

“O parque industrial brasileiro está cada vez mais ineficiente. A média de idade dos 
equipamentos é muito alta e atrapalha a competitividade”, afirmou Haratz.  

 
Ele acredita que embora a viabilidade técnica e econômica da eficiência energética 
seja comprovada, ainda falta vontade política. 

 
Moana acrescenta que são necessários mecanismos de obrigatoriedade, como 

certificações. “Se a empresa for mal avaliada, ficar abaixo do índice mínimo, é punida 
de alguma forma. O Brasil não tem nenhuma política assim. São essas políticas que 

fazem acontecer a eficiência energética. Em nenhum lugar do mundo acontece sem 
medir e exigir.”  
 

A Comerc Esco apresentou o projeto de eficiência energética em duas unidades na 
Faber-Castell, concluído no ano passado. Foram substituídas 4,7 mil lâmpadas de 

vapor de sódio ou mercúrio por luminárias LED e a iniciativa trouxe economia de 62% 
da energia consumida pela iluminação. 
 

O gerente da unidade da Faber-Castell de São Carlos (SP), Fernando Cresce, explica 
que não houve investimento da empresa no projeto. A Comerc foi remunerada através 

de um valor relativo à economia realizada. “Não tem porque não aprovar um projeto 
em que não há investimento, mas há retorno ambiental e financeiro. A planta funciona 
24 horas por dia, uma lâmpada queimada atrapalha o processo produtivo”, declarou 

Cresce. 
 



Anglo American é multada em R$72,6 mi pelo Ibama por vazamentos no 

mineroduto Minas-Rio 

11/04/2018 – Fonte: DCI 

 
Antes de paralisar suas operações, a Anglo estava produzindo a um ritmo anual de 

cerca de 17 milhões de toneladas 
 

 
 
A mineradora Anglo American foi multada em 72,6 milhões de reais pelo órgão 
ambiental federal Ibama devido a dois vazamentos no mineroduto que carrega a 

produção de minério de ferro da companhia de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, em 12 
e 29 de março, informou o Ibama em uma nota nesta terça-feira. 

 
A multa foi resultado de cinco autos de infração, devido ao lançamento de 947 
toneladas de minério de ferro na região de Santo Antônio do Grama (MG), segundo o 

Ibama. Após os acidentes, a Diretoria de Licenciamento Ambiental do órgão 
determinou imediatamente a interrupção da operação do mineroduto. 

 
Os autos de infração são por poluição que pode resultar em dano à saúde pública, 
poluição hídrica que torna necessária a interrupção da captação e do abastecimento 

de água e lançamento de minério em desacordo com a legislação. 
 

A empresa já havia sido multada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Minas Gerais na semana passada, em 125,6 
milhões de reais, devido ao primeiro incidente. Uma nova multa, devido ao segundo 

vazamento, ainda será aplicada, segundo informou a secretaria na ocasião. 
 

O mineroduto da Anglo, de 529 quilômetros, atravessa 33 municípios mineiros e 
fluminenses para levar o minério da mina e da usina de beneficiamento da empresa, 
em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas (MG), até o Porto do Açu, em São 

João da Barra (RJ). 
 

Antes de paralisar suas operações, a Anglo estava produzindo a um ritmo anual de 
cerca de 17 milhões de toneladas, segundo informou a empresa anteriormente. 
 

"A empresa deverá realizar uma inspeção detalhada em todo o mineroduto. A 
interrupção da operação será mantida até a emissão de laudo técnico que ateste a 

segurança das instalações, após manifestação do Instituto", afirmou em nota o 
assessor técnico da Diretoria de Licenciamento Ambiental, Jônatas Trindade. 
 

O Ibama afirmou ainda que aguarda a apresentação do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) pela empresa e que irá acompanhar sua execução. Procurada, a 

Anglo American disse que ainda não recebeu autos de infração do Ibama e que irá 
realizar a devida análise assim que tiver acesso aos documentos. 

 

Usiminas anuncia novo acordo de acionistas após acerto entre Ternium e 

Nippon Steel 

11/04/2018 – Fonte: DCI 
 

Versão define regras para nomeação de presidente do conselho de administração, 
presidente-executivo e demais membros da diretoria 
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A Usiminas anunciou nesta terça-feira a assinatura de um novo acordo de acionistas, 
refletindo o acerto entre as acionistas controladoras Ternium e Nippon Steel para 

encerrar disputas em torno da gestão da siderúrgica. 
 

O novo acordo, segundo a Usiminas, reflete regras para a nomeação do presidente do 
conselho de administração, do presidente-executivo e dos demais membros da 

diretoria e é válido pelo mesmo período do anterior, 2032. 
 

Norueguesa Norsk Hydro vai cortar produção de alumínio em unidade Albras, 
no Pará 

11/04/2018 – Fonte: DCI 

 
Motivo é indefinição na Alunorte, que fornece matéria-prima e foi obrigada a reduzir 
produção pela metade  

 

 
 
A norueguesa Norsk Hydro cortará a produção de alumínio na unidade da Albras, no 

Brasil, em 50 por cento, devido a uma disputa não resolvida envolvendo sua fábrica 
de alumina Alunorte, que fornece a matéria-prima, informou a companhia. 

 
Os cortes, que devem começar em breve, reduzirão a produção da unidade em um 
equivalente a 230 mil toneladas de alumínio por ano, segundo a Hydro. 

 
Após fortes chuvas em fevereiro, a Hydro admitiu que havia despejo não 

regulamentado de água em um rio local nas proximidades da Alunorte, no Pará, mas 
rejeitou as alegações de que isso tenha contaminado o meio ambiente. 
 

Posteriormente, a empresa foi obrigada pelas autoridades a reduzir pela metade sua 
produção da Alunorte, a maior refinaria de alumina do mundo, e declarou força maior 

nas entregas. 
 
"A Albras pretende reiniciar a produção quando a Alunorte retomar a produção total", 

disse a Hydro em comunicado. 
 

"Nossa principal preocupação é com nossos funcionários da Albras, bem como com 
nossos clientes que serão afetados por essa decisão. Vamos manter um diálogo com 

os sindicatos para avaliar qualquer efeito sobre os funcionários", acrescentou. 
 
