
 

 

26 DE ABRIL DE 2018 

Quinta-feira 

 CONFIANÇA SEGUE OSCILANDO EM PATAMAR RELATIVAMENTE BAIXO 

 CONFIANÇA DA INDÚSTRIA MEDIDA PELA FGV CAI 0,7 PONTO EM ABRIL, PARA 

101,0 PONTOS 

 CONFIANÇA DE SERVIÇOS NO BRASIL VOLTA A RECUAR EM ABRIL COM 

DETERIORAÇÃO DAS PERSPECTIVAS, DIZ FGV 

 PEQUENOS NEGÓCIOS ABRIRAM 47,4 MIL VAGAS EM MARÇO, DIZ SEBRAE 

 CONGRESSO MANTÉM VETO PRESIDENCIAL A PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 

 ÁREAS INDUSTRIAIS DO BRASIL ESTÃO NA MIRA DE JAPONESES E ÁRABES 

 CAMEX SE REÚNE PARA TRATAR DE TEMAS DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 

 SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO MDIC DESTACA AGENDA BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA 4.0 EM FEIRA DO SETOR INDUSTRIAL 

 SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO DESTACA ESTRATÉGIA BRASILEIRA DE NEGÓCIOS 

DE IMPACTO EM EVENTO DA ONU 

 GOVERNO DISCUTE PROJETO DE LEI PARA AJUSTAR REFORMA TRABALHISTA 

 ENTIDADES CELEBRAM QUEDA DE MEDIDA PROVISÓRIA E QUEREM MAIS 

INTERMITENTES 

 BRASIL É O PAÍS COM A MAIOR PERCEPÇÃO DE CORRUPÇÃO 

 RICO QUER GESTOR QUE DÊ RETORNO E IDENTIFIQUE OPORTUNIDADES, 

AFIRMA PESQUISA 

 MARÇO TEM SAÍDA RECORDE DE CAPITAL ESTRANGEIRO 

 NO 5º DIA DE ALTA, DÓLAR TESTA R$ 3,50 E FECHA NO MAIOR NÍVEL EM QUASE 

2 ANOS 

 INVESTIDOR DA BOLSA BUSCA PROTEÇÃO E AJUDA A PRESSIONAR O DÓLAR 

 CONFIANÇA DE SERVIÇOS CAI 0,2 PONTO EM ABRIL ANTE MARÇO, APONTA FGV 

 CAMEX APROVA PROCESSO NA OMC CONTRA UNIÃO EUROPEIA 

 CARTÓRIOS FAZEM LOBBY CONTRA CADASTRO POSITIVO 
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 FLUXO CAMBIAL TOTAL EM ABRIL ATÉ DIA 23 ESTÁ POSITIVO EM US$ 9,438 

BI, DIZ BC 

 PROPOSTA DA FAZENDA PARA ROTA 2030 NÃO É TÃO BOA, DIZ FORD 

 FORD INICIA PRODUÇÃO DE MOTOR 1.5 DE 3 CILINDROS EM SP, DEIXA DE 

IMPORTAR DA ÍNDIA 

 FORD ACELERA CORTE DE CUSTOS E VAI DESISTIR DE MAIOR PARTE DE SEDÃS 

NOS EUA 

 GM APOSTA EM VEÍCULOS DE BAIXO CUSTO NO BRASIL EM RECUPERAÇÃO DO 

MERCADO 

 CHERY APRESENTA TIGGO 8 E CONFIRMA FABRICAÇÃO DE MAIS 3 MODELOS NO 

BRASIL 

 CRUZAMENTO DE SUV E SEDÃ DA MAYBACH TEM ACABAMENTO EXTRAVAGANTE 

E ATÉ JOGO DE CHÁ 

 AUTOPEÇAS ATINGEM 73% DA CAPACIDADE INSTALADA 

 FORD TRANSFORMA TAUBATÉ EM FÁBRICA 4.0 PARA FAZER NOVO MOTOR E 

CÂMBIO 

 VALEO E DOCOMO SE UNEM POR TECNOLOGIA PARA CARROS CONECTADOS 

 DÉFICIT NA BALANÇA DE AUTOPEÇAS AVANÇA PARA US$ 1,6 BILHÃO 

 VOLVO CARS QUER METADE DAS VENDAS COMPOSTA POR CARRO ELÉTRICO ATÉ 

2025 

 JAC CONFIRMA SUV T80 DE 7 LUGARES NO BRASIL 

 GM E VOLVO FIRMAM PARCERIA COM AMAZON NOS ESTADOS UNIDOS 
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CÂMBIO 

EM 26/04/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,499 3,499 

Euro 4,238 4,239 
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Confiança segue oscilando em patamar relativamente baixo 

26/04/2018 – Fonte: CNI 

O INEC mostra pequeno aumento em abril: 0,3% frente a março. Com esta oscilação 

positiva, o INEC fica em 102,2 pontos, 1,2% inferior ao observado em abril de 2017 

e 5,3% abaixo da média histórica. 
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Confiança da indústria medida pela FGV cai 0,7 ponto em abril, para 101,0 
pontos 

26/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A confiança da indústria recuou 0,7 ponto em abril de 2018, para 101,0 pontos, 

informou a Fundação Getulio Vargas nesta quinta-feira, 26. Na métrica de médias 
móveis trimestrais, o índice, porém, segue em alta, alcançando também 101 pontos, 
mas 0,5 ponto acima do nível de março.  

 
A coordenadora da pesquisa na FGV, Tabi Thuler Santos, avaliou que essa queda da 

confiança após nove altas consecutivas não é suficiente para alterar a trajetória da 
confiança industrial. “O índice permanece acima dos 100 pontos, indicando prevalência 
de respostas favoráveis e otimistas na pesquisa.” Ela ainda afirmou que o setor parece 

reagir ao ritmo mais lento do que o esperado na recuperação da economia e ao 
aumento de incerteza associado à proximidade das eleições.  

 
O recuo foi observado em nove dos 19 segmentos industriais e no Índice de 
Expectativas (IE) e de Situação Atual (ISA). O IE teve queda mais forte, de 1,3 ponto, 

atingindo 101,5 pontos, já o ISA caiu 0,1 ponto, para 100,5 pontos, o que Tabi 
considerou como estabilidade.  

 
A principal contribuição para o declínio do índice de expectativas foi a evolução do 
pessoal ocupado nos três meses seguintes, que registrou queda após duas altas 

consecutivas. Houve redução da proporção de empresas prevendo aumento do quadro 
de pessoal (22,6% para 18,6%) e elevação da fatia que espera cortes de funcionários 

(9,5% para 11,5%).  
 
Já o único componente do ISA que registrou recuo foi o nível de estoques, e, mesmo 

assim, a FGV avaliou que não foi um aumento relevante de produtos em excesso. O 
porcentual de empresas que consideram o nível de estoques como excessivo passou 

de 8,1% para 8,3% entre março e abril, enquanto os empresários que o consideram 
insuficiente caiu de 5,5% para 4,5%.  
 

O quadro positivo da situação atual também pode ser observado no Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada (Nuci), que teve a terceira alta consecutiva. O Nuci subiu 0,4 

ponto porcentual, chegando a 76,5%, o maior desde maio de 2015 (76,6%). 
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Confiança de serviços no Brasil volta a recuar em abril com deterioração das 

perspectivas, diz FGV 

26/04/2018 – Fonte: Reuters 

 
A confiança de serviços no Brasil voltou a cair em abril com queda nas perspectivas 

sobre a evolução do ambiente de negócios, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
nesta quinta-feira.  

 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) chegou a 91,2 pontos em abril depois de 
recuar 0,2 ponto, o que de acordo com o consultor da FGV Silvio Sales reflete um 

ajuste nas expectativas empresariais provavelmente relacionado às incertezas 
originárias no campo político.  

 
“Foram as perspectivas para a evolução do ambiente de negócios nos próximos seis 
meses que concentraram a pressão negativa sobre o resultado de abril. No contexto 

atual, de recuperação gradual do ritmo de atividade, o processo eleitoral pode estar 
contribuindo para a maior volatilidade das expectativas”, disse Sales.  

 
O Índice de Expectativas (IE-S) recuou 0,8 ponto, influenciado pelo indicador de 
tendências dos negócios.  

O Índice da Situação Atual (ISA-S) teve variação positiva de 0,4 ponto no período, 
para 87,2 pontos, ajudado pelo indicador que mede o grau de satisfação com o volume 

de demanda atual.  
 
A leitura de serviços acompanha a piora vista na confiança do consumidor, que em 

abril recuou 0,7 ponto, a 101 pontos. 
 

Pequenos negócios abriram 47,4 mil vagas em março, diz Sebrae 

26/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Pelo terceiro mês consecutivo, os pequenos negócios lideraram a geração de empregos 
no País. Foram 47,4 mil novas vagas com carteira assinada, totalizando quase 200 mil 

postos de trabalho somente no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 127% em 
relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Sebrae.  
 

Segundo o Sebrae, ao contrário dos outros meses, as médias e grandes empresas 
também apresentaram, pela primeira vez este ano, um saldo positivo em março, com 

a criação de cinco mil vagas, mas ainda assim acumulam números negativos.  
 
Os dados são de pesquisa do Sebrae com base nos dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.  
 

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, disse que não é novidade que o 
emprego do País passa pela micro e pequena empresa. Segundo ele, a melhora é 

favorecida pelo Refis (parcelamento de débitos tributários).  
 
Somando todos os saldos com os da Administração Pública, o total de empregos 

formais celetistas gerados em março foi de 56,1 mil. O setor de Serviços, mais uma 
vez, foi o que gerou mais emprego nos pequenos negócios. Foram 34,3 mil postos de 

trabalho, destacando as empresas que atuam na área de Ensino, que abriram mais de 
12,2 mil vagas, seguidas pelas do ramo imobiliário, que empregaram 11,6 mil pessoas.  
 

A pesquisa mostra ainda um saldo positivo nos pequenos negócios ligados à Indústria 
de Transformação, com a geração de 8,3 mil vagas e na Construção Civil, com quase 

seis mil empregos.  
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Os pequenos negócios do setor Extrativista Mineral, que em fevereiro demitiram 257 
trabalhadores, geraram em março 347 postos de trabalho.  
 

Na Agropecuária, o números de vagas também subiu para 2,3 mil. Os saldos negativos 
foram registrados no Comércio (-3,6 mil), que foi menos negativo, se comparando ao 

do mês de fevereiro, quando foram demitidas 15,5 mil pessoas no setor.  
 

Em 2017, os pequenos negócios geraram 338 mil postos de trabalho e a tendência de 
crescimento de emprego, com carteira assinada, no setor vem se confirmando. 
Conforme os dados do Caged, só neste primeiro trimestre, as micro e pequenas 

empresas geraram 196 mil novas vagas, quase 60% de todos os empregos criados 
por elas no ano passado. 

 

Congresso mantém veto presidencial a programa de microcrédito 

26/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Congresso manteve veto presidencial à lei que atualiza o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), voltado para financiar atividades 
produtivas de empreendedores e pequenos negócios.  
 

Dentre outras determinações, a lei amplia de R$ 120 mil para R$ 200 mil o limite de 
renda ou receita bruta anual para enquadramento dos beneficiários do PNMPO.  

 
O trecho vetado pelo presidente Michel Temer, e confirmado pelo Congresso, fixava 
em 2% ao mês o valor das taxas de juros efetivadas nas operações de microcrédito 

com recursos do FAT, proibindo a cobrança de qualquer outra despesa, à exceção da 
taxa de abertura de crédito.  

