
 

 

18 DE ABRIL DE 2018 

Quarta-feira 

 EDITORIAL: IMPOSTO SINDICAL E INSEGURANÇA JURÍDICA 

 ARTIGO: EMPREGO 

 71% DOS DONOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTÃO OTIMISTAS COM 

2018 

 BANCOS VÃO LANÇAR PLATAFORMA DO ACORDO DA POUPANÇA ATÉ O FIM DESTE 

MÊS 

 ‘ELEIÇÃO NÃO MUDA PLANOS DA CARGILL’, DIZ PRETTI 

 LÍDER DO GOVERNO NO CONGRESSO DIZ QUE PRIORIDADE É VOTAR 

REONERAÇÃO DA FOLHA 

 REFORMA FISCAL É NECESSÁRIA PARA BRASIL SEGUIR EM RECUPERAÇÃO, DIZ 

ILAN 

 ‘PRÓXIMO GOVERNO PRECISA TOCAR REFORMAS’, DIZ EDUARDO ALCALAY 

 FUNDAÇÃO BB E BNDES LANÇAM EDITAL PARA APOIAR PROJETOS DE 

GERAÇÃO DE EMPREGO 

 MUDANÇA NO CHEQUE ESPECIAL NÃO REDUZIRÁ ENDIVIDAMENTO E TERÁ 

EFEITO MARGINAL NO SPREAD, DIZEM ECONOMISTAS 

 ECONOMIA APRESENTA RETRAÇÃO EM FEVEREIRO, DIZ MONITOR DO PIB DA 

FGV 

 EPE PREVÊ ALTA DE 3,6% AO ANO NO CONSUMO DE ELETRICIDADE DE 2017 

A 2032 

 PREÇOS DO BOTIJÃO E DO ETANOL NÃO CEDEM 

 ETANOL CAI 21% NAS USINAS DE SP EM TRÊS SEMANAS, MAS BOMBAS NÃO 

ACOMPANHAM 

 LUCRO LÍQUIDO DA WEG SOBE PARA R$285 MI NO 1º TRIMESTRE 

 VOLKS FARÁ NOVO VEÍCULO COMPACTO NO ABC 
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 CHINA VAI ABRIR MERCADO AUTOMOTIVO EM MEIO A TENSÕES COMERCIAIS 

COM OS EUA 

 GRUPO PSA BUSCA INOVAÇÃO CENTRADA NO CONSUMIDOR 

 JAC T40 RECEBE CÂMBIO AUTOMÁTICO E MOTOR 1.6 

 ROTA 2030 DEVERIA ENDEREÇAR OS NOVOS DESAFIOS DA INDÚSTRIA 

 GRUPO VW BATE RECORDE EM MARÇO COM 1,04 MILHÃO DE VEÍCULOS 

 JAGUAR REGISTRA QUEDA DE 15,4% NA PRODUÇÃO 

 WORKSHOP ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO 

 EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO – CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 
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Editorial: Imposto sindical e insegurança jurídica 

18/04/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A disputa sobre a cobrança do imposto sindical é apenas o sintoma mais 

escancarado da insegurança jurídica que ronda a aplicação de vários itens da 
reforma trabalhista 
 

 
 
O Tribunal Superior do Trabalho vem, nos últimos dias, colocando ordem na confusão 

criada a respeito do recolhimento da contribuição sindical, valor que era descontado 
do salário dos trabalhadores no fim de março (independentemente de serem ou não 

filiados) e que se destinava ao sustento de sindicatos, centrais sindicais e 
confederações.  

 
Inconformadas com o fim da obrigatoriedade do recolhimento – uma das novidades 
da reforma trabalhista aprovada no fim do ano passado –, as entidades recorreram à 

Justiça para não perder valiosos R$ 3,5 bilhões. 
 

CÂMBIO 

EM 18/04/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,383 3,383 

Euro 4,187 4,189 
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O texto que foi inserido pela reforma trabalhista na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) é bem claro e não dá margem a dúvidas: “O desconto da contribuição sindical 
está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma 

determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em 
favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão” (se não houver 

sindicato, os recursos são repassados à federação correspondente), diz o artigo 579.  
 

O desconto, portanto, só pode ser feito se expressamente autorizado pelo funcionário. 
Nem mesmo uma aprovação em assembleia pode impor o recolhimento da 
contribuição a todos os trabalhadores de uma empresa ou categoria. 

 
Se pelo texto da CLT não há margem para forçar o desconto, os sindicatos e alguns 

juízes da área trabalhista encontraram outra argumentação. 
 
Mas, se pelo texto da CLT não há margem para forçar o desconto, os sindicatos e 

alguns juízes da área trabalhista encontraram outra argumentação. A Constituição, 
em seu artigo 146, diz que “normas gerais em matéria de legislação tributária” devem 

ser estabelecidas por lei complementar; no entanto, a reforma trabalhista foi feita por 
meio de lei ordinária.  
 

E não seria possível nem mesmo argumentar que a contribuição sindical não é tributo, 
pois, apesar de o dinheiro não ficar com o poder público, o Código Tributário Nacional 

diz, no artigo 3.º, que “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Foi por 

esse caminho que dezenas de sindicatos conseguiram liminares para manter a 
cobrança obrigatória. 

 
No entanto, as decisões de primeira instância a favor dos sindicatos têm sido 
revertidas nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) ou, quando os 

desembargadores também adotam esse entendimento, no Tribunal Superior do 
Trabalho – até o momento, sempre em decisões monocráticas. O presidente da corte, 

João Batista Brito Pereira, também defende que a regra em vigor é aquela que está 
na reforma trabalhista. 
 

Federações, confederações e centrais sindicais já foram ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para manter a cobrança ampla, geral e irrestrita do imposto sindical. Dada a 

confusão instalada especialmente nas instâncias inferiores da Justiça do Trabalho, com 
magistrados declarando abertamente sua intenção de resistir à reforma trabalhista, o 
Supremo se torna o foro mais adequado para resolver de vez a controvérsia.  

 
Ali, os sindicatos já encontram um obstáculo na forma da Súmula 666, que limita a 

cobrança compulsória apenas aos membros filiados, mas a derrota pode ser ainda 
maior, pois a jurisprudência atual entende que a regulamentação das contribuições 

não depende única e exclusivamente de lei complementar. 
 
A disputa sobre a cobrança do imposto sindical é apenas o sintoma mais escancarado 

da insegurança jurídica que ronda a aplicação de vários itens da reforma trabalhista.  
 

Era natural que os sindicatos resolvessem contestar este e outros aspectos da nova 
legislação, um direito que lhes compete; mas seria igualmente natural esperar que 
tais pleitos fossem julgados de acordo com a nova lei.  

 
O elemento novo aqui é a rebeldia de juízes e desembargadores que declararam guerra 

à reforma, piorando a situação e lançando dúvidas sobre a aplicação da lei. Em um 
país com mais de 10 milhões de desempregados, essa indefinição representa, para 
muitos, o adiamento do sonho de voltar a trabalhar. 
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Artigo: Emprego 

18/04/2018 – Fonte: Folha de S.Paulo 
 

Situação dramática decorre da destruição produzida por voluntarismo 
econômico e político  
 

Na entrevista dada a esta Folha pelo novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, aos 
competentes jornalistas Julio Wiziack e Mariana Carneiro, ele mostrou a sua 
musculatura e o viés da sua “alma mater” FEA/USP quando fez a seguinte afirmação:  

“Não adianta ter inflação baixa se não tem emprego. Eu estou bem, vocês estão bem.  
 

Estamos empregados e, com a inflação baixa, nosso poder de compra aumentou. 
Agora, e os outros 12 milhões de pessoas que estão sem emprego?  

 
Esse é o lado triste do que foi feito, pois quase 13 milhões de pessoas foram jogadas 
no desemprego no pico da crise. Como é que se pode ter uma sensação de bem-

estar?” 
 

É preciso insistir. A situação dramática em que nos encontramos é consequência da 
destruição produzida pelo voluntarismo econômico e político a que o país foi submetido 
a partir de 2012 e, principalmente, na insistência nele quando a economia mostrava 

que estava entrando num processo recessivo a partir do segundo semestre de 2014. 
A coroação da tragédia se deu em dois atos.  

 
O primeiro foi a campanha eleitoral para a reeleição na qual todos os “princípios” foram 
abandonados e a política econômica proposta pelo adversário foi escrachada com um 

populismo fácil. Garantiu-se que nada estava errado e que, portanto, era só continuar 
no mesmo rumo para alcançar o “lago azul”.  

 
O segundo foi, com a reeleição conquistada, assumir a política econômica do vencido 
e entregar a sua execução a um competente economista cujo pensamento era 

antípoda ao da presidente sem ao menos dar uma explicação aos que a haviam 
honrado com seu voto.  

 
O resultado foi o aprofundar do desastre entre janeiro de 2015 e maio de 2016, quando 
foi “impedida”, com um processo que obedeceu ao rito constitucional. Mas o 

desemprego já se abatia sobre 13 milhões de trabalhadores... 
 

Com a posse do presidente Temer houve uma mudança de 180º na economia que, 
combinada com sua habilidade política, produziu reformas apreciáveis e o início da 
recuperação do emprego ainda que mais lenta do que todos desejam.  

 
Infaustos acontecimentos impediram a reforma da Previdência, sem a qual é 

impossível restabelecer uma administração razoável da economia. Acrescente-se a 
isso, a extraordinária judicialização da administração pública. A resultante é um Brasil 
inadministrável.  

 
Um exemplo recente disso é a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que transferiu 

o sindicato dos empregados das concessionárias para o dos Metroviários de São Paulo.  
 

Estuporou, alegremente, toda a eficiente gestão privada de um trecho do Metrô, cujo 
sindicato, a propósito, não obedecia às ordens de acompanhar as “greves políticas” 
consumadas pelo Sindicato dos Metroviários... 

