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PRODUÇÃO CAI, OCIOSIDADE AUMENTA E INDÚSTRIA ACUMULA ESTOQUES
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PARCEIRA

NA

INDÚSTRIA 4.0


SISTEMA S VÊ ARRECADAÇÃO SUBIR ENQUANTO SINDICATOS QUEBRAM SEM VERBA
DE IMPOSTO



REFORMA TRABALHISTA DESTRAVA E AGILIZA JULGAMENTOS DE AÇÕES



MULTINACIONAL JAPONESA ANUNCIA MAIS R$ 153 MILHÕES NO PARANÁ



AMPLIAÇÃO DE EMPRESA NA RMC PODE GERAR MAIS DE MIL EMPREGOS



INVALIDAÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR É TENDÊNCIA DE MERCADO, DIZEM
DEBATEDORES



COMO PLANEJAR UMA EMPRESA PARA EXPANDIR PARA OUTRAS CIDADES E ESTADOS



INDÚSTRIA TÊXTIL PREVÊ CRESCIMENTO MENOR PARA 2018



CHINA MIRA BRASIL COMO PARCEIRO ESTRATÉGICO EM MEIO A GUERRA GLOBAL
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PARALISAÇÃO DE CAMINHONEIROS PREJUDICOU SETOR INDUSTRIAL



COM GREVE, EXPORTAÇÃO CAI PELA 1ª VEZ DESDE 2016



COM

GREVE DOS CAMINHONEIROS, CONTAS EXTERNAS DE MAIO TÊM SUPERÁVIT

73,9% MENOR QUE NO MESMO MÊS DE 2017


CÂMARA APROVA PROJETO PARA PERMITIR QUE 470 MIL EMPRESAS RETORNEM AO
SIMPLES



S&P

COLOCA NOTAS DE CRÉDITO DE EMPRESAS DO

BRASIL

EM REVISÃO POR

MUDANÇAS DE CRITÉRIOS



SECOVI-SP CONCEDE AUMENTO DE 1,69% PARA TRABALHADORES



CERCA DE 770 TERCEIRIZADOS DA BRASKEM CRUZAM OS BRAÇOS



CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CAI 4,8 PONTOS EM JUNHO ANTE MAIO, APONTA FGV



CAPACITAÇÃO É PEÇA-CHAVE PARA O PRÓPRIO NEGÓCIO



COM

INCERTEZAS,

BC

NÃO SINALIZA PRÓXIMOS PASSOS DE SUA POLÍTICA

MONETÁRIA



DÓLAR FECHA PERTO DA ESTABILIDADE, A R$ 3,78, APÓS NOVA ATUAÇÃO DO BC



INCC-M SOBE 0,76% EM JUNHO APÓS 0,30% EM MAIO, REVELA FGV



IPC-S

ACELERA EM

JUNHO, DIZ
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PROJEÇÃO PARA

IPCA 2018
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RECEITA FEDERAL VAI SUSPENDER AS ATIVIDADES DE 25 AGÊNCIAS NO PAÍS