 
Para vetar o dispositivo, o governo explicou que “a definição, em instrumento legal, 
da taxa de juros ou outra modalidade de taxa aplicável a operações de crédito dificulta 

eventuais ajustes decorrentes de alterações na política monetária, podendo acarretar 
prejuízo à oferta de crédito e prejudicar o alcance dos objetivos da política de 

microcrédito, indo contra os objetivos do projeto sob sanção.”  
 
A Câmara manteve o veto por 202 votos a 73. Com isso, o veto não precisou ser 

analisado pelo Senado. 
 

Áreas industriais do Brasil estão na mira de japoneses e árabes 

26/04/2018 – Fonte: DCI 
 

Interesse está nos setores de alimentos e energia; estados e municípios discutem 
transferir as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) para a iniciativa privada 

 

 
 

Porto de Pecém: ZPE do Ceará elevou as exportações do estado  
 

Um dos focos do governo federal tem sido atrair recursos estrangeiros para as Zonas 
de Processamento de Exportação (ZPEs) nacionais e as conversas que mais avançaram 
no último ano foram com empresas do Japão e dos países árabes. 
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É o que conta a secretária-executiva do Conselho Nacional das ZPEs (CZPE) do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Thaíse Dutra. Além disso, 
a representante afirma que, diante da restrição orçamentária do setor público, 

prefeituras e estados estudam conceder ou transferir a administração dessas áreas 
industriais para a iniciativa privada.  

 
Em âmbito estadual, essa discussão está ocorrendo nos governos do estado do Rio de 

Janeiro, com a ZPE de Porto do Açu, e do Acre, com a área industrial em Senador 
Guiomard. Na esfera municipal, há debates na prefeitura de Boa Vista, em Roraima, a 
respeito da ZPE que leva o mesmo nome da cidade, e em Fernandópolis, em São Paulo.  

 
O estado do Rio Grande Norte e a prefeitura de Macaíba também avaliam a 

transferência da ZPE de Macaíba ao setor privado. Uma área de 100 a 150 hectares 
de uma zona de processamento exige um investimento de R$ 50 milhões.  
 

Na próxima semana, representantes do Mdic e das ZPEs de Pecém, no Ceará, e de 
Uberaba, em Minas Gerais, irão para Dubai, nos Emirados Árabes, para participar de 

um congresso internacional de zonas francas. 
 
A ideia, informa Thaíse, é dar continuidade às tratativas já iniciadas com empresários 

árabes para trazer recursos às nossas zonas industriais. O setor de interesse deles é 
a produção de alimentos, dada a preocupação com a segurança alimentar da 

população do Oriente Médio.  
 
A secretária do CZPE ressalta que o governo tem interesse de estimular parcerias entre 

os locais de processamento de exportação do Brasil e as zonas francas árabes. Uma 
das maiores, chamada Jebel Ali, está situada em Dubai, e abriga mais de 7.000 

companhias. 
 
Thaíse explica que o intuito de uma eventual parceria é agregar valor aos produtos, 

ampliando a pauta e a rentabilidade das exportações nacionais. Ao invés de vender 
boi vivo, uma ZPE brasileira pode, por exemplo, fazer um corte especial ou fabricar 

embutidos para que, ao chegar na zona franca de outro país, as empresas coloquem 
suas marcas e distribuam ao mercado interno. 
 

O Mdic também tem se reunido com o setor privado e representantes do governo 
japonês. No último dia 7, 24 empresários do Japão estiveram no Brasil visitando a ZPE 

do Ceará.  
 
Segundo Thaíse, haviam companhias doa setores automotivo e de energia eólica. Em 

julho, o governo brasileiro embarca para o país asiático para participar de um evento 
entre as confederações industriais dos das duas nações.  

 
Além de Pecém, as ZPEs de Uberaba e a de Parnaíba, no Piauí, já manifestaram 

interesse em participar do evento. Para a secretária do Mdic, o objetivo é tentar 
avançar na concretização com acordos entre japoneses.  
 

Apesar do foco na atração de investimentos estrangeiros, o Mdic também tem se 
reunido com entidades do setor produtivo nacional, principalmente do setor do 

agronegócio, como a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) e a 
Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). 
 

No Ceará  
O secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Cesar Ribeiro, 

destaca, inclusive, que 20 empresas do setor de pedras ornamentais assinaram 
protocolo de intenção para produzir na ZPE de Pecém. Uma das empresas é do Grupo 
Imarf, companhia cearense que atua há quase 40 anos na cadeia produtiva de rochas 

ornamentais. A empresa deve instalar a infraestrutura industrial na ZPE de Pecém até 
o final deste ano. 



“Já na área de energias renováveis, está prevista a instalação de uma fábrica de 
painéis solares fotovoltaicos pela Prisma Solar do Brasil, que assinou Protocolo de 
Intenções com o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico (SDE)”, diz Ribeiro, acrescentando que a Prisma Solar do Brasil prevê 
investimento inicial de R$ 100 milhões, com estimativa de atingir R$ 500 milhões em 

operações futuras. 
 

Desafios  
Apesar de haver, hoje, 25 zonas de processamento de exportação criadas no Brasil, 
somente a de Pecém está em funcionamento. Para o presidente da 

 
Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (ABRAZPE), Helson 

Braga, esse cenário é resultado do atual regime de ZPEs no País, que exige que no 
máximo somente 20% da produção seja direcionada para o mercado doméstico.  
 

“Poucas empresas no Brasil conseguem exportar 80% do que fabricam, o que faz com 
que uma parcela muito pequena das companhias consiga entrar nas zonas de 

processamento de exportação”, diz. 
 
Por esses motivos, Braga entende que reduzir para 60% a exigência de exportação 

pode alavancar a política de ZPEs no Brasil. Já existe um projeto de lei (PL) que diminui 
essa faixa, o PL 5.957/2013, que está tramitando no Congresso Nacional. Braga espera 

que o projeto seja aprovado neste semestre.  
 
“A maioria dos países já não exige que as empresas instaladas em zonas francas 

exportem”, diz o representante da ABRAZPE. 
 

Camex se reúne para tratar de temas do comércio exterior brasileiro 

26/04/2018 – Fonte: MDIC 
 

 
 

Ministros autorizam Mapa e MRE a elaborarem estudo com análise técnico-jurídica 
sobre uma eventual abertura de contencioso na OMC contra a União Europeia 

 
O Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) se reuniu nesta 
quarta-feira, no Palácio do Planalto. A reunião foi coordenada pelo presidente do 

Conselho, Ministro Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.  
 

Também estiveram presentes os ministros Marcos Jorge de Lima (MDIC), Blairo Maggi 
(Agricultura), Aloysio Nunes (MRE), Eduardo Guardia (MF) e Valter Casemiro (MTPA). 
 

Por unanimidade, os ministros autorizaram os Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e das Relações Exteriores (MRE) a conduzirem estudos técnicos 

e análises jurídicas, que orientarão o posicionamento brasileiro numa eventual 
abertura de um contencioso, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
contra a União Europeia. 

 
A medida integra as ações do governo brasileiro em decorrência da decisão anunciada 

pela União Europeia de descredenciar frigoríficos brasileiros como exportadores de 
carne de frango salgada para países do bloco. 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3243-camex-se-reune-para-tratar-de-temas-do-comercio-exterior-brasileiro


Secretária-executiva do MDIC destaca Agenda Brasileira da Indústria 4.0 em 

feira do setor industrial 

26/04/2018 – Fonte: MDIC 

 

 
Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (Feimec) reúne mais de 900 grandes 
empresas que atendem diversos segmentos industriais em São Paulo 
 

A secretária-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), Yana Duramesq, destacou nesta terça-feira, em São Paulo, as ações tomadas 

pelo governo federal para que o setor industrial brasileiro se adapte às inovações 
tecnológicas, entre elas a Agenda Brasileira para Indústria 4.0, coordenada pelo MDIC 
e ABDI.  

 
Duramesq foi uma das convidadas para a abertura da Feira Internacional de Máquinas 

e Equipamentos (Feimec), evento que reúne cerca de 900 grandes empresas nacionais 
e internacionais fornecedoras de diferentes segmentos industriais. 
 

Segundo a secretária-executiva do MDIC, a Indústria 4.0 é um conceito novo que 
mudará a forma de lidar com a produção de bens de consumo e materiais. “Todos nós 

sabemos que o Brasil precisa de uma indústria forte e preparada para o advento da 
4ª Revolução Industrial.  

 
O governo e o MDIC têm um papel importante neste debate ao formular políticas 
públicas que buscam preparar o setor industrial para essas mudanças tecnológicas”, 

pontuou. 
 

Como explicou Dumaresq, uma das principais ações neste sentido é a Agenda 
Brasileira da Indústria 4.0, lançada em março, que reúne um conjunto de ações e 
medidas para fomentar a adoção de novas tecnologias na linha produtiva das 

indústrias, como a abertura de linhas de crédito de cerca de R$ 9 bilhões de reais para 
modernização de pequenas, médias e grandes empresas. 

 
Também está prevista a destinação de recursos para investir na formação de 
trabalhadores.  

 
“Estamos atentos às novas qualificações exigidas de nossa mão de obra neste processo 

de transição. É evidente que novas funções serão criadas. Por isso, também vamos 
destinar recursos para treinamento de professores de educação profissional e 
tecnológica”, disse. Fazem parte deste esforço para qualificação profissional o MDIC, 

o Ministério da Educação e a Comissão Europeia. 
 

A retomada da atividade da indústria também foi lembrada pela representante do 
MDIC.  
 

“Em 2017, a produção industrial brasileira registrou crescimento de 2,5% na 
comparação com 2016. Trata-se do primeiro resultado anual positivo desde 2013, 

quando foi registrada alta de 2,1%. E o setor de bens de capital foi um dos que mais 
contribuiu para esta retomada, com um crescimento de 6% no ano passado. Para 
2018, o governo federal espera um crescimento ainda mais consistente”, frisou. 
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Duramesq finalizou sua fala na Feimec  reforçando a importância do setor de máquinas 
e equipamentos para o progresso tecnológico do país. “Esse setor é um aliado na 
conquista de mercados externos e é capaz de reduzir os custos e aumentar a 

produtividade e competitividade dos diversos setores produtivos. Desta forma, tenho 
a certeza de que grandes negócios vão ser fechados nesta edição da feira”, afirmou. 

 
Feimec 2018 

A Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos é considerada o mais importante e 
completo evento do setor de indústria de máquinas e equipamentos da América Latina. 
Promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(ABIMAQ), a Feimec reúne representantes de toda cadeia de máquinas, equipamentos, 
peças e ferramentas e promove rodadas internacionais de negócios. O evento acontece 

até 28 de abril em São Paulo 
 

Secretário de Inovação destaca estratégia brasileira de negócios de impacto 
em evento da ONU 

26/04/2018 – Fonte: MDIC 

 

 
Marcos Vinícius de Souza apresentou, em Nova York, a Estratégia Nacional de 

Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto), instituída em dezembro do ano 
passado 

 
O Brasil é um dos pioneiros no debate sobre negócios de impacto, como são chamados 
os empreendimentos que conciliam lucro e impacto socioambiental positivo. 

 
É por este motivo que o secretário de Inovação e Novos Negócios do MDIC, Marcos 

Vinícius de Souza, foi convidado a participar, nessa terça-feira, de um seminário 
organizado pelas Nações Unidas (ONU) e OCDE (Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico) sobre esse assunto em Nova York, nos Estados Unidos. 