A empresa norueguesa detém 51 por cento da Albras, enquanto a japonesa Nippon 

Amazon Aluminium detém os 49 por cento restantes. Tanto a Albras quanto a Alunorte 
estão localizadas no Estado do Pará. 
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Petrobras ainda resiste para investir em projetos renováveis 

11/04/2018 – Fonte: DCI 
 

Enquanto grandes petroleiras globais diversificam o portfólio e apostam em fontes 
alternativas, a estatal brasileira segue priorizando exploração e produção de petróleo 

 

 
 
Ricardo Casarin • São Paulo 
 

Contrariando a tendência global de grandes petroleiras, que estão fazendo 
investimentos significativos em fontes de energia renováveis, a Petrobras segue 

priorizando o petróleo em razão do momento econômico enfrentado pela companhia 
nos últimos anos. 
 

“A nossa empresa é de energia, não de petróleo. Mas devido à crise, focamos no que 
somos melhores, que é a operação em águas profundas. Por questão de sobrevivência, 

tivemos que investir no que dá retorno”, declarou a gerente executiva de 
relacionamento com investidores da Petrobras, Isabela Rocha, em evento para 
acionistas em São Paulo, no final de março. 

 
Em dezembro, a estatal aprovou seu plano de negócios e gestão para 2018-22, em 

que anunciou planos de investir US$ 74,5 bilhões no período. Desse total, 81% serão 
destinados à exploração e produção, 18% para refino e gás natural e 1% para todas 
as demais áreas. 

 
Em resposta a questionamento do DCI, a estatal declarou que “a orientação da 

Petrobras de focar suas atividades no setor de petróleo e gás preserva as competências 
tecnológicas desenvolvidas pela companhia em outras áreas com potencial de 

desenvolvimento” e que “tem como uma de suas estratégias se preparar para um 
futuro baseado em economia de baixo carbono”. 
 

O analista de mercado da Safira Energia, Lucas Rodrigues, aponta que além da questão 
econômica, o fato da Petrobras ser uma estatal torna qualquer mudança de foco mais 

lenta. 
 
“Toda operação é mais burocrática em comparação a um fundo de investimento, por 

exemplo. Ainda mais pelo processo recente que a petroleira tem passado. A Petrobras 
tem buscado um portfólio de energia alternativa, mas ainda são iniciativas pequenas. 

Não ocorre no mesmo ritmo de outras empresas”, avalia. 
 
A professora de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de São Paulo 

(Ibmec/SP), Rina Pereira, acredita que a estatal ainda quer aproveitar o potencial de 
petróleo e gás do País por um bom tempo. 

 
“O cerne da Petrobras é esse. A empresa não é tradicionalmente uma companhia 
inovadora, mas deveria mudar o foco. Não sabemos se está preparada para essa 

mudança de estratégia.” 
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A Petrobras planeja a construção de uma planta piloto eólica offshore (alto-mar) para 
obter informações para subsidiar decisões futuras de empreendimentos no setor. A 
previsão é de que o projeto seja implantado até meados de 2021. 

 
Atualmente, a empresa tem em operação uma usina piloto de geração de energia 

fotovoltaica. Instalada no Rio Grande do Norte, tem capacidade de 1 megawatt (MW) 
e, de acordo com a estatal, busca um maior desenvolvimento deste tipo de sistema 

de geração de energia. 
 
Diversificação de fontes  

 
Alinhado aos objetivos do Acordo de Paris, o Banco Mundial anunciou em dezembro do 

ano passado que não irá mais financiar a exploração e a extração de petróleo e gás 
depois de 2019. 
 

Antes mesmo dessa decisão ser concretizada, já ocorria uma movimentação das 
principais empresas de petróleo do mundo de diversificar o portfólio e aumentar 

investimentos em fontes alternativas de energia. Em julho de 2017, a Shell divulgou 
planos de investir até US$ 1 bilhão por ano em sua divisão de novas energias. No 
Brasil, a companhia atua na produção de biocombustíveis através da Raízen, uma joint 

venture com a Cosan.  
 

Em novembro do ano passado, a ExxonMobil anunciou investimentos no mesmo valor 
em projetos de energia alternativa, incluindo biocombustíveis de algas marinhas e 
biodiesel feito de resíduos agrícolas. Para Rodrigues, além das metas estabelecidas 

pelo acordo, esses investimentos também representam uma diversificação estratégica 
das petroleiras.  

 
“Os custos de produção de fontes de energia eólica e solar estão se reduzindo a ponto 
de grandes conglomerados considerarem estes projetos como oportunidades de 

investimentos”, pondera o analista. Rina aponta que essa estratégia também 
considera a escassez de petróleo no longo prazo. “As empresas estão diversificando 

pensando no futuro. O petróleo é um recurso finito.”  
 
Em fevereiro, a BP Energy publicou um panorama do setor de energia, prevendo que 

o crescimento de países em desenvolvimento aumentará em um terço a demanda 
global por energia e que o mix de fontes será cada vez mais diversificado, com 

petróleo, gás, carvão e combustíveis não fósseis representando 25% cada. 
 
“Testemunhamos uma crescente concorrência entre diversas fontes, impulsionadas 

pela abundância na oferta de energia e pelas melhorias contínuas em eficiência. A 
demanda energética será atendida pelo mix mais diversificado”, declarou o 

economista-chefe da BP, Spencer Dale, em coletiva de imprensa.  
 

A britânica tem empreendimentos em energia eólica, solar e biocombustível. No Brasil, 
opera três usinas de biocombustível, que possuem capacidade de 900 milhões de litros 
de etanol equivalente por ano. “A estratégia da companhia é investir onde possa 

construir negócios comercialmente viáveis, em escala” declarou a BP, em nota, ao 
DCI.  

 
 

Presidente da Volkswagen diz que não dá para fazer carro barato com nota 
máxima em segurança 

11/04/2018 – Fonte: G1 

 
Volkswagen quer dizer "carro do povo", mas, no Brasil, a marca tem se distanciado do 
que se entende como carro popular. O mais "barato", a versão mais básica do 

compacto Up!, parte atualmente de R$ 38,7 mil. O Gol, que por décadas foi o mais 
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vendido do Brasil, começa em quase R$ 44 mil. Outras marcas ainda têm modelos que 
custam menos -- são poucos, é verdade.  
 

A fabricante alemã decidiu correr atrás da liderança perdida no Brasil com "a maior 
ofensiva de produtos da história", iniciada com o novo Polo. Mas nenhum dos 

lançamentos previstos vai se encaixar no combo "bom e barato".  
 

