
 

 

08 DE JUNHO DE 2018 

Sexta-feira 

 CURSO DE JUNHO NO SINDIMETAL/PR 

 OIT CONCLUI QUE REFORMA TRABALHISTA NÃO VIOLA SUA CONVENÇÃO Nº 98 

 OIT CONCLUI QUE REFORMA TRABALHISTA RESPEITA REGRAS DE NEGOCIAÇÃO 

COLETIVA 

 OIT mantém Brasil na lista de suspeitos de violar direito trabalhista 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CRESCE EM DEZ DOS 15 LOCAIS PESQUISADOS PELO IBGE 

 SENADO DO FUTURO DEBATE EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 MINISTRO MARCOS JORGE PARTICIPA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DA ABIMAQ 

 GOVERNO ABRE CONSULTA PÚBLICA PARA APRIMORAR NOMENCLATURA 

BRASILEIRA DE SERVIÇOS (NBS) 

 RENAI LANÇA PANORAMA DE ANÚNCIOS DE INVESTIMENTOS NO BRASIL 2017 

 MDIC E ABDI LANÇAM ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO BRASILEIRO 

 PARANÁ TEM AS FAMÍLIAS MAIS ENDIVIDADAS DO BRASIL, MAS ESPECIALISTA DIZ 

QUE ISSO NÃO É RUIM 

 FITCH: TURBULÊNCIA POLÍTICA NO BRASIL É AMEAÇA PARA EMPRESAS DO PAÍS EM 

2018 

 NOVA TABELA TEM REDUÇÃO MÉDIA DE 20% NO VALOR DOS FRETES 

 SOB PRESSÃO, GOVERNO REVOGA TABELA DE FRETE POUCAS HORAS APÓS DIVULGÁ-

LA 

 TEMER CEDE A CAMINHONEIROS E REVOGA NOVA TABELA DO FRETE 

 ADVOGADOS PREVEEM ENXURRADA DE LIMINARES CONTRA TABELAMENTO DE FRETE 

 CNA PROTOCOLA OFÍCIO A TEMER PEDINDO SUSPENSÃO DE TABELA DE FRETE 

 ASSOCIAÇÕES AGRÍCOLAS E INDÚSTRIA QUESTIONAM TABELAMENTO 

 MAIORIA DOS POSTOS DE SP REPASSA DESCONTO DO DIESEL; SINALIZAÇÃO AINDA 

É TÍMIDA 

 ESTUDO APONTA ‘ILHAS’ FERROVIÁRIAS NO PAÍS E 30% DA MALHA SEM 

UTILIZAÇÃO 
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 ELEIÇÕES E CAMINHONEIROS AZEDAM DE VEZ RELAÇÃO DE INVESTIDORES 

ESTRANGEIROS COM O BRASIL 

 TEMER PERDE VALOR NO FIM E MERCADO FAZ APOSTA INCERTA EM 2019 

 ABEGÁS: COM MENOS GERAÇÃO TÉRMICA, CONSUMO DE GÁS NATURAL CAI 6,7% 

EM ABRIL 

 DÓLAR CHEGA A R$ 4,30 PARA O TURISTA 

 RISCO POLÍTICO LEVA DÓLAR A R$ 3,91 E BC OFERECE MAIS US$ 20 BI AO 

MERCADO 

 ONDA DE INCERTEZAS AJUDA A EXPLICAR DISPARADA DO DÓLAR 

 TEMER: NÃO HÁ RISCO DE CRISE CAMBIAL NO BRASIL 

 ‘HÁ VULNERABILIDADE A MOVIMENTOS DE MANADA’, DIZ ECONOMISTA DA XP 

INVESTIMENTOS 

 RISCO POLÍTICO É TEMOR DOS INVESTIDORES 

 ILAN DESCARTA POSSIBILIDADE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COPOM 

 PARA IPEA, SINAL FICOU BEM AMARELO PARA O CENÁRIO DE INVESTIMENTOS 

 ILAN: POLÍTICA MONETÁRIA NÃO SERÁ USADA PARA CONTROLAR A TAXA DE CÂMBIO 

 INFLAÇÃO SOBE 0,4% EM MAIO PRESSIONADA POR GASOLINA E ENERGIA ELÉTRICA 

 POR QUE O BRASIL AINDA ESTÁ NA 'IDADE DA PEDRA' NA ADESÃO AOS VEÍCULOS 

ELÉTRICOS 

 NISSAN LANÇA ESTRATÉGIA GLOBAL FOCADA EM SUSTENTABILIDADE 

 COM YARIS, TOYOTA AMPLIA BASE DE FORNECEDORES E INVESTIMENTOS NO 

BRASIL 

 VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS CRESCEM 55% NO ANO 

 FABRICANTES DE CARROCERIAS TÊM ALTA DE 55% NO ANO 

 TOYOTA LANÇA YARIS E ESTUDA AMPLIAR INVESTIMENTO NO PAÍS 
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CÂMBIO 

EM 08/06/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,785 3,785 

Euro 4,398 4,401 
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OIT conclui que reforma trabalhista não viola sua Convenção nº 98 

08/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-06-2018) 

 
Após dois dias de discussões sobre o caso, em Genebra, Comissão de Aplicação de 
Normas do órgão não confirma as alegações de que regras para a negociação coletiva 

dão margem para redução ou supressão de direitos 
 

A reforma trabalhista não viola os preceitos da Convenção nº 98 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) ao estimular a negociação livre e espontânea de 
convenções e acordos coletivos.  

 
Em suas conclusões, apresentadas na manhã desta quinta-feira (7), em Genebra, a 

Comissão de Aplicação de Normas da entidade não apontou qualquer incompatibilidade 
da nova legislação do trabalho com as normas internacionais das quais o Brasil é 
signatário. Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a decisão reforça a 

consonância da reforma trabalhista com as normas internacionais e com a 
Constituição. 

 
Além disso, a Comissão de Aplicação de Normas reconheceu que a OIT antecipou, sem 
justificativa, a análise do Brasil em relação ao cumprimento da Convenção nº98, o que 

deveria ocorrer apenas em 2019. 
 

“A admissão de que foi quebrado o ciclo para que o Brasil prestasse informações 
demonstra cabalmente o viés político e ideológico que levou a inclusão do Brasil na 
lista curta”, afirmou o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI e vice-

presidente para a América Latina da Organização Internacional dos Empregadores 
(OIE), Alexandre Furlan. 

 
Durante a discussão do caso brasileiro, na terça-feira (5), representantes dos 
empregadores chamaram atenção para a falta de subsídios técnicos ou casos 

concretos que justificassem as conclusões do Comitê de Peritos de que a chamada 
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“prevalência” do negociado sobre o legislado pode levar à derrogação – redução ou 
supressão – de direitos. Além disso, os especialistas desconsideraram que os direitos 
fundamentais do trabalho no Brasil foram alçados ao patamar constitucional, em 1988, 

e que não podem ser objeto de negociação coletiva, como reafirmou a Lei nº 
13.467/17. 

 
“Ficou muito claro que não houve nenhuma violação expressa à Convenção nº98 da 

OIT. Efetivamente, o Brasil não desrespeitou nenhum tratado internacional. A reforma 
trabalhista, na verdade, veio para atualizar a nossa legislação, em linhas com as 
exigências da economia contemporânea, prestigiando o diálogo em detrimento do 

conflito jurídico, tal como preconiza a nossa Constituição”, disse Furlan. 
 

PRÓXIMOS PASSOS – Em suas conclusões, a Comissão de Aplicação de Normas 
recomendou ao governo brasileiro que preste “informações e análises sobre a 
aplicação dos princípios da negociação coletiva livre e voluntária na nova reforma da 

lei laboral” e que submeta as informações sobre as consultas tripartites – governo, 
empregadores e trabalhadores – durante as discussões da proposta da reforma, no 

Congresso Nacional. 
 

OIT conclui que reforma trabalhista respeita regras de negociação coletiva 

08/06/2018 – Fonte: UOL (publicado em 07-06-2018) 
 

A Comissão de Aplicação de Normas da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
em Genebra (Suíça) concluiu nesta quinta-feira (7) que a reforma é compatível com a 
chamada Convenção 98, que trata do direito à negociação coletiva. A conclusão libera 

o Brasil da lista de países suspeitos de violações de direitos trabalhistas. 
 

Em comunicado ao governo brasileiro, a comissão informa que a "reforma trabalhista 
está em conformidade com as definições da Convenção 98", faz sugestões e solicita 
informações. 

 
No documento, a OIT propõe o detalhamento e a análise sobre os termos da aplicação 

dos princípios da "negociação coletiva livre e voluntária na reforma trabalhista ". 
Também quer informações sobre as "consultas tripartites com os interlocutores sociais 
a respeito da reforma trabalhista". 

 
O prazo para elaborar as respostas é de menos de quatro meses. O governo brasileiro 

terá de criar uma comissão que vai elaborar um relatório e encaminhar à OIT até 
novembro. 
 

Histórico 
Na última semana, a OIT incluiu o Brasil na lista dos 24 casos considerados como mais 

graves de suspeitas de violações de direitos trabalhistas pela Comissão de Normas por 
dúvidas envolvendo a reforma trabalhista, principalmente, as negociações coletivas. 

 
O foco das críticas estava na Convenção 98 da OIT, de 1949, que define orientações 
sobre negociações livres e irrestritas. O Brasil ratificou a convenção em 1952. Essas 

orientações estão também na legislação trabalhista brasileira em vigor desde 
novembro de 2017. 

 
A pedido da CUT (Central Única dos Trabalhadores), que entrou com uma 
representação de contestação na OIT em que questiona o item relativo ao tema na 

reforma trabalhista, o assunto foi analisado pelo Comitê de Peritos da OIT. No entanto, 
a análise ocorreu em setembro, sendo que a reforma só foi aprovada em dezembro. 

 
Porém, a Comissão de Aplicação de Normas admitiu nesta quinta que a análise foi feita 
"fora do ciclo regular", ou seja, não ocorreu dentro dos prazos previstos. 
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No questionamento, a CUT afirma que a reforma ameaça acordos coletivos e põe em 
risco os direitos dos trabalhadores. 
 

Análise 
Em novembro do ano passado, o Comitê de Peritos da organização, formado por 20 

especialistas internacionais - advogados, direito do trabalho, direito internacional e 
direito comparado- analisou o recurso da CUT e pediu esclarecimentos ao Brasil. 

 
Nessa etapa de análises, o comitê informou que observava "com preocupação" a 
reforma que as mudanças poderiam gerar a "derrogação de direitos" - levar à anulação 

os acordos anteriores. Em seguida, o Ministério do Trabalho apresentou explicações.  
 

OIT mantém Brasil na lista de suspeitos de violar direito trabalhista 

08/06/2018 – Fonte: Granadeiro.adv.br/Valor Econômico (publicado em 07-06-2018) 
 

O Brasil continuará na lista curta de suspeitos de violação de direitos trabalhistas, com 
a decisão tomada nesta quinta-feira (7) pela Comissão de Aplicação de Normas da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
 
A Comissão reconheceu que não foi observado o ciclo regular de informações na 

análise da Convenção nº 98, de negociação coletiva, não expressou qualquer violação 
a essa convenção, mas recomendou que o governo apresente informações sobre a 

aplicação da negociação coletiva até novembro. 
 
“O Brasil obrigatoriamente vai estar na lista de casos de suspeita de direitos da OIT”, 

diz Fabio Bon, assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores (CUT). “Foi mais 
uma derrota do governo.” 

 
O ministro do Trabalho, Helton Yomura, voltou a acusar a comissão da OIT de 
politização e a questionar seu método de trabalho. Ele lembrou que outros países 

também contestaram a comissão pela pressa em questionar o Brasil, quando a reforma 
trabalhista só tem seis meses. 

 
O ministro disse que os fatos “não deveriam ser fabricados” e que o tema sobre o 
Brasil não deveria ter sequer feito parte da agenda. E deixou em aberto se o governo 

vai responder ou não a demanda de informações por parte da Comissão. “Vamos 
examinar oportunamente o texto, e se for o caso, oferecemos resposta”, disse. 

 
Em todo caso, a diplomacia brasileira conseguiu desarmar uma tentativa de sindicatos 
e dos governos do Uruguai e da Venezuela para a OIT instalar uma Comissão de 

Inquérito sobre suposta violação de direitos de trabalhadores com a reforma 
trabalhista no Brasil. 

 
Na prática, os sindicatos conseguiram colocar na cena internacional a politização da 

reforma trabalhista feita pelo governo Temer. 
 
O que vai acontecer agora é que o Brasil vai liderar uma campanha, com apoio de 

países de peso como China, Rússia e Índia, para rever o exame de normas trabalhistas 
pela comissão da OIT, por considerar que ela não foi imparcial e nem respeitou o 

aspecto tripartite da entidade (levando em conta as posições de governo, 
trabalhadores e patrões). 
 

Produção industrial cresce em dez dos 15 locais pesquisados pelo IBGE 

08/06/2018 – Fonte: Agência Brasil 

 
A produção industrial cresceu em dez dos 15 locais pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na passagem de março para abril deste 
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ano. Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, os 
principais avanços foram registrados na Bahia (7%) e no Rio de Janeiro (6%). 
 

Outros estados com alta foram Minas Gerais (4,4%), Paraná (3,3%), Rio Grande do 
Sul (2,2%), Pernambuco (2,1%), Santa Catarina (1,9%), Espírito Santo (1,4%) e São 

Paulo (0,3%). A Região Nordeste, que é analisada em seu conjunto, teve avanço de 
5,6%. 

 
Os estados com queda na produção industrial de março para abril foram Pará (-8,1%), 
Amazonas (-4,1%), Goiás (-1,5%), Ceará (-1,3%) e Mato Grosso (-0,1%). 

 
Na comparação com abril do ano passado, foram registradas altas em 13 locais, com 

destaque para os estados de São Paulo (14,8%), Santa Catarina (14,6%) e Mato 
Grosso (14,4%).  
 

Os locais com queda foram Espírito Santo (-2,1%) e Pará (-0,7%). 
No acumulado do ano, foram registrados crescimentos em 13 locais. A maior alta foi 

observada no Amazonas (21,5%). 
 
No acumulado de 12 meses, houve alta em 13 lugares, com destaque para Pará 

(10,2%) e Amazonas (10,1%). A queda atingiu dois locais: Espírito Santo (-1,3%) e 
Pernambuco (-0,2%). 
 

Senado do Futuro debate empreendedorismo no Brasil 

08/06/2018 – Fonte: Agência Senado (publicado em 07-06-2018) 

 

 
 

 Proposições legislativas 

 PLS 150/2016  
 
O empreendedorismo e as pequenas empresas foram o tema da sexta audiência 

pública realizada pela Comissão Senado do Futuro nesta quinta-feira (7) dentro da 
série “2022: o Brasil que queremos”.  

 
As audiências foram requeridas pelo presidente da comissão, senador Hélio José (Pros-
DF), em parceria com a sociedade de estudos União Planetária. Foram convidados para 

professores da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade de São Paulo (USP) e 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para avaliarem o momento atual e proporem 

alternativas para o setor. 
 
O senador Hélio José abriu a audiência lamentando a ausência de representantes do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e lembrou que 
com o atual sucateamento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o 

Brasil leva em média 11 anos para aprovar uma patente.  
 
Na área de telecomunicações, uma patente brasileira leva 14 anos para ser concedida. 

Isso sem falar na burocracia e nos impostos, que prejudicam as iniciativas de 
empreendedorismo. 
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- Como fazer que as inovações cheguem ao mercado brasileiro e mundial? O Senado 
aprovou o PLS 150/2016, que permite empresas abrirem em 2 dias e fecharem em 5 
dias. Agora está na Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado em uma comissão e 

aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça.  
 

É preciso que os parlamentares entendam a urgência da desburocratização para 
apoiarmos a recuperação da economia. E o empreendedorismo precisa dessa agilidade 

- ressaltou o senador. 
 