 
Como explicou o secretário, existem no Brasil mais de quinhentas empresas de 

impacto nos mais diversos setores da economia, como habitação, turismo, educação 
e tecnologia. Para ampliar o número desses empreendimentos, o governo criou, em 
dezembro de 2017, o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto.  

 
O grupo, presidido pelo MDIC e integrado por membros de outros órgãos do governo 

e da sociedade civil, se reúne periodicamente para propor, monitorar e articular ações 
que incentivem a criação e desenvolvimento dos negócios de impacto. 
 

“Estamos discutindo, entre outras medidas, a ampliação da oferta de capital aos 
empreendimentos que geram impacto socioambiental e como conectar esse tipo de 

negócio a cadeias de fornecedores de grandes empresas”, explicou o secretário. 
 

Segundo Marcos Vinícius, o Brasil é um dos primeiros países a elaborar uma política 
pública para o setor. “O comitê e a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios 
de Impacto (Enimpacto) somam esforços de 16 órgãos do governo, além de 

representantes da sociedade civil e do setor empresarial. Recentemente, a OCDE nos 
destacou como referência internacional no assunto”, disse. 

 
Participaram do evento o embaixador Pio Wennubst, subdiretor-geral e chefe do 
Departamento de Cooperação Global da Agência Suíça para o Desenvolvimento; Karen 

Wilson, do Departamento de Finanças para o Desenvolvimento Sustentável da OCDE; 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3241-secretario-de-inovacao-destaca-estrategia-brasileira-de-negocios-de-impacto-em-evento-da-onu
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Rodrigo Salvado, vice-diretor do Departamento de Políticas de Desenvolvimento e 
Finança da Fundação Bill & Melinda Gates; Anthony Tonee Ndungu, fundador da 
Kytabu; Judith Karl, secretária-executiva do Fundo de Desenvolvimento de Capital das 

Nações Unidas (UNCDF, na sigla em inglês); Charlotte Petri Gornitzka, membro do 
Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE; Abul Kalam Azad, do governo de 

Bangladesh; Grete Faremo, subsecretária-geral da ONU e diretora-executiva do 
Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS); e John Morris, CEO 

da 17 Asset Management. 
 
Histórico 

Internacionalmente, a agenda de negócios de impacto surgiu em julho de 2013, 
quando foi criada a Força Tarefa de Investimento de Impacto dos países do G7 

(Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e da 
Austrália, destacada como membro observador. 
 

Em 2015, esse grupo passou a se chamar Global Steering Group (GSG) e cinco novos 
países foram incluídos nas discussões sobre o tema: Brasil, Índia, Portugal, México e 

Israel. 
 
A Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais (FTFS) tem se dedicado, desde 2014, a 

mapear, conectar e apoiar os principais atores e agendas estratégicas para destravar 
fontes de investimento. 

 
Em agosto de 2016, o MDIC firmou um Acordo de Cooperação Técnica com a FTFS, 
tornando-se ponto focal na articulação de órgãos federais nesse tema. 

 
Em dezembro de 2017, o governo brasileiro instituiu a Estratégia Nacional de 

Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto) e o Comitê de Negócios de Impacto.  
 
O grupo é formado por representantes dos ministérios da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços; Relações Exteriores; Fazenda; Desenvolvimento Social; Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e da Casa 

Civil. Além disso, o Comitê tem membros da Escola Nacional de Administração Pública, 
Comissão de Valores Mobiliários, Financiadora de Estudos e Projetos, CNPq, BNDES, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Apex-Brasil e Sebrae e dez representantes 

do setor privado e de organizações da sociedade civil. 
 

Governo discute projeto de lei para ajustar reforma trabalhista 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

PL teria três pontos, entre eles o que dificulta a atuação de grávidas e 
lactantes em ambiente insalubre  

 
Para contornar as críticas sobre o endurecimento das regras da reforma trabalhista, o 

presidente Michel Temer discute um projeto de lei para retomar pontos que estavam 
na medida provisória que perdeu a validade nesta semana. 
 

A ideia é enviar ao Congresso Nacional uma proposta com pelo menos três pontos: 
dificultar a atuação de grávidas e lactantes em ambiente insalubre, indenização por 

danos morais proporcional ao teto do INSS (e não ao salário) e a taxação de 
gratificações pagas a trabalhadores em cargos de chefia. 
 

Esses pontos, que estavam em vigor durante a vigência da medida provisória, só se 
tornariam lei após a aprovação do projeto no Poder Legislativo—que tem dificultado a 

aprovação de pautas governistas e deve diminuir as sessões de votação com o início 
da campanha eleitoral. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/governo-desiste-de-decreto-e-agora-avalia-projeto-de-lei.shtml
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A previsão, segundo o Palácio do Planalto, é enviar a iniciativa até o fim de maio. Antes 
disso, será editado decreto com regulamentação da reforma na próxima semana. O 
projeto de lei é necessário diante da impossibilidade de o decreto alterar pontos da 

reforma trabalhista. 
 

Uma das entidades críticas à reforma trabalhista, a Anamatra (Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho), aponta que um decreto, neste caso, só pode 

regulamentar pontos que já se tornaram lei. "Não pode haver inovação", explicou 
Guilherme Feliciano, presidente da associação, que já planeja acionar o STF (Supremo 
Tribunal Federal) se forem cometidos "excessos" em decretos ou portarias. 

 
"O contrato intermitente precisa de regulamentação", afirma Marcia Brandão, 

advogada do Braga & Moreno. "Com a MP já estava confuso e agora ficou mais confuso 
ainda." Para Daniel dos Santos, associado do Trench Rossi Watanabe, havia uma 
resistência a esses contratos porque estavam regulados por medida provisória. Um 

projeto de lei poderia ser uma solução. 
 

Entidades celebram queda de Medida Provisória e querem mais intermitentes 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Associação de restaurantes é a maior defensora de contrato de trabalho por 
hora; já são mais de 16 mil nessa modalidade  
 

 
A Associação Brasileira de Bares & Restaurantes tem uma campanha publicitária 
pronta para instruir restaurantes sobre a contratação de intermitentes - Mateus 
Bruxel-29.out.2010  

 
A queda da MP (medida provisória) que regulamentava a reforma trabalhista foi 

comemorada por empresários dos setores de comércio e serviços, que esperam 
ampliar o uso do contrato de trabalho intermitente nos próximos meses. Para 
advogados ouvidos pela Folha, porém, a celebração é precipitada já que a insegurança 

jurídica desse tipo de contratos foi agravada sem a MP. 
 

Criada pela reforma, a modalidade intermitente permite que o funcionário ganhe por 
tempo trabalhado, desde que respeitado o salário mínimo por hora (R$ 4,26). A 

convocação ao serviço deve ser feita com três dias de antecedência. 
 
A MP regulamentava uma série de pontos desse tipo de trabalho. Determinou que, se 

receber menos que o mínimo, o trabalhador precisaria pagar a diferença da 
contribuição previdenciária para poder se aposentar. 

 
O texto também esclareceu que o intermitente teria direito a auxílio-doença e salário-
maternidade, pagos pela Previdência Social, e acabou com a obrigação do funcionário 

de pagar uma multa de 50% de sua remuneração caso faltasse ao trabalho. 
 

Foi criada, ainda, uma quarentena de 18 meses, para evitar que demitidos fossem 
recontratados como intermitentes, e o trabalhador ganhou a possibilidade de parcelar 
as férias em até três períodos. 

 
Agora, todas essas previsões foram revogadas. Com mais de mil emendas propostas 

(muitas vindas da oposição), a MP caducou nesta segunda-feira (23), sem tramitar. 
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"Dei graças a Deus que [a MP] acabou não passando", diz Ivo Dall'Acqua Junior, vice-
presidente da FecomercioSP. "Ia dar uma salada de frutas no Congresso, com todas 
essas emendas, e era um texto excessivo, redundante." 

 
Paulo Solmucci, presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares & Restaurantes) 

e da Unecs (União Nacional de Entidades de Comércio e Serviço), diz que o fim da MP 
é um sinal verde para ampliar contratações intermitentes, especialmente por redes de 

fast food que adotam essa modalidade em outros países. 
 
A Abrasel tem uma campanha publicitária pronta para instruir restaurantes sobre a 

contratação de intermitentes. 
 

"As grandes redes vão adotar e dar o exemplo para as pequenas. Até junho, vamos 
surpreender o Brasil com o número de contratações de intermitentes", afirma. Mas a 
segurança dessa expansão depende de como vão reagir os tribunais e do teor da nova 

proposta de regulamentação que o governo planeja, segundo advogados. 
 

Brasil é o País com a maior percepção de corrupção 

26/04/2018 – Fonte: DCI 
 

Apesar de 96% dos empresários enxergarem práticas ilícitas no ambiente de negócios, 
faltam programas de integridade nas empresas, revela estudo da EY  

 

 
 
Ricardo Bomfim • São Paulo 
Publicado em 26/04/18 às 05:07 

O Brasil é o país em que os empresários mais enxergam corrupção ocorrendo nos 
negócios, de acordo com estudo publicado pela consultoria EY nesta quarta-feira (25). 

Ao mesmo tempo, poucos executivos cumprem completamente a Lei Anticorrupção. 
 
Segundo o sócio de investigação e fraudes da EY, Guilherme Meister, todos os 

entrevistados reconhecem as fraudes e crimes corporativos como problemas, mas 
poucos tomam atitudes efetivas para enfrentar o problema dentro de seus próprios 

negócios. “Ao mesmo tempo em que 10% dos nossos entrevistados admitiram já ter 
feito pagamentos para obter vantagens comerciais, 96% defendem que demonstrar 
integridade é importante para a empresa. Há pelo menos 6% de respostas 

discordantes aí”, avalia o especialista. 
 

De acordo com a pesquisa, por volta de 96% dos empresários brasileiros percebem a 
existência de corrupção no ambiente de negócios. Em 2014, antes da Operação Lava 
Jato ganhar exposição da mídia por conta da prisão do ex-diretor de abastecimento 

da Petrobras, Paulo Roberto Costa, este percentual era de 70%.  
 

No entanto, a quantidade de entrevistados que entende ser justificável oferecer 
presentes, viagens e pagamentos em dinheiro para conquistar negócios caiu de 20%, 
em 2014, para 18% este ano. 

 
A Lei 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, determina que será aplicada, 

administrativamente a pessoas jurídicas responsáveis por crimes e fraudes, uma multa 
de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício antes da instauração do 

processo administrativo dependendo da gravidade e da natureza das infrações.  
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O artigo 7º da mesma legislação aponta que a existência de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade será levada em consideração na aplicação 
destas sanções.  

 
Para o sócio da Compliance Total, especialista da área e ex-diretor de compliance da 

Siemens na América Latina, Wagner Giovanini, as empresas possuem uma visão 
equivocada do que significa fazer um programa de integridade.  

 
“A lei brasileira não está baseada no compliance, mas sim, na integridade. Esse 
conceito é mais abrangente que o primeiro, pois estabelece a necessidade de fazer o 

certo por convicção e não por imposição da lei. Para ser íntegro, pressupõe-se 
alinhamento com caráter, honestidade, ética, moral”, afirma o executivo.  

 
Giovanini explica que os programas devem conter canais de denúncia e controle das 
práticas dos fornecedores.  