Na série de entrevistas do G1 com as montadoras que mais vendem no país, o novo 
presidente da Volkswagen para a América do Sul, Pablo Di Si, disse que essa conta 
ainda não fecha.  

 
"Nós não vamos comprometer a segurança, o desenho, a conectividade, para reduzir 

R$ 2 mil (no preço do carro)", afirmou.  
 
Dois concorrentes que estão na lista dos mais baratos do país tiveram recalls 

recentemente: Renault Kwid e Fiat Mobi.  
 

"Quando nós fazemos carros Latin NCap 5 estrelas, obviamente que se tem um custo 
maior em relação a alguns concorrentes", completou.  
 

Ele se referiu à nota máxima que o Up! (na época do lançamento, em 2014) e modelos 
mais recentes da marca conquistaram nos testes independentes da organização.  

 

 
Presidente da Volkswagen comenta sobre o preço do carro no Brasil  
 

"Eu respeito se seu carro tem 3 estrelas, mas nosso DNA, nossa essência, não é fazer 
um carro de 2 estrelas, mesmo que eu respeite outras formas de trabalhar" 
 

"Adoraria ter um carro de R$ 36 mil, com Latin NCap 5 estrelas, com a maior 
conectividade... algum dia. Seguiremos trabalhando." 

 
Di Si falou ainda sobre as apostas da marca no segmento dos SUVs, a sucessão do Gol 
e sobre o escândalo do "dieselgate" . Veja abaixo mais trechos da entrevista.  

 
Aposta em SUVs 

 
Presidente da Volkswagen fala sobre 2018 para a empresa  
 
Com participação pífia no segmento mais "bombado" de todos, a Volkswagen começou 

a lançar mais SUVs a partir da nova geração do Tiguan, neste mês.  
 

Um segundo modelo, o T-Cross, começará a ser feito no Paraná, sobre a mesma 
plataforma de Polo e do sedã Virtus, e chegará às lojas no ano que vem.  
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Caberá a ele a missão de entrar na briga mais acirrada, a dos SUVs compactos, contra 
Honda HR-V, Nissan Kicks, Jeep Renegade e Hyundai Creta.  
 

O terceiro SUV, maior que o T-Cross, tem o nome provisório de Tarek, e será produzido 
na Argentina. No lançamento do Tiguan, a montadora também destacou um 

"crossover" que seria concorrente do Honda WR-V, como um SUV de "entrada".  
 

Também será feita uma picape para a marca concorrer num segmento onde ainda não 
está, segundo Di Si: "Para crescer (a participação)". Provavelmente, ela será 
concorrente das picapes "médias médias", junto das pioneiras Renault Oroch e Fiat 

Toro.  
 

Ao todo, a Volkswagen prometeu 20 novos modelos até 2020, sendo 13 feitos no 
Brasil. Mas não deixará de lado todos os velhos conhecidos do público. O Gol segue 
nos planos, disse o executivo.  

 
Produção aumentou 

 
Presidente da Volkswagen fala sobre a indústria em 2018  
 

Di Si acredita que a crise no setor já acabou e espera que o mercado brasileiro de 
veículos cresça de 10% a 15% neste ano, sobre o anterior. "E nós já colocamos nossos 

programas de produção neste crescimento", disse.  
 
Dentro da Volkswagen, as metas são maiores.  

 
A marca terminou 2017 em 3º lugar em vendas, considerando carros e comerciais 

leves (picapes e furgões). Neste ano, já passou a Fiat, mas ainda está bem atrás da 
Chevrolet. A desejada liderança, no entanto, é um plano para daqui a 2 ou 3 anos, 

afirmou o executivo.  
 
'Dieselgate' 

 
Presidente da Volkswagen fala sobre o 'dieselgate'  
 

Sobre o escândalo dos motores a diesel, o presidente da Volkswagen afirmou que 
houve uma lição e que, por outro lado, a marca teve em 2017 seu melhor ano na 

história, mundialmente.  
 
Di Si repetiu que o dispositivo acusado de fraudar emissões de poluentes não estava 

ativo em veículos vendidos na América Latina, apesar de constar em 17 mil unidades 
da Amarok no Brasil. A Volks já tinha afirmado isso em julho de 2016.  

 
Após testes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) contestou essa afirmação 
em março de 2017, manteve a multa de R$ 50 milhões e exigiu o recall prometido 

pela marca.  
 

A Volkswagen recorreu da multa do Ibama. A briga ainda não terminou.  
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A montadora iniciou o recall da Amarok diesel há 1 ano. Segundo o executivo, nem 
todas as unidades convocadas já foram atendidas, mas "a maioria".  
 

Elétricos e híbridos 

 
Presidente da Volkswagen fala sobre o futuro do carro  
 

Segundo Di Si, a Volkswagen vai começar a vender elétricos e híbridos no Brasil no 
final deste ano ou início do próximo. Eles devem ser versões do Golf, o e-Golf ou o 
Golf GTE (híbrido).  

 
Além de carros "verdes", a Volkswagen aposta nos autônomos, tendo apresentado um 

conceito sem volante e nem pedais no último Salão de Genebra, em março.  
 
"Acho que quando as pessoas começam a interagir com o carro autônomo, vai ser um 

antes e um depois" 
 

Governo dribla indústria automotiva e adia Rota 2030 mais uma vez 

11/04/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

É a 5ª vez que conjunto de regras para a indústria automotiva é postergado. Promessa 
agora é definir programa em maio  

 
Definir o Rota 2030, conjunto de regras para a indústria automotiva, não está mesmo 
entre as prioridades da atual gestão. Pela quinta vez o anúncio do programa foi adiado. 

A Anfavea, entidade que representa as montadoras de veículos, negociava uma 
reunião com Michel Temer no próximo dia 12 de abril.  

 
Ainda que o encontro não estivesse confirmado, a expectativa era de que ele recebesse 

os líderes das montadoras e aproveitasse a ocasião para fazer o anúncio do Rota 2030, 
conforme apontaram fontes do gorveno. A agenda, no entanto, foi cancelada, deixando 
a ver navios os presidentes das fabricantes de veículos, que já tinham reservado o 

horário para ir ao Paládio do Planalto.  
 

Desta vez a justificativa para o adiamento é que o novo ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, que assumiu o cargo na terça-feira, 10, pediu alguns dias para estudar o Rota 
2030 com o ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) para ter 

condições de, enfim, aprovar (ou não) o programa.  
 