O professor Tales Andreassi, da FGV, fez uma análise do quadro atual. Segundo ele, 

em 2016 houveram 48 milhões de pessoas envolvidas com o empreendedorismo, que 
correspondiam a 36% da população ativa brasileira. Em 2014 a situação era de 17% 

e em 2001, 14% da população ativa. 
 
- No Brasil com a crise, cresce o índice do empreendedor por necessidade e não por 

oportunidade. Para dar uma ideia da importância das micro e pequenas empresas, 
53% das pessoas que têm carteira assinada no Brasil trabalham para micro e pequenas 

empresas. As micro e pequenas contribuem com 20% do PIB brasileiro. Mas é pouco, 
em países desenvolvidos elas ocupam até 80% do PIB - informou. 
 

O professor Tales lembrou que 42% das micro e pequenas empresas fecham antes de 
completar 3 anos de existência. Segundo ele, grande responsabilidade pode ser 

atribuída à falta de crédito, pois as taxas de juros brasileiras são muito caras. 
 
- O cartão de crédito custa 10% ao mês; os bancos emprestam com juros de 4% a 

8% ao mês. O microcrédito é de 2% a 6% ao mês. Já os Estados Unidos, após o 11 
de setembro, chegaram a emprestar a 2% ao ano. Isso mostra a importância que um 

país rico dá às pequenas empresas. 
 
Por sua vez, o professor Sanderson Barbalho, da UnB, fez uma cronologia de grandes 

pensadores das áreas de economia, administração e tecnologia. Na sua avaliação, a 
proximidade das universidades com as empresas é um fator determinante para o 

desenvolvimento tecnológico. 
 
- Hoje em dia trabalhamos com o conceito de “destruição criativa”, em que um produto 

inovador quebra uma série de conceitos e estruturas anteriormente estabelecidos.  
 

Isso ocorreu com o computador doméstico, com o telefone celular, com as empresas 
de internet. Todas essas empresas começaram com as mentes criativas de pessoas 
ligadas às universidades, que foram trabalhando o desenvolvimento de suas criações. 

 
Já o professor Vanderlei Bagnato, da USP, destacou a personalidade do empreendedor, 

que tem de ser um otimista, pois a quantidade de ideias que é transformada em 
produto final é de quase uma em 1 milhão. 

 
- Em 1 milhão de ideias, apenas mil vão ao que chamamos prova de princípios. Destas, 
apenas 100 se tornam protótipos e somente uma se torna um produto final a chegar 

no mercado.  
 

Ou seja, é extremamente necessário termos milhares de pessoas pensando para 
chegarmos a uma boa ideia que se torne um produto como um tablet ou celular - 
esclareceu. 

 
 

 
 
 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125371


Ministro Marcos Jorge participa de reunião de diretoria da Abimaq 

08/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 07-06-2018) 
 

 
Entidade representa setor de máquinas e equipamentos, que tem metade de suas 

receitas oriundas de exportações 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, participou hoje 
de reunião da Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), em São Paulo, com a participação de mais de 80 empresários do setor. 

 
“Sempre gosto de ressaltar que um país forte precisa de uma indústria forte”, disse o 

ministro, ao explicar detalhadamente diversas iniciativas que vem sendo coordenadas 
pelo MDIC com foco na melhoria do ambiente de negócios brasileiro e na retomada do 
crescimento econômico. 

 
Marcos Jorge lembrou que a atual gestão iniciou sua atuação, com o então ministro 

Marcos Pereira, em meio a uma das mais severas recessões econômicas já enfrentadas 
pelo país. “Após dois anos, já registramos crescimento no PIB, nas nossas exportações 
e importações, para citar alguns dados positivos”, disse. 

 
O presidente da entidade, João Carlos Marchesan, ressaltou o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelo MDIC em defesa da indústria nacional. A entidade destacou a 
importância das exportações para as empresas associadas. Segundo Marchesan, em 
2017, cerca de 49% da receita do setor veio das vendas externas. “Esse é um feito 

muito importante, principalmente depois que vimos o PIB da Abimaq cair 50% nos 
últimos anos”, disse. 

 
Pedefor  

O MDIC se empenhou muito para defender a posição da indústria brasileira que fornece 
material para o setor de óleo e gás, quando das definições do Pedefor. O ministro se 
comprometeu a manter o diálogo com a iniciativa privada nas discussões de pontos 

relativos ao programa. 
 

Outros temas tratados foram a Agenda Nacional para a Indústria 4.0, os programas 
Conexão Startup Indústria, Brasil Mais Produtivo, Plano Nacional da Cultura 
Exportadora e outros. 

 
Portal Único  

O secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, ficou responsável por apresentar o 
Portal Único de Comércio Exterior para o público da reunião.  
 

Abrão iniciou sua fala com um dado da Organização Mundial de Comércio (OMC) que 
aponta que a redução burocracia e o aumento das ações de simplificação de comércio 

podem incrementar as trocas comerciais globais em 1 trilhão de dólares por ano. 
 
“O Brasil tem uma realidade altamente burocrática no que se refere ao comércio 

exterior”, disse. Segundo ele, o portal vem para simplificar e desburocratizar as 
operações de exportações e importações. A iniciativa vai reformular e redesenhar 

todos os processos de exportações e importações, trazendo ganhos reais para a 
competitividade brasileira. 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3341


O secretário reiterou, ainda, que o portal disponibilizará um jeito muito mais 
simplificado para a efetivação de exportações e importações. Ele lembrou que as 
exportações brasileiras já podem ser feitas por meio do portal. Até o final do ano, as 

importações estarão disponíveis para o uso. 
 

O presidente da Abimaq reforçou a necessidade de o Brasil ter medidas assertivas para 
o desenvolvimento de toda a economia nacional. Marchesan destacou a importância 

das iniciativas do MDIC voltadas para a melhoria do ambiente de negócios brasileiro.  
 
Para ele, o país ainda precisa investir em infraestrutura e redução do custo Brasil. “É 

muito louvável quando a gente vê iniciativas que realmente melhoram o ambiente de 
negócios”, disse, ressaltando que o Brasil realmente precisa ser mais competitivo. 

“Produtivos nós já somos”, concluiu. 
 

Governo abre consulta pública para aprimorar Nomenclatura Brasileira de 
Serviços (NBS) 

08/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 07-06-2018) 

 
A Receita Federal do Brasil (RFB) submeteu à consulta pública, nesta quinta-feira, a 
versão (2.0) atualizada da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras 

Operações que Produzam Variação no Patrimônio (NBS) e suas Notas Explicativas 
(NEBS). 

 
Os documentos definem uma lista de códigos e respectivos serviços que compõem o 
classificador nacional de serviços. 

 
A consulta faz parte de um esforço da Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do 

MDIC e da Receita Federal do Ministério da Fazenda para aproximar a Nomenclatura 
Brasileira de padrões internacionais, como a Classificação Central de Produtos (Central 
Product Classification - CPC) das Nações Unidas, o que facilitará a exportação e 

importação de serviços entre o Brasil e outros países, assim como a elaboração de 
políticas públicas para setores específicos de serviços. 

 
Os interessados devem encaminhar suas contribuições por meio de um formulário 
disponível nesta página da Receita Federal. As propostas poderão ser enviadas até 30 

de junho para o e-mail consultapublica@receita.fazenda.gov.br. 
NBS 

 
Instituídas em 2012, a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variação no Patrimônio (NBS) e suas Notas Explicativas 

(NEBS) definem o classificador nacional para a identificação de serviços.   
 

A versão 2.0 da NBS e de suas NEBS é baseada na manifestação da sociedade civil à 
consulta pública realizada em 2013 e considera as particularidades do mercado 

brasileiro de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variação no 
patrimônio. 
 

O texto submetido à consulta pública irá compor a nova versão 2.0 da Nomenclatura 
Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variação no 

Patrimônio e suas Notas Explicativas. 
 
Saiba mais 

NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que 
produzam Variações no Patrimônio 

 
 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3342
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3342
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/arquivos-e-imagens/consulta-publica-rfb-no-01-2018.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/2018-1/consulta-publica-rfb-no-01-2018-1
mailto:consultapublica@receita.fazenda.gov.br
http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13
http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13


Renai lança Panorama de Anúncios de Investimentos no Brasil 2017 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018) 
 

A Rede Nacional de Informações sobre o Investimento (Renai), coordenada pela 
Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), lança o Panorama de Anúncios de Investimentos 
no Brasil 2017, que reúne anúncios de investimentos divulgados por empresas 

nacionais e estrangeiras, permitindo classificar as informações por setor, origem do 
capital da empresa, tipo de investimento e região. 
 

Os dados da Renai mostram que o volume de investimentos anunciados no país em 
2017 foi de US$ 67 bilhões, volume superior ao valor registrado em 2015 (pior ano da 

recente crise econômica do Brasil) de US$ 64 bilhões.  
 
A análise setorial dos anúncios registrados em 2017 mostrou que a indústria de 

transformação foi o setor a que se destinou o maior volume de investimentos 
divulgados, correspondendo a US$ 19,8 bilhões (29,4% do total).  

 
Nos últimos cinco anos, a indústria de transformação foi o segmento para o qual a 
Renai registrou o maior volume de investimentos anunciados (29,16% do total). 

 
Quanto à origem do capital, os dados apontaram que, em 2017, US$ 29,6 bilhões de 

investimentos foram anunciados por empresas exclusivamente brasileiras. Dentre as 
empresas estrangeiras, os principais países a anunciarem investimentos no Brasil 
foram Espanha, China e Canadá, nesta ordem.  

 
A Região Sudeste foi a que recebeu o maior volume de investimentos anunciados, 

totalizando US$ 20,6 bilhões, principalmente devido ao anúncio de US$ 10 bilhões da 
Petrobrás no Espírito Santo (anúncio mais relevante registrado em 2017).  
 

Por fim, observou-se que a maior proporção de volume de investimentos anunciados 
concentra-se em poucos anúncios: praticamente 50% do valor total anunciado em 

2017 está abarcado em 20 projetos acima de U$ 500 milhões. 
 
Base de dados 

Desde 2004, a metodologia utilizada pela Renai para a elaboração do Relatório de 
Anúncios de Investimentos no Brasil consiste no acompanhamento dos investimentos 

produtivos anunciados por empresas públicas e privadas divulgadas na mídia. 
 
Informações referentes a fusões e aquisições e investimentos governamentais não são 

computadas nessa base, que se restringe a investimentos produtivos. 
 

Os anúncios compilados pela Renai abarcam tanto os investimentos divulgados por 
empresas estabelecidas no país quanto por empresas estrangeiras, que aportam 

capital internacional.  
 
Os Relatórios de Anúncios de Investimentos constituem uma importante ferramenta 

para a realização de pesquisas de mercado e formulação de cenários, análise sobre 
atração de investimentos nas diferentes regiões do País, estudos sobre investimentos 

estrangeiros no Brasil, busca de potenciais clientes e investidores e a formulação de 
estratégias empresariais e de políticas públicas. 
 

Vale ressaltar que a Renai não acompanha a efetiva realização dos investimentos 
anunciados, portanto os dados apresentados não permitem fazer previsões. Os 

relatórios já divulgados pela Renai estão disponíveis no site da Renai. 
 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3343
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/decoi/cgpi/renai/09032018Anuncios/Panorama-de-Anncios-de-Investimentos---2017.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/decoi/cgpi/renai/09032018Anuncios/Panorama-de-Anncios-de-Investimentos---2017.pdf
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/111-competitividade-industrial/3129-relatorio-de-anuncios-de-investimentos-2


MDIC e ABDI lançam espaço para desenvolvimento do varejo brasileiro 

08/06/2018 – Fonte: MDIC 
 

 
Iniciativa prevê 24 meses de atividades com lojistas de todo o país. ProVa está 

fisicamente instalado no shopping Frei Caneca em São Paulo 
 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, e o 

presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Guto Ferreira, 
lançaram, na noite dessa quinta-feira (7), o Laboratório de Inovação do Varejo 

(ProVa). A iniciativa inédita na América Latina, vai apresentar tecnologias inovadoras 
para o mercado e promover atividades que ajudem a fomentar o varejo nacional.  
 

O secretário de Comércio e Serviços do MDIC, Douglas Finardi, e o deputado federal 
Vítor Lippi também participaram do evento. 

 
A proposta do Laboratório é disponibilizar ao setor varejista brasileiro um ambiente 
colaborativo para a construção de ações e programas de estímulo à inovação.  O 

objetivo é contribuir com o desenvolvimento e fortalecimento da inovação do setor 
frente aos inúmeros desafios que se apresentam, seja pelo dinamismo do mercado, 

seja pela velocidade com que o setor precisa se adaptar para atender as novas 
gerações de consumidores cada vez mais exigentes. 

 
Para o ministro Marcos Jorge, esta é uma iniciativa de vanguarda que vai lincar os 
setores varejista e de indústria. “Pretendemos aumentar a integração entre os setores. 

No ProVa, as empresas poderão realizar testes, validações e desenvolvimento de 
novas soluções e tecnologias.  

 
O nosso objetivo é incentivar o aumento da competitividade do varejo brasileiro, além 
da criação de novos modelos de negócio, o desenvolvimento de produtos e serviços, 

a melhoria do atendimento e a interação com outros segmentos como a indústria”, 
explicou. 

 
O presidente da ABDI explica que o principal objetivo é apresentar soluções para os 
problemas dos lojistas. “Quem vier nos conhecer será apresentado ao que de mais 

inovador está sendo feito no mundo direcionado ao setor. Também teremos uma loja 
conceito, onde o varejista poderá vender seus produtos no shopping por um período 

determinado”, disse Guto Ferreira. 
 
Douglas Finard ressaltou a importância da parceria com a ABDI e também do setor 

privado, por meio do Fórum de Competitividade do Varejo, composto por algumas das 
mais representativas entidades do setor. “Durante o diálogo com o setor produtivo, 

constatamos a carência de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de 
tecnologias e inovação que possam promover o crescimento e a modernização do 
setor", disse. 

 
O nome ProVa nasceu da expressão “pró-varejo” e da necessidade de aumento da 

produtividade e da competitividade do setor. Fisicamente, o ProVa está instalado no 
shopping Frei Caneca, em São Paulo, é gratuito e aberto a todos os segmentos do 
setor, tanto para o pequeno, quanto o médio e grande varejista, de todas as regiões 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3344


brasileiras. O espaço vai funcionar durante 24 meses e será usado para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras, desde o uso de tecnologia digital até 
aplicação e teste de novas tendências no atendimento a clientes e gestão dos 

empreendimentos. 
 

O ambiente vai contar com áreas de coworking, ilhas de tecnologia e espaço para 
eventos. Mais de 100 atividades estão previstas para serem realizadas tais como 

meetups, ciclos de design thinking, feiras e workshops. A expectativa é receber, 
durante o período, 10 mil tomadores de decisão do varejo. Para participar do projeto, 
o varejista pode dirigir-se diretamente ao local ou entrar em contato com a ABDI ou 

MIDC por meio das próprias associações varejistas. 
 

Dados do setor 
O setor varejista é um dos mais importantes para a economia nacional. De olho nessa 
importância estratégica, o ProVa pretende capacitar e auxiliar na recuperação de um 

setor que sofreu com os abalos econômicos do último período. Pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que o comércio é responsável por 

cerca de 17 milhões de empregos. Isso representa 16% da força de trabalho do país. 
 
Nos primeiros meses de 2018, o comércio brasileiro cresceu 4,5%, em relação ao 

mesmo período do ano anterior. O resultado foi influenciado pelas vendas de móveis 
e eletrodomésticos, que subiram por conta da queda das taxas de juros. Uma 

retomada ainda tímida frente às perdas superiores a 10% registradas em 2016. 
 
Um levantamento feito pela ABDI com mais de 50 varejistas e formadores de opinião, 

identificou os principais desafios do setor para inovar em lojas físicas. Qualificação da 
mão de obra, capacitação dos empresários, resistências culturais para a adoção de 

tecnologias, acesso à crédito e questões envolvendo a tributação foram os cinco pontos 
identificados na pesquisa, pontos focais de atuação do ProVa. 
 