 
O professor da Fundação Instituto de Administração (FIA) e da Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), Robert Henry Srour, diz que a principal 
dificuldade em se criar um programa sério de integridade no Brasil é a forma como o 
tema é encarado no País.  

 
“Os empresários montam programas de integridade como necessidade para 

preservarem o capital reputacional. Eles não mudaram a cabeça daquela cultura do 
‘jeitinho’, mas se acharam espremidos contra a parede com a melhora dos 
mecanismos de punibilidade”, comenta.  

 
Srour destaca que é preciso mexer no âmago do problema, que são os padrões 

culturais. “Não é cumprir a norma por medo da sanção. É preciso comprar a norma, 
entendendo por que ela foi instituída.” 
 

Rico quer gestor que dê retorno e identifique oportunidades, afirma pesquisa 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Pesquisa entrevistou famílias com mais de R$ 5 milhões de patrimônio sobre 
investimentos  

 

  
 
A maioria dos investidores mais endinheirados do país, que contratam um gestor 

especializado para administrar suas aplicações, busca alguém que consiga identificar 
os melhores produtos do mercado e aumentar sua fortuna. 
 

Essas percepções foram compiladas em pesquisa feita pela gestora GPS Investimentos 
e pela Fundação Dom Cabral. O objetivo era saber como as famílias com mais de R$ 

5 milhões de patrimônio tomam decisões sobre a gestão dos investimentos, em meio 
a um cenário de queda de juros que exige uma maior diversificação do portfólio. 
 

A busca por resultado e por alguém que identifique os melhores produtos foi citada 
por 65% dos entrevistados --foram 54 entrevistas pessoais e cem questionários online. 

 
Paulo Miguel, sócio e responsável pelas estratégias de investimento da GPS, diz que a 
gestora tenta trazer alternativas de investimento que lidem com esse cenário de queda 
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de juros. "Mais investimentos em ativos privados, tudo o que envolve private equity e 
venture capital, e vários segmentos com oportunidades distintas, como investimento 
imobiliário", afirma. 

 
De acordo com a pesquisa, 84% dos entrevistados acha importante investir tanto no 

mercado local quanto no externo, em uma busca por minimizar o risco do Brasil e 
também pela diversificação do patrimônio. 

 
Esse público também tem usado mais a tecnologia na gestão de seu patrimônio, diz 
Rogério Zanin, sócio-gestor da GPS. 

 
"A demanda, de fato, é crescente por parte dos investidores. Lançamos um aplicativo 

da GPS em outubro do ano passado, temos tido informações no site. As pessoas estão 
trocando o computador pelo smartphone." 
 

Março tem saída recorde de capital estrangeiro 

26/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Estrangeiros se desfizeram de parte dos investimentos financeiros no Brasil e 
remeteram ao exterior US$ 7,8 bilhões no mês passado que estavam em ações e 

títulos de renda fixa no País.  
 

Essa foi a maior saída de capitais financeiros registrada em março em toda a série do 
Banco Central, iniciada em 1995. Uma parte desse dinheiro voltou nos últimos dias e 
US$ 4,4 bilhões ingressaram em 23 dias de abril.  

 
Dados apresentados nessa quarta-feira, 25, pelo BC mostram que tem havido forte 

volatilidade no fluxo de capital estrangeiro interessado em aplicações financeiras no 
Brasil.  
 

Houve ingresso de US$ 9 bilhões para essas operações em janeiro, US$ 481 milhões 
entraram em fevereiro e US$ 7,8 bilhões saíram no mês passado. Um ano antes, os 

valores oscilaram em ritmo menos intenso: entrada de US$ 1,6 bilhão em janeiro e 
saídas de US$ 751 milhões em fevereiro e US$ 2,9 bilhões em março de 2017.  
 

“Há volatilidade, mas o dado de abril indica que houve volta parcial desses recursos 
em abril”, diz o chefe do departamento de estatísticas do Banco Central, Fernando 

Rocha. O técnico defende que “é de se esperar que esses dados sejam mais voláteis”.  
 
Uma das razões é a própria natureza da operação. “Provavelmente, há investidor que 

se aproveita da rentabilidade de curto prazo.”  
 

Retorno  
Outro fator mencionado como influência para esse movimento é a taxa de câmbio, já 

que o que importa para esse grupo é o retorno em moeda estrangeira e não em reais.  
O técnico do BC não fez nenhuma relação entre o sobe e desce dos estrangeiros com 
as eleições.  

 
“O binômio incerteza e estabilidade contribui para as decisões dos investidores, mas, 

sobre a incerteza eleitoral, acredito que não é o caso de um comentário do BC”, disse.  
 
Questionado sobre a recente alta do dólar e as cotações próximas de R$ 3,50, Rocha 

disse que o efeito sobre o balanço de pagamentos não é uniforme.  
 

“Quem viajará em julho, pode esperar para comprar dólares e ver o que acontecerá. 
Já as exportações ou o investimento direto não são significativamente afetados”, 
afirmou.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/marco-tem-saida-recorde-de-capital-estrangeiro/


No 5º dia de alta, dólar testa R$ 3,50 e fecha no maior nível em quase 2 anos 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Aposta em mais aumentos de juros nos EUA e cautela com eleições 
pressionam moeda  

 
Dólar sobe pelo 5º dia e fecha no maior nível desde junho de 2016 - REUTERS  
 

O dólar teve o quinto dia seguido de alta em relação ao real e testou o patamar de R$ 
3,50 nesta quarta-feira (25), ainda impactado pela projeção dos investidores com 
altas adicionais de juros nos Estados Unidos e por uma cautela com o cenário eleitoral 

no Brasil. A Bolsa brasileira caiu pelo 2º dia. 
 

A Bolsa brasileira teve queda de 0,50%, para 85.044 pontos. O volume financeiro foi 
de R$ 11,2 bilhões, contra giro médio diário de R$ 10,4 bilhões. O dólar comercial 
subiu 0,46%, para R$ 3,486, maior nível desde 13 de junho de 2016, quando terminou 

a R$ 3,487. O dólar à vista, que fecha mais cedo, avançou 1,03%, para R$ 3,508. 
 

O dólar começou o dia pressionado e, na máxima, atingiu R$ 3,517. A alta refletiu um 
novo aumento dos rendimentos dos títulos públicos americanos de dez anos, que 
superaram 3,03% ao ano. 

 
Essa elevação respondeu a uma maior demanda dos investidores pelo papel, com a 

expectativa de que o aumento dos preços das commodities vá gerar pressão 
inflacionária nos Estados Unidos, o que levaria o banco central americano a altas 
adicionais de juros no país. 

 
"O investidor busca tranquilidade tanto do lado externo quanto do interno, mas não 

encontra refresco. A gente vê que, nesses últimos dados americanos, a inflação veio 
mais forte, o que gerou dúvidas sobre os três aumentos esperados de juros nos EUA 
neste ano. O mercado já fala em até cinco", afirmou Reginaldo Galhardo, gerente de 

câmbio da Treviso Corretora. 
 

"Se a inflação subir, o banco central americano vai ter que utilizar a ferramenta para 
conter um pouco o aumento de preços. Há muitas incertezas pela frente, o que leva o 
investidor a procurar proteção." 

 
Essa proteção se dá pela compra de dólar ou contratos futuros de dólar, como uma 

forma de travar uma cotação da moeda americana em meio a um cenário em que uma 
maior desvalorização do real possa comprometer o ganho desse investidor.  
 

"Quem investiu está protegendo o capital, quem está na Bolsa protege as ações, e 
ainda há quem esteja desmontando a operação e repatriando dinheiro para os Estados 

Unidos, para aplicar em títulos do governo", diz Galhardo. "É o único título que nunca 
deixará de ser pago. O investidor procura uma tranquilidade, mesmo em detrimento 

de um retorno maior, para não ficar nessa gangorra que a gente está." 
 
Nessa equação entra a questão política, com a falta de uma clareza sobre a política 

econômica dos pré-candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto. Nesta 
quarta, também pesou a incerteza envolvendo a possibilidade de o STF (Supremo 

Tribunal Federal) retirar do juiz Sergio Moro as ações envolvendo o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
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"Se o Lula volta, ele continua com 30% de intenção de voto. Pode lançá-lo a presidente 
do país, o que dá mais um dos motivos para a valorização do dólar", diz Galhardo. 
 

O Banco Central vendeu nesta sessão o lote de até 3.400 contratos de swaps cambiais 
(equivalentes à venda de dólares no mercado futuro). Até agora, já rolou US$ 2,210 

bilhões dos US$ 2,565 que vencem em maio. 
 

O CDS (credit default swap, espécie de termômetro de risco-país) se valorizou 0,53%, 
para 172,1 pontos. No mercado de juros futuros, os contratos mais negociados 
subiram. O DI para julho deste ano avançou de 6,253% para 6,260%. O DI para 

janeiro de 2019 teve alta de 6,230% para 6,245%. 
 

AÇÕES 
Dos 64 papéis do Ibovespa, 31 subiram e 33 caíram. O dia foi de estreia na Bolsa das 
ações da Hapvida, de planos de saúde. Os papéis dispararam 22,77%, para R$ 28,85. 

Eles haviam sido precificados a R$ 23,50. Na segunda, a Intermédica fez a primeira 
oferta inicial de ações do ano na Bolsa brasileira. 

 
A empresa subiu 22,7% na estreia. A Braskem caiu 3,77% e a Kroton teve queda de 
3,38%.  

 
As ações da Petrobras estiveram entre as maiores quedas do Ibovespa, com perda de 

quase 3%, mesmo com alta dos preços do petróleo no exterior. Os papéis mais 
negociados da estatal tiveram queda de 2,99%, para R$ 21,73. As ações com direito 
a voto caíram 3,17%, para R$ 23,50. 

 
Na ponta positiva, as ações da Qualicorp subiram 5,42%. A Suzano se valorizou 

3,98%, e a Localiza teve ganho de 3,30%. A mineradora Vale teve desvalorização de 
0,75%, para R$ 47,95. 
 

No setor financeiro, as ações do Itaú Unibanco caíram 0,59%. As ações preferenciais 
do Bradesco subiram 1,22%, e as ordinárias se valorizaram 1,54%. O Banco do Brasil 

avançou 1,31%, e as units —conjunto de ações— do Santander Brasil recuaram 
3,06%. 
 

O banco divulgou, na noite de terça-feira (24), aumento de 25,4% no lucro no primeiro 
trimestre, para R$ 2,859 bilhões. "Está um papel caro. O balanço veio positivo, mas, 

como o banco soltou o resultado na terça-feira lá fora, parte da puxada ocorreu na 
sessão de terça", diz Rafael Passos, analista da Guide Investimentos. 
 

Investidor da Bolsa busca proteção e ajuda a pressionar o dólar 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Investidor não quer sair do mercado acionário brasileiro, mas também não 

quer risco cambial  
 

 
Corretos na Bolsa de Nova York - Spencer Platt/Getty Images/AFP  

 
Além da perspectiva de um ritmo mais intenso no aumento de juros nos Estados 

Unidos, existe outro componente interno acentuando a alta do dólar ante o real: a 
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desconfiança do investidor que não quer sair do mercado acionário local, mas também 
não quer correr o risco cambial. Na manhã desta quarta (25), o dólar abriu a R$ 3,50. 
 

O investidor estrangeiro está não apenas comprando ações na Bolsa brasileira; ao 
mesmo tempo, está adquirindo dólar ou contrato futuro de dólar (ativo atrelados à 

moeda) para proteger o investimento em ações do risco de desvalorização do câmbio. 
 