 
Antonio Delfim Netto -  Economista, é ex-ministro da Fazenda (governos Costa e 

Silva e Médici), ex-deputado federal e professor.  
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71% dos donos de micro e pequenas empresas estão otimistas com 2018 

18/04/2018 – Fonte: DCI 
 

Para este ano, 92% dos empreendedores entrevistados acreditam que suas empresas 
terão um desempenho melhor do que o de 2017. O setor, porém, ainda encontra 

dificuldades para investir 
 

 
 

Para os empreendedores, o ano de 2018 será amplamente impactado pela realização 
da Copa do Mundo  

 
Com a recuperação econômica, os donos de micro e pequenas empresas estão 
otimistas sobre seus negócios. 71% acreditam que a atividade terá um bom 

desempenho em 2018, enquanto 20% consideram que o cenário será igual ao do ano 
passado. 

 
Apenas 8% dos executivos entrevistados julgam que a situação deste ano será pior. 
Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Clube Sou Empreendedor, com 

3.200 consultados. 
 

A pesquisa, realizada entre 1 de janeiro e 19 de fevereiro, também mostra que, em 
relação a 2017, 45% dos empreendedores afirmaram que os resultados foram 

regulares, enquanto 36% consideraram o ano bom ou ótimo e 18% concluíram ser 
ruim ou péssimo para os negócios.  
 

Para 2018, 92% deles acham que suas empresas terão um desempenho melhor do 
que o ano anterior e 8% julgam que o retorno será o mesmo de 2017. Nenhuma das 

organizações acredita que pode piorar em comparação ao último ano. 
 
Apesar desse sentimento positivo, a crise econômica recente deixou sequelas que os 

empreendedores terão de lidar antes de pensarem em novos projetos.  
 

“Em 2017 o faturamento das empresas foi igual ou menor do que o de 2016, portanto 
a preferência é recuperar o faturamento e se estruturar. Ninguém vai fazer mais 
dívidas [investir] e assumir grandes despesas, apenas resgatar o que foi perdido 

durante a crise”, explica Gabriela Freitas, sócia-fundadora da Proxy Media, ao DCI. 
 

De acordo com a pesquisa, se houver investimento, a área comercial é a que deve 
receber a maior fatia ao longo do ano, com 35% dos respondentes, enquanto 22% 
apostarão em marketing e produtos. Contudo, a maioria das organizações (45%), não 

pretende admitir novos colaboradores em 2018, enquanto 37% afirmam querer novas 
contratações. 

 
Neste sentido, questionados sobre a recém-implantada Reforma Trabalhista, 44,9% 
acreditam que a mesma não irá interferir nos negócios da companhia, enquanto 32,7% 

consideram que as alterações terão baixo impacto sobre a corporação e 22,4% 
disseram que a medida terá um grande impacto sobre os negócios.  
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Para Gabriela, ainda é cedo para avaliar as mudanças com a reforma. “As alterações 
ainda estão sendo implementadas”, diz. Porém, segundo ela, os empresários “veem 
com bons olhos a nova regulamentação” para futuras contratações. 

 
O ano de 2018 ainda será impactado pela Copa do Mundo e pelas eleições 

presidenciais. A posição da maioria (39%) é de que esses eventos terão grande 
repercussão sobre as vendas, a depender dos resultados. No caso da Copa, o comércio 

e os serviços – onde se encontram as pequenas empresas – ganham destaque na 
atividade econômica.  
 

Indústria  
Dados recentes do Indicador de Atividade da Micro e Pequena Indústria, pesquisa 

encomendada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo 
(Simpi) ao Datafolha, mostra que, inclusive esta categoria, ainda não está conseguindo 
investir no próprio negócio.  

 
Apenas 15% das micro e pequenas indústrias (MPIs) puderam aplicar em fevereiro. 

Para o presidente do Simpi, Joseph Couri, o estudo comprova que o setor ainda não 
está sentindo uma melhora significativa da economia. 
 

Bancos vão lançar plataforma do acordo da poupança até o fim deste mês 

18/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A plataforma eletrônica que será utilizada no acordo da caderneta de poupança, 
referente às perdas ocasionadas pelos planos econômicos das décadas de 1980 e 

1990, estará pronta ainda em abril, conforme fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. 
A intenção é que ela passe por testes e seja lançada no fim de maio, em cerimônia 

oficial no Palácio do Planalto.  
 
Desta forma, o presidente Michel Temer, que já manifestou intenção de se candidatar 

à reeleição, poderá capitalizar em cima do acordo, que põe fim a décadas de disputas 
na Justiça brasileira.  

 
Fechado em dezembro do ano passado entre as partes, o acordo sobre as perdas na 
poupança foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em março. Com ele, 

mais de 1 milhão de ações que tramitam em várias instâncias da Justiça brasileira 
poderão ser encerradas. Os processos solicitam o pagamento de perdas ocasionadas 

pelos planos Bresser (1987), Verão (1989), Collor (1990) e Collor II (1991).  
 
Na ocasião, o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Walter 

Moura, já havia informado que os consumidores deveriam buscar o pagamento por 
meio de uma plataforma online. Por ela, os brasileiros com direito a ressarcimento 

poderão aderir ao acordo, conforme um cronograma preestabelecido. O sistema ficará 
disponível por dois anos.  

 
No fim da manhã desta terça-feira, 17, representantes da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), do Idec, da Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo) e do 

Banco Central estiveram reunidos na Advocacia-Geral da União (AGU), com a ministra 
Grace Mendonça. O objetivo era acertar os últimos detalhes relacionados ao acordo e 

à plataforma eletrônica. 
 

‘Eleição não muda planos da Cargill’, diz Pretti 

18/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A multinacional americana Cargill vai manter os planos de investimentos no Brasil, 
apesar das incertezas em relação à corrida eleitoral deste ano. O grupo planeja investir 
cerca de R$ 400 milhões, sobretudo em logística e na expansão da fábrica de amido 
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em Uberlândia (MG), diz Luiz Pretti, presidente da múlti no País. “O Brasil é o mercado 
que recebe mais aportes da Cargill fora dos Estados Unidos e continua estratégico para 
o grupo, independentemente do cenário político.”  

 
A gigante global de commodities agrícolas vê espaço para expansão em infraestrutura 

portuária e ferroviária. Em ferrovia, por exemplo, a múlti aguarda as definições de 
investidores para o projeto da Ferrogrão, que já teve audiência pública e está sendo 

conduzido pelo consórcio da EDLP – projeto que pode receber mais de R$ 12 bilhões 
em aportes.  
 

Uma das maiores exportadoras do País, a companhia registrou no ano passado receita 
líquida de R$ 35 bilhões, aumento de 6% sobre o ano anterior. O lucro líquido ficou 

em R$ 593 milhões, recuo de 16% sobre 2016. A queda do resultado, segundo o 
executivo, reflete justamente os gargalos da agricultura da “porteira para fora”.  
 

“O País teve uma safra agrícola excepcional em 2017, com o agronegócio respondendo 
por quase 25% do PIB nacional. Mas o problema é o escoamento dessa produção. Os 

cerca de 90 quilômetros sem asfalto da BR 163 trazem um problema para as tradings 
que escoam pelo Arco Norte do País”, diz.  
 

Com 22 fábricas, sobretudo para esmagamento de grãos e presença em seis portos, 
a multinacional deverá fazer mais aportes em barcaças este ano, uma aposta clara em 

hidrovia como opção aos caminhões.  
 
Em 2017, uma parte dos investimentos da companhia foi para a aquisição de 20 

barcaças que saem pela rota fluvial no rio Tapajós para evitar a BR 163. Outros cerca 
de R$ 100 milhões deverão ser colocados no Terminal de Exportador de Santos (TES), 

da qual possui 40% em uma parceria com a concorrente Dreyfus.  
 
Os investimentos como um todo do grupo, no ano passado, ficaram em R$ 793 

milhões, valor maior que o previsto inicialmente. “Nos últimos sete anos, a Cargill 
colocou US$ 1,5 bilhão no País. Quando se fala em Brasil, tem de pensar no longo 

prazo.”  
 
Segundo Pretti, os acionistas da companhia tentam entender este momento de 

incertezas no Brasil. “Nós acreditamos nas instituições do País. Não há preocupação, 
a não ser que mudem as regras do jogo. Sob o ponto de vista macroeconômico, o 

mercado externo está sendo muito generoso com o Brasil.”  
 
Açúcar e etanol  

Com a decisão de adquirir 100% do controle da Cevasa, unidade sucroalcooleira que 
tinha em sociedade com a Canagril, que reúne fornecedores de cana, a múlti vai 

manter essa divisão negócios por pelo menos dois anos. Ao lado de concorrentes 
globais, como ADM, Bunge e Dreyfus, a Cargill também entrou na produção de açúcar 

e etanol, mas não foi tão bem-sucedida. A grande aposta da companhia é na parceria 
com o grupo SJC para a produção de etanol a partir do milho. 
 

Líder do governo no Congresso diz que prioridade é votar reoneração da folha 

18/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), disse que na 
reunião de líderes governistas com o presidente Michel Temer foi debatida a 

necessidade de se retomar a discussão sobre o projeto de reoneração da folha de 
pagamento. Segundo o líder, o governo também pediu para que os líderes se 

empenhem na discussão do projeto de privatização da Eletrobras para que a proposta 
consiga avançar ao plenário da Câmara.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/lider-do-governo-no-congresso-diz-que-prioridade-e-votar-reoneracao-da-folha/


Ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Moura 
afirmou que a reoneração é prioridade do Palácio do Planalto, que gostaria de ver a 
medida votada até a próxima semana. “Reoneração é a meta principal”, destacou.  

 
O líder do governo no Congresso admitiu que ainda não há acordo sobre os setores 

que serão mantidos na política de desoneração e deu como exemplo a dificuldade do 
Executivo em manter os chamados “call centers” na política. De acordo com o 

deputado, ainda estão sendo negociados os setores que serão beneficiados para que 
o texto do relator Orlando Silva (PCdoB-SP) seja ajustado.  
 