O curioso é que, antes de ser nomeado para a liderança da pasta, Guardia já era 
secretário-executivo da Fazenda, o braço direito de Henrique Meirelles e, portanto, 
deveria estar completamente inteirado da política industrial, que já foi exaustivamente 

debatida no governo.  
 

A NOVA PROMESSA É PARA MAIO 

 
Na sexta-feira, 6, Temer já tinha anunciado que as regras automotivas não deveriam 

ser anunciadas neste dia 12. Em evento em Salvador (BA), ele declarou que o Rota 
2030 deve ser definido em maio porque o governo estaria finalizando alguns aspectos 

do programa.  
 

A questão é que, com o cancelamento da reunião com as montadoras, e o aparente 
desinteresse de Guardia pelo assunto, é possível que a legislação precise de mais 
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alguns meses para ser aprovada ou, até mesmo, deixe de ir adiante até o próximo 
governo, em 2019.  
 

Desde o ano passado o principal obstáculo à implementação da política é a resistência 
do Ministério da Fazenda, que não quer aprovar incentivos fiscais da ordem de R$ 1,3 

bilhão por ano para pesquisa e desenvolvimento previstos no Rota 2030.  
 

“Nós avisamos que da maneira como estava sendo conduzido [no MDIC] não tinha 
como passar. Incentivos que não trazem benefício real à sociedade não podem ser 
aprovados”, declarou em novembro do ano passado João Manoel Pinho de Mello, chefe 

da Assessoria Especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda. 
 

Segundo a Anfavea, a política industrial é essencial para garantir previsibilidade e 
permitir que as empresas planejem seus investimentos no Brasil. Indiretamente, o 
programa também beneficiaria os consumidores, já que traça rotas tecnológicas para 

a evolução dos carros brasileiros, com metas de redução no consumo de combustível 
e para a adoção de itens de segurança, por exemplo.  

 
O descaso do governo acontece mesmo depois de intenso trabalho da equipe técnica 
do Mdic e da indústria automotiva para desenhar o conjunto de regras para o setor. 

Estima-se que foi necessária mais de uma centena de reuniões para desenvolver a 
proposta.  

 

Com Tiguan Allspace, Volkswagen dá largada à sua ofensiva SUV 

11/04/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
Tiguan Allspace mexicano é o primeiro dos cinco SUVs prometidos pela 
Volkswagen para o Brasil até 2020 

 
Carro chega do México por R$ 125 mil a R$ 160 mil; é o primeiro de cinco SUVs 

prometidos pela marca até 2020  
 
Com atraso considerável, a Volkswagen deu largada à sua estratégia de lançamentos 

de utilitários esportivos no Brasil, com ambição de tomar um pedaço considerável do 
segmento que mais cresce atualmente e deverá corresponder a 30% do mercado 

nacional em poucos anos. O Tiguan Allspace que chega em maio às concessionárias, 
trazido do México, é o primeiro de uma lista de cinco SUVs que a marca promete lançar 

no País até 2020 – e o quarto dos 20 novos carros previstos para o mesmo período, 
quer chega após Polo, Virtus e Amarok V6.  
 

O Tiguan Allspace representa a segunda geração do SUV lançado originalmente no 

Brasil em 2009, então importado da Alemanha. Primeiro utilitário esportivo da 
Volkswagen fabricado sobre a plataforma modular MQB do Grupo VW, o carro mudou 

bastante por fora e por dentro, a começar pelo entre-eixo alongado para 2,79 m (18,5 
cm maior que o anterior), o que fez o modelo crescer e subir de categoria, agora 
competindo com rivais maiores como Peugeot 3008 e 5008, Jeep Compass, Honda CR-

V e Hyundai Tucson.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27287/com-tiguan-allspace-volkswagen-da-largada-a-sua-ofensiva-suv


 
A cabine crescida, agora com sete lugares, do Tiguan Allspace 
 
O novo arranjo interno conferiu ao Tiguan a possibilidade de configuração para cinco 

ou sete assentos (daí o nome Allspace). A solução tornou o Tiguan mais palatável aos 
padrões do mercado norte-americano, onde também é vendido, e o fato de ser 

produzido no México tornou mais viável a importação pela subsidiária brasileira, dentro 
de acordo comercial entre os dois países que isenta carros do imposto de 35%.  

 
A opção de entrada do Tiguan Allspace, a 250 TSI, com motor flex 1.4 turbinado e 
com injeção direta de 150 cavalos, tem cinco lugares e parte de R$ 124.900. O 250 

TSI Confortline, já configurado para sete assentos, sai por 149.990. E o topo de gama 
R-Line 350 TSI (usa o esportivo 2.0 turbo de 220 cv e tem tração 4x4), também para 

até sete passageiros, custa 179.990.  
 

DOIS MOTORES, TRÊS VERSÕES 

 

 
Plataforma MQB criou um Tiguan maior 
 
Usado em duas das três versões do Tiguan Allspace que serão vendidas no Brasil, o 

motor 1.4 TSI é brasileiro, fabricado pela Volkswagen em São Carlos (SP), por isso é 
bicombustível etanol-gasolina.  

 
Acoplado a câmbio automático DSG de dupla embreagem e seis marchas, o 1.4 TSI 
Total Flex, turbinado e com injeção direta, entrega respeitáveis de 150 cavalos torque 

de 25,5 kgfm ou 250 Nm, por isso as duas versões que equipa recebem o nome 250 
TSI – assim como Polo e Virtus equipados com o 1.0 TSI de 200 Nm foram batizados 

200 TSI. Segundo a VW, independentemente do combustível utilizado, o novo Tiguan 
1.4 vai de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos e velocidade máxima é de 198 km/h.  

 
A opção de topo do Tiguan Allspace é a R-Line 350 TSI, que reinaugura no país a 
venda de carros nomeados com sua grife esportiva da Volkswagen. A versão vem com 

o mesmo motor do Golf GTI, turbo 2.0 TSI a gasolina de 220 cv, que combina injeção 
direta e indireta de acordo com o regime de rotação, para economizar combustível.  

 
Alcança torque de 35,7 kgfm (350 Nm) a apenas 1.200 rpm e tem câmbio automático 
DSG de 7 marchas (mesmo powertrain do Golf GTI). A tração é integral 4Motion 

(automática 4x4). Nessa configuração, acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos e 
atinge máxima de 223 km/h, conforme medições da VW.  