A operação casada explica outro fato peculiar: a falta da natural correlação entre 
câmbio e mercado de capitais. Pela regra, Bolsa e câmbio têm comportamentos 
inversos. Se há confiança em relação a um país, a sua Bolsa sobe e o dólar cai. Se há 

percepção de risco, ocorre o contrário, a Bolsa cai e o dólar sobe. 
 

Agora, porém, enquanto o dólar se valoriza cerca de 5% no mês, a Bolsa acumula 
ganho de 0,12%. 
 

"O estrangeiro está otimista com a Bolsa, mas vê a situação do Brasil no médio e longo 
prazo mais tumultuada, porque temos uma situação fiscal difícil e um cenário eleitoral 

incerto", avalia o economista André Perfeito. 
 
"Se a Bolsa ficar cada vez mais barata em dólar, como ocorre quando o real se 

desvaloriza, é desvantajoso para ele." Para o economista, não há boas notícias que o 
governo possa dar e que sirvam para amenizar esse panorama. 

 
"Para que os estrangeiros tivessem uma visão mais positiva do Brasil, seria preciso 
que surgissem novas boas notícias, mas não tem como o governo dar boas notícias. 

Logo, há receio de uma piora no cenário, com governo paralisado e economia 
estagnada", afirma. 

 
O dólar registrou nesta terça-feira (24) o quarto dia de valorização seguido ante o 
real. Desde segunda (23), o dólar já se valorizou 1,87%. 

 
No último pregão, o comercial teve alta de 0,49%, para R$ 3,470. Dessa forma, 

renovou o maior patamar desde 2 de dezembro de 2016, quando a moeda encerrou a 
R$ 3,473. 
 

Confiança de serviços cai 0,2 ponto em abril ante março, aponta FGV 

26/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 0,2 ponto na passagem de março para 
abril, a segunda queda consecutiva, descendo ao patamar de 91,2 pontos, na série 

com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 26. 
Com o resultado, o indicador de médias móveis trimestrais caiu pela primeira vez 

desde agosto do ano passado, -0,2 ponto.  
 

“A nova queda do ICS em abril, mais suave que a de março, reflete um ajuste nas 
expectativas empresariais, provavelmente relacionado às incertezas originárias no 
campo político”, avaliou Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da 

FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.  
 

Houve piora em nove das 13 principais atividades pesquisadas. O desempenho 
negativo foi determinado pela perda de 0,8 ponto no Índice de Expectativas, 
influenciado pelo indicador de Tendência dos negócios, que caiu 4,5 pontos. Já o Índice 

da Situação Atual (ISA-S) avançou 0,4 ponto em abril, para 87,2 pontos, impulsionado 
pelo grau de satisfação com o volume de demanda atual, que avançou 1,5 ponto no 

mês, para 86,0 pontos.  
 
“Foram as perspectivas para a evolução do ambiente de negócios nos próximos seis 

meses que concentraram a pressão negativa sobre o resultado do mês. No contexto 
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atual, de recuperação gradual do ritmo de atividade, o processo eleitoral pode estar 
contribuindo para a maior volatilidade das expectativas”, completou Sales.  
 

Em abril, a piora das expectativas das empresas do setor de serviços veio 
acompanhada por um aumento nas observações negativas quanto ao clima político, 

que seguiam numa tendência de queda até março.  
 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de Serviços recuou 0,2 
ponto porcentual em abril ante março, para 82,6%. A coleta de dados para a edição 
de fevereiro da Sondagem de Serviços foi realizada entre os dias 2 e 20 deste mês. 

 

Camex aprova processo na OMC contra União Europeia 

26/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou, por unanimidade, o início dos 

estudos para a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) 
contra a União Europeia, que embargou a compra de carne de aves de indústrias 

brasileiras.  
 
Três ministérios se reuniram nessa quarta-feira, 25, em Brasília para definir uma 

estratégia unificada na OMC. Além de Blairo Maggi, pela Agricultura, estiveram 
presentes os ministros Aloysio Nunes Ferreira, das Relações Exteriores, e Marcos Jorge 

de Lima, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. “Esse resultado demonstra a 
solidez dos argumentos brasileiros em relação ao pedido do Ministério da Agricultura”, 
afirmou Maggi.  

 
No último dia 19, integrantes da Comissão Europeia votaram para que 20 unidades 

brasileiras que vendem carne de aves para a UE fossem retiradas da lista de 
exportadores ao bloco. Em nota, a Comissão citou “deficiências detectadas no sistema 
de controle oficial brasileiro”. Não há ainda confirmação oficial sobre as empresas 

envolvidas e a extensão das medidas, mas o Broadcast Agro teve acesso a um 
rascunho da lista com as prováveis 20 unidades, de nove empresas, que devem sofrer 

sanções. Nesta lista, há 12 unidades da BRF.  
 
Antes mesmo da decisão da UE, o ministro da Agricultura já havia indicado que, se o 

embargo fosse anunciado, iria recorrer à OMC, por considerar que o veto dos europeus 
fere as regras do comércio internacional. 

 

Cartórios fazem lobby contra cadastro positivo 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Banco de dados sobre consumidores tende a reduzir a inadimplência e o 

protesto de títulos, afetando a receita do negócio  
 

Grupos que representam os cartórios estão fazendo campanha contra o cadastro 
positivo, na tentativa de convencer parlamentares a derrubar projeto de lei que 

aguarda votação na Câmara dos Deputados. 
 

O texto prevê a inclusão automática de todos os consumidores ao cadastro, uma 
espécie de banco de dados de informações financeiras.  

 
Fontes do governo, que acompanham a votação, afirmam que os cartórios estão 
espalhando informações falsas ou imprecisas sobre o cadastro, na tentativa de 

interditar a tramitação na Câmara. O cadastro tende a reduzir a inadimplência e, por 
tabela, o número de títulos em protesto, encolhendo a receita dos cartórios. 
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Até agora, a pressão desses grupos tem dado certo em especial entre parlamentares 
que têm como vitrine política a defesa do consumidor.  
 

A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), era colocar o projeto em 
votação nesta quarta-feira (25), após tentativa frustrada nas últimas duas semanas, 

mas não houve sucesso.  
 

Durante tentativa de votação, circularam entre parlamentares panfletos contra o 
projeto, afirmando que o cadastro significaria a quebra de sigilo bancário de 
consumidores. Segundo a Folha apurou, os folhetos também foram entregues nos 

gabinetes de deputados. 
 

"A venda de dados pelo Facebook é fichinha perto disso", diz o papel, assinado pelo 
coletivo Tenho Direito de Saber, provavelmente se referindo ao escândalo de venda 
de informações de usuários da rede social à Cambridge Analitics, que utilizou os dados 

em campanhas eleitorais. 
 

Um dos advogados que militam no grupo, Tiago de Lima Almeida, trabalha em 
escritório que atuou na defesa do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil 
no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e no STF (Supremo Tribunal Federal). À Folha o 

advogado negou atuar em favor dos cartórios e disse que a militância não tem relação 
com o escritório. “É uma bandeira minha, a que respondo na pessoa física, não é do 

escritório.”  
 
Ele não soube informar quem financiou a confecção dos panfletos. “Temos uma página 

no Facebook com milhares de consumidores, te convido a participar”, disse. “As 
pessoas se mobilizam de maneira espontânea.” 

A campanha do coletivo inclui informações como “Quem ingressa no cadastro positivo 
autoriza a Serasa a vender seus dados por 15 anos.” Não é bem assim.  
 

O projeto prevê que os birôs de crédito, como Serasa, SPC e Boavista, poderão vender 
apenas uma nota do consumidor, formulada a partir de informações sobre pagamentos 

de contas, não pagamentos, atrasos e o comprometimento de renda com 
financiamentos. Para ter acesso ao cadastro completo, a empresa terá de solicitar 
autorização do próprio consumidor. 

 
Com mais informações, segundo a Serasa, líder entre os birôs hoje em atuação, a 

expectativa é que a inadimplência entre pessoas físicas possa cair 45%.  
 
Por trás da expectativa está a lógica de que consumidores e empresas excessivamente 

endividados terão mais dificuldade tomar mais crédito, evitando o efeito bola de neve. 
Empréstimos menos arriscados demandam custos menores na prevenção de calotes.  

 
Nas redes sociais, o Instituto Cartórios por um Brasil Melhor também faz campanha 

contra o cadastro.  
 
O principal argumento, segundo o presidente, Naurican Ludovico Lacerda, é que o 

cadastro positivo existe desde 2011, mas isso não contribuiu para a queda dos juros. 
Ao contrário, afirma ele, as taxas aumentaram.  

 
Naurican também se mostrou preocupado com o controle sobre os birôs e a 
responsabilidade sobre o vazamento de informações. 

 
“Em sete anos, desde que o cadastro foi criado, o spread [diferença entre o que o 

banco capta e a taxa final cobrada de consumidores] aumentou 50%. Isso é uma 
falácia, e a privacidade é um direito fundamental de todos nós. Esse cadastro positivo 
tem como interessados os birôs de crédito, que vão vender informações”, afirmou. 
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Cadastro positivo 
 

O que é? 
O cadastro positivo existe desde 2011, mas nunca decolou porque exige que 

consumidores peçam para entrar. Projeto que tramita na Câmara torna a adesão 
automática. Quem não quiser participar deve pedir a retirada de seu nome 

 
Como funciona? 
Birôs de crédito, como a Serasa, SPC e Boavista, reúnem informações fornecidas por 

bancos e concessionárias de serviços como água, luz e telefone e produzem uma nota, 
que é vendida a interessados em conceder crédito a empresas e consumidores 

 
O que muda? 

Hoje, o cadastro é negativo, ou seja, se uma conta deixou de ser paga, o consumidor 
entra na lista negra e não consegue mais crédito. Com o cadastro positivo, serão 
consideradas informações de pagamentos, atrasos e comprometimento da renda. 

Bancos e empresas interessadas em emprestar terão mais segurança e, com isso, 
dizem cobrarão menos juros 

 

Fluxo cambial total em abril até dia 23 está positivo em US$ 9,438 bi, diz BC 

26/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, informou 

nesta quarta-feira, 25, que o fluxo cambial total no País está positivo em US$ 9,438 
bilhões em abril até o dia 23. A cifra é resultado de um fluxo comercial positivo de US$ 
4,099 bilhões e de um fluxo financeiro positivo de US$ 5,340 bilhões no mesmo 

período.  
 

Na conta comercial, ocorreram em abril até o dia 23 importações de US$ 10,102 
bilhões e exportações de US$ 14,201 bilhões.  
 

Dentro das exportações foram US$ 2,555 bilhões de Adiantamento de Contrato de 
Câmbio (ACC), US$ 2,557 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,090 bilhões 

em demais operações. Dentro da conta financeira, ocorreram no período entradas de 
US$ 33,535 bilhões e saídas de US$ 28,195 bilhões.  
 

Com o movimento verificado em abril, até o dia 23, a posição vendida dos bancos no 
mercado à vista passou de US$ 20,574 bilhões no fim de março para US$ 11,267 

bilhões. 
 

Proposta da Fazenda para Rota 2030 não é tão boa, diz Ford 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Vice-presidente, Rogelio Golfarb, diz que a proposta em jogo limita os 
benefícios para as montadoras  

 
Fábrica da Ford em Taubaté (SP) volta a produzir em três turnos, como antes de 2015 
- Shannon Stapleton-29.mar.2018 / Reuters  

 
Ainda é cedo para que as montadoras tenham opinião sobre o avanço das negociações 

do Ministério da Fazenda com o Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
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Serviços) para definição do Rota 2030, defende Rogelio Golfarb, vice-presidente de 
assuntos corporativos da Ford América do Sul.  
 