Para Moura, os trabalhos na comissão especial que analisa o projeto de privatização 
da Eletrobras “pegou embalo”, mas o governo está consciente das resistências e de 

que a matéria ainda não está pronta para votação em plenário. “Não é uma matéria 
fácil de andar”, observou.  
 

Moura minimizou a ausência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e disse 
que a reunião era apenas com líderes governistas. “Não é uma reunião com o 

presidente da Câmara, é reunião de líderes”, desconversou.  
 
Marun  

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse, após a reunião com o 
presidente Michel Temer e líderes da base aliada na Câmara, que o processo de 

votação da reoneração da folha é importante não apenas por incrementar o caixa do 
governo, mas também para abrir espaço na possibilidade de investimento. “Nós 
queremos aprovar a reoneração, o início desse processo de reoneração, ainda no mês 

de maio”, disse.  
 

Marun minimizou o fato de que a reoneração incomoda o empresariado brasileiro e de 
a pauta ser impopular em ano eleitoral. “O governo trabalha para agradar ao Brasil, 
para fazer o que é necessário pelo Brasil. É com essa disposição que chegamos ao 

governo e é com ela que trabalharemos até o último dia”, disse.  
 

O ministro voltou a dizer que reoneração abre espaço fiscal no orçamento por conta 
dos valores que o Tesouro precisa repassar ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) para compensar a renúncia de arrecadação.  

 
É um gasto que ocupa espaço fiscal e tem impacto na regra do teto do gasto público. 

“Coloquei aos lideres que é necessário que esse processo se inicie ainda este ano para 
que tenhamos também um reforço no Caixa para a cobertura de parte desse déficit 
previdenciário que será ‘bi bilionário'”, disse.  

 
Outros temas.  

Além da reoneração e de tentar fazer avançar as negociações em torno da Eletrobras, 
o ministro disse que na reunião desta terça-feira, 17, foram discutidas algumas 

medidas provisórias (MPs) que devem vencer em maio. Marun admitiu, porém, que no 
caso da MP trabalhista que impactou na Comissão Especial do Congresso não há muito 
o que fazer e que ela vai caducar. 

 

Reforma fiscal é necessária para Brasil seguir em recuperação, diz Ilan 

18/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O presidente do Banco Central defendeu, em Nova York, a necessidade de uma 

reforma fiscal para manter a economia brasileira em rota de recuperação, 
acrescentando que essa deveria ser a prioridade do próximo governo. 

 
“Precisamos da aprovação no Congresso no futuro, porque você não consegue os votos 
agora”, afirmou Ilan Goldfajn, falando na Universidade Columbia. “Deve ser a primeira 

discussão do novo governo, depois das eleições.”  
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Numa apresentação PowerPoint, a mesma que mostrou em encontros fechados com 
investidores em Manhattan, o presidente do BC previu uma inflação de 3,8% até 
dezembro deste ano e 4,2% até o final do ano que vem.  

 
Suas projeções para o PIB também estão um pouco acima do último boletim Focus 

divulgado pelo Banco Central, que previu 2,76% de expansão – o gráfico de Ilan 
mostrava 2,8% para este ano. 

 
Economistas, no entanto, vêm revisando para baixo as expectativas de olho num 
crescimento abaixo do esperado na indústria, no varejo e no setor de serviços ao longo 

desses últimos três meses. 
 

Ilan também disse que o governo não trabalha com a possibilidade de reduzir as metas 
de inflação nos próximos anos, reconhecendo que há riscos com uma inflação muito 
baixa, mas que “por isso decidimos seguir estimulando a economia neste ano”. 

 
Em visita oficial aos Estados Unidos, Ilan não quis falar com jornalistas até sua visita 

a Washington nesta semana, onde participa da reunião anual do Fundo Monetário 
Internacional, mas se reuniu com investidores em Manhattan mostrando esses 
mesmos números que discutiu com alunos da Columbia. 

  

‘Próximo governo precisa tocar reformas’, diz Eduardo Alcalay 

18/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Brasil está com os fundamentos econômicos “no lugar certo” para embarcar em um 

longo processo de crescimento e desenvolvimento dos mercados. No entanto, esse 
caminho precisa ser pavimentado com a eleição de um candidato comprometido com 

a agenda de reformas, avalia o presidente do Bank of America Merrill Lynch, Eduardo 
Alcalay, em entrevista ao Estadão/Broadcast.  
 

Prestes a completar um ano no comando da operação brasileira de um dos maiores 
bancos dos Estados Unidos, o executivo afirma que mesmo a elevada incerteza por 

conta das eleições presidenciais não tem minado as operações de captação pelas 
empresas, mas a seletividade do investidor tem sido marcante.  
 

No entanto, ele admite que, à medida que a votação se aproxima, os investidores 
podem ficar em compasso de espera para terem maior clareza e, com isso, algumas 

operações “podem ficar pelo caminho”.  
 
Para o executivo, “se o próximo governo tocar as reformas, o Brasil pode navegar 

águas de tranquilidade e de crescimento sustentável. Se acertarmos todos os 
ponteiros nos próximos um ou dois anos.” Leia os principais trechos da entrevista:  

 
Qual deve ser o impacto das eleições para os negócios?  

Ano passado tivemos um período muito forte para as ofertas de ações, com mais de 
R$ 45 bilhões (incluindo os IPOs de ativos brasileiros que ocorreram fora do Brasil). E 
tudo isso porque as empresas se anteciparam a um eventual cenário de incerteza à 

luz das eleições e à possibilidade do mercado estar mais fechado.  
 

O mercado, no entanto, não está fechado, há operações relevantes na rua e estamos 
atuando fortemente nisso. Mas certamente a visão é de que quanto mais se 
aproximam as eleições, talvez os investidores queiram aguardar.  

 
Os investidores estão mais seletivos com as aberturas de capital?  

Desde o ano passado já há muita seletividade, apesar do número grande de operações. 
Algumas empresas tentaram acessar o mercado e não conseguiram. Hoje temos um 
cenário global benigno e com disponibilidade de liquidez, em busca de retornos e isso 

é bom aos mercados emergentes, onde o Brasil está inserido. Sempre há um bolsão 
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de dinheiro disposto a assumir um pouco mais de risco e esse cenário ainda não 
mudou, mesmo com as questões geopolíticas e sobre guerra comercial.  
 

O mercado de fusões e aquisições tende a sofrer menos impacto da incerteza 
com as eleições?  

Menos, mas é impactado. Essas decisões normalmente são mais de longo prazo. 
Alguns negócios ficam pelo caminho, mas de maneira não tão sensível quanto os IPOs. 

O IPO fica pelo caminho, pois chega uma hora que o investidor de bolsa vira e fala: 
“para, vou esperar’’. Já a decisão, como a da Suzano de comprar a Fibria, é de mais 
longo prazo.  

 
Bolsa e dólar se estressaram nos últimos dias. Foi identificado um risco 

eleitoral que não estava na conta antes?  
É uma mistura de elementos. Há dias de estresse lá fora com a guerra comercial entre 
China e Estados Unidos, que causa uma faísca e que afeta aqui. Noutro dia é uma 

notícia do plano eleitoral. O mercado treme, mas ele volta à normalidade, porque 
existe liquidez e não existe um ajuste abrupto que pode acontecer nos mercados, seja 

no mercado local ou no externo.  
 
Então o Brasil está se beneficiando do quadro externo?  

O Brasil se beneficia desse quadro benigno mundial, tirando as questões mais recentes 
de geopolítica, guerra comercial.  

 
O mundo todo está crescendo. Existe também um ambiente inflacionário e de taxas 
de juros globais muito benigno. Com isso, sobra capital para todos os mercados. Isso 

está nos dando um grande refresco, porque se o mundo tivesse pior estaríamos 
passando aqui por maus bocados.  

 
Como o banco enxerga o Brasil olhando o cenário para frente?  
Os fundamentos do Brasil atualmente são tais que está tudo no lugar certo para o País 

embarcar em um longo processo de crescimento econômico e desenvolvimento dos 
mercados. A inflação nunca foi tão baixa e está absolutamente sob controle, sem 

nenhum sinal de preocupação no médio prazo.  
 
Por conta disso, os juros estão em recorde de baixa, o que tira um peso e custo das 

empresas, dos consumidores e do próprio governo.  
 

Isso é benéfico e alimenta a dinâmica para se ter mais consumo, mais investimentos 
e mais confiança. O Brasil está mirando crescer entre 2,5% e 3% neste ano. Portanto, 
o País está pronto para embarcar em um processo prolongado, tranquilo e sustentável 

de crescimento. A grande questão é a sustentabilidade da equação fiscal do governo.  
 

Se as reformas avançarem após as eleições o Brasil vai crescer mais?  
Se o próximo governo tocar as reformas, o Brasil pode navegar águas de tranquilidade 

e de crescimento sustentável. Se acertarmos todos os ponteiros nos próximos um ou 
dois anos, vejo o Brasil embarcando nesse caminho.  
 

As peças estão todas quase lá e temos o benefício de um ambiente internacional 
benigno para poder embarcar em um processo prolongado de crescimento sustentável. 

Tem reformas importantes que precisam ser tratadas, pois se não forem pode 
atrapalhar o enredo todo.  
 

Quando as empresas voltarão a investir?  
Temos no Brasil uma ociosidade de capacidade muito grande e muitas empresas não 

têm necessidade de levantar recursos para investir em uma nova fábrica. E aquela 
que está chegando perto de sua capacidade, olha para frente e vê uma eleição que 
será definidora de rumos. 

 



Fundação BB e BNDES lançam edital para apoiar projetos de geração de 

emprego 

18/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Fundação Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) lançam nesta quarta-feira, 18, um edital inédito para selecionar 
projetos de reaplicação de tecnologias sociais com foco em geração de trabalho e 

renda em qualquer parte do País. O investimento total na seleção será de R$ 10 
milhões. As inscrições vão até 29 de junho.  
 