 
Todas as três versões são bastante completas, incluindo no preço o sistema de 
infoentretenimento Discover Media com tela tátil de 8 polegadas, controle por voz e 

espelhamento de smartphone nas plataformas Apple CarPlay, Mirrorlink e Android 
Auto. O único opcional é o teto panorâmico, por R$ 4 mil extras.  

 



 
Painel frontal da versão esportiva R-Line 

 
Como chamariz adicional aos clientes, a Volkswagen oferece as três primeiras revisões 
gratuitas (10.000 km/12 meses, 20.000 km/24 meses e 30.000 km/36 meses) dentro 

da garantia de três anos, o que segundo a marca representa economia de R$ 1.465.  
 

O Tiguan Allspace é maior em tudo na comparação com sua geração anterior: mede 
4,7 m de comprimento (27,4 cm a mais) a largura é de 1,84 m (+3 cm) e a distância 
entre-eixos de 2,79 m (acréscimo de 18,5 cm), segundo a VW, é maior da categoria. 

Com benefício aerodinâmico, a altura foi imperceptivelmente reduzida 1,66 m (menos 
7 mm). No mercado brasileiro, o Tiguan Allspace contará com três opções de rodas de 

liga leve (17”, 18” e 19”), em ordem crescente de acordo com a versão de 
acabamento.  
 

 
Bancos ajustáveis aumentam o espaço na cabine 
 

A cabine mais ampla é bastante modular. Independentemente da versão ou 
quantidade de assentos, todos os bancos traseiros podem ser rebatidos 

individualmente, podendo oferecer até 1.870 litros de espaço de carga.  
 
O porta-malas sozinho já ganhou 240 litros em relação ao Tiguan antigo, agora 

acomoda 710 litros em bagagens.  
 

Mas nas versões com sete lugares ocupados o espaço das malas cai para 216 litros, e 
sobe para 686 litros caso os dois últimos bancos traseiros sejam rebatidos. A segunda 
fileira de assentos conta com ajuste de inclinação dos encostos e pode ser deslocada 

para frente e para trás em 18 cm.  
 

VERSÕES E EQUIPAMENTOS 

 
• 250 TSI  
Rodas liga leve 17” com pneus 215/65 R17, revestimento dos bancos em tecido preto, 

volante multifuncional revestido com couro, ar-condicionado digital Climatronic com 
três zonas de resfriamento (duas na dianteira e uma atrás do apoia-braço central, 

voltada para os bancos traseiros), freio eletrônico de estacionamento com função 
Auto-Hold, sistema de infoentretenimento Discover Media, sensores de aproximação 
de obstáculos na dianteira e traseria, sensor de chuva, sistema start-stop (que desliga 

automaticamente o motor quando o veículo em desaceleração atinge velocidade igual 
ou menor a 7 km/h e religa ao tirar o pé do freio livre).  

 
Equipamento de segurança de série incluem seis airbags (dois frontais, dois laterais e 
dois tipo cortina), controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração, freios ABS 

com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), detector de fadiga, indicador de perda 
de pressão dos pneus, faróis de neblina com a função cornering lights, sistema Isofix 

com top tether para fixação de cadeiras infantis.  
 
 



• Comfortline 250 TSI 
Além de todos os equipamentos da versão de entrada, agrega os sete assentos, além 
de cromados na parte superior do farol, barra de teto, a grade frontal, frisos laterais, 

contorno das janelas e as molduras das saídas de escapamento. Os faróis são em LED 
e têm luzes diurnas de condução (DLR) também em LED.  

 
Rodas de liga leve 18” com pneus 235/55 R18, câmera de ré, bancos revestidos em 

couro, assentos dianteiros com aquecimento e ajustes elétricos com três memórias de 
posição. O painel de instrumentos tem tela central colorida e a região dos pés dos 
passageiros dianteiros recebe iluminação. A versão também trás mesas dobráveis com 

porta-copos embutidas atrás dos bancos dianteiros.  
 

• R-Line 350 TSI 
O Tiguan topo de gama também tem sete assentos, mas motorização superior, tração 
integral e aparência externa e interior exclusivos da versão esportiva, com para-

choques diferentes das outras versões, entradas de ar maiores e aerofólio. Um friso 
cromado na parte inferior conecta os faróis de neblina.  

 
Faróis de LED com DLA (assitente dinâmico) criam uma assinatura noturna exclusiva. 
Vem com rodas de liga leve 19” e pneus 255/45 R19. O logotipo “R-Line” aparece na 

grade frontal, nos para-lamas dianteiros, nos bancos e no volante multifuncional 
também com design próprio, com a base reta e couro perfurado.  

 
O painel de instrumentos é 100% digital e configurável, o Active Info Display já usado 
em vários modelos do Grupo VW, como Polo e Virtus.  

 
Os sistemas de assistência incluem o Easy Open de abertura elétrica da tampa do 

porta-malas, com chave no bolso e movimento do pé na parte de trás do veículo; para 
fechar basta acionar o botão na tampa – um sensor monitora o raio de fechamento e 
quando detecta qualquer obstáculo interrompe o fechamento. Já o Park Assist 3.0 

permite estacionamento semiautomático em vagas paralelas ou perpendiculares à via, 
é capaz inclusive de tirar o carro da vaga (estacionamentos paralelos).  

 
O Tiguan R-Line também vem com controle adaptativo de velocidade de cruzeiro (ACC, 
que regula automaticamente a aceleração e frenagem em relação ao veículo da 

frente), seleção de perfil de condução, sistema Kessy (de abertura de portas por 
aproximação da chave e partida por meio de botão), sensor Front Assist que monitora 

o tráfego adiante e emite alertas ao motorista sobre possível colisão e em baixas 
velocidades de até 30 km/h aciona automaticamente os freios.  
 

Em caso de colisão iminente, os cintos de segurança do motorista e do passageiro da 
frente são automaticamente pré-tensionados para assegurar a melhor proteção pelos 

airbags.  
 