Paraná tem as famílias mais endividadas do Brasil, mas especialista diz que 

isso não é ruim 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018) 
 

 
 
No final do ano passado, a auxiliar de produção Elidiane Rosa, 30, passou a abrigar 

em sua casa parentes que passavam por problemas de saúde e tiveram de ir para 
Curitiba em busca de tratamento. Mais gente debaixo do mesmo teto e sem renda 
extra na mesma proporção. Balançou as contas. Ela, que sempre controlou o 

orçamento, viu-se tendo que cortar despesas supérfluas para não atrasar as 
essenciais. 

 
O esforço fez com que ela ajudasse a engrossar a parcela dos endividados que 
conseguem manter as contas em dia. O Paraná é o campeão nesse quesito. Em 2017, 

87,9% das famílias do estado estava com dívidas, mas sem necessariamente atrasá-
las. A média nacional é de 60,7%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio 

(CNC). 
 
De acordo com o diretor de planejamento e gestão da Fecomércio PR, Rodrigo 

Rosalem, é preciso ponderar: a dívida por si só não é algo ruim. “A compra de um 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/parana-tem-as-familias-mais-endividadas-do-brasil/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/parana-tem-as-familias-mais-endividadas-do-brasil/


imóvel, por exemplo, que vira uma dívida, indica um poder de consumo”, diz. “A 
capacidade de compra e a possibilidade de parcelamento só existe para o consumidor 
adimplente”. 

 
O especialista da entidade que coordenou uma pesquisa com base nos dados da CNC 

destaca que a presença do Paraná entre os primeiros da lista de endividados se deve 
à própria situação fiscal do estado, melhor que a média nacional. “Renda per capita 

maior e salário mínimo melhor que o do resto do país [R$ 1.223,30 e R$ 937, 
respectivamente] também são razões para o endividamento com relativa baixa 
inadimplência”, explica Rosalem. 

 
Entre as famílias com renda superior a dez salários mínimos, o número de endividados 

em dezembro de 2017 chegou a 94% — mês em que o endividamento geral alcançou 
90,6%, maior índice em quatro anos. 
 

Endividamento e aprendizado 
À frente de uma família cuja renda é maior que dez salários mínimos, a bancária 

aposentada Tânia Chagas, 50, tem a fatura do cartão de crédito e a parcela do próprio 
apartamento como principais dívidas — todas pagas em dia. Poupa e investe com o 
companheiro e hoje não contrai dívidas que não pode arcar. Mas levou um tempo para 

agir assim. 
 

Aos 20 anos, em um de seus primeiros empregos, contraiu dívidas — com talão de 
cheques e fiado com o próprio comprador — que não podia pagar. Colocou até o 
próprio nome em uma compra para a colega de trabalho, que deu o calote. À época, 

Tânia era responsável por apresentar o crédito imobiliário aos clientes de um banco. 
 

Levou dois anos para quitar as dívidas. Quando o cartão de crédito ganhou 
popularidade, no final dos anos 1990, já não tinha problemas em lidar com o 
orçamento. Pelo contrário, com o marido e chegada da filha, o planejamento financeiro 

se tornou essencial. “O cartão eu uso para compras maiores. Quando necessário, 
parcelo em no máximo três vezes”, conta. 

 
Segundo Rosalem, da Fecomércio, a estratégia da bancária aposentada é a mais 
recomendada. “O cartão de crédito costuma ser um vilão porque as pessoas o usam 

para compras do dia a dia, como a do supermercado”, explica. “É preciso deixá-lo para 
ocasiões específicas”. 

 
Os juros das operações com cartão de crédito somaram 334,6% ao ano em dezembro 
de 2017, de acordo com o Banco Central — um dos fatores que, segundo especialistas, 

tornam essa modalidade de pagamento um potencial complicador para o consumidor. 
 

Dados de abril da CNC mostram que 76,1% das famílias estavam endividadas com o 
cartão de crédito. Em maio deste ano, a Serasa Experian constatou 61,2 milhões de 

pessoas inadimplentes em todo o Brasil — 28% tinham dívidas com o cartão. Segundo 
o levantamento, cada endividado tem cerca de quatro contas atrasadas. São, em 
média, R$ 4.438 por pessoa. 

 
Influência da conjuntura 

Para a economista da CNC, Mariane Hanson, o cenário econômico do país influencia 
na formação de dívidas e, consequentemente, no ritmo de consumo. “Se as pessoas 
têm medo de perder o emprego ou receio de que pode não haver reajuste de salário 

de acordo com a inflação, elas adiam as compras”, diz. 
 

Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), realizada pelo IBGE, 
o Brasil tem 14 milhões de desempregados. Em abril deste ano a taxa de desemprego 
foi de 13,6%. Era 8% no final de 2014, mas saltou para 13,2% em 2016. 

 



Além das famílias estarem mais cautelosas pelo cenário econômico, Hanson acredita 
houve um aprendizado de como se endividar sem cair na inadimplência — a exemplo 
do que aconteceu com Tânia Chagas. A bancária aposentada considera ter um nível 

moderado de dívidas, assim como a maioria dos consumidores (45%), de acordo com 
a CNC. 

 
Para a economista da entidade, o melhor caminho para aprender a lidar com as contas 

sem passar por traumas é o planejamento. Ela diz que é um erro comum o consumidor 
não pensar no tempo de vigência da conta. “É essencial saber se, durante as parcelas, 
sua renda mensal pode ser alterada”, explica. 

 
Segundo a pesquisa da Fecomércio, em 2017 44,8% dos endividados estavam com o 

orçamento comprometido por apenas três meses. Enquanto 44,1% comprometeram 
sua renda por mais de um ano. 
 

Além de levar em consideração o tempo de endividamento, especialistas ouvidos pela 
reportagem concordam sobre a necessidade de ter uma reserva de emergência. Essa 

é uma das estratégias de Leonardo Lauerti, 26. 
 
O publicitário segue à risca a cartilha de qualquer planejador financeiro: paga as 

parcelas do financiamento do próprio carro, aluguel e a fatura do cartão de crédito, 
mas garante que nunca atrasou as contas. 

 
Para isso, planeja as despesas com uma planilha no computador, colocando um limite 
de valor nos gastos mensais. Dentro desses números, deixa 15% como reserva, caso 

ultrapasse o valor estipulado. “Meus pais sempre trabalharam com vendas e, por isso, 
soube de muitas pessoas que usavam o dinheiro de forma impulsiva”, conta. 

 
Enquanto Lauerti terminou as contas no azul em abril, a auxiliar de produção Elidiane 
Rosa, que teve um 2017 positivo, teve de pagar a fatura do cartão de crédito com 

atraso em abril. “Ter que atrasar o pagamento e se preocupar com juros é muito ruim. 
Espero ser passageiro”, diz. 

 
A Fecomércio também afirma que esse consumo menor e endividamento serão 
passageiros, a depender dos dados da CNC sobre Intenção de Consumo das Famílias. 

Eles indicam uma recuperação gradual a partir do segundo semestre do ano passado: 
o Paraná marcou 95,5 pontos — 77,8 foi a média nacional. A escala é de 0 a 200, 

sendo 100 um número mínimo ideal. 
 
O que fazer quando se está endividado 
 

1. Quite as dívidas diretamente com os credores — financeiras, bancos, cartões, 
lojas e fornecedores —, sem ajuda de empresas especializadas. 

 
2. Nunca recorra ao agiota para pagar uma dívida. Isso faz com que você assuma 

outra de valor maior. 

 
3. Procure substituir dívidas com juros maiores, por financiamentos com juros 

menores, por exemplo, evite a utilização do limite do cheque especial ou o 
pagamento do mínimo no cartão de crédito, optando por empréstimo 

consignado, pois os juros são mais baixos. 
 

4. Negocie prazos maiores para pagamento, em parcelas menores ou abatimento 

substancial para a liquidação da dívida à vista. 
 

5. Ao ser cobrado por empresa especializada de serviços de cobrança, pague, além 
do principal, apenas os juros previstos em contrato. As demais despesas são de 
responsabilidade da empresa credora. 

 



6. Exija, por escrito, tudo que foi combinado verbalmente. 
7. Exija e guarde sempre os comprovantes de pagamentos efetuados. 

 

8. Se o débito for decorrente de crediário ou cheque sem fundo e estiver em 
cartório, basta pagar o valor impresso na intimação. 

 
9. Após a realização do acordo ou do pagamento do débito, seu nome deverá ser 

retirado de cadastros de inadimplentes no prazo de 48 horas contados da 
comprovação do pagamento, de acordo com a Lei Estadual 15967/08. 
 

 

Fitch: turbulência política no Brasil é ameaça para empresas do País em 2018 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018) 

 
A Fitch afirma que os indicadores de crédito corporativo mostram uma tendência 
positiva na América Latina, “exceto para o Brasil, que enfrenta uma série de desafios”. 

Em comunicado no qual menciona conclusões de vários de seus novos relatórios, a 
agência chama a atenção para o quadro político nacional.  

 
“A turbulência política em andamento no Brasil permanece como uma das principais 
ameaças para as corporações brasileiras durante 2018”, diz Débora Jalles, diretora da 

Fitch. “O ritmo de rebaixamentos em relação a elevações de rating deve continuar a 
ter tendência de queda, mas o tom mais otimista de alguns meses atrás começou a 

perder fôlego.”  
 
A Fitch afirma que um ambiente político altamente volátil, flutuações cambiais, 

elevação do preço do petróleo e desaceleração na recuperação econômica reforçam 
um quadro de incertezas elevadas e devem afetar um impulso no grau de fluxo de 

caixa de operações durante os próximos três ou quatro trimestres.  
 
Na Argentina, o setor corporativo manteve “estruturas de capital relativamente 

gerenciáveis”, com redução na alavancagem líquida e melhora na liquidez, o que pode 
se mostrar positivo em um cenário de mais estresse, diante da desvalorização do peso 

e de juros mais altos.  
 
Em relação ao Chile, a Fitch diz que algumas companhias mantêm um bom impulso e 

fortalecem seus perfis de crédito, notadamente as exportadoras de commodities, 
mineradoras e empresas do setor varejista, de alimentos e bebidas.  

 
A agência aponta ainda que as empresas da Colômbia adiaram decisões de 
investimento e gastos durante o primeiro semestre. “Dependendo do resultado final 

da eleição presidencial, o ritmo em que as corporações retomariam o investimento 
poderia ser mais fraco que o esperado”, diz.  

 
No dia 17, o candidato conservador Iván Duque, considerado favorito nas pesquisas e 
preferido do mercado, enfrentará no segundo turno presidencial Gustavo Petro, de 

esquerda.  
 

No caso do México, a Fitch destaca que as negociações em andamento do Tratado 
Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) elevam as incertezas.  

 
Para a agência, porém, o resultado desse diálogo entre México, Canadá e Estados 
Unidos não deve afetar seriamente o acesso mexicano ao comércio com os EUA.  

 
A Fitch comenta ainda que as companhias mineradoras do Peru se beneficiam de 

preços de metais mais lucrativos, especificamente de cobre e zinco. Após dois anos de 
corte de custos operacionais em resposta à fraqueza dos preços, companhias 
melhorarão mais suas estruturas de capital e posições de liquidez. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fitch-turbulencia-politica-no-brasil-e-ameaca-para-empresas-do-pais-em-2018/


Nova tabela tem redução média de 20% no valor dos fretes 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-06-2018) 
 

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, afirmou que a nova tabela de preços 
mínimos da Agência Nacional de Transportes (ANTT), divulgada nesta quinta-feira, 7, 

deve gerar uma redução de 20% nos valores dos fretes rodoviários. De acordo com o 
ministro, a alteração será publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda 

hoje.  
 
Como parte do acordo feito com entidades dos caminhoneiros pelo fim da greve, o 

governo divulgou uma tabela de preços mínimos para frete no último dia 30, porém 
houve reação do setor produtivo.  

 
Segundo o ministro, não será possível chegar “num processo de perfeição agora”, mas 
a nova tabela “coloca o preço do frete mais próximo do que vinha sendo aplicado” no 

mercado e conta com apoio do agronegócio. Ele disse que representantes da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e dos caminhoneiros 

participaram das discussões de hoje sobre a nova tabela.  
 
“A [nova] tabela foi apresentada ao pessoal do agronegócio, e eles entenderam que a 

metodologia agora é factível para a contratação do frete com esses valores”, 
acrescentou.  

 
O ministro estima que uma terceira tabela ainda será editada nos próximos 30 dias, 
após audiências públicas promovidas pela ANTT, para incluir contribuições de 

diferentes setores. “É um processo contínuo de modificação para que a tabela fique 
boa para todos os lados.”  

 
Ele não descartou a possibilidade de haver novos preços de frete “em casos 
específicos”. “Em termos de custo não tem muito o que ainda mexe, mas há 

excepcionalidades”, ponderou. O ministro declarou que o governo confia que não 
haverá novas manifestações por causa da mudança da tabela, pois considera que não 

haverá prejuízos para nenhuma das partes.  
 
Sobre a elaboração de três materiais distintos num curto período de tempo, Casimiro 

justificou que a discussão pública das tabelas já estava prevista na Medida Provisória 
832/18 que estabelece os preços mínimos. A MP determinava que a tabela fosse 

publicada em até cinco dias.  
 
O ministro alegou que foi usada uma tabela de referência por causa do curto espaço 

de tempo, e admitiu que algumas distorções não foram identificadas naquele 
momento. “A primeira tabela veio com apenas um tipo de caminhão e isso dava um 

distorção”, explicou. 
 

Sob pressão, governo revoga tabela de frete poucas horas após divulgá-la 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Pressionado de ambos os lados, por empresários e caminhoneiros, o governo federal 
foi obrigado na quinta-feira, 7, a revogar a nova versão da tabela do preço mínimo do 

frete 4 horas após publicar a resolução.  
 
No fim da noite de quinta, o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, se reuniu com 

os representantes dos caminhoneiros, que estavam insatisfeitos com as mudanças 
promovidas na tabela anterior. De acordo com a revisão feita pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT), o preço do frete seria reduzido em média em 20%.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/nova-tabela-tem-reducao-media-de-20-no-valor-dos-fretes/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sob-pressao-governo-revoga-tabela-de-frete-poucas-horas-apos-divulga-la/


A reunião com o ministro foi gravada pelos caminhoneiros, que já articulavam pelos 
grupos de WhatsApp uma nova paralisação a partir de segunda-feira, dia 11. No vídeo, 
a que o jornal O Estado de S. Paulo teve acesso, o ministro afirma que os 

representantes reclamaram de alguns pontos da resolução e que, por isso, uma nova 
reunião foi marcada para esta sexta-feira, 8, às 9h na ANTT para rediscutir o tema. 

  
“O Ministério dos Transportes e a ANTT decidiram tornar a resolução sem efeito para 

que amanhã (esta sexta-feira) as lideranças possam ir à agência discutir a questão e 
a metodologia da tabela para ser publicada novamente”, disse o ministro aos 
representantes.  

 
Segundo ele, a intenção é fazer uma tabela factível e que represente o custo do 

transporte de carga no Brasil. Portanto, essa resolução está revogada e a tabela antiga 
volta a valer até que a ANTT publique uma nova versão.  
 

Resolução  
Na reunião, os caminhoneiros se queixaram de um ponto da resolução que exclui do 

tabelamento os veículos que precisam de Autorização Especial de Tráfego (AET). Nessa 
categoria, estão grandes caminhões de nove eixos usados pelo agronegócio. Esse 
ponto deverá ser suprimido da nova resolução.  

 
Os líderes do movimento também pediram explicações sobre a fórmula de cálculo do 

frete. Na quinta-feira pela manhã, eles estiveram na ANTT e lá os técnicos explicaram 
como funcionaria. Mas, à noite, após a publicação da resolução, eles ainda tinham 
dúvidas e interpretações equivocadas sobre o tema.  