Podem concorrer entidades sem fins lucrativos, com mais de 2 anos de existência e 
sede ou experiência comprovada de atuação na região onde pretendem implantar o 

projeto. Além disso, a reaplicação deve ser necessariamente de iniciativas listadas no 
Banco de Tecnologias Sociais, acervo online que reúne todas as metodologias 
certificadas pela Fundação BB, desde 2001.  

 
Segundo a Fundação BB explica, tecnologia social é toda solução – produto, técnica 

ou metodologia – desenvolvida para superar desafios sociais que reúne conhecimento 
científico e popular e é implementada com a participação da comunidade e de fácil 
adaptação em outra localidade.  

 
Um exemplo é a Rede Bodega de Comercialização Solidária, que funciona em cinco 

municípios do Ceará. Essas bodegas são espécies de mercearias, onde há grande 
variedade de produtos à venda. Articulada pela Rede Cáritas, a iniciativa abriga 
trabalhos de 220 famílias de agricultores familiares, extrativistas, costureiras, 

artesãos, escritores e poetas, reunidos em cooperativas e associações. A Rede Bodega 
é uma das cerca de mil metodologias integrantes do banco online da Fundação.  

 
O edital que será lançado nesta quarta, em Brasília, vai investir recursos em projetos 
como esse. Cada proposta concorrente deverá ter valor mínimo de R$ 500 mil e 

máximo de R$ 1 milhão. “As entidades com diretorias compostas por, no mínimo, 50% 
de mulheres ou que possuam tecnologia certificada pela Fundação BB vão receber 

bonificação extra, conforme os critérios do edital”, ressalta a entidade. 
 

Mudança no cheque especial não reduzirá endividamento e terá efeito 
marginal no spread, dizem economistas 

18/04/2018 – Fonte: G1 

 
Juro desta linha de crédito subiu 50% em 3 anos, mas inadimplência 
estacionou, segundo o BC; para especialistas, troca de dívida pode ser 

positiva para o endividado. 
 

A nova regra do cheque especial, que deverá ser adotada pelos bancos a partir de 
julho, não ajudará a reduzir o endividamento e terá efeito limitado na redução do 

spread (diferença entre o que os bancos ganham para emprestar e pagam para captar 
recursos), avaliam economistas. Ainda assim, eles veem com bons olhos a troca de 
uma dívida cara por outra mais barata.  

 
O cheque especial é uma linha emergencial que permite ao correntista gastar um certo 

limite definido pelo banco, mesmo que ele não tenha dinheiro na conta. Mas esta 
facilidade custa a ele juros mais altos.  
 

Com a mudança, os bancos terão que oferecer opções mais baratas de crédito, como 
o parcelamento da dívida. Entenda aqui  
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Para os especialistas, a mudança nas regras do cheque especial deve ter os 
seguintes efeitos: 

 Ajudar a reduzir o spread bancário (ganho do banco com a diferença dos juros 

para emprestar e captar), mas de forma limitada; 
 Pulverizar as dívidas do cheque especial para outras linhas de crédito; 

 Mudar o perfil das dívidas, embora não reduza o nível de endividamento da 
população; 

 Permitir trocar dívidas de curtíssimo prazo por outras de curto prazo (máximo 
dois anos) e juro menor; 

 Se o banco não reduzir o limite do endividado, há o risco de acumular novas 

dívidas; 
 Reduzir o custo da inadimplência, se os bancos diminuírem a PDB (provisão de 

devedores duvidosos). 
 
Efeito marginal sobre o spread 

Na avaliação do especialista em crédito e professor da Saint Paul, Maurício Godoi, a 
nova regra do cheque especial tem potencial para reduzir o risco de calotes nesta 

linha, pulverizando para outras. Isso abriria espaço para os bancos reduzirem a PDB 
(provisão de devedores duvidosos), que tem ligação com o custo da inadimplência e, 
de forma indireta, o spread bancário.  

 
O spread vem caindo no Brasil, mas a um ritmo bem mais lento que a queda da Selic, 

a taxa básica de juros, e continua entre os mais altos do mundo. Os bancos defendem 
que sua redução não é fácil, pois o custo da inadimplência é muito alto, além dos 
custos administrativos e impostos.  

 
Godoi considera que a nova regra do cheque especial vai ajudar a reduzir o spread 

bancário assim como ocorreu no rotativo do cartão desde o ano passado. Contudo, ele 
vê o impacto como limitado, tendo em vista que o cheque especial tem uma 
participação muito pequena na carteira de crédito dos bancos.  

 
O volume das operações do cheque especial foi de R$ 25 bilhões em fevereiro, apenas 

0,81% de todas as operações do Sistema Financeiro Nacional (SFN). No total de 
crédito para pessoas físicas, esta linha respondeu por apenas 2,92% das 
movimentações.  

 
Para a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, apesar deste baixo volume 

que caracteriza uma operação de curtíssimo prazo, o peso do cheque especial no 
número de empréstimos concedidos é alto, de 21% na média dos últimos 12 meses.  
“O efeito da medida, portanto, pode ser importante, ainda que certamente 

insuficiente”, diz Latif. “Os spreads são elevados por muitas outras razões. O 
funcionamento do cheque especial é uma parte desse mosaico”.  

 
Juros subiram, inadimplência estacionou 

Nos últimos três anos, os juros do cheque especial subiram mais de 50%, mesmo com 
a inadimplência praticamente estacionada, mostram dados do Banco Central. 
Enquanto as taxas passaram de 214% ao ano para 324% ao ano entre fevereiro de 

2015 e fevereiro deste ano, os calotes ficaram no mesmo patamar, em torno de 13,5% 
(veja s gráficos acima).  

 
Nem os seguidos cortes da taxa Selic, que está na mínima histórica de 6,5%, ajudaram 
a derrubar os juros do cheque especial. Desde que o BC começou o ciclo de cortes, as 

taxas cobradas nessa modalidade não saíram do lugar. 
 

A diferença entre os juros cobrados no cheque especial pode variar até 26 vezes, do 
mais barato ao mais caro, em 29 instituições financeiras que oferecem este tipo de 
crédito no Brasil. Dados do Banco Central mostram que a taxa começa em 20,45% ao 

ano e termina em 526,13%, no período entre março e abril deste ano.  
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Descontrole é alto 
Latif aponta que os juros elevados do cheque especial acabam alimentando a própria 
inadimplência, e assim os próprios juros do setor. “Essa medida poderá ajudar a 

romper este círculo vicioso”, acredita.  
 

Para ela, é possível que a inadimplência do cheque especial acabe contaminando a 
inadimplência de outras categorias de crédito, uma vez que é comum que o 

consumidor atrase o pagamento das dívidas em várias linhas de crédito.  
 
O maior desafio para reduzir os juros do cheque especial passa pela educação 

financeira, na visão do professor Godoi, da Saint Paul.  
 

“O brasileiro geralmente usa o cheque especial como parte do salário para pagar as 
principais contas, e não para suprir uma emergência". 
 

Godoi acredita que o grau de endividamento tende a se manter com a mudança no 
cheque especial, já que o consumidor poderá trocar uma dívida de curtíssimo prazo 

por outra de prazo maior, e permanecerá nela por mais tempo. “A vantagem é que a 
dívida ficará mais barata e não vai virar uma bola de neve tão grande”, diz.  
 

Economia apresenta retração em fevereiro, diz monitor do PIB da FGV 

18/04/2018 – Fonte: G1 

 
Taxas de crescimento de fevereiro são menores do que as divulgadas em 
janeiro, o que pode significar perda de fôlego da recuperação, diz 

coordenador. 
 

A economia brasileira retraiu em fevereiro, segundo dados do Monitor do PIB-FGV, 

divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (18). O PIB retraiu 
0,3% em fevereiro, quando comparado ao mês de janeiro, na série com ajuste sazonal.  
 

Para Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV, as taxas de crescimento 
de fevereiro são menores do que as divulgadas em janeiro, o que pode significar perda 

de fôlego da recuperação cíclica.  
 
O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os bens e serviços produzidos no 

país e serve para medir a evolução da economia.  
 

Na série com ajuste sazonal, no trimestre móvel terminado em fevereiro, a variação 
foi positiva em 0,6%, em comparação ao trimestre móvel terminado em novembro de 
2017.  

 
Desempenho por setores no trimestre 

Na comparação com o trimestre terminado em fevereiro de 2017, o PIB foi positivo 
em 1,7%. Os destaques positivos são o crescimento das atividades de transformação 
(5,4%) e comércio (4,7%).  

 
Em contrapartida, a atividade agropecuária retraiu 1,7%, após 13 meses consecutivos 

de crescimento. No entanto, à exceção da transformação, todos as demais atividades 
industriais apresentaram retração. Já no setor de serviços, apenas a administração 

pública teve queda (-0,1%).  
 
O consumo das famílias apresentou crescimento de 2,5%. Apesar de todos os 

componentes do consumo das famílias terem apresentado taxas positivas, houve 
desaceleração do crescimento em comparação com a taxa trimestral móvel finda em 

janeiro. A exceção foi o consumo de produtos duráveis, que cresceu 12,6% no 
trimestre findo em fevereiro, e havia crescido 8,9% no trimestre findo em janeiro.  
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/economia-apresenta-retracao-em-fevereiro-diz-monitor-do-pib-da-fgv.ghtml


A formação bruta de capital fixo, que mede o quanto as empresas aumentaram os 
seus bens de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens, 
continua em trajetória ascendente, com crescimento de 4,4%. O desempenho se deve, 

principalmente, a máquinas e equipamentos, que cresceram 17,2% no período. A 
construção continua em retração (-1,8%).  