GERAÇÃO
DIZ

EÓLICA BATE RECORDE EM

23/6,

COM MÉDIA DIÁRIA DE

6.475 MW,

ONS



MEDIDAS PARA REDUZIR CUSTO DOS COMBUSTÍVEIS DIVIDEM OPINIÕES



FIAT CHRYSLER VAI INVESTIR R$ 14 BI NA REGIÃO



EM 3

SEMANAS, PREÇO DO DIESEL CAI

R$ 0,43,

ABAIXO DO VALOR PROMETIDO

PELO GOVERNO



VENDAS DE CARROS SEMINOVOS E USADOS CRESCEM 3,1% NO PARANÁ



FIAT E JEEP ANUNCIAM NOVOS SUVS E MOTORES TURBO PARA O BRASIL



GRUPO BMW INVESTE MAIS R$ 2 MILHÕES EM MANAUS



GRUPO VW DOBRA CAPACIDADE DE UMA DAS FÁBRICAS NA CHINA



FCA PROMETE INVESTIMENTO DE R$ 14 BILHÕES NO BRASIL
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Produção cai, ociosidade aumenta e indústria acumula estoques
26/06/2018 – Fonte: CNI
Pesquisa da CNI mostra que a greve dos caminhoneiros atingiu em cheio a atividade
industrial, que já enfrentava dificuldades para se recuperar da crise. Intenção de
investimento também caiu.
A greve dos caminhoneiros deixou um saldo negativo na indústria: queda na produção,
aumento da ociosidade e acúmulo de estoques indesejados. A produção do setor caiu
para 41,6 pontos em maio e ficou muito abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que
separa o aumento da queda no indicador.
A utilização da capacidade instalada recuou para 63%, o que significa que a ociosidade
subiu para 37%, informa a Sondagem Industrial, divulgada nesta segunda-feira (25),
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A pesquisa mostra ainda que o indicador de evolução dos estoques efetivos em relação
ao planejado subiu para 53,3 pontos em maio. O indicador varia de zero a cem pontos.
Quando fica acima de 50 pontos, mostra que os estoques estão acima do planejado.
O emprego também recuou no mês passado e ficou em 48,3 pontos e se afastou da
linha divisória dos 50 pontos, o que mostra queda do indicador. “A paralisação dos
transportes de carga atingiu a atividade industrial que já estava com dificuldades de
se recuperar”, afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo.

A Sondagem Industrial destaca que os prejuízos com a greve dos caminhoneiros foram
maior nas grandes empresas. Na indústria de grande porte, o índice de evolução da
produção recuou para 41,6 pontos em maio e ficou abaixo dos 42,3 pontos registrados
nas pequenas.
O nível de utilização da capacidade instalada nas grandes empresas caiu 4 pontos
percentuais em maio na comparação com abril e ficou em 67%. Nas médias, a queda
foi de 2 pontos percentuais e, nas pequenas, de 1 pontos percentual. O indicador de
estoque efetivo em relação ao planejado subiu 5,2 pontos em maio frente a abril e
alcançou 57,6 pontos. Nas médias, o índice aumentou 0,9 ponto e ficou em 51,4
pontos.
EXPECTATIVAS - A Sondagem Industrial destaca que os prejuízos com a greve dos
caminhoneiros também atingiram o otimismo dos empresários. Embora ainda estejam
acima dos 50 pontos, os indicadores de expectativas em relação à demanda, à compra
de matérias-primas e de quantidade exportada recuaram em junho. O indicador de
emprego caiu para 48,9 pontos, mostrando que os empresários preveem mais
demissões nos próximos seis meses.