 
A tabela do preço mínimo é considerada a grande vitória dos caminhoneiros nos 

últimos tempos e nenhum profissional da categoria está disposto a abrir mão dos 
benefícios prometidos pelo governo para interromper a greve. A principal munição dos 
caminhoneiros para pressionar o governo é uma nova paralisação – e eles estão 

dispostos e articulados para novos protestos.  
 

Do outro lado, no entanto, o governo enfrenta a forte pressão do setor produtivo, em 
especial do agronegócio, que depende do transporte rodoviário. Na quinta-feira, 
mesmo depois da nova resolução, as empresas continuavam insatisfeitas. Elas 

consideraram o corte – em média de 20% – insuficiente e ameaçam dar início a uma 
avalanche de ações judiciais.  

 
A articulação ganhou força depois que um produtor de sal de Mossoró (RN) conseguiu 
liminar suspendendo a tabela. O juiz federal substituto Orlan Donato Rocha, da 8.ª 

Vara Federal, apontou “flagrante inconstitucionalidade” na medida.  
 

“O governo está numa situação complicada, pois qualquer que seja a decisão haverá 
conflito. Se a tabela for mantida, os empresários vão reclamar; se cair, os 

caminhoneiros vão protestar”, explicou o presidente da União dos Caminhoneiros 
(Unicam), José Araujo, mais conhecido como China. Para o representante do Comando 
Nacional dos Transportes (CNT), Ivar Schmidt, o governo voltou atrás porque 

percebeu o risco que corria de uma nova paralisação.  
 

Na quinta, após anunciar a nova versão da tabela, o ministro declarou que o governo 
confiava que não haveria novas manifestações por causa da mudança da mesma, pois 
considerava que não haveria prejuízos para nenhuma das partes.  

 
A MP tabelando o frete causou constrangimento nos escalões técnicos do governo. 

Segundo fontes do Ministério dos Transportes e da ANTT, ninguém era favorável a 
essa medida, por entender que a regra engessaria preços para os usuários, 
prejudicando a concorrência no setor de transportes de cargas.  



A avaliação é que o governo, completamente surpreendido com os desdobramentos 
da paralisação, tomou uma decisão à queima-roupa, sem analisar criteriosamente 
todos os seus efeitos, por conta da pressão da categoria. 

 

Temer cede a caminhoneiros e revoga nova tabela do frete 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-06-2018) 
 

Ministro dos transportes voltou atrás após reunião com representantes da 
categoria  
O presidente Michel Temer cedeu novamente aos caminhoneiros autônomos e recuou 

da adoção de nova tabela mínima do frete anunciada nesta quinta-feira (7). 
 

Em reunião com representantes da categoria, no início da noite, o ministro dos 
Transportes, Valter Casimiro, informou que a medida será revogada e marcou novo 
encontro nesta sexta-feira (8) para discutir a formulação de uma nova tabela. 

 
"Essa nova resolução trouxe algumas questões que precisam ser revistas e foi uma 

resolução do Ministério dos Transportes que a gente torne essa nova resolução sem 
efeito", disse o ministro, em vídeo divulgado pelas entidades dos caminhoneiros. 
 

O governo federal cedeu à pressão da categoria contra o fato de a nova tabela ter 
trazido, em média, uma redução de 20% do preço médio em relação primeira tabela, 

uma reivindicação que vinha sendo feita sobretudo pelo setor do agronegócio. 
 
Além dos caminhoneiros, o setor privado tem se articulado para derrubar a tabela de 

preço mínimo no Congresso Nacional ou no Poder Judiciário. As empresas de 
transporte não querem pagar a conta de um expressivo aumento do custo do frete 

rodoviário. 
 
A ideia do Palácio do Planalto, ao publicar uma nova versão da medida nesta quinta-

feira (7), era acalmar tanto o setor produtivo quanto o setor de transporte para que 
uma nova medida fosse formulada, com a participação de ambos, em audiências 

públicas convocadas pela ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres). 
 
A estratégia, contudo, não teve êxito e acabou criando uma nova crise 

governamental. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) e a CNA (Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil) passaram a estudar ações judiciais contra a 

medida. 
 

Advogados preveem enxurrada de liminares contra tabelamento de frete 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Juiz do Rio Grande do Norte já concedeu liminar contra a tabela, que é alvo 
de críticas  

 
Fila de caminhões durante paralisação de caminhoneiros na rodovia Régis Bittencourt, 
próximo a Embu das Artes (SP) - Danilo Verpa - 26.05.2018/Folhapress  
 

O tabelamento de fretes, uma das medidas que o governo adotou para negociar o fim 
da paralisação dos caminhoneiros, será motivo de uma grande quantidade de ações 

na Justiça, segundo advogados de importantes escritórios. 
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Duas liminares concedidas por um juiz no Rio Grande do Norte que permitem contratos 
sem levar em conta o preço mínimo podem estimular outras ações. 
 

“Isso tem o potencial de causar uma enxurrada de processos. Em três dias, o escritório 
recebeu dezenas de consultas de clientes”, diz Marcelo Inglez de Souza, do Demarest. 

 
Se a empresa que compra o transporte e a que presta o serviço concordam em não 

usar os preços mínimos, elas precisam de fato de uma ordem judicial, segundo ele. 
 
No TozziniFreire também há muitas consultas desde segunda-feira (4), afirma o sócio 

Antonio Marzagão. 
 

Ainda que as condições da tabela mudem no futuro, durante o período em que ela for 
vigente as contratantes de fretes terão desembolsos significativos e, para elas, vale a 
pena judicializar, afirma ele. 

 
“Se o juiz decidir em caráter urgente, ele terá considerado que houve violação da 

Constituição e que, portanto, a tabela não deve ser vinculante.” 
 
Uma das recomendações do Azevedo Sette é que se explicite, no contrato entre as 

companhias, que as duas partes concordam em não usar os valores da tabela, segundo 
o sócio Luiz Salles. 

 
“Existe argumento para descartar a tabela, mas também há insegurança: quem aceita 
frete menor pode querer cobrar o complemento de preço amanhã. Para evitar isso, é 

preciso que o acordo seja explicitado em um documento.” 
 

CNA protocola ofício a Temer pedindo suspensão de tabela de frete 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018) 
 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) protocolou nesta quinta-
feira, 7, ofício ao presidente da República, Michel Temer, no qual pede a suspensão da 

tabela de preços mínimos de fretes rodoviários. Na justificativa, a entidade cita a alta 
de 51% a 152% no valor do transporte do setor após a publicação da tabela, no último 
dia 30, para encerrar a paralisação de caminhoneiros no País.  

 
Entre os dados já divulgados pela entidade, a CNA cita no ofício o transporte de soja 

com caminhão de Sorriso (MT) até o Porto de Santos (SP), uma distância de 2.064 
quilômetros.  
 

O valor no trecho aumentou de R$ 290 por tonelada para R$ 437,55 por tonelada, ou 
51%, com a aplicação na tabela. Esse valor inclui o frete de retorno, ou seja, com o 

caminhão voltando com outra carga do porto para o interior do País. Caso o caminhão 
volte vazio, a alta é de 120%, segundo a CNA, com o frete em R$ 748 a tonelada.  

 
“Ressalte-se que os dispositivos que regulam a tabela não consideram a interação 
entre todos os atores que compõem o sistema de transporte rodoviário. Os usuários 

dos transportes rodoviários de carga não foram consultados no processo de elaboração 
da referida tabela”, informa a CNA.  

 
“Além do aumento excessivo do frete, os usuários também estão sujeitos a indenizar, 
em dobro, os transportadores pelo não cumprimento da tabela e a pagar os custos de 

retorno do caminhão ao ponto de origem, caso esteja vazio”, completa.  
 

No documento, assinado pelo presidente da CNA, João Martins, a entidade informa 
estar à disposição “para discutir o tema e auxiliar na busca de soluções que 
aperfeiçoem a logística brasileira, garantindo a remuneração adequada aos 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cna-protocola-oficio-a-temer-pedindo-suspensao-de-tabela-de-frete/


prestadores de transporte rodoviário de carga, sem onerar o produtor e a sociedade 
brasileira”, conclui. 
 

Associações agrícolas e indústria questionam tabelamento 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), 

Bartolomeu Braz Pereira, disse que estuda entrar na Justiça contra a tabela do preço 
mínimo do frete. Ele aponta que há um impasse entre produtores e caminhoneiros, e 
o governo não consegue resolver. “Estão paradas exportações e comercialização.”  

 
Também a Associação Nacional de Exportadores de Cereais (Anec) pretende 

questionar a tabela na Justiça, segundo informou o diretor-geral, Sérgio Mendes. “Está 
para sair a qualquer momento”, afirmou. “Estou no setor desde 1965, nunca vi um 
impasse como esse.”  

 
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) avaliou que a 

correção da tabela “não corrigirá a ilegalidade e inconstitucionalidade da Medida 
Provisória 832 e da própria Resolução 5.820”. Por isso, mesmo com a retificação na 
tabela, prometida pelo governo, a Abiove não descarta utilizar os meios legais para 

contestar a MP e a resolução.  
 

O setor agrícola, até agora, é o que vem se posicionando mais ostensivamente contra 
o tabelamento para o frete. Mas as ações contra a medida também podem vir do setor 
industrial. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou que “está avaliando 

possíveis medidas judiciais e administrativas contra as normas que estabeleceram 
valor mínimo de transporte de carga para o Brasil”.  

 
“É direito de todo o mundo ir para o Judiciário”, disse o ministro dos Transportes, 
Valter Casimiro. “O governo cumpriu com o acordo que fez com os caminhoneiros: 

editou a medida provisória.”  
 

Com um cenário de batalha judicial à frente, a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) protocolou na quinta-feira, 7, um ofício ao presidente da República, 
Michel Temer, pedindo a suspensão da tabela. Na justificativa, a entidade cita a alta 

de 51% a 152% no valor do transporte do setor após a publicação da tabela, no dia 
30 de maio, para encerrar a paralisação de caminhoneiros no País.  

 
Os caminhoneiros também ameaçam entrar com ações por prejuízos que venham a 
ter, caso prestem serviços a preços inferiores aos da tabela. A própria resolução da 

Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) que estabeleceu o tabelamento 
prevê que, numa situação como essa, o transportador deve guardar as notas fiscais e 

depois entrar na Justiça, para conseguir recuperar o dobro da diferença.  
 

Maioria dos postos de SP repassa desconto do diesel; sinalização ainda é 
tímida 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018) 

 
Em meio ao cabo-de-guerra entre os caminhoneiros e o governo federal, a maioria 

dos postos de São Paulo tem repassado o desconto de R$ 0,46 no litro do diesel. Dos 
47 estabelecimentos fiscalizados pela Fundação Procon-SP e pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) desde o dia 24 de maio, só três não 

haviam baixado o preço.  
 

Já a sinalização do desconto, porém, ainda deixa a desejar: longe de “cartaz, placa e 
faixa”, como diz portaria do Ministério da Justiça, o que se encontra nos postos é uma 
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folha de papel pregada na bomba com letras pequenas, indicando a mudança pós-
greve.  
 

Na manhã desta quinta-feira, 7, o acompanhou uma fiscalização conjunta das duas 
entidades por postos na zona Leste da capital paulista. Pela portaria, os 

estabelecimentos devem informar o valor do diesel a partir de 1º de junho na 
comparação com o dia 21 de maio, data usada como base pelo governo para promover 

a diminuição no valor do combustível. A diferença de preços deve ser exibida de forma 
“clara e ostensiva”, sob pena de multa administrativa.  
 

Nos dois postos visitados pelo jornal O Estado de S. Paulo, o desconto nas refinarias 
já chegou às bombas. Em um deles, o litro do diesel passou de R$ 3,799 para R$ 

3,339; no outro, de R$ 3,899 para R$ 3,429. Ao chegar ao local, os agentes solicitaram 
as notas fiscais, que indicam por qual valor os postos adquiriram o combustível da 
distribuidora, e os cupons fiscais, que atestam por quanto o diesel foi efetivamente 

vendido. Na visita, os fiscais verificam se há preços abusivos – sobretudo por conta da 
greve que terminou na semana passada -, bem como realizam uma análise do 

combustível para verificar se há alguma adulteração.  
 
Dos postos fiscalizados até agora, sete não exibiam o preço dos combustíveis antes e 

depois da paralisação. Porém, mesmo nos que cumpriram a determinação, os anúncios 
são “tímidos”: apenas uma folha sulfite tamanho A4 (ou até menor) colada na bomba, 

e não à entrada do posto. “As placas estão com as informações corretas, porém muito 
pequenas”, diz Osmário Vasconcelos, diretor de fiscalização da Fundação Procon-SP.  
 

“Isso não é considerado uma irregularidade porque a portaria não determina o 
tamanho do anúncio, mas aconselhamos os responsáveis a trocar por uma sinalização 

maior e mais clara, como uma faixa ou um cartaz em um local de destaque.”  
 
Ao ser abordado pelos agentes em um posto na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia 

Mello, zona Leste da capital paulista, o gerente Ricardo Soares rapidamente entregou 
as notas e cupons fiscais – já tinha tudo separado em uma pasta.  

 
“Estamos acompanhando os últimos acontecimentos com bastante atenção e já 
quisemos deixar os documentos separados caso alguém viesse fiscalizar”, comenta. 

“Só fomos orientados de que a placa com o novo preço deve ser um pouco maior; já 
vou ver isso hoje mesmo.” O posto repassou um desconto de R$ 0,47 – R$ 0,01 a 

mais do que o exigido pelo governo. “Por estarmos em uma avenida muito 
movimentada, decidimos arredondar”, brinca.  
 

Quem comemorou a redução foi Clóvis Conceição, de 43 anos. Há dois anos ele 
trabalha com transporte, mas utilizava um furgão. “Com a greve, sem gasolina, fiquei 

cinco dias parado”, conta. Mas, na manhã desta quinta-feira, ele retirou da loja seu 
primeiro veículo a diesel. “Tive muita sorte, porque a primeira vez que vou encher o 

tanque já vai ser com o preço mais barato.”  
 
Notas fiscais. Dos 47 postos fiscalizados desde o dia 24 de maio, 19 postos 

apresentaram alguma irregularidade, sendo que 18 foram notificados para apresentar 
documentos, dois tiveram bombas lacradas por combustível adulterado e quatro não 

mantinham notas fiscais dos combustíveis.  
 
Márcio Salles, da área de fiscalização de combustíveis do Procon-SP, explica que, em 

caso de irregularidades e falta de documentos, os postos são primeiramente 
notificados. “Eles têm um prazo de dez dias para apresentar a documentação; se não 

for regularizado, aí sim partimos para a autuação.”  
 
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo 

(Sincopetro) afirmou nesta semana que a principal dificuldade dos postos em repassar 



o desconto de R$ 0,46 para o consumidor vem das distribuidoras, já que algumas 
ainda não estão vendendo o combustível com o desconto.  
 

Roberto Saldys, chefe de fiscalização da ANP, explica que a agência é responsável por 
fiscalizar toda a cadeia – o que inclui as distribuidoras. Ele pondera, porém, que, por 

essa última portaria, a distribuidora não é passível de multa. “As distribuidoras estão 
sim adotando o novo preço; mas, se houver alguma irregularidade, vamos verificar e 

tomar as previdências administrativas”, diz.  
 
“De qualquer forma, o posto precisa baixar o preço: ou compra mais barato ou reduz 

sua margem.” Entre os dias 24 de maio e 7 de junho, o Procon-SP recebeu 5.778 
denúncias contra postos, sendo 1.592 completas (com endereço e cupons fiscais), 

sobretudo por prática de preços abusivos. Vasconcelos informa que o consumidor que 
encontrar qualquer irregularidade deve prestar uma queixa no site do Procon. 
 

Estudo aponta ‘ilhas’ ferroviárias no país e 30% da malha sem utilização 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

  
Concessões desatualizadas, falta de compartilhamento dos trilhos e um terço da malha 
ferroviária sem uso. 

 
Esses são alguns dos problemas apontados pela CNI (Confederação Nacional da 

Indústria) em estudo divulgado nesta quinta-feira (7) que mostra as dificuldades para 
o crescimento do transporte de cargas por meio de ferrovias, exatamente num 
momento em que o país sofreu desabastecimento devido à greve dos caminhoneiros. 