 
A exportação apresentou crescimento de 5,5%. A exportação de produtos 

agropecuários continua sendo destaque, com crescimento de 39,1%, seguido de bens 
de capital (37,8%). Em contrapartida, a exportação de produtos da extrativa mineral 
segue em retração alcançando -21,6%, menor taxa registrada desde o trimestre móvel 

findo em junho de 2013 (-25,6%), explicada, principalmente pela queda da exportação 
de minério de ferro.  

 
A importação cresceu 2,8%, com destaque para o desempenho da importação de 
produtos agropecuários, que recuou 16,4%. De destaque positivo, a importação de 

serviços cresceu 8,1%.  
 

Prévia do BC mostra crescimento 
O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado 
uma "prévia" do resultado do PIB, teve alta de 0,09% em fevereiro, na comparação 

com janeiro, quando foi verificada queda de 0,65% (valor revisado). O percentual foi 
calculado após ajuste sazonal, uma espécie de "compensação" para comparar períodos 

diferentes.  
 
Em 2017 a economia cresceu 1% e interrompeu a pior recessão já registrada no país. 

Para 2018, o mercado financeiro estima uma expansão do PIB de cerca de 2,8%. 
Entretanto, nas últimas semanas a projeção de analistas para o desempenho da 

economia no primeiro trimestre tem piorado.  
 
Para o governo, o crescimento em 2018 será um pouco maior, ao redor de 3% em 

2018.  
 

EPE prevê alta de 3,6% ao ano no consumo de eletricidade de 2017 a 2032 

18/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A demanda por energia elétrica no Brasil deverá crescer 3,6% ao ano até 2032, com 
a demanda da indústria subindo em um ritmo mais lento, a 2,9% ao ano, projeta o 

“Caderno de Demanda de Eletricidade” da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
publicado nesta terça-feira, 17.  
 

As projeções levam em conta um cenário de referência, enquanto em um cenário de 
crescimento econômico inferior o crescimento da demanda por eletricidade seria de 

3,1% e, em um cenário superior, de 3,9%.  
 

“O setor industrial nos últimos 15 anos cresceu bem abaixo das demais classes, em 
um contexto de perda de competitividade da atividade no País, ligada a questões 
tributárias e logísticas, assim como também em função do ciclo econômico de 

recessão”, avalia o estudo.  
 

“Espera-se que, ao longo dos próximos 15 anos, a solução gradual desses entraves e 
a retomada da atividade econômica implicarão um ritmo de perda de participação 
industrial mais lento”, afirma.  

 
A EPE ressaltou que entre as perspectivas setoriais o crescimento da indústria da 

celulose se destaca nos três cenários, mas que o setor não tem grande impacto no 
consumo de energia porque se utiliza da autoprodução de energia elétrica a partir da 
lixívia, subproduto da celulose.  

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/previa-do-pib-do-banco-central-tem-alta-de-009-em-fevereiro.ghtml
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A EPE também não vê grande crescimento para a indústria de alumínio, consumidora 
intensiva de eletricidade, mas que a retomada parcial da utilização da capacidade 
instalada atual, prevista nos três cenários, pode gerar um grande impacto no consumo 

de eletricidade na rede.  
 

O consumo total em 2032 , segundo o estudo, vai atingir 787,5 Terawatts-hora (TWh), 
contra os 465 TWh registrados em 2017. Do total do consumo projetado, 32,6% 

seriam utilizados pela indústria, 30% pelo segmento residencial e 20% pelo comercial. 
Em 2017, essa divisão foi de 35,9%, 28,8% e 19%, respectivamente.  
 

De acordo com o estudo, os diferentes cenários também refletem incrementos 
distintos para a expansão da carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN).  

 
Para os próximos 15 anos, espera-se que haja uma expansão média anual de 2,9 
gigawatts-médio (GW médios) no cenário de referência, enquanto nos cenários 

alternativos inferior e superior há incrementos de 2,6 e 3,2 GW médios anuais, 
respectivamente. 

 

Preços do botijão e do etanol não cedem 

18/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Valores estão em queda há semanas nas usinas e refinarias, mas retração não 

chega ao consumidor  

 
Trabalhador que transporta gás de cozinha e industrial - Victor Mruyama-

12.nov.2012/Folhapress  
 

Os preços do etanol e do gás de cozinha têm registrado queda nas usinas e refinarias, 
mas o consumidor ainda não foi beneficiado, segundo levantamento semanal feito pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 
 
A queda do etanol completa quatro semanas seguidas e soma 20%, de acordo com o 

Cepea (Centro de Pesquisa Econômica Aplicada) ligado à USP (Universidade de São 
Paulo). Na semana passada, saiu das usinas paulistas, em média, a R$ 1,521 por litro, 

contra R$ 1,902 da semana encerrada em 16 de março. 
 
Nas bombas, porém, o preço do etanol hidratado ficou praticamente estável, caindo 

apenas 0,4% --de R$ 3,032 para R$ 3,019 por litro. 
 

Em São Paulo, a variação foi um pouco maior (queda de 1,4%), mas longe do 
percentual verificado nas usinas. 
 

A queda no preço do reflete o início da colheita de cana-de-açúcar da safra 2017-2018. 
O anidro, que é misturado à gasolina, também ficou mais barato, mas em menor 

ritmo: a queda em quatro semanas é de 12,3%. 
 
Os dados da ANP mostram que tanto distribuidoras quanto postos seguram o repasse. 

O preço praticado pelo segmento de distribuição caiu apenas 3,2% no período. As 
margens de lucro dos postos subiram 23,5%. "A cadeia de comercialização não está 

transmitindo a queda", diz o presidente da Datagro, Plinio Nastari, especialista no 
setor. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/precos-do-botijao-e-do-etanol-nao-cedem.shtml


Para o diretor da comercializadora Bioagência, Tarcilo Rodrigues, os preços na bomba 
devem cair nos próximos dias. Segundo ele, parte do varejo tem estoques adquiridos 
a valores mais altos e segura os preços para evitar eventuais prejuízos. 

 
"Esse é um momento cruel para as distribuidoras", disse, referindo-se ao fato de que 

os preços do etanol despencam no início da colheita. 
 

BOTIJÃO 
No caso do gás de cozinha, as distribuidoras são as principais responsáveis pela falta 
de repasses, indica levantamento da ANP. Com dois cortes promovidos pela Petrobras, 

o preço do produto nas refinarias acumula queda de 9,2% no ano. Nesse período, 
porém, o preço médio do botijão de 13 quilos ficou praticamente estável, com queda 

de apenas 0,3%. Na semana passada, o botijão no país custava R$ 66,87. 
 
Os dados da ANP mostram que o segmento de distribuição aumentou os preços em 

1,5% no período. Já a revenda apertou margens de lucro. 
 

Em janeiro, os reajustes no preço do botijão passaram a ser trimestrais. A decisão foi 
tomada pela Petrobras após da forte alta em 2017, quando a empresa passou a fazer 
reajustes mensais - entre o fim de maio e a última semana de dezembro, o preço ao 

consumidor subiu 18,2%. 
 

Quatro empresas --Ultragaz, Liquigás, SHV e Nacional Gás Butano-- concentram 85% 
das vendas de GLP (o gás de cozinha) no país. A concentração levou o Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica) a barrar, em fevereiro, negócio de R$ 2,8 bilhões 

envolvendo Petrobras e grupo Ultra, que controlam as duas maiores empresas do 
setor. 

 

Etanol cai 21% nas usinas de SP em três semanas, mas bombas não 
acompanham 

18/04/2018 – Fonte: G1 
 

Nas bombas dos postos, o preço médio por litro recuou apenas 0,9% no 
mesmo período. 
 

Os preços do etanol hidratado acumularam queda de mais de 20% nas últimas três 

semanas nas usinas de São Paulo, principal produtor nacional, mas nos postos de 
combustíveis do estado a retração é praticamente nula, de acordo com dados da 

consultoria Datagro e da agência reguladora ANP.  
 
O período coincide com o início oficial da nova safra no centro-sul do Brasil, com 

crescente produção de etanol na região.  
 

"A cadeia de comercialização não está transmitindo (ao consumidor) essa queda (no 
produtor)", resumiu o presidente da Datagro, Plinio Nastari.  
 

Conforme monitoramento da Datagro ao qual a Reuters teve acesso, o litro do 
hidratado, usado diretamente nos tanques de veículos flex, cedeu para R$ 1,522 na 

última segunda-feira nas usinas paulistas, queda de 21% nos últimos 20 dias.  
 

Nas bombas dos postos de São Paulo, porém, a cotação está em R$ 2,848 por litro, 
recuo de apenas 0,9% no mesmo período, conforme pesquisa semanal da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

 
"O que deveria estar acontecendo é a queda de preço ao produtor ser transmitida ao 

consumidor, e a relação de preço entre hidratado e gasolina ter diminuído. Isso geraria 
um consumo ainda maior para o hidratado", avaliou.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/etanol-cai-21-nas-usinas-de-sp-em-tres-semanas-mas-bombas-nao-acompanham.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/etanol-cai-21-nas-usinas-de-sp-em-tres-semanas-mas-bombas-nao-acompanham.ghtml


A paridade entre as cotações do hidratado e da gasolina C, seu concorrente direto, 
está atualmente em 71,1% no estado de São Paulo, acima dos 70% a partir dos quais 
abastecer com álcool é considerado vantajoso, dada a diferença de desempenho entre 

os dois produtos.  
 

Nastari evitou comentar quais as razões por trás do não repasse aos consumidores.  
 

Segundo a Datagro, em virtude da necessidade das usinas de cana de recompor o 
fluxo de caixa em meio ao quadro baixista no mercado de açúcar, muitas foram 
levadas a antecipar o início das operações a fim de aproveitar os preços ainda atrativos 

do etanol no início do mês de março, o que acabou por pressionar fortemente os preços 
no começo da safra.  

 
Expectativa 
Para o diretor da comercializadora Bioagência, Tarcilo Rodrigues, a ponta final da 

cadeia deve observar cotações mais baixas para o etanol nos próximos dias.  
 