Com nova linha Cargo Power, Ford mira liderança em caminhões médios 6x2 

11/04/2018 – Fonte: Automotive Business   
 

  
 

 
 
 

 
Ford lança a Linha Cargo Power 2019, que carrega novo nome em referência ao motor 

Cummins ISB 6.7, que recebeu várias modificações para elevar a potência, agora em 
306 cv, além de eficiência e produtividade. A família traz seis caminhões (veja lista 
abaixo), entre médios e pesados com capacidade de 17 a 31 toneladas de peso bruto 

total (PBT) e trações de 4x2, 6x2, 6x4 e o inédito 8x2. O primeiro disponível na rede 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27286/com-nova-linha-cargo-power-ford-mira-lideranca-em-caminhoes-medios-6x2


de concessionárias é o 2431 6x2, com transmissão manual de nove marchas ou a 
opção automatizada Torqshift, de dez velocidades. Os demais chegam ao longo deste 
mês. 

 
O modelo 2431, um trucado estradeiro, é o carro chefe da linha e com ele a empresa 

aposta todas as suas fichas para recuperar participação na categoria 6x2. Em 2017, a 
Ford ficou na terceira posição no mercado de caminhões médios 6x2, com 17% de 

share ao vender 768 unidades, atrás do líder VW Constellation 24.280, com 1.661 
unidades, e do vice-líder Mercedes-Benz Atego 2426, com 783. Com ele, a família de 
médios 6x2 2019 da marca conta com quatro opções, o Cargo 2423 e Cargo 2429, 

ambos com câmbio manual de seis marchas, e o novo Cargo 2431, na versão manual 
de 9 marchas e o câmbio automatizado Torqshift de 10 velocidades. 

 
“Vamos brigar pela liderança, não no curto prazo, é um trabalho para o médio prazo, 
mas não será este ano. Sabemos que há oportunidades de crescer e agora com mais 

versões, queremos retomar o espaço que já foi nosso”, afirma o diretor de vendas e 
marketing da Ford Caminhões no Brasil, Oswaldo Ramos, se referindo à participação 

de 20% que a marca detinha entre 2011 e 2012, antes da chegada do Euro 5. 
 
Nova linha Cargo Power 2019: 

Cargo Power 1731 rígido 
Cargo Power 1731T cavalo-mecânico 

Cargo Power 2431 6x2 com transmissão manual ou automatizada Torqshift 
Cargo Power 2631 6x4 
Cargo Power 3131 6x4 

Cargo Power 3031 8x2 

NOVO TREM DE FORÇA 

 

Segundo o líder do projeto do novo motor gerente de engenharia do trem de força, 
Nelson Palmerio, as modificações no ISB 6.7, feitas em parceria com a Cummins, 
nasceram a partir do pedido dos clientes. Ele conta que uma pesquisa da montadora 

mostrou que quando questionados sobre o que estavam precisando do veículo, as 
respostas mais relevantes apontaram para maior agilidade, mais rapidez e maior 

fôlego. 
 
“No entanto, o que fizemos não foi simplesmente colocar mais potência e torque, 

estamos entregando mais produtividade”, afirma Palmerio, quando se refere aos 
resultados obtidos com o motor modificado. 

 
Em um projeto que começou há dois anos, diversos componentes foram aprimorados 
a fim de manter sua durabilidade e não comprometer a eficiência. Ganharam especial 

atenção o turbo, agora com carcaça e rotor projetados para trabalhar com maior 
pressão, o que melhora a resposta do motor em retomadas; o filtro de ar, com maior 

capacidade de vazão; novos bicos injetores e software eletrônico reprogramado.  
 
Além disso, o sistema de refrigeração foi redimensionado, com novo ventilador e 

intercooler. O trem de força também conta com nova calibração na transmissão e 
adequação da embreagem; soma-se a isso a nova série de cardã e eixo traseiro 

específica para a linha. 
 
Neste período, a montadora contabilizou mais de 6 mil horas de desenvolvimento, 

incluindo as horas de testes para validação (3,9 mil horas), além de 400 mil 
quilômetros entre desenvolvimento e testes de durabilidade, feitos no Brasil e também 

em outros países da América do Sul, como Chile e Colômbia, onde a linha Cargo Power 
2019 também será vendida. 
 

“O resultado é um novo motor de 306 cv de potência, 16% mais torque e quase 2% 
de redução no consumo de combustível”, reforça Palmerio. “Evoluímos e descobrimos 



oportunidades ao refiná-lo: consumo ainda melhor que a versão anterior [de 290cv], 
mais produtividade, mais torque e mais potência.” 
 

NOVIDADES PARA O PÓS-VENDA 

 
Com o novo Cargo Power 2019, a Ford também incrementa seus serviços de pós-

venda e lança algumas novidades: a nova tecnologia de diagnóstico remoto: toda a 
rede receberá um kit composto por um celular especial e um capacete com câmera 
para transmitir, em tempo real, as condições do veículo parado na oficina, que serão 

feitas por um mecânico treinado que entrará em contato diretamente com a 
engenharia de serviço da montadora, alocado na fábrica. Também está lançando o 

pacote de manutenção para a linha Cargo Power, com os três planos: básico Class, 
que inclui revisões, o intermediário Plus, com revisões e itens de desgaste, e o topo 
de linha Prime completo, com redução de 10% do valor na comparação com os preços 

praticados para os modelos anteriores. 
 

Todos os veículos da linha 2019 também terão o FordTrac Telemetria ativado de 
fábrica. Além disso, a fim de alavancar as vendas já no início da oferta do novo Cargo 
2431 6x2, a Ford oferecerá o modelo com o novo motor de 306 cv pelo mesmo preço 

da versão anterior, de 290 cv, para as primeiras 500 unidades. Para apoiar a venda, 
a montadora dispõe do programa de financiamento CDC Subsidiado, com toda a linha 

6x2 com taxa de 0,96%, prazo de 48 meses e 20% de entrada com 90 dias de 
carência. 
 

Mercedes-Benz reconhece resistência dos fornecedores 

11/04/2018 – Fonte: Automotive Business 

 
Shiemer: volta do crescimento com fornecedores mais fortes 
Prêmio Interação destacou melhores práticas de 13 empresas em 2017, oito delas são 

nacionais  
 
Nos últimos anos, a Mercedes-Benz vinha pedindo resistência e reinvenção aos seus 

fornecedores diante da profunda recessão que se abateu sobre a indústria nacional de 
caminhões, que chegou a operar com 80% de ociosidade. Parece que foi atendida.  