O estudo aponta que, além de cerca de 30% dos trilhos ferroviários do país estarem 
inutilizados, 23% estão sem condições de serem colocados em operação. 

 
Chamado “Transporte ferroviário: colocando a competitividade nos trilhos”, foi 
produzido com base em dados da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) 

e será entregue pela CNI aos candidatos à Presidência da República. 
 

“As concessões da década de 90, hoje, estão desatualizadas. Quem tem a concessão 
vai investir só no que ela usa. O investimento em ferrovia é muito elevado. O que 
discutimos no estudo é que, como as concessões vão acabar nos próximos dez anos e 

as perspectivas de mudanças das empresas não são tão favoráveis assim, dado o 
contexto econômico, o ideal é antecipar as renovações”, disse Ilana Ferreira, 

especialista em políticas e indústria da CNI. 
 
A malha ferroviária nacional tem cerca de 28,2 mil quilômetros de extensão, conforme 

o estudo, dos quais 8,6 mil quilômetros não são usados. 
 

De acordo com a CNI, as empresas operam sem concorrência e há dificuldades de 
interconexão das malhas ferroviárias. Isso acaba criando “ilhas” e impedindo o 

desenvolvimento do setor. 
 
Por isso, ainda segundo a avaliação da confederação, é essencial assegurar o “direito 

de passagem” de uma malha para outra para que o transporte de cargas seja 
sustentável. 

https://sobretrilhos.blogfolha.uol.com.br/2018/06/08/estudo-aponta-ilhas-ferroviarias-no-pais-e-30-da-malha-sem-utilizacao/
http://sobretrilhos.blogfolha.uol.com.br/2018/06/08/estudo-aponta-ilhas-ferroviarias-no-pais-e-30-da-malha-sem-utilizacao/


“Essa modalidade permite que uma concessionária trafegue na malha de outra para 
dar prosseguimento, complementar ou encerrar uma prestação de serviço. Na prática, 
a detentora das operações de um trecho pode, assim, transitar ou entregar cargas na 

malha administrada por outra companhia”, diz trecho de nota da CNI. 
 

Atualmente, o compartilhamento atinge só 8% do setor, que teve alta média de 3,8% 
no volume de cargas transportadas desde 2001. “As concessões realizadas nos anos 

90 estão desatualizadas em relação às necessidades do setor por não existir esse 
compartilhamento da malha”, disse a especialista. 
 

O crescimento médio, porém, se deve essencialmente à alta anual no período de 5,4% 
do transporte de minério de ferro, enquanto outras cargas cresceram apenas 0,4% ao 

ano. Enquanto em 2001 o minério de ferro representava 60% do fluxo da carga 
ferroviária, no ano passado o índice atingiu 77%. 
 

Dados da CNT (Confederação Nacional do Transporte) mostram que as ferrovias 
transportam só 20,7% das cargas no país, ante os 61,1% do volume transportado por 

meio de rodovias. 
 
De acordo com Ilana, com a antecipação das renovações dos contratos as 

concessionárias investiriam nas concessões que estão se aproximando do fim e 
evitariam um hiato de novos aportes no setor. O temor é que as empresas deixem de 

investir perto do fim dos contratos, o que agravaria as condições ferroviárias. 
 
INVESTIMENTOS 

“Em 2017, o governo federal investiu 85% do valor disponível em rodovias e só 6,6% 
em ferrovias. Nosso pico em anos recentes foi em 2010, quando as rodovias ficaram 

com 74% e as ferrovias, com 20%. Isso mostra que, quando o cinto apertou, o 
investimento se manteve para rodovia e a ferrovia ficou ainda mais abandonada.” 
 

Na avaliação da especialista, isso ocorre pelo fato de as rodovias propiciarem retorno 
rápido, com impacto para a população, cenário que reforça esse tipo de política no 

curto prazo. 
 
“É muito caro ter mais malha ferroviária, então temos pouca malha. Se você investe 

em rodovias, os traçados novos não são tantos assim, enquanto ferrovias têm 
problemas de desapropriação e custo burocrático, político e administrativo, além de o 

próprio investimento ser muito elevado. E projetos de engenharia ferroviária são mais 
complexos.” 
 

Eleições e caminhoneiros azedam de vez relação de investidores estrangeiros 

com o Brasil 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Perda de confiança explica caos na Bolsa, disparada do dólar e subida do 
risco-país, dizem especialistas  
 

A complacência dos investidores com o Brasil chegou ao fim. Ou, como resumiu o 

banco americano JP Morgan em relatório sobre o país publicado nesta quinta-feira (7), 
o Brasil não está mais no Kansas. 

 
A referência ao clássico “O Mágico de Oz”, em que a protagonista Dorothy é sugada 
de sua casa, no Kansas (EUA), por um tornado e atirada na desconhecida terra de Oz, 

não poderia sintetizar melhor as últimas semanas no mercado financeiro brasileiro. 
 

Desde que o governo cedeu aos apelos dos caminhoneiros e empresários e decidiu 
intervir na elogiada política de repasse de preços praticada pela Petrobras, os 
investidores decidiram que era hora de rever o risco atribuído ao Brasil –para pior. 
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O CDS, termômetro do risco-país, atingiu 254,2 pontos nesta quinta, maior nível desde 
maio de 2017. O dólar, ativo ao qual investidores correm em busca de segurança, 
encostou em R$ 3,93, e a Bolsa fechou abaixo dos 74 mil pontos. 

 
A perda de confiança no governo ocorre ao mesmo tempo de uma piora global do 

cenário para ativos emergentes e em meio a uma recuperação da economia americana 
que causou o fortalecimento do dólar em relação às principais divisas emergentes. 

 
Preocupações com aumento do protecionismo e com conflitos geopolíticos também 
pesaram. 

 
Nenhum desses fatores, porém, influenciou tanto a revisão do risco-país como a 

mudança no cenário eleitoral. A incerteza passou a dominar o horizonte desde que 
pesquisas passaram a mostrar um cenário eleitoral com dois pré-candidatos vistos 
como pouco reformistas. 

 
Nem Jair Bolsonaro (PSL) nem Ciro Gomes (PDT) são vistos como favoráveis a aplicar 

as medidas necessárias para devolver o equilíbrio fiscal ao país. 
 
No relatório divulgado nesta quinta (7), o JP Morgan coloca a incerteza sobre as 

eleições como fator de preocupação com a política econômica no médio prazo. “As 
condições externas e domésticas mudaram significativamente nos últimos meses”, 

afirmou o banco em relatório. 
 
“O aperto das condições financeiras nos mercados emergentes afetou o Brasil em 

particular, provavelmente dados os desafios fiscais significativos do país, a incerteza 
em torno da política econômica após as eleições deste ano e um diferencial recorde 

baixo de juros [em relação aos Estados Unidos]”, diz o banco. 
 
O JP estima em 50% a probabilidade de um resultado nas eleições que não agrade ao 

mercado. 
 

Alec Lee, analista para Brasil do Frontier Strategy Group, consultoria especializada em 
mercados emergentes, acredita que houve uma reprecificação do país após a 
divulgação das recentes pesquisas eleitorais. 

 
“O risco sempre existiu, mas os investidores, na nossa visão, estavam sendo 

extremamente complacentes”, diz. “Agora, acreditamos que nós estejamos vendo uma 
correção exagerada conduzida por essa mudança na percepção do risco político 
decorrente das eleições.” 

 
A leitura é que a possibilidade de o novo governo realizar as reformas fiscais 

aguardadas pelo mercado está cada vez menor. “Há zero clareza sobre a possibilidade 
de vitória de um candidato reformista”, afirma Geoff Dennis, chefe de estratégia de 

renda variável em mercados emergentes do banco UBS.  
 
“É importante que quem vença realize reformas importantes, como a da Previdência. 

Os investidores estão preocupados com os candidatos. Somado ao ambiente mais 
hostil para emergentes, é o que explica o que tem acontecido com o mercado 

financeiro brasileiro.” 
 
A preocupação com disciplina fiscal também é o motivo apontado por Bruno Braizinha, 

da área de alocação global de ativos do banco Société Générale. “O atual governo 
estava entregando disciplina fiscal, e a greve dos caminhoneiros afetou a percepção 

dos investidores sobre isso. A mudança no panorama eleitoral só agrava essa 
perspectiva”, afirma. 
 

Na ausência de uma notícia positiva, a perspectiva para o país não é nada boa. Alec 
Lee, do Frontier Strategy Group, vê o dólar passando de R$ 4 nas próximas semanas. 
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"Depois dessa correção, o maior risco de alta volta a ser a divulgação de novos dados 
sobre a economia americana e a potencial aceleração do aumento de juros pelo Fed 
(banco central americano)", diz. 

 
O Fed realiza sua reunião de política monetária nos próximos dias 12 e 13. A 

expectativa é que os juros sejam elevados em 0,25 ponto percentual, para a faixa 
entre 1,75% e 2% ao ano. 

 

Temer perde valor no fim e mercado faz aposta incerta em 2019 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Mimados por agenda amigável, investidores agem ao ritmo de governo 

desconhecido  

  
O presidente da República, Michel Temer, durante cerimônia no Palácio do Planalto, 
em Brasília - Adriano Machado/Reuters  

 
O governo ainda tenta convencer os investidores de que 2018 será um ano decente, 
mas já é 2019 nas mesas de operações do mercado financeiro. Embora Michel Temer 

não tenha descido a rampa do Planalto, os bilhões que circulam no país agora se 
movem ao ritmo de um presidente desconhecido. 

 
O esfarelamento da política tradicional parece reduzir as chances de candidatos que 
defendam as plataformas de um governo tão impopular quanto o atual. Mimados pela 

agenda ultra-amigável de Temer, investidores entram em pânico diante da dura 
realidade da eleição. 

 
Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) fizeram carreira longe 
dos pilares liberais do mercado. Ainda que eles façam acenos a favor do controle de 

gastos, é difícil prever se terão vontade e força para aplicar um programa que 
estabilize as finanças do país. 

 
Após a derrocada de Dilma, o mercado foi feliz sob Temer e seu “time dos sonhos”. 
Investidores brincavam que ergueriam uma estátua para o presidente na avenida Faria 

Lima. A disparada do dólar e o derretimento da bolsa, porém, mostram que até a 
respeitada equipe econômica perdeu valor com a limitação de poderes que abateu o 

governo. 
 
Nos últimos dias, o mercado se alimentou de boatos e turbulências. Circularam 

informações de que o presidente do Banco Central pediria demissão e de que haveria 
um aumento extraordinário dos juros. Como de costume, muitos perderam e alguns 

ganharam com a confusão. 
 

O chefe do BC, Ilan Goldfajn, convocou uma entrevista para acalmar os investidores. 
Disse que continuava no emprego, que usaria armas para suavizar a escalada do dólar 
e que o governo mantém seu compromisso com a estabilidade. 

 
O mercado ganhou uma rede de segurança, mas tudo voltará a aparecer apenas no 

retrovisor em pouco tempo. Investidores ainda vão ganhar e perder dinheiro nos sete 
meses que restam sob Temer, mas as grandes apostas serão feitas com os nebulosos 
preços do ano que vem. 
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Abegás: Com menos geração térmica, consumo de gás natural cai 6,7% em 

abril 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018) 

 
O consumo de gás natural no País recuou 6,7% em abril, na comparação com o mesmo 

período do ano passado, um comportamento em grande medida influenciado pela 
queda de 23,2% no volume de gás direcionado para a produção de energia elétrica.  

 
Na comparação com março, o consumo total do combustível se manteve praticamente 
estável (-0,33%), enquanto no acumulado em quatro meses verifica-se um aumento 

de 4,75%. Os dados são de levantamento divulgado nesta quinta-feira pela da 
Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).  

 
A entidade salientou o desempenho do segmento industrial, que apresentou um 
aumento do consumo de 3,2% frente aos dados de março deste ano, mesmo índice 

verificado na comparação com igual mês do ano passado. Considerando o período de 
janeiro a abril, a alta é de 5,8% ante igual etapa de 2017.  

 
Outro destaque foi o segmento automotivo, com uma expansão de 12,7% na demanda 
por gás natural veicular (GNV) em relação a abril do ano passado. Na comparação com 

março, houve queda de 1,69%.  
 

“O aumento do consumo de gás natural é um indicador da gradual recuperação da 
economia em 2018. O consumidor final vem percebendo cada vez mais a economia 
em rodar com GNV diante da alta nos preços dos combustíveis líquidos”, disse o 

presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.  
 

Dentre os demais segmentos de consumo, as residências reduziram seu consumo em 
8,7% frente abril de 2017 e em 1,2% ante março. Já os consumidores comerciais 
demandaram 3,9% mais na comparação anual e apresentaram leve crescimento 

(0,99%) ante o mês anterior.  
 

A Abegás destacou, ainda, que o número de consumidores de gás natural em abril 
ultrapassou a marca dos 3,36 milhões, sendo 3.161 indústrias, 39.377 
estabelecimentos comerciais, 3.319.369 consumidores residenciais e 1.567 postos que 

distribuem GNV. 
 

Dólar chega a R$ 4,30 para o turista 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O dólar turismo manteve na quinta-feira, 7, firme trajetória de alta e chegou a passar 
da marca de R$ 4,30 nas casas de câmbio para a compra no cartão pré-pago. Pelo 

papel moeda, turistas de viagem marcada pagavam R$ 4,19, em média, segundo 
levantamento feito pela startup Meu Câmbio. Na quinta, o dólar comercial fechou o 

dia cotado a R$ 3,91, a maior cotação em mais de dois anos.  
 
Segundo Mathias Fischer, diretor de estratégia e inovação da Meu Câmbio, os viajantes 

já perceberam que a estratégia de “esperar baixar” pode pesar mais no bolso e estão 
antecipando as compras. “As pessoas estão se antecipando para fugir das novas altas 

e da alta temporada.”  
 
O cartão pré-pago, que andava em desuso por ter sido equiparado ao cartão de 

crédito, deve ressurgir nesse momento de oscilação do câmbio, segundo fontes do 
mercado de câmbio. Isso porque, apesar de a opção exigir o pagamento de 6,38% de 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), assim como o cartão de crédito, o valor 
carregado pelo turista não sofre mais variação de câmbio.  
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“O pré-pago foi erroneamente equiparado ao cartão de crédito”, explica o 
superintendente de varejo do Grupo Confidence, Juvenal dos Santos. “As pessoas 
estão começando a entender agora essa facilidade de programação.”  

 
Mudança de planos  

Além da “corrida” pelo dólar de quem já está de passagem marcada, Fischer notou 
uma busca por moedas “alternativas” – a mais procurada, no momento, é o peso 

chileno, onde a temporada de esqui está para começar.  
 
Entre os que trocaram a Europa pelo Chile está o jornalista Victor François, de 27 anos. 

Ele iria visitar familiares na França – um destino para o qual viaja todos os anos. Em 
2018, no entanto, optou pelo Chile. “Só a passagem (para Paris) beirava os R$ 6 mil. 

Mesmo tendo de pagar hospedagem no Chile, a viagem vai sair mais barato. O câmbio 
é muito mais favorável do que na Europa.”  
 

Mesmo quem não pode mais trocar de itinerário está refazendo as contas. Desde 2017, 
a advogada Ana Amaral vinha fazendo as contas para cursar um mestrado na Europa, 

a partir deste ano. Seu planejamento, no entanto, contava com o euro a R$ 4. Agora, 
com a moeda a R$ 4,55, algumas mudanças de plano foram necessárias.  
 

O custo fixo projetado pela advogada, de 1 mil por mês para os 12 meses de 
permanência no exterior, acabou de ficar R$ 6 mil mais caro ao longo do ano. Diante 

da nova realidade do câmbio, a viagem que será feita durante as férias do curso, que 
incluiria para dois países próximos, agora terá apenas um, onde ela se hospedará na 
casa de amigos.  

 
Mercado de turismo  

Enquanto alguns mudam de destino e outros reduzem o itinerário, há quem 
simplesmente está cancelando os planos de viagem.  
 