"O mais importante para nós é a estabilidade das regras e que elas sejam mantidas 
por um período", disse sobre o novo programa de incentivos ao setor automotivo 

"Sem estabilidade jurídica, as empresas não conseguem fazer planos [de 
investimento] de longo prazo".  

 
Rogelio, que é vice-presidente da Anfavea, admitiu que a proposta em jogo agora, que 
limita os benefícios tributários previstos para as montadoras, não é tão boa quanto a 

de créditos, proposta antes pelo Mdic. "Ainda há necessidade de mais negociações", 
afirmou. 

 
Ministério da Fazenda e Mdic discordam sobre como as montadoras poderiam usar os 
créditos tributários, fruto de investimentos feitos em pesquisas no país. De um lado, 

o ministério defende que as empresas poderão utilizá-los só no pagamento de IRPJ 
(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido). Já o Mdic, apoiado por todas as montadoras, negocia que os benefícios 
possam ser utilizados no pagamento de qualquer imposto. 
 

Para Golfarb, ainda que a regra escolhida for a proposta pelo ministério, a expectativa 
de crescimento do mercado de 10% a 15% para 2018 não deve ser afetada. "Mas os 

investimentos feitos pelas companhias no país serão, o que pode refletir no mercado 
consumidor mais para frente", afirma. 
 

NOVO MOTOR 
Na manhã desta quarta (25), a companhia anunciou o início da produção de um motor 

e câmbio, antes importados da Índia, na fábrica de Taubaté, no interior paulista. O 
motor 1.5 Ti-VCT e o câmbio de transmissão MX65, que ates eram importados apenas 
para o modelo EcoSport, passa agora a ser feito no Brasil e usado também no modelo 

Ford Ka FreeStyle.  
 

O investimento não foi revelado e não haverá novas contratações. Mas a fábrica, que 
emprega 1.300 funcionários diretos e outros 1.000 indiretos, volta a produzir em três 
turnos, como antes de 2015. 

 
"A preocupação é que a companhia invista em tecnologia, sem deixar de lado as 

pessoas, porque elas não podem encarar as máquinas como adversárias", disse 
Milsson Pereira, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região. "É bom 
lembrar que máquinas não fazem a economia girar, nem compram carros". 

 

 
Fábrica da Ford em Taubaté (SP) - Ford/Divulgação  
 

Com os investimentos recebidos pela Ford com a chegada do motor, a unidade fabril 
tem hoje 49 robôs operando, em atividades que reduzem custos e garantem maior 
segurança pro ambiente de trabalho, garante a companhia. "Por exemplo, não temos 

mais empilhadeiras pela fábrica desde hoje", afirma Rogelio. 
 

De acordo com ele, os funcionários foram treinados nos últimos dois anos para receber 
novas funções, por isso não houve demissões.  
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O modelo Ka FreeStytle com o motor que garante menos uso de combustível e terá 
câmbio manual e automático será exportado do Brasil para países da América do Sul 
ainda neste ano.  

 
"Mas é preciso lembrar que o Brasil está exportando mais porque o mercado argentino 

está comprando bastante", disse o executivo. "Em números absolutos de exportação, 
o crescimento das vendas a partir do Brasil é de 17%, mas o Brasil já chegou a 

exportar 45% de sua produção. A grande maioria do que exportamos hoje [o setor] 
vai para a Argentina".  

 
INCENTIVO ÀS MONTADORAS 
Ministério da Fazenda ganha queda de braço com Mdic (Ministério da Indústria) sobre 
Rota 2030 

CRÉDITO 
Proposta da Fazenda 

Investimento em inovação gera créditos tributários, mas eles só podem ser utilizados 
para abater o pagamento do IRPJ e da CSLL 
Proposta do Mdic 

Investimento em inovação gera créditos tributários, que podem ser utilizados no 
pagamento de qualquer imposto 

UTILIZAÇÃO 
Proposta da Fazenda 

Não há prazo para utilização desses créditos 
Proposta do Mdic 
Desoneração poderia chegar até o limite de R$ 1,5 bilhão 

 

Ford inicia produção de motor 1.5 de 3 cilindros em SP, deixa de importar da 
Índia 

26/04/2018 – Fonte: Reuters 
 

A montadora norte-americana Ford anunciou nesta quarta-feira início de produção em 
Taubaté (SP) de um novo motor de três cilindros que vai equipar seu utilitário esportivo 

EcoSport, que até o início deste ano era montado com o mesmo propulsor, mas 
fabricado pela empresa na Índia.  
 

Além do EcoSport, o motor de 1.5 cilindrada e chamado pela Ford de Ti-VCT Flex, vai 
equipar também o crossover compacto Ka Freestyle, lançado no início do ano no Brasil.  

 
A empresa não revelou valores investidos na fabricação local do motor, mas afirmou 
que aproveitou estruturas da fábrica em Taubaté, que já produz outro modelo de 

propulsor e tem capacidade para montar até 500 mil unidades por ano, além de 440 
mil transmissões.  

 
A montadora também anunciou que começou a produzir em Taubaté a transmissão 
manual MX65, que segundo a empresa “tem um design menos complexo, um processo 

de manufatura mais enxuto e pesa 8 quilos a menos que a transmissão IB5”. Além do 
Brasil, o componente é fabricado na França e na Índia.  

 
Além de Taubaté, a Ford fabrica motores no Brasil na unidade em Camaçari, na Bahia, 
onde monta o propulsor 1.0 que equipa a linha Ka atual.  

 
A Ford encerrou o primeiro trimestre com vendas de 49,7 mil carros e comerciais leves 

no Brasil, alta de 17 por cento sobre mesmo período de 2017. O segmento como um 
todo teve expansão no período de 14,7 por cento, para 528,2 mil veículos. 
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Ford acelera corte de custos e vai desistir de maior parte de sedãs nos EUA 

26/04/2018 – Fonte: Reuters 
 

A Ford revelou nesta quarta-feira um plano para cortar custos e impulsionar as 
margens de lucro em ritmo mais rápido que o anunciado anteriormente, algo que inclui 

desistir de modelos tradicionais de sedãs na América do Norte, cada vez mais 
impopulares entre os consumidores.  

 
A segunda maior montadora de veículos dos Estados Unidos agora planeja cortar 25,5 
bilhões de dólares em custos até 2022, ante 14 bilhões previstos no plano anterior 

anunciado no ano passado.  
 

O presidente-executivo da Ford, Jim Hackett, afirmou a investidores que a companhia 
está passando por um “profundo reposicionamento” de suas operações e pode sair de 
negócios não lucrativos.  

 
“Vamos reestruturar conforme seja necessário e seremos decisivos”, disse o executivo. 

“Vamos cuidar da parte saudável de nossos negócios” e dispensar operações 
marginais, disse Hackett.  
 

A Ford espera margem de lucro antes de impostos de 8 por cento no mundo e 10 por 
cento na América do Norte até 2020, antes da meta anterior de 2022. As ações da 

companhia subiam no pregão após o fechamento.  
 
Respondendo à mudança na demanda dos consumidores em direção a utilitários 

esportivos (SUVs) e picapes, a Ford afirmou que planeja reduzir seu portfólio de carros 
na América do Norte a apenas dois modelos: o esportivo Mustang e o crossover 

compacto Focus Active a partir de 2019.  
 
A Ford “não vai investir em novas gerações de sedãs tradicionais para a América do 

Norte”, incluindo o modelo médio Fusion e o Taurus, disse a montadora.  
 

A companhia tem sido pressionada por investidores em Wall Street para melhorar sua 
linha de produtos e margens de lucro. Em 2017, o lucro antes de impostos da Ford 
caiu para 8,4 bilhões de dólares ante 10,3 bilhões um ano antes.  

 
A Ford divulgou mais cedo que teve lucro líquido no primeiro trimestre de 1,74 bilhão 

de dólares, ou 0,43 dólar por ação, ante 1,6 bilhão de dólares, ou 0,40 dólar por papel, 
em igual período um ano atrás. Analistas, em média, esperavam lucro de 0,41 dólar 
por ação.  

 
Apesar do crescimento do lucro, a margem caiu de 6,4 para 5,2 por cento no período.  

A única região, além da América do Norte, em que a Ford teve lucro no trimestre foi a 
Europa. O prejuízo da empresa na região Ásia-Pacífico foi puxado por queda das 

vendas na China, onde a Ford apenas começou a lançar novos modelos.  
 
Joe Hinrichs, presidente de operações globais, afirmou que a Ford planeja fabricar um 

novo produto em sua fábrica em Hermosillo, no México, quando abandonar a produção 
do Fusion, e que vai fábricar no México um novo veículo elétrico.  

 

GM aposta em veículos de baixo custo no Brasil em recuperação do mercado 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A General Motors está planejando ter lucratividade de longo prazo na América do Sul, 

baseada em um programa de cortes de custos realizado durante a recessão brasileira 
e em veículos de baixo custo desenvolvidos para consumidores na China, que devem 
chegar às concessionárias em 2019. 
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"Estamos renovando nossa família de veículos (na América do Sul), ampliando 
participação de mercado e controlando custos, tudo em preparação para uma família 
de veículos", disse o presidente da GM, Dan Ammann, em entrevista recente à agência 

Reuters. 
 

A família de veículos vai ser responsável por uma produção esperada de 2 milhões de 
unidades por ano na América do Sul e China que vai reduzir custos de produção da 

montadora norte-americana. 
 
"Isso é uma escala sem precedentes", disse Ammann. 

 
A GM está apostando na América do Sul, onde já é líder de vendas, graças em grande 

parte aos modelos Chevrolet Onix e Prisma. A montadora espera margens melhores 
com a elevação das vendas e os novos modelos de custo de produção mais baixo, que 
incluem SUVs e crossovers que estão ganhando a preferência de consumidores. 

 
O plano da montadora, que não tinha sido divulgado anteriormente pela GM, faz parte 

da estratégia mais ampla focada na lucratividade em vez de tentar competir em todos 
os mercados. A GM saiu de operações não lucrativas na Europa e em países como a 
Índia. 

 
Mas a GM ainda aposta no Brasil, principalmente em um momento em que o mercado 

interno cresce a um ritmo de dois dígitos, iniciando uma reversão de quatro anos 
consecutivos de queda nas vendas de veículos. Carlos Zarlenga, presidente 
da GM Mercosul, lembra que durante a crise, os executivos faziam análise sobre cada 

pedido de compras acima de US$ 10 mil. 
 

A GM cortou sua força de trabalho no Brasil em 35%, convenceu sindicatos a 
aceitarem contratos de vários anos com reajustes vinculados à inflação e retrabalhou 
sua cadeia de suprimentos. 

 
"O objetivo era ter certeza de maximizarmos cada ponto de desembolso", disse 

Zarlenga em recente entrevista à Reuters. 
 
Ammann afirmou que os cortes de custos reduziram o ponto de equilíbrio financeiro 

da GM no Brasil em 40%. 
 

Depois de atingir um recorde de vendas de 3,8 milhões de unidades em 2012, os 
licenciamentos no Brasil, oitavo maior mercado automotivo do mundo, despencaram 
46%, para 2,05 milhões em 2016. 