Diante de um cenário negativo e da redução das expectativas para os próximos seis
meses, os empresários estão pouco dispostos a fazer investimentos. O índice de
intenção de investimentos caiu para 50,5 pontos em junho. “Com o resultado de junho,
são quatro meses consecutivos de redução da intenção de investir”, afirma a
Sondagem Industrial.
Esta edição da pesquisa foi feita entre 4 e 14 de junho com 2.204 indústrias. Dessas,
920 são pequenas, 780 são médias e 504 são de grande porte.
CNI/Sondagem: produção industrial tem forte queda em maio influenciada
por greve
26/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 25-06-2018)
A paralisação dos caminhoneiros que durou 11 dias no fim de maio afetou fortemente
o desempenho da indústria nacional. De acordo com Sondagem Industrial divulgada
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) na tarde desta segunda-feira, 25, a
interrupção do fluxo de mercadorias reduziu a produção industrial, aumentou a
ociosidade no setor e provocou acúmulo de estoques indesejados. O estudo mostra
que o índice de evolução da produção caiu de 48,8 pontos em abril para 41,6 pontos,
bem abaixo da linha divisória de 50 pontos da pesquisa.
“O resultado foi claramente influenciado pela interrupção dos serviços de transportes
terrestres em maio, que prejudicou o fluxo de insumos e mercadorias”, cita o estudo.
Segundo a CNI, a produção industrial costuma aumentar na passagem de abril para
maio, como ocorreu entre 2011 e 2013 e em 2017 (este último influenciado pelo
grande número de feriados em abril daquele ano). No entanto, a crise no
abastecimento não confirmou a tendência neste ano. O estudo ainda mostra que, na
comparação com 2017, o índice de maio de 2018 é 12,2 pontos menor.
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou em 63%, com recuou de 3 pontos
porcentuais em relação ao mês anterior. “O porcentual é o menor para o mês de toda
a série histórica mensal, com início em 2011”.
O estudo revela também que os efeitos da paralisação de maio foram mais intensos
nas grandes empresas, com índice de evolução da produção em 41,6 pontos. A
ociosidade também foi maior nas companhias de grande porte, com UCI em maio de
67%. Na sequência, vêm as médias e depois as pequenas.
A pesquisa mostra que o indicador de evolução dos estoques efetivos em relação ao
planejado subiu para 53,3 pontos em maio. O indicador varia de 0 a 100 pontos.
Valores acima de 50 pontos indicam que os estoques estão acima do planejado. O
emprego também teve queda no mês passado e ficou em 48,3 pontos. “A paralisação
dos transportes de carga atingiu a atividade industrial que já estava com dificuldades
de se recuperar”, destacou o economista da CNI Marcelo Azevedo.
Quanto às expectativas do setor, a Sondagem Industrial ressalta que os prejuízos com
a greve dos caminhoneiros também atingiram o otimismo dos empresários. Embora
acima dos 50 pontos, os indicadores de expectativas em relação à demanda, à compra
de matérias-primas e de quantidade exportada recuaram nesta edição, e o indicador
de emprego caiu para 48,9 pontos, mostrando que os empresários preveem mais
demissões nos próximos seis meses.
Diante da redução das expectativas no curto prazo, os empresários estão pouco
dispostos a fazer investimentos, mostra o estudo. O índice de intenção de
investimentos caiu de 52,2 pontos para 50,5 pontos. Com esse resultado, já são quatro
meses consecutivos de redução da intenção de investir, diz o levantamento.

A Sondagem Industrial de maio foi feita entre 4 e 14 de junho com 2.204 indústrias.
Dessas, 920 são pequenas, 780 são médias e 504 são de grande porte.
Empresários brasileiros e alemães querem aumentar parceira na Indústria
4.0
26/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 25-06-2018)
36º Encontro Econômico Brasil Alemanha (EEBA), organizado pela CNI e pela
Federação das Indústrias Alemãs (BDI), trata de projeto-piloto para o
desenvolvimento de estratégias de digitalização, disseminação de tecnologias digitais
em pequenas e médias empresas e criação de método de treinamento para
manufatura avançada

Paulo Tigre: CNI defende parceria no ensino dual, que inclui cursos técnicos e
superiores, para atualizar tecnológicas a serem usadas na indústria
O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Paulo Tigre afirmou
que uma cooperação estratégica bilateral com os alemães deve prever a discussão de
políticas e a promoção do desenvolvimento da Indústria 4.0, durante a abertura do
36º Encontro Econômico Brasil Alemanha (EEBA). O evento reúne mais 500
empresários dois países entre 25 e 26 de junho, em Colônia, na Alemanha.
Em discussão estão a criação de um projeto-piloto para o desenvolvimento de planos
estratégicos de digitalização, a disseminação de tecnologias digitais em pequenas e
médias empresas (PMEs), e a criação de métodos de treinamento dentro do contexto
da Indústria 4.0.
“A CNI defende a continuidade da cooperação com a Alemanha na temática do ensino
dual, tendo em vista o desenvolvimento de cursos técnicos e superiores para o
atendimento das atualizações tecnológicas dos pressupostos da Indústria 4.0, e das
necessidades das empresas internacionalizadas”, ressaltou Tigre.
Além disso, também serão discutidos avanços nas negociações de instrumentos que
poderão oferecer benefícios para ambos os países, como a Convenção para Evitar a
Dupla Tributação da Renda entre Brasil e Alemanha, com impacto direto na
competitividade das multinacionais brasileiras.
Tigre lembrou que o EEBA é o fórum internacional do qual a indústria brasileira
participa há mais tempo e uma referência de diálogo empresarial. “Esta importante
cooperação tem contribuído para ampliar o ambiente de negócios, para aumentar o
fluxo de comércio e de investimentos e para construir parcerias estratégicas”,
destacou.
PARCERIA IMPORTANTE – Segundo Tigre, a Alemanha foi, em 2017, o sétimo
principal destino das exportações brasileiras no mundo e o quarto principal fornecedor
de importações nacionais. “A importação de manufaturados da Alemanha