 
Na 26ª sexta edição do Prêmio Interação a fabricante de veículos comerciais 
reconheceu e comemorou a resiliência de sua cadeia de suprimentos. Na noite da 

segunda-feira, 9, a Mercedes premiou as 13 melhores empresas fornecedoras em 2017 
nas categorias de qualidade, logística e custos, mas a maior vitória foi o fato de quase 

todas as 400 terem conseguido sobreviver ao período difícil, com fortes movimentos 
de reestruturação, podendo agora aproveitar a volta do crescimento no setor, 
conforme enfatizou o presidente da Mercedes-Benz do Brasil, Philipp Schiemer, em 

sua mensagem aos fornecedores durante a cerimônia de premiação.  
 

O executivo também aproveitou para preparar os parceiros para expansão dos 

negócios em 2018 potencialmente maior do que a esperada: “Se no início do ano 
esperávamos por crescimento (do mercado brasileiro de caminhões) de 20% (sobre 
2017), agora já projetamos 30% se nada de especial acontecer”, afirmou. Mas 

Schiemer alertou que, embora o porcentual pareça muito alto, é fruto de base de 
comparação extremamente baixa, de um mercado anêmico, em torno de 50 mil 

caminhões vendidos, contra quase 170 mil no pico de 2011.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27282/mercedes-benz-reconhece-resistencia-dos-fornecedores


O movimento melhorou, mas as fábricas de veículos comerciais ainda operam com 
elevada ociosidade, cerca de 70%, e têm muito espaço para avançar.  
 

“A recuperação ainda é lenta, não acontece em todos os setores. Não é verdade que 
a economia se descolou da política. O que aconteceu é o controle da inflação e juros 

baixos que encontraram demanda reprimida. As boas notícias mudaram o humor do 
mercado, que volta a crescer”, ponderou Schiemer. “O que precisamos agora é uma 

visão de longo prazo, sem isso a indústria não sobrevive. Independentemente de quem 
for o novo governo, é necessário manter o crescimento com reformas”, defendeu.  
 

EFICIÊNCIA PÓS-CRISE 

 

 
Berbetz: sem problemas de fornecimento, ainda 

 
Erodes Berbetz, diretor de compras da Mercedes-Benz do Brasil, admite que “os 

fornecedores sofrem mais para voltar a crescer muito rápido” depois de todos os cortes 
que foram obrigados a fazer com a retração expressiva no faturamento. Mas ele 
pondera que a maior parte dos parceiros conseguiu fazer reestruturações e está mais 

eficiente agora do que antes da crise.  
 

Destaques desse grupo são os fornecedores de capital nacional, que não têm o caixa 
da matriz no exterior para recorrer, mas sobreviveram e conseguiram melhorar 
processos e qualidade, segundo o diretor de compras. Das 13 empresas que levaram 

troféus nesta edição do Prêmio Interação, oito são brasileiras.  
 

“O estresse do crescimento (com falta de peças) costuma ser tão grande quanto na 
época de redução da produção. Estamos monitorando os fornecedores, não perdemos 
nenhum, muitos adotaram ações para aumentar a eficiência, estão mais enxutos. Não 

há gargalos no momento, existem algumas dificuldades de reação, mas são situações 
pontuais”, conta Berbetz.  

 
Entre as situações pontuais, o diretor destacou o segmento de caminhões pesados, 
que está crescendo bastante mais rápido que os demais. A linha do extrapesado Actros 

da Mercedes em Juiz de Fora (MG), montava cinco unidades por dia no ano passado e 
agora faz 18. Berbetz reconhece que o aumento súbito de velocidade pode ocasionar 

eventuais atrasos em entregas de componentes. “Mas não tivemos nenhum grande 
problema até o momento”, garantiu. 
 

Um fator que contribui para aumentar a eficiência das compras e dos fornecedores é 
a chegada da indústria 4.0 na Mercedes-Benz do Brasil, que recentemente inaugurou 

em São Bernardo do Campo (SP) a primeira linha de montagem de caminhões 
completamente digitalizada e conectada do País, com investimento de R$ 500 milhões, 

e já está em curso novo programa de R$ 2,4 bilhões até 2022 para digitalizar todas 
as operações e desenvolver novos produtos.  
 

“Os dados gerados em tempo real dão maior previsibilidade e agilidade para nós e a 
cadeia de produção. Isso aumenta nossa eficiência e a dos fornecedores também, 

podemos trabalhar com maior velocidade nos pedidos e redução de custos”, afirma 
Berbetz. Como exemplo prático, ele cita que a nova linha em São Bernardo reduziu o 
número de armazéns de componentes de 53 para seis hubs logísticos integrados à 



produção. “Muitas peças já seguem diretamente para os pontos de abastecimento na 
linha de montagem”, destaca.  
 

O executivo também lembrou que o novo conceito de produção já gerou novos 
negócios na cadeia de suprimentos da Mercedes, porque já foram repassadas a 

fornecedores algumas operações que antes eram executadas dentro da fábrica, como 
usinagem de componentes e pré-montagem de conjuntos. “Assim a empresa 

concentra sua atenção no negócio principal que é fabricar veículos.”  
 

Volvo acerta a mão com seu novo SUV XC40 

11/04/2018 – Fonte: Automotive Business 

 
Carro reúne tamanho, conforto e desempenho na medida certa  
 
A Volvo acertou a mão com seu novo SUV. Por causa do tamanho e desempenho, o 

carro deve agradar por aqui. Com 4,42 metros de comprimento e porta-malas com 
460 litros, o XC40 cumpre bem sua função na cidade como para viagens. Os preços 

estão entre R$ 169.950 e 214.950. 
 
Automotive Business rodou com o carro em duas versões diferentes (R-Design e 

Momentum, ambas com 252 cavalos) por cerca de 60 quilômetros com cada uma 
delas. O conforto é o destaque. Não se ouvem ruídos quando o XC40 passa por piso 

irregular ou pavimentação precária.  
 
A suspensão é firme e com isso a carroceria se inclina muito pouco e mantém a 

estabilidade, mesmo em curvas fechadas. A versão mais divertida de dirigir é a R-
Design, única com borboletas para mudança de marcha atrás do volante. Nas outras 

duas, as trocas sequenciais são feitas com toques à esquerda e à direita na alavanca 
de mudanças.  