 
A economia começou a se recuperar gradualmente em 2017, e as operações da GM na 

América do Sul tiveram um lucro de US$ 100 milhões em 2017, o primeiro desde 2013. 
"A América do Sul pode se tornar uma grande colaboradora" para os lucros globais 

da GM, disse Ammann. 
 
A montadora norte-americana, inclusive, superou a Fiat Chrysler Automobiles no ano 

passado e se tornou pela primeira vez desde 2004 a maior vendedora de veículos no 
Brasil, segundo dados da associação de montadoras, Anfavea. 

 
Nesta semana, Zarlenga afirmou durante evento do setor que as vendas da indústria 
automotiva brasileira chegarão a 2,7 milhões de unidades em 2018, 2,9 milhões em 

2019 e 4 milhões até 2027.  
 

FUNDAÇÃO DIFERENTE 
No ano passado, a GM interrompeu vendas de veículos na Índia, onde tinha uma 
participação de mercado de menos de 1 por cento, e saiu de regiões da África para 

focar em operações lucrativas. 
 



Em 2017, a montadora vendeu a Opel, seu braço europeu, para a francesa Peugeot. 
 
Em relatório a clientes em 20 de abril, o analista Adam Jonas, do Morgan Stanley, 

afirmou que a GM poderia "seguir caminho semelhante" na América do Sul. 
 

"O precedente da GM sair de uma região com pouca ou nenhuma chance de dar 
retorno positivo para acionistas foi definido", escreveu Jonas. 

 
Mas sair de outros mercados liberou capital para a GM. Em agosto, a empresa disse 
que planeja investir US$ 1,4 bilhão em três fábricas no Brasil. 

 
A GM estava em uma posição inicial melhor na América do Sul do que em mercados 

como a Índia, disse Ammann. 
 
"Esta é uma fundação que é diferente de outros mercados no mundo, onde decidimos 

que não vemos um caminho de sucesso no longo prazo", disse Ammann. 
Ele afirmou que consumidores da América do Sul tendem a gostar de modelos similares 

aos vendidos na China, onde a montadora está desenvolvendo uma nova família de 
veículos mais baratos com a SAIC Motor Corp. 
 

Alguns desses veículos serão lançados pela GM na América do Sul em 2019. 
 

"Podemos ter um nível de escala que não podíamos ter na Europa", disse Ammann. 
 
Menores custos de produção significam que a GM poderá adicionar recursos de 

segurança, entretenimento e conectividade aos veículos que normalmente são padrão 
em modelos mais caros, disse Ammann. 

 
Guido Vildozo, analista da consultoria IHS Markit para as Américas, alertou que os 
consumidores sul-americanos têm décadas a mais de experiência em veículos que os 

chineses e por isso têm expectativas mais altas. 
 

"Sempre é um risco em se desenvolver um veículo para a China, em que a dinâmica 
de condução pelo motorista não é uma alta prioridade, e vendê-lo em um mercado 
onde isso é uma prioridade", disse Vildozo. "Muito vai depender de como esses veículos 

vão evoluir." 
 

Chery apresenta Tiggo 8 e confirma fabricação de mais 3 modelos no Brasil 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

As estrelas no espaço da Chery no Salão do Automóvel de Pequim são o sedã Arrizo 
GX e o utilitário esportivo Tiggo 8. Ambos de maior porte e topo de linha, lançados 

nesta quarta (25).  
 

O sedã estreia sistemas como detecção de fadiga do motorista e multimídias 
conectados. Já o SUV agrega as linhas expressivas da nova linguagem visual da marca. 
Nada muito inédito no mercado, mas necessário para quem pretende jogar nas 

grandes ligas.  
 

"Pretendemos atingir uma capacidade de produção de 500 mil veículos em cinco anos, 
aumentar as operações no exterior, incluindo nossa entrada na União Europeia", 
afirma Pan Yanlong, presidente da Chery International, sem dar detalhes de como será 

a atuação no mercado europeu.  
 

Ao menos na China, a chegada de Arrizo GX e Tiggo 8 não vai demorar. No Brasil, 
porém, eles devem ocupar a vaga dos dois novos modelos prometidos pela Caoa Chery 
para chegar apenas entre 2019 e 2020, embora não haja confirmação oficial.  
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"Estamos estudando, mas isso é para uma segunda fase. Depende da viabilidade 
econômica e precisa fazer a adaptação da fábrica antes", diz Márcio Alfonso, CEO da 
Caoa Chery.  

 
Enquanto a segunda fase não chega, outros três veículos estão a caminho. Depois do 

jipinho Tiggo 2, chegam às lojas até o final do ano Tiggo 4, Tiggo 7 e sedã Arrizo 5. A 
fábrica Chery em Jacareí (SP) fará o sedã. Já os utilitários sairão das linhas de 

montagem de Anápolis (GO), onde a Caoa já faz os Hyundai ix35, Tucson e New 
Tucson.  
 

Segundo Alfonso, embora o QQ continue forte, Celer e Celer Sedan já deixaram de ser 
fabricados para dar espaço ao Tiggo 2. A expectativa é que a produção em Jacareí 

passe das atuais 35 unidades por dia para 120.  
 
Principal feira de automóveis da Ásia, o Salão de Pequim abre as portas ao público 

geral no domingo (29). A mostra ocorre a cada dois anos e alterna com a de Shangai. 
A China é hoje o maior mercado de veículos do mundo, com cerca de 29 milhões de 

unidades vendidas em 2017.  
 

Cruzamento de SUV e sedã da Maybach tem acabamento extravagante e até 
jogo de chá 

26/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A Mercedes apresentou nesta quarta-feira (25) no Salão de Pequim o primeiro utilitário 
da divisão de luxo da Maybach, o conceito Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. 

A carroceria é uma mistura peculiar de SUV e sedã, que a marca está tratando como 
"SUV de três volumes".  

 
O protótipo foi inteiramente concebido para o gosto chinês e não tem a menor intenção 
de passar despercebido. Da estrela na dianteira à tampa no porta-malas, um vinco 

divide capô, teto solar e vidro traseiro em duas peças.  
 

No interior, ostentação, couro branco, detalhes metálicos em "rose gold", padrões de 
madeira da linha de móveis da Maybach e até um jogo de chá de porcelana.  
 

"É por isso que chamamos de Ultimate Luxury. Acima disso não tem mais nada", diz 
Marcelo Sordi, brasileiro que integra o time de design da Mercedes na Alemanha e 

participou da construção do conceito.  
 
A criação é da equipe da marca na China em conjunto e com finalização na Alemanha, 

onde o veículo foi feito em cerca de seis meses.  
 

O conceito tem quatro motores elétricos que entregam um total de 750 cv e 500 km 
de autonomia. Oficialmente, a marca não fala sobre lançar uma versão de produção. 

"É um estudo. É uma visão do que as novas gerações da Maybach podem apresentar", 
desconversa Sordi.  
 

No entanto, as marcas rivais já têm combinações semelhantes de SUVs mutantes 
frutos de acasalamentos com sedãs ou cupês. A Lamborghini tem o Urus, a Bentley 

lançou o Bentayga e a Rolls Royce prepara o Cullinan. O mundo hoje é dos utilitários 
e gosto não se discute.  
 

Principal feira de automóveis da Ásia, o Salão de Pequim abre as portas ao público 
geral no domingo (29). A mostra ocorre a cada dois anos e alterna com a de Shangai. 

A China é hoje o maior mercado de veículos do mundo, com cerca de 29 milhões de 
unidades vendidas em 2017.  
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Autopeças atingem 73% da capacidade instalada 
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Nível de fevereiro foi o melhor em 4 anos; emprego no setor cresceu 9,7%  
 

 
 

As fabricantes brasileiras de autopeças atingiram em fevereiro 73% de utilização da 
capacidade instalada, o maior índice registrado desde fevereiro de 2014. A melhora 

decorre do aumento da produção automotiva, motivada pelo crescimento do mercado 
interno e das exportações. No período recente, o pior momento ocorreu em julho de 

2016, quando a utilização da capacidade instalada baixou para apenas 49%.  
 
Por causa da maior ocupação, o emprego nacional no setor cresceu 9,7% em fevereiro 

sobre igual mês do ano passado e 8,7% no primeiro bimestre na comparação 
interanual. Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).  
 
Neste primeiro bimestre, o faturamento das fabricantes de autopeças cresceu 26,9% 

sobre iguais meses de 2017. As vendas às montadoras aumentaram 28,2%.  
 

As exportações em dólares cresceram 33,5% e as vendas ao mercado de reposição 
também tiveram alta significativa, de 15,2%. Os dados do Sindipeças foram 

elaborados a partir de informações fornecidas por 60 empresas associadas que 
respondem por 36,2% do faturamento do setor.  
 

Ford transforma Taubaté em fábrica 4.0 para fazer novo motor e câmbio 

26/04/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
Fábrica de motores da Ford em Taubaté adota processos da Indústria 4.0 para produzir 
o Dragon 1.5 3C25/04/2018 | 19h32 

 
Planta completa 50 anos, eleva capacidade para 500 mil/ano e já produz Dragon 1.5 

3C e caixa manual MX65  
 

A fábrica da Ford em Taubaté (SP) já produziu 8 milhões de motores e 7 milhões de 
transmissões em 50 anos de atividades completados este ano, mas agora está mais 

nova do que nunca.  
 

Para produzir no País a transmissão manual MX65 e o motor tricilíndrico Dragon 1.5 – 
que desde o ano passado era importado da Índia para equipar o EcoSport e agora, 
nacional, também estará sob o capô do Ka Freestyle –, a planta foi totalmente 

remodelada no último ano, passou a operar sob os conceitos da chamada indústria 
4.0, altamente automatizada e conectada em rede.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27357/autopecas-atingem-73-da-capacidade-instalada
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27358/ford-transforma-taubate-em-fabrica-40-para-fazer-novo-motor-e-cambio


Após o período de reformas, a fábrica de motores da Ford elevou a capacidade de 
produção de 430 mil para 500 mil unidades/ano (o número é parecido para 
transmissões) e já opera em três turnos.  

 
Além do Dragon 1.5 3C que entrou em linha agora e já é enviado a fábrica de Camaçari 

(BA), onde é incorporado ao EcoSport e Ka, a planta também segue fabricando o Sigma 
1.6 de quatro cilindros que equipa o Fiesta feito em São Bernardo do Campo (SP) e o 

Focus na Argentina.  
 
O Sigma 1.5 já parou de ser produzido. Não há planos de exportar o Dragon 1.5 3C 

isoladamente, só sob o capô dos carros da marca produzidos no Brasil e vendidos em 
outros mercados sul-americanos.  

 
Não foi revelado o valor do investimento, apenas que foi de “centenas de milhões de 
reais” e que é independente do último programa de aportes no País revelado pela 

empresa. Mas é possível notar, andando pela fábrica, que se tratou de bom volume 
de recursos.  

 
O executivo afirmou que o investimento foi possível graças a entendimento com o 
governo do Estado de São Paulo, para utilização do programa Pró-Veículo de 

abatimento de créditos do ICMS, e acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Taubaté, que em troca de estabilidade para os 1,3 mil funcionários da fábrica nos 

últimos dois anos aceitou o congelamento de salários, sem nenhum reajuste, e a 
redução deles em 10% por certo período.  
 

“Foram acordos fundamentais para a melhoria da planta de Taubaté”, destacou 
Watters. Além dos empregados contratados, a unidade também agrega cerca de mil 

terceirizados, segundo o sindicato local.  
 