correspondeu a quase 96% do total de produtos que foram importados desse país”,
informou.
O EEBA é, para o embaixador Marcos Galvão, secretário-geral das Relações Exteriores
do Ministério das Relações Exteriores (MRE), “um importante exercício de
aproximação, que tem servido de instância de acompanhamento periódico do
intercâmbio comercial, de investimentos e de negócios entre nossos países”. Segundo
ele, Brasil e Alemanha são duas das dez maiores economias e democracias do mundo,
“cujas vozes e posições, além sobretudo de nossas ações, se fazem ver, ouvir e sentir
nos contextos regional e mundial”, disse.
Galvão destacou que a União Europeia é uma grande obra político-diplomática, fonte
de inspiração para a criação do Mercosul e para a volta da democracia na Argentina,
no Brasil, no Paraguai e no Uruguai.
“Como na Europa, o Mercosul foi e é uma construção político-diplomática notável, que
teve de enfrentar obstáculos de desconfiança e ceticismo, mas da qual temos
justificados motivos de orgulho. O Mercosul, ao longo de muitos anos, voltou o seu
ímpeto de integração pelos seus próprios membros e para a América do Sul”,
ressaltou.
ACORDO COM UNIÃO EUROPEIA – Entretanto, Galvão defende uma integração
mais profunda e eficaz na economia global, como acordos de associação com a União
Europeia, Canadá, Coreia do Sul, e Singapura. Para o embaixador, a conclusão do
acordo entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão próximo.
“Pode ser questão de semanas, se todos os atores envolvidos reconhecerem, de
verdade, o alcance e o significado do que está em jogo. O Mercosul, o Brasil e os
nossos sócios temos demonstrado na prática a nossa vontade de alcançar a conclusão
do acordo, e temos demonstrado também compreensão política em relação a
sensibilidades do lado europeu”, explicou.
O presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI, na sigla em alemão), Prof.
Dieter Kempf, pediu ao governo federal alemão e à Comissão Europeia uma decisão
sobre novos acordos comerciais, como o Mercosul. “A conclusão de um acordo de livre
comércio entre a União Europeia e o Mercosul seria um forte sinal em um mundo cada
vez mais protecionista”, disse.
Para ele, o acordo vai além de Brasil e Alemanha apenas. “Trata-se da ordem global
de comércio, que é crescentemente agitada pela lei do mais forte. A força do direito
internacional está caindo, cada vez mais, no esquecimento, e isso para uma nação
industrial como a Alemanha torna-se cada vez mais perigoso”, completou.
INVESTIMENTOS – Para a secretária-executiva do Ministério da Indústria, Comércio
Internacional e Serviços (MDIC), Yana Dumaresq Sobral Alves, o EEBA permite a
construção conjunta de caminhos mais profundos de integração entre Brasil e
Alemanha.
De acordo com ela, há 50 empresas brasileiras em solo alemão, enquanto os
investimentos alemães no Brasil somam US$ 21 bilhões. “Temos amplas avenidas de
oportunidade à nossa frente e precisamos agarrar essas oportunidades e transformálas em realidade”, disse.
Além disso, Yana Alves destacou que o novo paradigma da indústria 4.0 deve ser o
pavimento para uma nova onda de integração entre os dois países. “Certamente no
âmbito desta cooperação com a Indústria 4.0, nós vamos ver também uma revolução
no que diz respeito ao comércio e serviços entre Brasil e Alemanha, hoje ainda muito
aquém do potencial de ambos países, e também diferente do padrão que se observa
nas trocas comerciais de serviços entre Brasil e Europa”, ressaltou.