Isso porque, segundo ele, parte do varejo ainda estava realizando estoques adquiridos 
a valores mais altos e, por isso, segurou o máximo que pôde os preços do 
biocombustível nas bombas para não arcar com eventuais prejuízos.  

 
"Esse é um momento cruel para as distribuidoras", disse, referindo-se ao sazonal 

período de forte queda nos preços do etanol nas usinas, típico de início de safras.  
 
O sócio-executivo da GO Associados Fernando Marcato concorda. "Eles veem até 

quanto faz sentido baixar (o preço do etanol) nas bombas para manter a margem", 
comentou.  

 
Rodrigues, da Bioagência, afirmou ainda que os preços firmes da gasolina, acima de 
R$ 4, contribuem para a manutenção do hidratado.  

 
Os valores do derivado de petróleo têm se mantido firmes na esteira de valores altos 

também nas refinarias da Petrobras.  
Nesta terça-feira, a estatal elevou a cotação do combustível fóssil para uma nova 
máxima dentro da era de reajustes diários.  

 
A nova sistemática de formação de preços da companhia, em vigor desde julho do ano 

passado, busca seguir as oscilações nos mercados internacionais de petróleo e 
gasolina, de modo que os combustíveis vendidos pela empresa mantenham alguma 
paridade ante o exterior.  

 
Nos últimos dias, as cotações nas refinarias vêm renovando máximas à medida que 

os valores internacionais do petróleo têm se fortalecido.  
 

Procurada pela Reuters, a Plural, associação que responde pelas distribuidoras de 
combustíveis, citou a "alta carga tributária" que incide sobre os produtos como fator 
responsável pelas cotações elevadas nas bombas.  

 
Já a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes 

(Fecombustíveis) não respondeu de imeadiato a um pedido de comentário.  
 

Lucro líquido da Weg sobe para R$285 mi no 1º trimestre 

18/04/2018 – Fonte: R7 
 

A fabricante de motores elétricos e tintas industriais Weg registrou lucro líquido de 
285 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 10,6 por cento em relação ao 
mesmo período do ano passado, mas com aquisição e novos negócios impactando a 

margem. 

https://noticias.r7.com/economia/lucro-liquido-da-weg-sobe-para-r285-mi-no-1-trimestre-18042018


Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda) somou 379,71 milhões de reais, 14,7 por cento acima do 
registrado um ano antes. 

 
A margem Ebitda, no entanto, recuou para 14,9 por cento nos três primeiros meses 

deste ano, ante 15,5 por cento um ano antes. Segundo a empresa, o resultado da 
margem veio dentro do esperado e a queda reflete os impactos da aquisição da WEG 

Transformers USA e o crescimento rápido dos novos negócios, como geração solar, 
"ainda em maturação e com característica de margens operacionais mais baixas". 
 

No primeiro trimestre, as despesas de vendas, gerais e administrativas (VG&A) 
consolidadas somaram 372 milhões de reais, 16,9 por cento acima do gasto em igual 

período do ano anterior. O montante representou 14,6 por cento da receita operacional 
líquida do trimestre, queda de 0,3 ponto percentual em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

 
A receita operacional líquida foi de 2,55 bilhões de reais de janeiro a março, 

representando um crescimento de 19,6 por cento em relação ao mesmo período de 
2017. 
 

"No Brasil, o crescimento (da receita) foi impulsionado pela melhora da conjuntura 
econômica e pela maior participação de novos negócios na receita, como por exemplo 

as usinas de energia solar", disse a empresa em comunicado. 
 
Já no exterior, a expansão da receita permanece concentrada nas vendas de 

equipamentos de ciclo curto, embora a Weg já observe algumas oportunidades em 
projetos que demandam equipamentos de ciclo longo. 

 

Volks fará novo veículo compacto no ABC 

18/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Volkswagen confirmou nessa terça-feira, 17, a produção de um novo veículo na 

fábrica de São Bernardo do Campo (SP). O modelo será feito na mesma base do Polo 
e do Virtus, lançados nos últimos sete meses. A fábrica também produz a picape 
Saveiro.  

 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que negociou com a empresa a 

produção do novo produto, será um carro pequeno, com estilo de utilitário-esportivo 
e grande volume de venda. Um dos possíveis concorrentes é o Renault Kwid, cujo 
preço começa em R$ 31 mil.  

 
O diretor do sindicato, Wellington Damasceno, disse que a fábrica produz 1.036 carros 

por dia, muito próximo de sua capacidade, de 1.091 unidades. “Levamos à direção 
pedido de contratações, e isso está sendo avaliado”.  

 
Hoje, a montadora tem convocado funcionários para trabalho extra em alguns 
sábados, além de trazer reforços de trabalhadores da filial do Paraná, que opera com 

ociosidade mas, em breve, também iniciará a produção de um novo utilitário-
esportivo, T-Cross.  

 
A Volkswagen pretende lançar 20 veículos até 2020, resultado de investimentos de R$ 
7 bilhões. Desse total, 13 serão feitos no País, dois na Argentina e os demais em outros 

países.  
 

A fábrica do ABC paulista, segundo Damasceno, também enfrenta dificuldades com a 
falta de algumas peças para produção. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/volks-fara-novo-veiculo-compacto-no-abc/


China vai abrir mercado automotivo em meio a tensões comerciais com os 

EUA 

18/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Pequim vai começar removendo limites de propriedade estrangeira para 

veículos elétricos e híbridos  

 
Salão do Automóvel de Pequim - Kim Kyung-Hoon-26.abr.2016 / Reuters  
 

 A China vai retirar um limite sobre a propriedade estrangeira em empreendimentos 
automotivos até 2022, em uma grande mudança de política para abrir o maior 

mercado de automóveis do mundo, mesmo em meio a tensões comerciais entre 
Washington e Pequim. 
 

Em um movimento bem-vindo pela indústria automobilística alemã, a estatal de 
planejamento chinesa anunciou na terça-feira (17) que removerá os limites de 

propriedade estrangeira para empresas que fabricam veículos totalmente elétricos e 
híbridos em 2018, para fabricantes de veículos comerciais em 2020 e para o mercado 
de automóveis mais amplo em 2022. 

 
A China impôs restrições de propriedade em 1994, limitando a não mais de 50% a 

participação de montadoras estrangeiras em qualquer empreendimento local. Forçar 
as montadoras estrangeiras a trabalhar com empresas chinesas foi projetado para 

ajudar as montadoras nacionais a competir. 
 
O mais recente movimento político marca uma nova reviravolta em uma semana para 

o comércio chinês. O país impôs uma taxa temporária sobre o sorgo importado dos 
Estados Unidos, após Washington proibir empresas norte-americanas de vender peças 

a fabricante de telefones chinesa ZTE Corp na segunda-feira. 
 
A alemã BMW, que tem uma grande participação nas relações comerciais entre Pequim 

e Washington como o maior exportador de veículos dos Estados Unidos para a China, 
saudou a decisão sobre automóveis. 

 
"Acreditamos que um ambiente de negócios mais livre e flexível beneficiará as 
empresas chinesas e estrangeiras na China e a economia chinesa. A BMW continuará 

a buscar benefícios mútuos e soluções ganha-ganha com os parceiros locais", disse a 
montadora. 

 
A BMW acrescentou que continua comprometida em expandir uma joint venture com 
o BBA daChina e ainda está discutindo como estruturar uma nova parceria da sua 

marca Mini com a Great Wall Motors da China. 
 

Analistas disseram que os principais beneficiários, pelo menos no curto prazo, seriam 
as montadoras focadas em veículos de energia nova, incluindo a fabricante norte-
americana de carros elétricos Tesla, que tem procurado montar sua própria fábrica em 

Xangai. 
 

O presidente da Tesla, Elon Musk, disse no mês passado que as rígidas regras 
automobilísticas chinesas para as empresas estrangeiras criavam um cenário desigual, 
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com dezenas de empresas locais e internacionais competindo por uma fatia do 
crescente mercado chinês de carros "verdes". 
 

A Tesla se recusou a comentar. 
As montadoras tradicionais terão de esperar mais tempo por qualquer impacto direto 

e poderão enfrentar mais riscos do que oportunidades ao abandonar suas estruturas 
de joint venture, disse James Chao, diretor para Ásia-Pacífico da consultoria IHS 

Markit. 
 
A China também eliminará os limites de propriedade estrangeira nas indústrias de 

construção naval e de aeronaves em 2018, segundo a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Reforma (CNDR). 

 
Airbus e Boeing não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. 
 

O movimento altamente simbólico no mercado automotivo ocorre após o presidente 
chinês, Xi Jinping, dizer na semana passada que a China acabaria com os limites de 

propriedade "o mais rápido possível". 
 
A China, que disse que a flexibilização das regras para automóveis não tem relação 

com a disputa comercial com os Estados Unidos, está disposta a se mostrar aberta aos 
negócios. Seus laços com a maior economia do mundo, no entanto, estão se tornando 

cada vez mais difíceis. 
 

Grupo PSA busca inovação centrada no consumidor 

18/04/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
Montadora prepara o lançamento da plataforma de mobilidade Free2Move no 

Brasil. Já o carro autônomo deve demorar um pouco mais para chegar ao País 
“Desafios tecnológicos não faltam, mas temos que criar valor para o cliente”, 
diz Carla Gohin, VP de inovação da companhia  
 

O Grupo PSA encara o desafio de se manter firme no cenário de alta volatilidade do 
setor automotivo, com produtos, modelos de negócio e clientes em transformação. 

Para conseguir acompanhar o ritmo, a empresa parte de um princípio relativamente 
novo para uma empresa industrial:  

 
“Nos centramos no consumidor para inovar. Desafios tecnológicos não faltam, mas 
não adianta a gente se perder nisso. Precisamos desenvolver o que gera valor para o 

consumidor. Esse é o ponto central”, diz Carla Gohin, vice-presidente de pesquisa e 
inovação da companhia. 