Segundo a Ford, os funcionários precisaram ser requalificados para operar os novos 

processos, passaram por um total de 250 mil horas de treinamento em programa 
montado sob medida em conjunto com o Senai. Alguns empregados passaram meses 

em Detroit para desenvolver a produção do novo motor, enquanto outro foram para a 
Alemanha, na Getrag, para aprender a manufatura da transmissão MX65.  
 

PRODUTIVIDADE DE FÁBRICA 4.0 

 

 
Na linha automatizada da Ford em Taubaté, o motor circula levando junto sua 
caixa de componentes periféricos que serão instalados ao longo da produção 

 
Por dentro, tudo mudou na planta de Taubaté. Os equipamentos são novos e o nível 

de automação é bastante elevado, há pouco contato manual. A unidade recebeu 44 
novos robôs, 30 deles somente na produção do novo motor 1.5.  
 

Os blocos recebem um QR code no início da linha e os processos e componentes que 
vão sendo agregados são rastreados do começo ao fim, do parafuso ao aperto dele.  

 
Os dados de todas as máquinas podem ser monitorados em tempo real em qualquer 
unidade da Ford no mundo. Até a entrega dos motores já montados às docas de 

expedição é feita por dois carrinhos autônomos elétricos (AGVs) que substituíram as 



empilhadeiras a gás. As operações são checadas digitalmente por sensores e câmeras, 
assim nenhum motor passa por retrabalho ao fim da produção.  
 

Ao lado de China, Índia e México, o Brasil é o quarto país onde a Ford produz o Dragon 
1.5 3C, considerado o motor aspirado mais potente do mercado, com 137 cavalos 

quando alimentado com etanol. Taubaté também é a quarta planta no mundo a 
fabricar a transmissão MX65, feita atualmente na França, China e Índia. A nova caixa 

traz evoluções, tem maior precisão de engates e é 8 kg mais leve do que a antecessora 
IB5.  
 

A elevação da produtividade trazida pelos novos processos em Taubaté foi fator chave 
para fazer valer apena produzir o Dragon 1.5 no Brasil em nível de igualdade com os 

anoréxicos custos indianos.  
 
Mas para a Ford o nível de demanda no Brasil ainda não compensa os custos de 

localizar a produção de transmissões automáticas (atualmente importadas do México 
para os modelos nacionais da marca) e nem a inclusão de turboalimentação e injeção 

direta de combustível no novo motor tricilíndrico.  
 
“Conseguimos com este motor superar as exigências de eficiência energética atuais e 

futuras propostas no Rota 2030, por um preço que o brasileiro pode pagar. Temos a 
tecnologia (turbo e GDI) e poderemos fazer aqui quando existir demanda”, diz Golfarb. 

“O mesmo acontece com a transmissão, nacionalizamos a manual porque ainda é a 
mais usada no País atualmente”, completou.  
 

 
 

Valeo e Docomo se unem por tecnologia para carros conectados 

26/04/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
| 25/04/2018 | 19h19 
Empresas também terão serviços de mobilidade ligada à internet das coisas  

 
A Valeo anuncia uma nova parceria com a Docomo, operadora de celular do Japão, 

para desenvolver serviços de mobilidade e tecnologias para carros conectados. 
 
 Pelo acordo, as empresas vão combinar suas competências e combiná-las em serviços 

digitais para veículos por meio de smartphones e controles para equipamento de 
bordo. 

 
As companhias não divulgaram quanto pretendem investir na parceria. 
 

Atualmente, a Docomo trabalha no aumento e promoção do uso da internet das coisas 
em setores como o automotivo por meio da rede de comunicação 5G, que deve 
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começar a ser utilizada massivamente em 2020. A empresa possui 75 milhões de 
assinaturas no Japão. 
 

Por sua vez, a Valeo está concentrando seu fornecimento e know how automotivo em 
tecnologias nas áreas de eletrificação, veículos autônomos e conectados, além de 

mobilidade digital. 
 

Déficit na balança de autopeças avança para US$ 1,6 bilhão 

26/04/2018 – Fonte: Automotive Business  
 

A balança comercial de autopeças acumulou no primeiro trimestre um déficit de US$ 
1,6 bilhão, superando em 4,2% o saldo negativo anotado no mesmo período do ano 

passado. As importações somaram US$ 3,5 bilhões neste começo de ano e cresceram 
12,5% sobre os três primeiros meses do ano passado.  
 

As exportações avançaram 20,5%, mas a venda de US$ 1,9 bilhão de componentes 
neste começo do ano não foi o bastante para conter o salto negativo. Os números 

foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças).  

 

 
 

 
 
 

 
Segundo a entidade, o déficit tende a se intensificar nos próximos meses por causa do 

aumento do ritmo de produção de veículos. Olhando março isoladamente, as 
importações avançaram 10,9%, enquanto as exportações cresceram 6%. 
 

A China permanece como a maior fornecedora de componentes ao Brasil. Enviou US$ 
448,4 milhões em autopeças, 26,4% a mais que no primeiro trimestre do ano passado.  

 
A Alemanha mantém o segundo lugar conquistado no começo do ano, com US$ 402,4 
milhões e alta de 33,7%. 

 
Os Estados Unidos, que ocupam agora o terceiro lugar, enviaram US$ 377,7 milhões, 

10% a menos que em igual período do ano passado.  
 
No caminho oposto, as exportações à Argentina atingiram US$ 587 milhões, acréscimo 

de 27,1% sobre o primeiro trimestre de 2017. O país vizinho permanece como o 
principal destino dos embarques brasileiros. Os Estados Unidos permanecem no 

segundo lugar nas exportações. Compraram do Brasil US$ 346,3 milhões em 
autopeças no primeiro trimestre, 23,9% a mais na comparação interanual.  

 

Volvo Cars quer metade das vendas composta por carro elétrico até 2025 
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A Volvo Cars quer que metade de suas vendas totais seja composta por carro elétrico, 
sejam eles 100% elétricos ou híbridos plug-in. A estratégia lançada no ano passado, 
de que todos os lançamentos a partir de 2019 serão de veículos dotados dessas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27355/deficit-na-balanca-de-autopecas-avanca-para-us-16-bilhao
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tecnologias, tem como foco a China, o maior mercado de veículos do mundo, inclusive 
de elétricos.  
 

Estimativa do governo local aponta que carros elétricos ou híbridos respondam por 
mais de 20% das vendas totais de veículos na China até 2025, o que representaria 

mais de 7 milhões de unidades. Neste contexto, a Volvo Cars aproveita o Salão de 
Pequim, que abre as portas ao público no próximo dia 20 de abril até 4 de maio, para 

uma façanha inédita: pela primeira vez, a marca exibe somente modelos híbridos plug 
in em um salão. 
 

Na lista, estão seus três SUVs: XC90, XC60 e o novo XC40, que contará ainda com a 
primeira aparição pública de sua versão híbrida plug-in T5. Esta semana marca o início 

da produção do XC60 T8, também na Ásia, o que significa que, em breve, todas as 
três fábricas da marca no país – Lugiao, Chengdu e Daqing – produzirão carros plug-
in híbridos ou elétricos a bateria. Atualmente, a Volvo Cars produz o S90 e o S90L T8 

no país. 
 

“Em 2017, assumimos o compromisso de eletrificar nossa gama em preparação para 
uma era além do motor de combustão interna”, disse Håkan Samuelsson, presidente 
e CEO da Volvo Cars. “Hoje reforçamos e expandimos esse compromisso no mercado 

mundial líder de carros eletrificados. O futuro elétrico da China é o futuro elétrico da 
Volvo Cars”, reforça.  

 

JAC confirma SUV T80 de 7 lugares no Brasil 
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Versão para o Brasil do JAC T80 terá câmbio automático de seis marchas e motor 2.0 
turbo de 200 cv 
 

Previsto para novembro, carro tem quase 4,80 m e muito espaço interno  
 

A JAC Motors venderá no Brasil o T80, SUV para sete pessoas, com 4,79 metros de 
comprimento e 2,75 m de distância entre eixos.  
 

O carro chega em novembro. A confirmação partiu do presidente da empresa no Brasil, 
Sérgio Habib, durante entrevista coletiva no Salão do Automóvel de Pequim, na China. 

 
Chamado de S7 no mercado chinês, onde foi lançado há um ano, o modelo virá com 
motor 2.0 turbo e cerca de 200 cavalos e câmbio automático de dupla embreagem e 

seis marchas.  
 

Recentemente, a JAC começou a importar a versão automática CVT do modelo T40.  
 
Entre 2019 e 2020 o modelo terá a produção nacionalizada em Goiás a partir de um 

acordo com a HPE, empresa que monta no Brasil automóveis Mitsubishi e Suzuki. Nos 
próximos meses virá também o T50, versão atualizada do T5.  
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GM e Volvo firmam parceria com Amazon nos Estados Unidos 
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Gigante do varejo poderá entregar mercadorias diretamente no carro dos 
clientes  

 
Imagine se não fosse necessário ter um endereço fixo para comprar produtos on-line, 
se o cliente pudesse receber suas encomendas fora de casa, em um local público. A 

General Motors e a Volvo decidiram se unir à Amazon para transformar essa ideia em 
realidade. A partir desta semana a gigante do e-commerce começa a oferecer aos 

clientes a opção de receber seus pedidos diretamente em seus automóveis, a chamada 
In-Car Delivery. A novidade começa a rodar em 37 cidades dos Estados Unidos, para 
7 milhões de veículos.  

 
Para usar o recurso, os consumidores precisam selecionar a opção “entregar no carro” 

quando efetuam uma compra na Amazon, especificando um endereço público. O 
funcionário da empresa de comércio eletrônico usa localização por GPS para encontrar 
o automóvel, que pode estar a até dois quarteirões do endereço indicado, e aciona o 

sistema Amazon Key para destravar o carro, deixar a encomenda no porta-malas e 
trancar o veículo novamente.  

 
O consumidor acompanha todo o processo pelo smartphone e conta com a comodidade 
de poder receber a sua compra diretamente no automóvel enquanto está trabalhando, 

por exemplo. A novidade só está disponível para carros fabricados a partir de 2015 e 
equipados com os sistemas de conectividade OnStar, da GM, e On Call, da Volvo. Os 

clientes precisam ainda ser assinantes do serviço Amazon Prime, uma espécie de clube 
de fidelidade da gigante do varejo.  

 
O acordo de cooperação entre as montadoras e a Amazon tem duração prevista de 
dois anos. Por enquanto o serviço não será oferecido para pacotes pesados ou muito 

valiosos, acima de US$ 1,3 mil.  
 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

 
Segundo as empresas, a segurança teria sido uma das motivações para o 

desenvolvimento do novo serviço, já que o pedido do cliente não é mais deixado na 
porta da casa dele, de onde poderia ser facilmente roubado. A questão é que a 

novidade expõe o consumidor a outros riscos como, por exemplo, o vazamento de 
seus dados de localização ou a possibilidade de a Amazon Key falhar e o automóvel 
ficar destravado.  

 
A tecnologia de fechadura inteligente que permite que os entregadores da empresa 

destravem portas já é oferecida para casas, permitindo que os profissionais entrem 
nas residências para deixar as encomendas lá dentro. A solução, no entanto, já 
recebeu uma série de críticas, com casos de que simplesmente não funcionou, o que 

impediu que entregas fossem realizadas. Mesmo assim, a Amazon prefere fazer 
ajustes e seguir com a aposta na tecnologia e na possibilidade de processos de compra 

mais fluídos.  
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