 
A aceleração de zero a 100 km/h das duas versões testadas ocorre em 6,4 segundos 
e a velocidade máxima é de 230 km/h. Também é exclusivo da opção R-Design o 

controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, ACC. Com ele o motorista ajusta a 
velocidade e a distância a ser mantida em relação ao carro da frente e o sistema 

automaticamente acelera ou freia o veículo.  
 

 
XC40 mede 4,42 m e tem porta-malas de 460 litros. Distância entre eixos de 
2,9 m garante bom espaço interno 

 
A Volvo analisa a possibilidade de trazer mais adiante uma versão ainda mais acessível 

do XC40, com motor 1.5 turbo de três cilindros. “Ainda não sabemos se essa opção é 
viável”, afirma o presidente da Volvo Cars do Brasil, Luis Rezende.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27281/volvo-acerta-a-mao-com-seu-novo-suv-xc40


 
Embora não abra o jogo, é bem provável que a Volvo traga essa opção a partir de 
2019 como forma de atrair ainda mais clientes. Com uma versão abaixo dos atuais R$ 

170 mil o novo SUV passaria a concorrer com carros como o Honda CR-V e Hyundai 
New Tucson, por exemplo.  

 

MAIS LANÇAMENTOS ATÉ O FIM DO ANO 

 
Ainda em 2018 o utilitário esportivo médio XC60, atualmente o mais vendido da Volvo, 

chegará ao Brasil nas versões T8 e diesel. A nova perua V60 está prevista para agosto 
e o sedã S90 T8, para novembro.  

 
A fábrica belga de Ghent, que produz o XC40 e outros modelos, foi escolhida 
recentemente pela Volvo para montar os modelos da mova marca premium Lynk & 

Co, criada pela Geely, gigante chinesa que também é a atual proprietária da marca 
sueca. No entanto, Rezende descartou a possibilidade de venda dos modelos Lynk & 

Co no Brasil.  
 

Ford aposta em crescimento de 43,5% nas vendas de caminhões em 2018 

11/04/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

Montadora calcula volume de 74 mil unidades; projeção anterior apontava alta de 20%  
 
Não há dúvidas de que o mercado de caminhões vem reagindo melhor do que o 

esperado: a Ford Caminhões vem observando um aumento expressivo das 
encomendas, o que refletiu em sua nova projeção para 2018: a empresa aposta que 

o mercado interno atingirá as 74 mil unidades. Se for confirmado, este volume será o 
maior desde 2015 e representaria crescimento de 43,5% sobre os 51,5 mil emplacados 

em 2017.  
 

Fatores como a necessidade de renovação de frota, as facilidades de crédito com a 
redução de juros, maior disponibilidade para todos os segmentos, inclusive para 

pequenas e médias empresas, que agora podem financiar 100% do bem via Finame-
BNDES, além de um CDC mais atraente, têm impulsionado o setor, que vem 

apresentando reações satisfatórias, embora diferentes entre as categorias. 
 
O segmento extrapesado, que abrange caminhões acima de 47 toneladas de PBT, é a 

que mais ganhou força e a primeira a reagir positivamente após a crise, muito em 
função da alta demanda do agronegócio. Para a Ford, o segmento continuará puxando 

o mercado total de caminhões no Brasil: sua projeção aponta para quase 32 mil 
unidades em 2018, um crescimento expressivo de 87% sobre os 17 mil feitos em 
2017. 

 
Contudo, a Ford, que não possui modelos pesados e extrapesados com PBT acima de 

30 toneladas no País, não despreza seu portfólio, cujos produtos abrangem os 
caminhões semileves, leves, médios e pesados com PBT de até 30 toneladas. 
Considerando sua nova projeção, na soma destas quatro categorias, denominadas 

chassis rígidos, a empresa espera que o volume cresça quase 22% este ano, para 41,3 
mil unidades contra as 33,9 mil vendidas em 2017. 

 
O diretor reforça que estes caminhões atendem os mais variados segmentos de 
transporte de carga, seja urbano ou rodoviário de média e longas distâncias, incluindo 

atividades como o transporte de bebidas, cargas perigosas, cargas valiosas e de maior 
valor agregado, além de serviços públicos, como coleta de lixo, entre outras.  

 
“Todos esses segmentos estão crescendo e há espaço para todos eles em nosso 
portfólio. Nosso objetivo é atingir os 25% de participação nos chassis rígidos”, traça 

Ramos. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27280/ford-aposta-em-crescimento-de-435-nas-vendas-de-caminhoes-em-2018


Ele conta que, no cenário atual, ganha a montadora que tiver maior agilidade em 
capacidade de entrega. “A flexibilidade na fábrica de São Bernardo nos permite atender 
todos os nossos pedidos de forma favorável ao cliente”, reforça.  

 
A planta, que hoje opera em um único turno, adotou um sistema de produção que 

alterna a fabricação de veículos entre caminhões e automóveis. Segundo Ramos, até 
o ano passado a produção estava em um para um: em um dia se produzia caminhão 

e no outro, automóveis. “A demanda de caminhões cresceu e agora essa proporção 
não é mais em um para um: estamos usando mais dias que eram dos automóveis para 
atender os pedidos”, revela. 

 

REDE E REPOSICIONAMENTO DO NEGÓCIO 

 
Há dois anos, quando Ramos assumiu a direção de vendas da Ford Caminhões, a 

empresa iniciou um processo de reposicionamento da marca, que refletiu diretamente 
na rede de concessionárias. Ramos explica que a ideia é manter as atuais 110 revendas 

distribuídas em todo o País, mas o processo, ainda em andamento, reduzirá o número 
de grupos empresariais à frente dos negócios. 
 

“Eram quase 70 grupos e vamos reduzir para 40, o que dá em torno de duas a três 
lojas por grupo. É um momento de transição e vamos sair ainda mais fortes da crise”, 

afirma.  
 
Ramos conta que a formação da rede será em sua maior parte composta por grupos 

que já atuam como representante Ford, havendo apenas uma expansão desses. A 
montadora também está mais seletiva quanto à escolha dos empresários: apenas 

cinco entre os 40 serão novos na representação da Ford. “São pessoas que já têm 
vivência dentro do negócio de caminhões, não há mais espaço para amadores”, diz.  

 
“Há 4 ou 5 anos, a rede era somente preocupada em vender. Com a revisão estratégica 
de nossa marca, vamos focar em mais serviços, e o relacionamento principalmente 

com clientes maiores será feito via montadora”.  
 