“O planejamento de viagens para o segundo semestre sofreu uma freada brusca. É 
quase como se estivéssemos congelados”, explica a agente de viagens Lucyene 

Zucalá, da empresa All Brazil. Com o comportamento do dólar nos últimos tempos, 
Lucyene diz que o movimento da agência está entre 30% e 40% menor do que o 
esperado para essa época do ano.  

 
A Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), porém, minimiza o impacto 

imediato do câmbio para os negócios. A entidade afirma que as vendas estão dentro 
do esperado para as férias de julho. A Abav informou, no entanto, que 65% dos 
destinos procurados são nacionais e não são afetados diretamente pela atual oscilação 

do câmbio.  
 

Outra justificativa da associação para que a alta do dólar não afete tanto as agências 
de viagens é que a cotação não impacta no preço dos pacotes, “pois muitas agências 

e operadoras trabalham com o dólar congelado na data do fechamento, valor que, 
parcelado e em reais, acaba por diluir a diferença”. 
 

Risco político leva dólar a R$ 3,91 e BC oferece mais US$ 20 bi ao mercado 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O mercado financeiro registrou na quinta-feira, 7, um dos dias de maior estresse dos 
últimos tempos. No pior momento, o dólar chegou a R$ 3,96 (acabou fechando em R$ 

3,91, alta de mais de 2%) e a bolsa recuou 6,5% (para fechar em queda de 2,93%, 
aos 73.85 pontos).  

 
Pressionado, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, convocou uma entrevista 
para informar que vai oferecer mais US$ 20 bilhões ao mercado até o final da semana 
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que vem e que, se necessário, pode até recorrer às reservas cambiais. E descartou 
elevar juros para conter o câmbio.  
 

Os números ruins de quarta-feira são o reflexo de um cenário econômico conturbado, 
tanto no Brasil quanto no exterior, que já vem praticamente desde o início do ano.  

 
Mas, para os analistas, um dado vem ganhando relevância nessa conta: o risco 

político. O mercado parece ter se dado conta de que há uma probabilidade cada vez 
maior de nenhum candidato de centro – mais identificado com as reformas estruturais, 
como a da Previdência – estar no segundo turno das eleições presidenciais.  

 
A greve dos caminhoneiros, que parou o País, acrescentou um ingrediente extra. O 

pedido de subsídios ao preço dos combustíveis, que acabou sendo concedido pelo 
governo, teve grande apoio popular. E demonstrou o forte apelo que o discurso 
populista ainda deve ter nas eleições.  

 

Onda de incertezas ajuda a explicar disparada do dólar 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
Apesar de a cotação da moeda americana ter ultrapassado o patamar dos R$ 3,90 na 

quinta-feira, 7, essa tendência de alta já era percebida no mercado financeiro desde 
o início do ano. Até abril, esse movimento teve influência, principalmente, do exterior.  

 
A recuperação da economia americana, com uma possível alta dos juros acima do 
esperado, e a guerra comercial iniciada por Donald Trump desencadearam uma 

valorização do dólar em relação não só ao real, mas a outras moedas de países 
emergentes.  

 
Com o aquecimento da economia dos EUA (o emprego não para de crescer e o PIB do 
primeiro trimestre veio acima do esperado), a inflação americana pode subir e isso 

obrigaria o Fed, o banco central dos EUA, a elevar os juros acima do que estava 
previsto, em uma tentativa de segurar os preços.  

 
Isso funciona como um fator de atração de capital, ao elevar o retorno sobre o que é 
considerado o investimento mais seguro do planeta. Os investidores tendem a tirar 

seus recursos de economias onde o risco é maior para aplicar em títulos do Tesouro 
americano.  

 
Além disso, em abril, o temor de uma guerra comercial entre China e EUA, as duas 
maiores economias do mundo, também começou a assombrar os mercados, já 

afetados por incertezas geopolíticas, como a saída dos EUA do acordo nuclear com o 
Irã – o que se confirmou no início de maio. Além disso, Trump ainda impôs tarifas 

sobre a importação de aço e alumínio sob o argumento de que elas são necessárias 
para proteger a segurança nacional do País.  

 
A partir de maio, o cenário interno começou a pesar mais na cotação do dólar. No dia 
14 de maio, a divulgação de uma pesquisa eleitoral que mostrou à frente os pré-

candidatos Jair Bolsonaro, Marina Silva e Ciro Gomes, fez a moeda americana chegar 
a R$ 3,62 – a maior cotação em dois anos.  

 
A situação se agravou com a greve dos caminhoneiros no fim do mês passado. O 
protesto, além de ter parado o País, deve comprometer os resultados do Produto 

Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e frear a recuperação da economia.  
 

Analistas até já revisaram para baixo as perspectivas de crescimento da economia 
brasileira para este ano. Ao negociar o fim da paralisação, o governo Temer também 
deu sinalizações de enfraquecimento político e de afrouxamento na política de corte 

de gastos públicos, o que desagrada ao mercado.  
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Temer: Não há risco de crise cambial no Brasil 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018) 
 

Após um dia conturbado, em que dólar comercial encerrou acima dos R$ 3,90, o 
presidente Michel Temer minimizou nesta quinta-feira os temores de que o Brasil possa 

passar por uma crise cambial.  
 

“Não há risco de crise cambial no Brasil”, disse o emedebista, que concedeu entrevista 
à TV Brasil nesta quinta-feira, 7. Temer lembrou que o Brasil possui R$ 380 bilhões 
em reservas cambiais e que a depreciação foi um fenômeno que não se restringiu 

apenas ao Real, mas afetou também outras moedas de outros Países emergentes, 
como México, Argentina e Colômbia.  

 
O dólar comercial encerrou a sessão de hoje no maior patamar desde março de 2016. 
A moeda norte-americana chegou a encostar nos R$ 3,97. Na mesma linha, o Ibovespa 

encerrou em queda de 2,98%.  
 

Operadores do mercado financeiro dizem que não há um fato novo capaz de justificar 
uma mudança desse tamanho nos ativos brasileiros, mas citaram como fatores 
negativos as concessões feitas às reivindicações dos caminhoneiros, que colocaram 

em dúvida a capacidade de o governo ajustar suas contas.  
 

O presidente defendeu a atuação do governo durante a paralisação dos caminhoneiros 
e negou que o tabelamento do frete, alvo de reclamações de parte do setor produtivo, 
possa se estender a outros setores da economia. “De jeito maneira (faremos 

tabelamento de preços)”, disse.  
 

O emedebista reconheceu as críticas à medida, mas afirmou que o governo está 
avaliando “adaptações” no modelo, que foi proposto antes da chegada da crise 
econômica e que, por isso, está desatualizada em relação à oferta e demanda de 

serviços de frete atual. 
 

‘Há vulnerabilidade a movimentos de manada’, diz economista da XP 

Investimentos 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O mercado brasileiro está sofrendo um efeito manada, no qual os investidores copiam 

a ação de outros irracionalmente, na avaliação da economista-chefe da XP 
Investimentos, Zeina Latif. “O mercado não está vendo no horizonte notícias positivas, 
ficou sem referência e vulnerável a movimentos de manada.”  

 
O que causou essa tensão no mercado financeiro?  

Nos últimos dias, não vimos movimento no exterior que justifique o comportamento 
de preços dos ativos no Brasil. O País descolou do mundo. O mercado não está vendo 

no horizonte notícias positivas, ficou sem referência e vulnerável a movimentos de 
manada.  
 

Está muito sensível a qualquer ruído, inclusive a movimentos do próprio mercado. O 
clima é ruim e aí o mercado começa a avaliar risco, a procurar notícias boas e não 

encontra. Até quem acha que não está tão ruim olha o comportamento do mercado e 
copia. A gente já vinha de uma piora na economia, mas não teve um fato novo para 
justificar essa pressão.  

 
Há espaço para a Selic subir?  

Seria equivocado. Se a economia estivesse aquecida, com a inflação subindo, até 
entenderia. Mas temos um quadro de ociosidade. Aumentar os juros agora poderia até 
piorar o sentimento do mercado. Foi o que aconteceu quando o Banco Central manteve 
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os juros (em maio), todos pensaram: ‘Se o BC mudou de ideia é porque está 
preocupado, então também tenho que estar’.  
 

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, indicou que não deve 
aumentar…  

Eu preferia que ele tivesse sinalizado de forma mais contundente que não haverá alta 
por um bom tempo. Mas concordo que essa fala já ajudou.  

 
Durante o dia, economistas do mercado financeiro estavam falando que o BC 
precisava se pronunciar. A entrevista acalmou os investidores?  

Vários colegas estavam nessa linha: ‘Cadê o BC?’. Se deu para acalmar, vamos ver. É 
essencial ver como o mercado abre nesta sexta. Mas havia espaço para uma fala mais 

contundente.  
 
Qual o impacto da tensão do mercado na economia real?  

Essa volatilidade gera uma incerteza grande para quem depende do câmbio, que fica 
sem saber como conduzir os negócios. Também impacta no PIB. Quando se tem 

movimentos no câmbio, no curto prazo o efeito é de contração na economia, por causa 
do preço dos insumos. Os custos sobem e você não consegue substituir de uma hora 
para outra.  

 
O Brasil pode ser a próxima Argentina, que precisou recorrer ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI) para conter o câmbio?  
Do ponto de vista dos fundamentos externos, estamos melhores, temos reservas e a 
economia não é dolarizada. 

 

Risco político é temor dos investidores 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
A disparada do dólar nos últimos dias foi motivada pelo desfecho que teve a greve dos 

caminhoneiros, associada ao retrocesso da economia e às dúvidas sobre o rumo da 
política econômica após as eleições – quase uma tempestade perfeita, na avaliação de 

economistas. O temor dos investidores é que o quadro eleitoral que vem se 
desenhando nas pesquisas – sem um candidato de centro no segundo turno – se 
confirme.  

 
“Tudo está vinculado às eleições, sendo que as pesquisas eleitorais apontam para um 

segundo turno com dois extremos, um de direita e outro de esquerda. Algo a que o 
investidor, principalmente o externo, tem forte rejeição, especialmente com o histórico 
da América Latina”, diz o ex-presidente do Banco Central e diretor do Centro de 

Economia Mundial da Fundação Getulio Vargas (FGV), Carlos Langoni. “O risco político 
domina a formação do risco do País.”  

 
Uma pesquisa encomendada pela XP Investimentos, publicada na quinta-feira, 7, 

mostra que 44% dos investidores acreditam em um segundo turno com Jair Bolsonaro 
e Ciro Gomes – e 48% veem uma vitória de Bolsonaro. Além disso, uma eventual 
candidatura de Fernando Haddad, com apoio de Lula, teria 11% das intenções de voto.  

 
Segundo o ex-diretor do Banco Central (BC) e chefe do Centro de Estudos Monetários 

do Ibre/FGV, José Júlio Senna, as condições financeiras internacionais, que foram 
favoráveis ao Brasil durante dois anos, começaram a piorar em janeiro e estão estáveis 
desde maio.  

 
A partir daí, o que houve de piora está ligado ao ambiente doméstico, com destaque 

para a paralisação dos caminhoneiros. “No momento em que percebemos que existe 
uma espécie de identificação de um governo impopular com uma agenda de reformas, 
os eleitores tendem a rejeitar candidatos que falem de reformas. É isso o que o 

mercado está vivendo agora. Está caindo a ficha”, afirmou Senna.  
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Embora o cenário atual remeta aos meses que antecederam as eleições de 2002, 
quando o dólar atingiu o patamar de R$ 3,99, o economista Alexandre Schwartsman, 
ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, diz que o movimento de saída 

dos investidores guarda diferenças importantes com o que se viu naquele ano.  
 

Naquele momento, as contas externas brasileiras estavam ruins, além de as empresas 
estarem mais endividadas em dólar. Havia em 2002 uma “espiral que realimentava a 

crise”, diz o economista, que agora se reduziu. Já as constas fiscais agora estão muito 
piores do que em 2002 e mais difíceis de serem corrigidas, ressalta Schwartsman. 
Com o fiscal tão ruim, ele afirma que cresce a expectativa por um candidato com perfil 

mais reformista.  
 

Sem essa alternativa, a avaliação de Luis Eduardo Assis, ex-diretor de Política 
Monetária do Banco Central, é de que a volatilidade deve aumentar até as eleições de 
outubro. “Até a semana passada, o dólar refletia muito a turbulência internacional.  

 
Agora, em cima disso, vem uma percepção crescente do mercado de que talvez não 

exista um candidato de centro que seja viável”, afirma. “Sobram o Jair Bolsonaro, o 
Ciro Gomes e, eventualmente, um candidato do PT; tudo isso é muito ruim para o 
mercado.”  

 
Segundo Assis, ainda que haja simpatizantes dos economistas Paulo Guedes 

(responsável pelo programa econômico de Bolsonaro), os investidores estão se 
acostumando com a ideia de um processo eleitoral que vai ser mais difícil e que talvez 
tenha um segundo turno em que nenhum dos dois candidatos levante a bandeira das 

reformas que o mercado defende.  
 

O economista-chefe da Mapfre Investimentos, Luis Afonso Lima, pondera que o forte 
movimento de venda de ativos brasileiros é uma reação atrasada do mercado.  
 

“O mercado comprou um cenário muito positivo, de muita tranquilidade. E essa 
volatilidade veio pra ficar, ao sabor das pesquisas eleitorais”, disse Lima. Ele rejeita a 

tese de que o mercado está em meio a um ataque especulativo e defende que se trata 
de um movimento de proteção dos investidores. “No mundo o dólar está perdendo em 
relação a outras moedas. Só perante o real que está ganhando. Isso sinaliza uma 

desconfiança, uma insegurança em relação ao Brasil.” 
 

Ilan descarta possibilidade de reunião extraordinária do Copom 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, descartou a possibilidade de realização 
de reunião extraordinária do Comitê de Política Monetária (Copom) para mexer na taxa 

de juros como reação à disparada na taxa de câmbio.  
 

Goldfajn ressaltou que as políticas monetária e cambial não têm relação mecânica 
entre si e rechaçou o uso dos juros para controlar a taxa de câmbio.  
 

“A decisão do Copom é tomada a cada reunião, que ocorre a cada 45 dias”, disse o 
presidente do BC. Segundo ele, na próxima reunião do comitê, nos dias 19 e 20 de 

junho, serão analisadas as condições da economia, especialmente projeções. Também 
serão considerados o impacto de choques recentes.  
 

“O impacto de choques recentes na política monetária ocorre através de efeitos 
secundários na inflação. Esses efeitos tendem a ser mitigados pelo grau de ociosidade 

da economia e expectativas de inflação ancoradas nas metas”, explicou Goldfajn.  
 
O presidente do BC inclusive ressaltou as expectativas de inflação dentro da meta e o 

conjunto de reformas e ajustes promovido pelo governo no passado recente, como o 
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teto de gastos, a aprovação da duplicata eletrônica na Câmara e a agenda BC+, como 
fatores positivos sobre o País.  
 

Goldfajn destacou ainda que a autoridade monetária tem feito um esforço para indicar 
o que é relevante para frente. Mas ele fez questão de afirmar que o “balanço de riscos 

continua simétrico” e que as condições serão avaliadas. “A reação (do BC) continua 
simétrica”, afirmou.  

 
Ele afirmou que o BC trabalha com “serenidade” pela estabilidade financeira e 
monetária. 

 

Para Ipea, sinal ficou bem amarelo para o cenário de investimentos 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
O sinal para o cenário de investimentos em 2018 ficou “bem amarelo” após a trajetória 

positiva vista até abril, na avaliação de Leonardo Mello de Carvalho, pesquisador da 
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea).  
 
Mais cedo, o órgão informou que Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF) avançou 1,5% em abril ante março. Em relação a abril de 2017, o avanço no 
índice do Ipea foi de 13,1%.  

 
No primeiro trimestre, a FBCF avançou 0,6% ante o quarto trimestre de 2017, 
informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao divulgar os dados 

do PIB, no último dia 30.  
 