EEBA – O 36º Encontro Econômico Brasil Alemanha (EEBA) é organizado pela CNI e
pela BDI, com apoio da Prefeitura de Colônia e da Câmara Brasil-Alemanha de São
Paulo (AHK São Paulo) de forma intercalada, entre os dois países. A edição de 2019
será no Rio Grande do Norte, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Norte (FIERN).
Neste ano, cerca de 260 participantes brasileiros estão em Colônia. A delegação
empresarial brasileira é liderada pelo vice-presidente da CNI Paulo Tigre e tem a
participação dos presidentes das Federações Estaduais das Indústrias do Rio Grande
do Norte (FIERN), Amaro Sales; de Santa Catarina (FIESC), Glauco José Côrte; do Rio
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Petry; de Roraima (FIER), Rivaldo Neves; do
Maranhão (FIEA), Edílson Baldez; e de Minas Gerais (FIEMG), Flavio Nogueira.
O governo brasileiro é representado pelo Secretário-Geral do Itamaraty, embaixador
Marcos Galvão; pela Secretária Executiva do Ministério da Indústrica, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), Yana Alves; e pelo Presidente da Apex-Brasil, embaixador
Roberto Jaguaribe. Pelo lado alemão, participaram da cerimônia de abertura a prefeita
de Colônia, Henriette Reker; o ministro de Assuntos Federais e Europeus e de Assuntos
Internacionais do Estado da Renânia do Norte-Vestefália, Dr. Stephan HolthoffPförtner; e o membro do Parlamento Alemão e secretário de Estado Parlamentar do
Ministério Federal da Economia e Energia (BMWi), Oliver Wittke.
Sistema S vê arrecadação subir enquanto sindicatos quebram sem verba de
imposto
26/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 25-06-2018)
Obrigatoriedade do imposto sindical acabou com a reforma trabalhista e
sindicatos perderam 86% da receita em um ano. Ignorada pela mudança na
lei, Sistema S arrecadou ainda mais dinheiro

Bonecos da campanha da Fiesp intitulada “Chega de engolir sapos”: entidades que
compõe m o Sistema S, que não entraram na reforma trabalhista, aumentaram a
arrecadação. Fiesp/Divulgação
A reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical. Com isso,
sindicatos viram sua arrecadação cair drasticamente de 2017 para 2018 – o tombo foi
de 86%, considerando as parciais dos quatro primeiros meses do ano, já que o imposto
geralmente é pago em março.
Sem ter sido atingido pela mudança na lei, mas na mira do Tribunal de Contas da
União (TCU), o Sistema S conseguiu arrecadar ainda mais dinheiro em 2018: foi um
crescimento de 8% na parcial do primeiro quadrimestre. Em 2017, a receita total do
Sistema S foi seis vezes maior que a dos sindicatos, incluindo as entidades patronais.
Durante o ano passado inteiro, sindicatos (patronais e laborais), federações e centrais
arrecadaram juntas R$ 2,7 bilhões – desse valor, R$ 2,1 bilhões chegaram até abril,
graças ao imposto sindical. Depois que a cobrança deixou de ser obrigatória, a fonte
de recursos dos sindicatos secou. Nos quatro primeiros meses de 2018, a contribuição
sindical recebida pelas entidades foi de R$ 289,9 milhões – recuo de 86%.