 
Em visita ao Brasil, a executiva garantiu que o objetivo da empresa é oferecer portfólio 
amplo de produtos, com soluções capazes de atender as diversas necessidades dos 

clientes, mas reforçou que essa busca não pode se perder, ficar longe do objetivo 
certo, que é o consumidor.  

 
Ela cita o exemplo do carro a célula de combustível, sistema que diversas montadoras 
na Europa pesquisaram alguns anos atrás sem conseguir chegar a uma solução viável 

para o mercado. Carla diz que o assunto é tema de desenvolvimento no Grupo PSA. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27317/grupo-psa-busca-inovacao-centrada-no-consumidor


Agora, no entanto, o foco é, logo de cara, testar a solução com clientes reais e 
entender o interesse na tecnologia. “Não queremos fazer outra simples demonstração 
tecnológica. Precisamos saber se essa solução representa realmente uma 

oportunidade”, diz.  
 

CARRO TOTALMENTE AUTÔNOMO SÓ DEPOIS DE 2025 

 
Se há uma convicção tecnológica na companhia, é a necessidade de avançar com o 
desenvolvimento de carros autônomos, conforma aponta Carla. A empresa parece, no 

entanto, ter menos pressa que algumas concorrentes, que prometem fabricar 
automóveis sem volante ou pedais de freio e aceleração já no começo da próxima 

década.  
 
O Grupo PSA está lançando no mercado veículos equipados com o nível 2 da 

tecnologia. A partir de 2021, o plano é oferecer automóveis com nível 3 de automação. 
Depois, em 2024, a executiva projeta modelos de nível 4 para, enfim, chegar aos 

carros com automação plena, já perto de 2030.  
 
Carla reconhece que os Estados Unidos, aparentemente, representam a região mais 

avançada no desenvolvimento de carros automatizados. “A Europa também está 
evoluindo rápido”, observa a vice-presidente.  

 
Para acompanhar o passo, ela diz que o Grupo PSA trabalha na construção de um 
ecossistema focado na tecnologia por meio de parcerias com startups, como a 

nuTonomy, de Singapura, com quem a montadora testa automóveis com nível 5 de 
automação; o trabalho com autoridades para contribuir com o desenho de novas leis 

focadas na tecnologia; além da cooperação com outras empresas do setor automotivo 
e de fora dele em iniciativas como a fundação do Instituto Prairie, que trabalha no 

desenvolvimento de inteligência artificial.  
 
A executiva calcula que, entre as diversas iniciativas, a empresa já tenha rodado mais 

de mil quilômetros em testes com modelos de alta automação em vias públicas. O 
número é importante, mas mostra que o Grupo PSA fica bem atrás de empresas como 

a Waymo, controlada pela Alphabet, holding do Google, que aponta já ter percorrido 
8 milhões de quilômetros em testes de seu sistema de condução autônomo desde 
2009.  

 
Segundo Carla, por enquanto um carro precisa de investimento de aproximadamente 

R$ 200 mil em sensores, câmeras, radares e capacidade computacional para chegar 
ao nível 5 de automação. Com o tempo, espera, este preço vai cair e a tecnologia 
ficará mais acessível.  

 

AS APOSTAS PARA O BRASIL 

 

Carla reconhece que todo o esforço do Grupo PSA não vai garantir que a empresa 
tenha uma só solução para todos os mercados e públicos.  
 

Ela estima que a procura por carros autônomos, por exemplo, será puxada pela 
Europa, pelos Estados Unidos e pela China. “No Brasil pode demorar mais”, admite. 

Por isso a empresa trabalha para desenvolver soluções mais adequadas ao mercado 
local, diz. Entre as iniciativas está o trabalho de pesquisa em biocombustíveis em 
parceria com a Fapesp e com a USP realizado desde 2014. A meta é refinar o uso e 

descobrir novas possibilidades para uma solução tipicamente nacional: o etanol.  
 

Agora a nova promessa da companhia para agradar o consumidor local é trazer para 
o Brasil soluções da divisão de mobilidade Free2Move, que engloba serviços de leasing, 
compartilhamento de veículos e outros recursos para facilitar os deslocamentos. A 

executiva não detalha quando a novidade deve chegar ao Brasil, apenas destaca que 

http://www.automotivebusiness.com.br/inovacao/64/psa-e-valeo-se-unem-para-criar-tecnologia-com-instituto-prairie


será no “curto prazo”. A empresa já está em contato com parceiros locais para 
desenvolver as soluções mais adequadas ao cliente do país. “As pessoas aqui se 
interessam muito e adotam rápido soluções de transporte conectado e compartilhado. 

Por isso decidimos trazer Free2Move. Estamos construindo esta estratégia”, diz Carla.  
 

JAC T40 recebe câmbio automático e motor 1.6 

18/04/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
JAC espera elevar vendas mensais do modelo de 240 para 600 unidades 
Nova opção CVT custa R$ 69.990 e por enquanto só queima gasolina  

 
A JAC Motors lançou a versão automática CVT do T40 e com ela um novo motor 1.6 

de 138 cavalos, mas movido somente a gasolina. O preço sugerido é de R$ 69.990, 
exatos R$ 10 mil a mais do que a opção manual, lançada em agosto de 2017. O carro 
chega às concessionárias até o fim do mês. O valor de tabela o coloca como único 

utilitário esportivo automático abaixo dos R$ 70 mil.  
 

O T40 vem atualmente da China como todos os JAC e seu motor deve se tornar flex 
quando o modelo passar a ser montado em Goiás, o que deve ocorrer entre o fim de 
2019 e início de 2020. Tanto a versão manual do T40 como o JAC T5 permanecem 

com o 1.5 flex de até 127 cavalos.  
 

Com a nova opção automática do T40 a JAC espera elevar as vendas mensais do 
modelo de 240 para 600 unidades e com isso ampliar as entregas totais da marca no 
Brasil, que em 2017 somaram apenas 3,8 mil veículos.  
 

A nova transmissão é mesmo essencial para obter êxito nesse segmento. De acordo 
com levantamento divulgado pela JAC Motors, mais de 80% dos SUVs até R$ 100 mil 

vendidos no Brasil em 2017 tinham câmbio automático.  
 

 
T40 tem bom espaço interno e porta-malas para 450 litros. Central multimídia 

recebe tela de 8 polegadas. Câmbio automático CVT simula 6 marchas 
 

O novo câmbio coloca o T40 em vantagem sobre o recém-lançado Chery Tiggo2, 
concorrente montado em Jacareí que por enquanto só tem transmissão manual de 
cinco marchas. 

 
Além da nova transmissão e do motor 1.6, outros destaques são os bancos revestidos 

de couro, um novo quadro de instrumentos, ar-condicionado automático e sistema 
start-stop, que desliga e religa o motor no anda-e-para do trânsito a fim de economizar 
gasolina.  

 
A lista de itens inclui controlador automático de velocidade, faróis com ajuste elétrico, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27315/jac-t40-recebe-cambio-automatico-e-motor-16


controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, 
monitoramento da pressão dos pneus e câmera frontal. A central multimídia tem tela 
de oito polegadas. O único opcional é a pintura em dois tons, na verdade uma película 

aplicada sobre o teto que eleva o valor final para R$ 71.480. 
 

De acordo com a JAC Motors, o T40 1.6 CVT acelera de zero a 100 km/h em 11,1 
segundos e atinge 190 km/h em velocidade máxima.  

 

Rota 2030 deveria endereçar os novos desafios da indústria 

18/04/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
Paulo Cardamone comenta sobre a importância de uma nova política 
industrial (Foto: Ruy Hizatugu) 
Paulo Cardamone aponta a importância e a urgência de uma nova política 

industrial  
 

Após o possível anúncio da medida provisória que deverá criar oficialmente o Rota 
2030, o novo programa de desenvolvimento para a indústria automotiva que 
consultores e fabricantes acreditam que será definido pelo governo até maio, o Brasil 

ainda terá muitos desafios a enfrentar se quiser tornar-se um país competitivo e um 
dos principais players da cadeia global de veículos. Esta foi a visão geral apresentada 

pelo presidente da Bright Consulting, Paulo Cardamone, em sua apresentação durante 
o IX Fórum da Indústria Automobilística, realizado por Automotive Business no 
WTC, em São Paulo. 

 
Cardamone explica que a nova política industrial tem como premissa atender a 

necessidade do setor automotivo por maior previsibilidade, que entre outros 
benefícios, garante os investimentos no longo prazo, além de dar continuidade a 

medidas bem-sucedidas de outras políticas, como as metas de eficiência energética, 
por exemplo, principal legado do Inovar-Auto que obrigou essa evolução da indústria 
durante sua vigência, entre 2013 e 2017. 

 
“O objetivo é garantir a produção de veículos mais eficientes e mais seguros, promover 

a competitividade da indústria brasileira e de seu produto, fomentando toda a cadeia 
produtiva por meio de incentivos, além de flexibilizar as condições para a consolidar a 
cadeia de autopeças”, afirma. 

 
A importância de uma nova política industrial, no entanto, caiu por terra nos últimos 

meses no âmbito governamental: o debate para regulamentar o Rota 2030 parou de 
avançar e esbarrou no Ministério da Fazenda, que não concorda com incentivos fiscais 
às empresas do setor, o que atrasou o anúncio do programa e sua regulamentação.  
 

Em sua apresentação, o consultor, que vem participando da elaboração do programa 
Rota 2030 junto ao MDIC, alerta que o Brasil necessita do programa para nortear os 

próximos passos da indústria nacional com o amplo objetivo de se igualar aos 
mercados mais desenvolvidos e às tendências globais de segurança, digitalização, 
mobilidade e indústria 4.0. 