Para Carvalho, o cenário para os investimentos no resto do ano se deteriorou por três 
motivos principais. Em primeiro lugar, o desempenho da atividade econômica no início 
do ano frustrou as expectativas, em movimento que já vinha desde abril. Em segundo 

lugar, se a mudança para patamares mais elevados na cotação do dólar se confirmar, 
o investimento ficará “mais caro”.  

 
Por fim, o terceiro motivo é a elevação da incerteza política. Segundo Carvalho, tanto 
a greve dos caminhoneiros quanto a falta de clareza no cenário eleitoral, com aumento 

de chances de um candidato de perfil populista ser eleito, lançam dúvidas sobre o 
equilíbrio das contas públicas, o que contribui para minar a confiança dos agentes 

econômicos.  
 
“O sinal está bem amarelo”, disse Carvalho, após reconhecer que o “cenário se 

deteriorou”. Segundo o pesquisador, além dos investimentos, o aumento da incerteza 
atinge também as decisões de compra de bens duráveis por parte das famílias. “Em 

relação à compra de duráveis e aos investimentos, os agentes levam em conta as 
expectativas”, completou Carvalho. 

 

Ilan: política monetária não será usada para controlar a taxa de câmbio 

08/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-06-2018)  

 
Após um dia de nervosismo no mercado financeiro, o presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn, garantiu que a autoridade monetária continuará trabalhando com o 
Tesouro Nacional para oferecer liquidez aos mercados de câmbio e de juros “enquanto 
for necessário”. Ele ressaltou, porém, que o regime de câmbio flutuante é a primeira 

linha de defesa do País e rechaçou o uso da taxa de juros para controlar a taxa de 
câmbio.  

 
“A política monetária é separada da política cambial, não há relação mecânica entre 
as duas. A política monetária olha para projeções, expectativas de inflação e balanço 
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de riscos e não será usada para controlar taxa de câmbio”, disse Goldfajn em 
entrevista coletiva convocada no início da noite.  
 

O presidente do BC disse que a autoridade monetária tem atuado para prover liquidez 
e continuará oferecendo contratos de swap. Ele destacou que o BC conta hoje com 

uma munição maior e vai oferecer US$ 20 bilhões em swaps até o fim da semana que 
vem, “sem prejuízo de atuações adicionais”.  

 
“Esse é seguro que contratamos no passado. Reduzimos o estoque de swaps quando 
estávamos no interregno benigno. Hoje estamos usando esse seguro e podemos ir 

além dos máximos históricos do passado”, disse o presidente do BC. Além do swap, 
Goldfajn também citou outros instrumentos como leilões de linha.  

 
Goldfajn buscou destacar os fundamentos sólidos da economia brasileira. “O balanço 
de pagamentos do Brasil é muito bom, nós temos uma conta corrente equilibrada. Nós 

esperamos que esse fluxo de conta corrente seja superavitário nos próximos 12 
meses”, disse.  

 
Além do ingresso de moeda estrangeira por conta do superávit esperado na conta 
corrente, o presidente do BC destacou o patamar significativo de investimento 

estrangeiro no País, de 3,4% do PIB. “Nosso balanço de pagamentos, quando 
comparado a outras economias, temos balanço de pagamentos muito mais 

confortável”, afirmou.  
 
O presidente do BC iniciou a coletiva destacando que houve mudança relevante no 

cenário externo, principalmente em relação ao apetite por investimentos em mercados 
emergentes.  

 
“Observamos nos últimos meses e semanas uma mudança, que vem do exterior”, 
disse, citando a elevação na taxa de juros nos Estados Unidos como um dos fatores 

que tem revertido o fluxo de capitais. “Está ocorrendo choque externo”, afirmou. 
 

Inflação sobe 0,4% em maio pressionada por gasolina e energia elétrica 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-06-2018)  
 

Alta no índice IPCA foi acima do esperado por analistas  
 

Aumentos nos preços da gasolina e da energia elétrica pressionaram a inflação de 

maio, que ficou em 0,40%, acima dos 0,22% do mês anterior, informou nesta sexta 
(8) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  
 

De acordo com o IBGE, já foi possível sentir em alguns produtos os efeitos da greve 
dos caminhoneiros, principalmente no caso dos alimentos. O preço da batata subiu 

17,51%, hortaliças tiveram alta de 4,15% e leite, de 2,65%.  
 
O preço dos alimentos subiu 0,32%, contra queda de 0,35% no mesmo período do 

ano anterior. Segundo o economista do IBGE Fernando Gonçalves, parte desta alta 
pode ser reflexo dos aumentos de preços durante a greve. 

 
Os dados do IPCA são coletados até o dia 29. Gonçalves, na última semana do mês já 

foram encontrados produtos com preços mais altos por causa da paralisação e espera 
que os efeitos ainda sejam sentidos na inflação de junho. 
 

Principais fatores de pressão, gasolina e energia elétrica responderam por 67% da 
inflação no mês.  
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A gasolina, além dos reajustes da Petrobras, que somaram 8% no mês, também pode 
refletir efeitos da greve dos caminhoneiros, diz Gonçalves. No mês, o preço da gasolina 
subiu 3,34% no mês de maio. 

 
Já a alta do preço da energia subiu 3,53%, com reajustes em alguns estados e 

mudança da bandeira tarifária. 
 

No acumulado do ano, a inflação soma 1,33%, o menor índice desde o Plano Real. Em 
12 meses, a inflação acumulada é de 2,86%, com forte impacto da gasolina, que subiu 
21,48% no período e contribuiu com 0,81 ponto percentual no índice.  

 
Apesar da alta em maio, permanece abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central, 

que é de 4,5% no ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para 
baixo. 
 

Em 2017, a inflação foi de 2,97% e ficou abaixo do piso da meta pela primeira vez na 
história, o que gerou a necessidade de justificativa pelo Banco Central. Em carta ao 

Ministério da Fazenda, o BC disse que a meta não foi cumprida por causa da queda 
dos preços dos alimentos. 
 

O último relatório Focus, do Banco Central, mostra que o mercado espera que o IPCA 
feche o ano em 3,65%, alta de 0,05 ponto percentual em relação à projeção da semana 

anterior.  
 

Por que o Brasil ainda está na 'idade da pedra' na adesão aos veículos 
elétricos 

08/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-06-2018)  

 

 

 

 

Veículos eletrificados tiveram ano recorde de vendas no mundo em 2017 

   

Na mesma tarde em que o Brasil tentava voltar à rotina após dez dias de uma greve 
de caminhoneiros motivada pelo preço do óleo diesel, a Agência Internacional de 
Energia (IEA, na sigla em inglês) divulgava que 2017 foi um ano recorde na adesão 

aos veículos movidos a eletricidade no mundo.  
 

No período, o número de carros elétricos vendidos chegou a 1 milhão –incluindo os 
híbridos, que contam também com um motor de combustão interna– e a frota mundial 
passou a somar 3 milhões. Deste volume, 40% estão na China e cerca de 25%, nos 

Estados Unidos. Já em números relativos, é a Noruega quem lidera com o maior 
percentual de eletrificados na frota total: 6,4%.  

 
Se as paralisações no Brasil mostraram a dependência do país do transporte pelas 
estradas (75% das mercadorias no país têm seu escoamento feito pela malha 

rodoviária) e dos combustíveis fósseis (o óleo diesel e a gasolina puros compunham 
73% da matriz veicular nacional em 2016, segundo dados da Empresa de Pesquisa 

Energética), os números retratam que a adesão a veículos elétricos e híbridos como 
alternativas energéticas mais limpas –na emissão tanto de poluentes quanto sonora– 
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ainda é incipiente por aqui. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico 
(ABVA), há no país pouco mais de 8 mil unidades do tipo, incluindo carros, ônibus e 
caminhões. Isso significa 0,02% da frota circulante total.  

 
"A gente está na idade da pedra", resume Ricardo Guggisberg, presidente da ABVA. 

"A greve mostrou o quanto somos dependentes dos combustíveis fósseis".  
 

Especialistas e representantes do setor apontam que o caminho da indústria 
automobilística em direção aos veículos movidos a eletricidade é inexorável e, ainda, 
que o Brasil tem condições favoráveis para surfar nesta onda. Por que, então, o país 

ainda dá os primeiros e tímidos passos na tendência?  
 

Estímulos pelos governos  
Tatiana Bruce, pesquisadora da FGV Energia, destaca que os países que mais avançam 
na eletrificação da frota contam com estímulos dos governos –que passam por redução 

de impostos na cadeia destes veículos e restrições aos movidos a combustíveis fósseis 
mas, principalmente, pela ajuda de custo para o consumidor final.  

 
No Estado da Califórnia, nos EUA, por exemplo, consumidores podem receber um 
crédito de até US$ 7 mil (cerca de R$ 27 mil) ao comprar um automóvel eletrificado; 

na China, o valor chega à faixa dos US$ 10 mil (R$ 38 mil).  
 

"Hoje, os preços dos eletrificados ainda são muito altos se comparados aos 
convencionais, em qualquer lugar do mundo, então, os subsídios de aquisição servem 
para reduzir essa diferença. Espera-se que, na próxima década chegue-se a uma 

paridade de custo. A bateria também vai ficar mais barata e os eletrificados se tornarão 
mais atrativos também por sua melhor eficiência e performance", diz Bruce.  

 

 

EPA 

 

 

Homem em meio a caminhões parados em greve no Rio de Janeiro; paralisação 
expôs dependência do país nos combustíveis fósseis 
 

Por aqui, não há notícias de planos para subsídios do tipo. O que há é uma isenção do 
Imposto de Importação para carros totalmente elétricos e algumas reduções para 
híbridos –a depender de suas características.  

 
Existem também benefícios previstos em nível local, como a isenção do rodízio de 

carros na cidade de São Paulo e a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) em alguns Estados.  
 

Para o futuro próximo, há a expectativa de redução na alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para os eletrificados de 25% para 7% com o Rota 2030, 

um novo regime para o setor automotivo que deve ser estabelecido por decreto.  
 

O governo havia sinalizado que o Rota 2030 seria publicado nos primeiros meses do 
ano mas, segundo informou à BBC News Brasil a Casa Civil, ainda não há previsão 
para seu anúncio. O órgão também não confirmou se a alíquota do IPI seria reduzida 

para os eletrificados.  
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Preço e estrutura  
No Brasil, os carros eletrificados importados chegam com preços variando em torno 
de R$ 100 mil e R$ 150 mil.  

 
Além da redução dos preços, espera-se que nas próximas décadas a tecnologia dos 

eletrificados aumente a autonomia e a capacidade de armazenamento das baterias. 
Estes atributos são especialmente importantes no caso de veículos pesados e que são 

empregados em longas viagens como os caminhões.  
 
A eletrificação da frota também vem acompanhada da expansão nos pontos de recarga 

ligados à rede elétrica, tanto em domicílios quanto em ambientes públicos –os 
chamados eletropostos. 

 
Nos EUA, por exemplo, um programa federal de financiamento levou à instalação de 
36,5 mil eletropostos em 2015. No Brasil, não há números exatos sobre a quantidade 

de eletropostos mas, no aplicativo PlugShare, que mapeia o serviço, ele giram em 
torno de 130 e 150.  

 
Apesar dos números tímidos em relação à potência mundial, a boa notícia é que o 
Brasil tem condições favoráveis aos eletrificados por conta da produção e distribuição 

de energia elétrica já existente no país.  
 

"O Brasil tem a melhor matriz energética para veículos elétricos, com fontes limpas 
como as hidrelétricas e a eólica. Temos tudo para decolar", aponta Carlos Roma, 
diretor de vendas da BYD no Brasil, fabricante chinesa de eletrificados.  

 

 

Getty Images 

 

 

Eletrificação da frota deve ser acompanhada pela expansão dos chamados 

'eletropostos' 
 

Na geração de eletricidade no país, as hidrelétricas foram responsáveis, em 2016, por 

68% do abastecimento (em seguida, vem o gás natural, com 9%, biomassa, com 8%; 
e eólica, com 5,4%). Os dados são da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).  
 

A parcela majoritária da energia vindo de fontes renováveis coloca o Brasil em 
vantagem para a eletrificação também em outro ponto: as chamadas "emissões 

upstream" ("emissões na cadeia de cima"), produzidas quando a eletricidade é gerada.  
 
Apesar de os elétricos frequentemente serem vistos como veículos que não emitem 

poluição, pesquisadores e órgãos reguladores vêm se debruçando sobre a os impactos 
desta etapa anterior, mais preocupante para países fortemente dependentes, por 

exemplo, do carvão.  
 

Ainda assim, diversos estudos já mostraram que, mesmo considerando as emissões 
upstream, os eletrificados são menos poluentes que os convencionais.  
 

A indústria do passado e a do futuro  
Para Roma, outro ponto que pode ser, simultaneamente, uma vantagem e um 

problema para o Brasil é sua participação na indústria automobilística mundial.  
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Em 2016, o país era considerado o décimo maior produtor de veículos e o oitavo em 
mercado interno. O setor automotivo responde por cerca de 22% do PIB industrial do 
Brasil e 4% no PIB total.  

 
"O país tem know how e uma indústria instalada. Mas os governos brasileiros, nos 

últimos 15 anos, privilegiaram demais os convencionais e o mercado interno. A 
tecnologia pouco avançou aqui e a indústria ficou defasada", diz Roma.  

 
Segundo um relatório da FGV Energia, de 2017, a situação do Brasil se assemelha à 
da China e da Índia: devido a uma menor condição socioeconômica de parte 

importante da população, há uma demanda reprimida por automóveis. Com uma 
eventual aquisição, busca-se o veículo mais acessível possível –posto esse que tende 

a ser preenchido pelos movidos à gasolina.  
 

 

Divulgação 

 

 

Caminhão elétrico do modelo e-Delivery deve ser produzido em série a partir de 

2020, em Resende (RJ) 
 

O mesmo relatório, porém, indica que algumas políticas públicas mostram que a 

organização para um futuro de baixo carbono no setor dos transportes é real: a 
Noruega, por exemplo, tem a meta de vender apenas carros elétricos depois de 2025; 

já a Alemanha e a Índia têm como objetivo banir veículos à combustão interna depois 
de 2030.  
 

"O Brasil tem condições de liderar a eletromobilidade na América Latina, a começar 
por representar mais da metade do poder de consumo do continente. Isso exige um 

compromisso do governo e da indústria. Essa transição é mundial: se não 
acompanharmos isso, vamos sucatear as nossas próprias indústrias", diz Guggisberg.  

 
Por aqui, porém, há passos sendo tomados. Em março, a Toyota apresentou um 
protótipo de um carro híbrido movido a etanol e desenvolvido no Brasil; em 2017, a 

MAN (fabricante de ônibus e caminhões da Volkswagen) apresentou o e-Delivery, um 
caminhão elétrico também desenvolvido no país. Sua produção em série, na fábrica 

da montadora em Resende (RJ), está prevista para 2020.  
 
Já a BYD, que já conta com duas fábricas em Campinas (SP) que produzem painéis 

solares e chassis, se prepara para abrir ainda em 2018 uma fábrica de baterias de lítio 
em Manaus (AM).  

 
Redução dos poluentes  
Enquanto isso, a decisão recente do governo federal de reduzir o preço do diesel –por 

meio de cortes de gastos e redução de impostos– para atender às demandas dos 
grevistas foi, para o engenheiro florestal Tasso Azevedo, uma sinalização contrária à 

eletrificação.  
 
"Na prática, é um incentivo ao combustível fóssil", aponta Azevedo, coordenador do 

Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). 
"Cerca de 15% de toda a carga transportada no Brasil é o próprio combustível sendo 



levado para pontos de abastecimento. Já a energia elétrica está em todo lugar. A 
infraestrutura está aí."  
 

Azevedo destaca que o diesel, além de ser sabidamente nocivo na contribuição ao 
efeito estufa, também tem impacto na poluição local.  