A situação é ainda mais curiosa porque a queda na arrecadação chegou para todo
mundo, mas foi mais sentida pelos sindicatos de empregados em comparação ao de
empregadores. Em 2017, até abril, os sindicatos de empregados tinham arrecadado
R$ 1,1 bilhão, contra R$ 521,3 milhões das entidades que representam os
empregadores. No acumulado do ano, a arrecadação havia sido 2,5 vezes maior em
favor das entidades patronais.
Em 2018, a situação se inverteu: os sindicatos dos empregadores arrecadaram 33%
mais que as entidades que representam os trabalhadores – são R$ 137 milhões contra
R$ 102,4 milhões.
Sem mexer na receita do Sistema S
De fora da reforma trabalhista, o Sistema S – composto por nove entidades voltadas
ao ensino e capacitação do trabalhador e oferta de serviços culturais e de lazer, como
o Senai e o Senac – aumentou a arrecadação. A contribuição para as entidades é
obtida com o desconto de um porcentual diretamente na folha de pagamento. Em
2017, as entidades obtiveram R$ 16,4 bilhões – R$ 5,9 bilhões só no primeiro
quadrimestre. De janeiro a abril de 2018, já foram arrecadados mais R$ 6,4 bilhões,
um crescimento de 8%.
O volume de recursos repassados ao Sistema S foi 6,5 vezes maior que a contribuição
sindical arrecadada em 2017. A crítica é de que há pouca transparência em relação a
como esse dinheiro é aplicado. As entidades que compõem o Sistema S fazem sua
prestação de contas próprias e passam por sistemas de auditoria internos. Mas não há
uma fiscalização em cima desse dinheiro, que é descontado compulsoriamente da folha
de pagamento – e com a reoneração de alguns setores, uma contrapartida do governo
Temer para baixar o preço do diesel, isso pode aumentar.
Por isso, esses recursos estão na mira do TCU. O plenário do órgão aprovou uma
auditoria para averiguar a arrecadação direta e indireta das entidades do Sistema S
em 2017. O pedido partiu do Senado e, apesar de as entidades possuírem
personalidade jurídica de direito privado, recebem contribuições parafiscais, o que
permite a atuação da Corte. A auditoria, aprovada no começo de junho, terá prazo de
60 dias e atingirá 229 unidades do Sistema S.
O professor do Insper Sergio Firpo endossa a tese de que é preciso ter mais clareza
em como esses recursos são utilizados. “Outra coisa, tão ou mais importante, é saber
se os projetos escolhidos geram os impactos que a sociedade deseja e se está sendo
um dinheiro bem investido”, diz ele.
“Para que a gente quer o Sistema S? Qual é o impacto de cada real gasto no sistema
com o bem-estar da população? Estamos atingindo um objetivo social que compense
o uso desse dinheiro? Se sim, eu acho válido manter como está. Se não, talvez
tenhamos de repensar se essa contribuição obrigatória deve permanecer ou não”,
pondera Firpo.
Do outro lado, Dieese aponta problemas da crise sindical: greve de
caminhoneiros
Por outro lado, os sindicatos de trabalhadores enfrentam problemas de caixa com o
fim da obrigatoriedade do imposto sindical.
Para o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, a queda na receita é muito grande,
abrupta e sem nenhuma transição e “inclusive com mecanismos que visam a coibir a
participação do trabalhador no financiamento”. A crítica, nesse caso, é para a
necessidade de o trabalhador precisar documentar a autorização para desconto do
valor do imposto sindical.