 
Contudo, no curto e médio prazo, a indústria nacional terá de equacionar “os 

problemas da agenda velha de forma que a nova política tem que tentar solucionar” e 
cita vários fatores cruciais a serem considerados ao longo de sua vigência, como as 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27314/rota-2030-deveria-enderecar-os-novos-desafios-da-industria


emissões de poluentes, taxação de veículos, rede de distribuição, segurança, eficiência 
energética, pesquisa e desenvolvimento, inspeção veicular, cadeia de suprimentos, 
reciclagem e conectividade, além de acordos de comércio. 

BENEFÍCIOS BEM CALCULADOS 

 
Entre os fatores, Cardamone chama de “desastre” o adiamento da inspeção veicular 

por tempo indeterminado.  
 
“Mas não creio que será postergada. Acredito que será retomada e discutida nos 

próximos meses”, avalia. Ao mesmo tempo, alerta que a reciclagem também é uma 
medida urgente: “Se a inspeção veicular e a reciclagem não forem implementadas, 

400 mil veículos deixarão de ser incorporados no mercado até 2025”, calcula.  
 
Itens de segurança, um dos focos de exigência do Rota 2030 para a evolução dos 

veículos, deverão representar importantes mudanças nas estatísticas de mortes e 
acidentes de trânsito no médio e longo prazo.  

 
Segundo os dados trazidos por Cardamone, a implementação de dez itens de 
segurança nos veículos pode trazer uma redução de R$ 48 bilhões em custos com 

acidentes entre 2022 e 2027, enquanto a redução de mortes pode chegar a 41 mil no 
período. Se o número de itens de segurança exigidos for cinco, a economia com 

acidentes vai a R$ 24,5 bilhões com 21 mil mortes a menos. 
 
Para pesquisa e desenvolvimento, Cardamone alerta que “não adianta dar dinheiro às 

montadoras, elas não distribuem”. Mas ele concorda que “incentivo é fundamental, 
basta migrar para um sistema mais inteligente de processos de P&D: projetos que 

estão em linha com o Rota 2030 é que devem receber incentivos, o dinheiro vai para 
eles, seja a montadora, a empresa de autopeças ou a universidade”, pondera.  

 

Grupo VW bate recorde em março com 1,04 milhão de veículos 

18/04/2018 – Fonte: Automotive Business 
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Trimestre teve 2,68 milhões de unidades e alta de 7,4% sobre igual período 
de 2017  
 

O Grupo VW vendeu somente em março 1,04 milhão de veículos, volume recorde 
para a companhia em um único mês. No acumulado do trimestre foram 2,68 milhões 

de unidades e alta de 7,4% sobre o mesmo período do ano passado.  
 
Os resultados decorrem do bom desempenho da companhia na Europa e na Ásia. 

Somente no continente europeu o grupo entregou 1,14 milhão de unidades e registrou 
alta de 4,1% na comparação interanual.  

 
Os chineses compraram 1 milhão de veículos do grupo, 13,4% a mais do que no 
primeiro trimestre de 2017. As Américas do Norte e do Sul também contribuíram para 

a alta da companhia, mas com volumes menores. AUDI CRESCE QUASE 10% NO 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27313/grupo-vw-bate-recorde-em-marco-com-104-milhao-de-veiculos


TRIMESTRE Dos 2,68 milhões de veículos entregues neste começo de ano, 1,5 milhão 
tem a marca Volkswagen, que cresceu 5,9% sobre os três primeiros meses de 2017. 
Da Audi foram 463,8 mil veículos, alta de 9,8% sobre o primeiro trimestre do ano 

passado, quando as vendas no mercado chinês despencaram por causa de um 
problema com a rede local de concessionários.  

 
A fabricante tcheca Skoda anotou 316,7 mil unidades e cresceu 11,7% no período. A 

Seat entregou 139,2 mil veículos e obteve alta de 18,7%. A Volkswagen Veículos 
Comerciais somou 114,7 mil unidades e recuou 5,9% sobre o primeiro trimestre do 
ano passado.  

 
A divisão de caminhões MAN entregou 30,6 mil veículos e cresceu 21,3%. A Scania 

vendeu 22,6 mil unidades e obteve alta de 9,6%. No dia 12 de abril, a divisão 
responsável pelo desenvolvimento e produção de caminhões e ônibus das marcas VW, 
MAN e Scania recebeu o aval do conselho de supervisão do Grupo VW para alteração 

da estrutura legal, que passará de GmbH (equivalente a Ltda.) para uma AG, termo 
em alemão para sociedade anônima, o que abre caminho para a empresa se lançar no 

mercado de ações.  
 

Veja os resultados do grupo por região e por marca: 

 

 
 

Jaguar registra queda de 15,4% na produção 

18/04/2018 – Fonte: Diário do Comércio 
 

No primeiro trimestre de 2018, operações da mineradora em Minas renderam um 
volume de 18,8 mil onças 

 
A canadense Jaguar Mining produziu 18,8 mil onças de ouro a partir de seus ativos em 
Minas Gerais, no primeiro trimestre deste ano. O volume representou uma queda de 

15,4% em relação à produção dos mesmos meses de 2017 (22,2 mil onças). O recuo 
é consequência de mudanças do material processado na mina de Turmalina, que fica 

no complexo minerador de Conceição do Pará, na região Centro-Oeste. 
 
As operações da empresa estão concentradas na região do Quadrilátero Ferrífero, no 

Estado. Além da mina de Turmalina, o complexo de Conceição do Pará inclui planta 
metalúrgica e escritórios. Já os ativos de Pilar e Roça Grande fazem parte do projeto 

Caeté, localizado no município de mesmo nome, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=jaguar_registra_queda_de_15,4_na_produ%EF%BF%BD%EF%BF%BDo&id=192632


Em Turmalina, a produção de ouro de janeiro a março foi de 8,4 mil onças, com queda 
de 33,9% em relação as 12,7 mil onças que saíram da mina em igual trimestre de 
2017. Ainda assim, o volume do metal produzido no ativo respondeu por 44,6% do 

total da companhia em Minas. Apesar da retração, a mineradora afirmou que a 
produção da mina deve aumentar a partir do segundo trimestre deste ano. 

 
Já do complexo de Caeté, saíram 9,5 mil onças da mina de Pilar e 870 onças de Roça 

Grande, chegando a um total de 10,3 mil toneladas no ativo, nos três primeiros meses 
deste ano, 9,5% a mais que as 9,4 mil onças de ouro das duas minas no mesmo 
trimestre de 2017. 

 
A produção menor em Roça Grande, que inclusive foi paralisada, aconteceu porque a 

companhia já estava reduzindo as operações na mina devido ao custo de operação 
maior. A ideia é deixar Roça Grande paralisada por tempo indeterminado, enquanto 
serão realizadas pesquisas geológicas e manutenção de equipamentos. 

 
Investimento em Pilar - Por outro lado, a companhia voltou esforços para Pilar, que 

apresenta maior concentração de ouro por área na comparação com Roça Grande. A 
mineradora prevê que a produção em Pilar salte das 34 mil onças de ouro produzidas 
em 2017 para de 39 mil a 47 mil onças já neste ano e depois alcance de 55 mil a 60 

mil onças até 2020. A produção de menor custo por onça em Pilar substituirá a 
produção de Roça Grande, de custo mais elevado, melhorando também o fluxo de 

caixa, conforme a Jaguar. 
 
Em nota, o presidente da companhia, Rodney Lamond, afirmou que, “com base no 

desempenho da Pilar até o momento, acreditamos que continue havendo um excelente 
potencial de crescimento. Estamos adotando a mesma abordagem para desvendar o 

valor profundo que acreditamos existir na Turmalina, que também é apoiada por seu 
recurso mineral”. 
 

Vendas - Em termos de vendas, a Jaguar negociou19,2 mil onças de ouro extraído 
(entre produção e estoques) em suas operações dentro do Estado no primeiro 

trimestre deste ano, contra 24 mil onças nos mesmos meses do exercício passado, 
uma redução de 19,6%. 
 

Para este ano, a Jaguar prevê alcançar uma produção de 90 mil onças de ouro a 105 
mil onças do metal nos seus ativos em Minas Gerais. A produção de Turmalina deve 

representar pouco mais da metade do volume previsto, a de Pilar, aproximadamente 
40%. Caso a projeção seja confirmada, o crescimento sobre 2017 será de pelo menos 
7%. 

 

Workshop Administração de Passivo Tributário 

18/04/2018 – Fonte: FIEP 
 

O Sistema FIEP irá realizar na próxima semana o Workshop Administração de Passivo 
Tributário, conforme segue:  
 

DATA: 26/04 
HORÁRIO: 09h às 12h  

LOCAL: Campus da Indústria  
 
 

http://www.fiepr.org.br/para-sindicatos/pda/workshop-de-administracao-de-passivos-tributarios---casa-da-industria-ponta-grossa---12-de-abril-6-23394-364634.shtml


 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Realização:  
 

 
 
Apoio:  
 

 

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em parceria com os Sindicatos 
Patronais de Curitiba e RMC, convida para Workshop  Administração de passivo 
tributário, com tema:  
 

“Repercussões fiscais, patrimoniais e criminais da ausência ou postergação do 
pagamento de tributos” 

 
Data: 26/04/2018 
Horário: 09h às 12h  
Local: Campus da Indústria   
Endereço:  Avenida Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico.  
 
Palestrante: Alexandre Tortato  
Ex-conselheiro do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda em Brasília/DF  
Mestrando de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo  
Especialista e pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET e FGV/SP  
Consultor tributário e membro do Conselho Tributário da FIEP 
Membro do Conselho Tributário da Associação Comercial do Paraná – ACP  

 
Confirme sua presença clicando aqui. 
 

http://www.fiepr.org.br/para-sindicatos/pda/workshop-de-administracao-de-passivos-tributarios---casa-da-industria-ponta-grossa---12-de-abril-6-23394-364634.shtml


Exportação passo a passo – Capacitação Empresarial 

18/04/2018 – Fonte: CIN 
 

 

http://www.fiepr.org.br/cinpr/EventAgenda27033content365410.shtml