 
Indicador disso é a constatação, na capital paulista, da queda brusca na poluição 

durante uma semana da greve dos caminhoneiros. Dados da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) mostram redução de 50% da poluição na cidade. No 
sétimo dia da paralisação, a qualidade do ar na capital era considerada boa em todas 

as estações de medição e para todos os poluentes monitorados –um quadro raro na 
metrópole.  

 
Dados do SEEG mostram que, considerando as emissões de gases do efeito estufa 
relacionadas ao consumo de energia no Brasil, os transportes (considerando diversos 

modais) foram responsáveis por 48% delas em 2016.  
 

"São 204 milhões de toneladas de gases do efeito estufa por ano, mais do que emite 
todo o Peru. É um desafio também porque as emissões nesse setor são crescentes ao 
longo dos anos", diz Azevedo, destacando a importância não só da eletrificação da 

frota mas também da expansão do transporte público.  
 

Nissan lança estratégia global focada em sustentabilidade 

08/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 07-06-2018)  
  

 
/ 

Plano se desenvolverá até 2022 por meio de ações socioambientais e de 
governança  

 
A Nissan lançou na quinta-feira, 7, uma nova estratégia global focada em 
sustentabilidade e cujo objetivo é reforçar as ações socioambientais da montadora 

e sua governança em todo o mundo até 2022.  
 

Pela primeira vez, a empresa constrói de forma integrada e abrangente um plano com 
foco em sustentabilidade. O Nissan Sustainability 2022 faz parte do plano estratégico 
global de médio prazo M.O.V.E. to 2022, lançado em março deste ano. 

 
O programa terá como base o Nissan Green Program, programa ambiental 

apresentado em 2001 que determina a visão de longo prazo da companhia até 2050.  
 
“O Nissan Sustainability 2022 está totalmente alinhado com nossos objetivos de médio 

prazo para entregar um crescimento sólido e liderar a evolução tecnológica da indústria 
automotiva”, comenta em nota o vice-presidente sênior e executivo-chefe de 

sustentabilidade da Nissan, Hitoshi Kawaguchi.  
 
“Acreditamos que a mobilidade sustentável ajudará a conquistar uma realidade de 

zero emissão e zero fatalidade. Nosso plano fará uma importante contribuição neste 
sentido, graças à melhora de nossos esforços para que nossa empresa abrace a 

diversidade e a inclusão de forma consistente”. 
 
O plano é organizado por práticas de governança corporativa, social e ambiental (ESG, 
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na sigla em inglês), cujos critérios normalmente são utilizados por investidores que 
monitoram a criação de valor de uma empresa.  
 

Entre as iniciativas de cunho ambiental, estão a redução de 40% das emissões de CO2 
dos veículos até 2022 em comparação com os níveis do ano fiscal 2000, que será 

alcançada em parte pela expansão da eletrificação dos modelos – a Nissan pretende 
lançar oito carros eletrificados no período , além de fomentar o desenvolvimento de 

sistemas do tipo V2X (vehicle-to-everything, ou do veículo para tudo), para melhorar 
a gestão de energia elétrica. 
 

Também está prevista a redução em 30% das emissões de CO2 das atividades de 
produção e corporativas até 2022 em comparação com os níveis do ano fiscal de 2005, 

por meio de iniciativas comandadas por especialistas globais por meio do Nesco, 
Nissan Energy Saving Collaboration, programa interno com foco na economia de 
energia. A empresa também quer eliminar 70% do uso de novos materiais no mesmo 

período, por meio da economia circular, com o reuso e reciclagem de baterias de íons 
de lítio utilizadas nos veículos elétricos.  

 
O plano abrange ainda a redução de compostos orgânicos voláteis nos processos de 
produção dos veículos e na redução em 21% do consumo de água por unidade na 

produção mundial também até 2022, em comparação com os níveis de 2010. 
 

Das ações sociais, destacam-se a definição dos objetivos fundamentais para zerar o 
número de fatalidades envolvendo veículos Nissan, principalmente por meio da 
segurança veicular com sistemas de condução autônoma, como o ProPilot, que será 

fornecido em vinte modelos e em vinte mercados até o fim de 2022. 
 

A empresa quer aumentar o número de mulheres gestoras para 16% no total global e 
para 13% no Japão até 1º de abril de 2023. A ideia é ofertar treinamento sobre 
diversidade e inclusão em todos os níveis da companhia e implementar políticas de 

trabalho à distância, além de jornadas flexíveis que apoiem estilos diversificados de 
trabalho.  
 

Com Yaris, Toyota amplia base de fornecedores e investimentos no Brasil 

08/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 07-06-2018)  
 

 
O novo Toyota Yaris produzido no Brasil: 72 fornecedores 
 
Carro produzido em Sorocaba nasce com 75% de componentes 

nacionalizados e foi vetor de novas fábricas de autopeças  
 

Para lançar o Yaris brasileiro produzido em Sorocaba (SP), a Toyota investiu R$ 1 

bilhão, mas também provocou investimentos paralelos de fornecedores. Alguns 
inclusive construíram novas fábricas e linhas de produção especialmente para atender 

demandas trazidas pelo novo carro, que nasce com 75% de componentes nacionais e 
ampliou a base de suprimentos da montadora, com aumento no número de peças 
compradas, pois o Yaris compartilha poucos itens com outros modelos da marca feitos 

aqui.  
 

A Toyota tem atualmente o total de 130 fornecedores no Brasil e trabalho de 
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desenvolvimento do Yaris aglutinou 72 empresas; seis delas vão fornecer pela primeira 
vez à fabricante japonesa no Brasil.  
 

Cerca de 70% dos fornecedores do Yaris brasileiro também fornecem para Etios já 
fabricado em Sorocaba, mas a maioria dos componentes é diferente. A grande maioria 

(63) está localizada no Estado de São Paulo, sendo nove empresas bem ao lado da 
fábrica, no parque de fornecedores montado pela Toyota desde o início da operação 

ali em 2012.  
 
Estes nove vizinhos fornecem de 70% a 80% das peças consumidas na linha de 

produção – são os itens de maior tamanho, mais difíceis de transportar, como bancos, 
vidros e chapas de aço. Além de São Paulo, a cadeia formada pelo Yaris se espalha 

por Minas Gerais (5), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).  
 

NOVOS FORNECEDORES E INVESTIMENTOS 

 

O Yaris foi o vetor de novos investimentos de seus fornecedores no Brasil. Entre as 
empresas que pela primeira vez estão fazendo negócios com a Toyota no Brasil, a 
NAL, do Grupo Koito, no ano passado construiu uma fábrica em Sorocaba que irá 

fornecer os faróis de LED que equipam as versões de topo do novo carro. O primeiro 
cliente da planta é a Toyota.  

 
O mesmo acontece com a Hi-lex, que para atender a montadora inaugurou em março 
passado, perto da cidade de Itu (SP), unidade de produção de cabos de controle 

mecânico, como freio de estacionamento, para travamento de porta e abertura de 
porta-malas.  

 
Também na região de Sorocaba, a Gestamp investiu em uma nova linha de roll forming 

para moldar a estrutura metálica dos para-choques do Yaris.  
 

DESENVOLVIMENTO RIGOROSO 

 

Todas as empresas envolvidas no projeto do Yaris passaram pelo rigoroso processo de 
desenvolvimento da Toyota, que tem cinco etapas até o início do fornecimento regular 
de peças e envolve o trabalho conjunto dos departamentos de compras, qualidade e 

controle de produção (manufatura), que participam do chamado SPTT, de Supplier 
Parts Track Team (algo como “Time de Acompanhamento dos Fornecedores de 

Componentes”).  
 
O trabalho começa com a classificação estratégica do fornecedor, que tipo de material 

vai fornecer, onde vai produzir (fábrica nova ou antiga), quais os critérios de qualidade 
e processo envolvidos, se é a primeira vez que trabalha com a Toyota...  

 
Feitas as escolhas, na primeira etapa do SPTT é montada uma agenda para definir 

ferramentais, processos produtivos e validações. Na segunda fase é feita a preparação 
industrial para o início da produção.  
 

Aí começam a ser feitas as primeiras amostras para auditoria e possíveis correções. 
Quando são detectados problemas em outros níveis da cadeia, como no fornecimento 

de insumos para os fornecedores, a Toyota também atua para encontrar soluções.  
 
Por fim é feito um teste de produção em larga escala, que pode variar de uma hora de 

produção até um turno inteiro. Todos os procedimentos e equipamentos envolvidos 
são avaliados, até o número de peças produzidas por minuto, para checar a 

produtividade e qualidade do fornecedor.  
 



É feito um diagnóstico e soluções são propostas para evitar gargalos produtivos ou 
problemas de qualidade. Só depois de aprovado em todas essas avaliações o 
fornecedor começa a entregar as peças para produção da Toyota.  

 
A montadora também tem à disposição dados de sua rede mundial de produção, o que 

torna mais rápida a adoção de determinados processos e ferramentas. “Em muitos 
casos, usando exemplos internacionais, já sabemos o que funciona e o que não dá 

certo para tornar a produção mais eficiente”, pontua Simomura.  
 

O MAPA DOS 72 FORNECEDORES DO TOYOTA YARIS 

 

 
 

 
 

Vendas de implementos rodoviários crescem 55% no ano 

08/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 07-06-2018)  
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De janeiro a maio, mercado interno consome mais de 31,5 mil unidades  
 

O setor de implementos rodoviários comemora a tendência de crescimento das 
vendas, que de janeiro a maio avançaram 55% quando comparadas com igual período 

de 2017. Segundo dados divulgados na quinta-feira, 7, pela Anfir, associação das 
fabricantes, foram entregues mais de 31,5 mil unidades nos cinco meses fechados de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27552/vendas-de-implementos-rodoviarios-crescem-55-no-ano


2018: há um ano, esse volume não chegou a 20,3 mil. Os volumes consideram os 
segmentos leve e pesados.  
 

O segmento leve, de carroceria sobre chassis reflete o momento do setor: em cinco 

meses, a indústria entregou 15,8 mil unidades contra as 11,6 mil de iguais meses de 
2017, significando aumento de mais de 36%.  

 
“Os implementos rodoviários dessa fatia de mercado são destinados majoritariamente 
a operações logísticas urbanas: sem o aquecimento devido no mercado consumidor 

nas cidades as vendas no segmento tendem a se recuperar em ritmo menor”, declara 
o presidente da Anfir, Norberto Fabris. 

 
Os pesados também seguem o ritmo mais acelerado do mercado: no acumulado dos 

cinco meses, foram emplacados 15,6 mil reboques e semirreboques. O crescimento 
registrado é bastante positivo, acima de 81%. Vale lembrar que a base de comparação, 
que são os mesmos meses do ano passado, o setor de pesados ainda sentia fortes 

impactos da crise econômica interna, acompanhando o setor de caminhões e o 
transporte de cargas. 

 
“O segmento se beneficia da retomada que acontece em outros setores industriais e 
em especial no agronegócio”, afirma o diretor executivo da Anfir, Mario Rinaldi. 

 
Na análise isolada de maio, com 3.541 emplacamentos o mercado de reboques e 

semirreboques registrou seu melhor desempenho desde maio de 2015, quando foram 
vendidos 2.390 produtos. Já os leves, este foi o melhor maio dos últimos dois anos, 
com 3.401 unidades. Em 2016, o volume foi de 3.071 unidades em maio.  

 

Fabricantes de carrocerias têm alta de 55% no ano 

08/06/2018 – Fonte: DCI  
 
O mercado de implementos rodoviários vem apresentando recuperação consistente. 

Em maio deste ano, o segmento pesado (reboques e semirreboques) registrou seu 
melhor desempenho desde 2015 e no acumulado do ano o setor teve crescimento total 

de 55% sobre igual intervalo de 2017.  
 
“Temos um movimento bastante consistente de recuperação de mercado apesar da 

economia não dar sinais uniformes de crescimento”, afirmou em nota o presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), Norberto 

Fabris. 
 
No acumulado do ano, a indústria – tanto de implementos leves quanto pesados – 

registrou desempenho positivo. De janeiro a maio de 2018, foram entregues ao 
mercado 31,5 mil produtos ante 20,2 mil unidades no mesmo período do ano passado, 

avanço de 55,58%. 
 
A maior alta foi verificada no segmento pesado, de reboques e semirreboques, que de 

janeiro a maio entregou 15,690 mil produtos, um crescimento de 81,3% ante os 
primeiros cinco meses de 2017. De acordo com a entidade, o desempenho foi puxado 

principalmente pelo agronegócio.  
 

Já o segmento leve (de carroceria sobre chassis) apresentou aumento de 36,4% nos 
cinco primeiros meses do ano na comparação com igual intervalo do ano passado, 
para 15,842 mil produtos. 

 
A associação destaca que apenas em maio, o segmento pesado registrou seu melhor 

desempenho desde maio de 2015, com 3,541 mil unidades emplacadas. Já no 
segmento de leves, o comparativo foi com maio de 2016, tendo 3,401 mil produtos 
entregues contra 3,071 mil dois anos antes. 

https://www.dci.com.br/industria/fabricantes-de-carrocerias-tem-alta-de-55-no-ano-1.713594


O mercado de implementos rodoviários está intimamente ligado à venda de 
caminhões, que vem apresentando recuperação considerável ao longo deste ano. 
 

Produção industrial  
A pesquisa industrial mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), divulgada na última terça-feira (05), apontou que, dentro do avanço de 0,8% 
da indústria no mês de abril, uma das principais contribuições veio do setor de veículos 

automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 4,7% frente a março. Na 
comparação com abril do ano passado, a melhora foi de 40,6%. 
 

A indústria de implementos rodoviários foi gravemente atingida pela crise econômica, 
sofrendo uma retração de aproximadamente 70% do mercado. A fabricante Guerra, 

segunda maior do ramo, teve sua falência decretada em novembro do ano passado. 
 

Toyota lança Yaris e estuda ampliar investimento no País 

08/06/2018 – Fonte: Isto É 
 

A Toyota estuda um novo programa de investimentos para o Brasil que deve incluir a 
produção de um utilitário-esportivo (SUV) médio, segmento que mais cresce em 
vendas e vem sendo alvo da maioria das montadoras do País. O plano depende, em 

parte, da aprovação do Rota 2030, o novo regime automotivo que está parado nas 
mãos do governo há pelo menos seis meses, mas pode ser anunciado ainda este mês, 

segundo fontes do setor automotivo. 
 
O investimento mais recente da empresa, de R$ 1 bilhão, foi concluído com o 

lançamento oficial, na quinta-feira, 7, do Yaris, terceiro modelo da marca feito no País 
e que se posiciona entre o Etios (compacto) e o Corolla (sedã mais sofisticado). O Yaris 

terá versões hatch e sedã, a preços de R$ 59,6 mil a R$ 80 mil. 
 
O investimento inclui a adaptação ao mercado brasileiro do modelo que vendeu 300 

mil unidades no mundo em 2017. Também entra na conta a ampliação da capacidade 
da fábrica de Sorocaba (SP) de 108 mil para 160 mil unidades ao ano dos modelos 

Yaris e Etios. O novo carro chega ao mercado no fim do mês com índice de 
nacionalização de 70%.  
 

A fábrica de Sorocaba, assim como a de motores, em Porto Feliz (SP), vãi passar a 
operar em três turnos em novembro. Foram abertas 870 vagas nas duas unidades 

que, segundo o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, vão operar em plena 
capacidade. 
 

Chang diz que a expectativa inicial é de vendas de 5,8 mil unidades do Yaris por mês. 
O modelo coloca a Toyota no segmento B, que responde por mais da metade das 

vendas de automóveis e inclui, por exemplo, Fiat Argo e Volkswagen Polo. “Com o 
novo produto e as fábricas operando em três turnos teremos condições de nos 

aproximarmos mais do crescimento do mercado”, afirma. 
 
Até maio, enquanto o mercado total de automóveis e comerciais leves teve alta de 

16%, a Toyota cresceu 6,5%. A marca espera vender 200 mil unidades este ano, 
avanço de 5% ante 2017. 

https://istoe.com.br/toyota-lanca-yaris-e-estuda-ampliar-investimento-no-pais/