Lúcio pondera que os próprios sindicatos já trabalhavam em alternativas para a
cobrança do imposto, mas cortar de uma hora para outra a contribuição foi um golpe
duro para o movimento sindical. Para ele, o país já vive as consequências dessa
situação, que não afeta apenas os trabalhadores. Um exemplo foi a greve dos
caminhoneiros, em que o país todo viu “o que significa não ter uma liderança
consolidada capaz de conduzir uma negociação”.
Sindicatos terão de conquistar associados, diz especialista
Os críticos do imposto sindical costumam afirmar que a verba estimulou a criação de
sindicatos que foram criados apenas para receber esse recurso, sem efetivamente
representar o trabalhador.
Nos últimos anos houve uma proliferação de sindicatos no país – alguns que pouco
contribuíram na representação dos trabalhadores. “Esses sindicatos perderam o
financiamento obrigatório e só vai fazer sentido eles permanecerem em atividade se
prestarem serviços que de fato sejam úteis aos representados”, analisa o professor do
Insper Sérgio Firpo.
Na visão de Firpo, num primeiro momento, é fundamental que os sindicatos consigam
transformar aquelas pessoas que só pagavam o imposto por obrigação em associados
que de fato contribuam ativamente. “Você vai participar do sindicato da sua categoria
desde que traga benefícios”, pondera.
E há espaço para oferecer serviços. Se a homologação da demissão não é mais
obrigatoriamente feita no sindicato, a entidade pode oferecer o serviço de um
especialista que checa se a quitação está sendo feita de forma correta. Ou prestar
serviços para as famílias dos associados – de creches a plano de saúde. “Isso poderia
ser usado para autofinanciamento dos sindicatos, ao mesmo tempo mantendo uma
relação orgânica com os associados”, diz.
O professor ainda ressalta que essa é uma oportunidade de fortalecimento dos
sindicatos. “A gente acha que dinheiro resolve tudo, mas não é. Tem a questão de
participação e gestão, que são super importantes. É uma oportunidade para se
resgatar isso, que ficou perdido”, pondera.
Raio X
A reforma trabalhista tornou o pagamento do imposto sindical opcional. O fim da
obrigatoriedade representou uma queda drástica na arrecadação de sindicatos,
federações, confederações e centrais entre 2017 e 2018. Por outro lado, o Sistema S,
que não foi sequer mencionado na reforma, viu sua arrecadação aumentar do ano
passado para cá.
Sistema S X Imposto Sindical
Em 2017, a arrecadação total do Sistema S foi quase seis vezes maior que todo o
dinheiro obtido com imposto sindical, incluindo as contribuições para sindicatos
patronais.

Sindicato laboral X Patronal
A mudança nas regras do imposto sindical também ocasionou uma situação atípica.
Em 2018, a arrecadação dos sindicatos dos empregadores é maior que a dos
empregados.
Arrecadação laboral era o dobro da patronal em 2017. Em 2018, os sindicatos
patronais arrecadaram 33% mais que as entidades que representam os trabalhadores.
No acumulado de 2017, a arrecadação dos sindicatos laborais era 2,5 vezes maior que
a dos patronais.

* valores até abril. O imposto sindical geralmente é cobrado em março e aparece nas
contas do mês de abril.
Reforma trabalhista destrava e agiliza julgamentos de ações
26/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 25-06-2018)
Processos represados à espera de decisão caem de 1,8 mi para 1,5 mi;
recursos nos TRTs sobem 27,8%
O número de ações trabalhistas pendentes de julgamento —o estoque de processos
represados ao longo dos anos— despencou após seis meses de vigência da reforma
trabalhista e voltou ao patamar de 2014.
Até maio deste ano, de acordo com informações do TST (Tribunal Superior do
Trabalho), as varas de todo o país tinham 1,5 milhão de ações à espera de julgamento.
No fim de 2017, eram 1,8 milhão.
O volume de processos trabalhistas represados vinha em alta desde 2013.
Considerando a entrada de novos processos, os em andamento e os já julgados, houve
uma redução de 17,3% no número de ações pendentes nos gabinetes de juízes.
A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro.
A nova CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) passou a exigir, por exemplo, que,
em caso de derrota, o trabalhador pague honorários de sucumbência para o advogado
da empresa ou honorários periciais.
O impacto das mudanças no dia a dia da Justiça, segundo o deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN), relator da reforma na Câmara, já era esperado.
“Surpreende talvez a velocidade com que o ajuste está se dando, mas esses eram os
efeitos que imaginávamos: dar maior celeridade ao Judiciário, melhorar a qualidade
dos processos e permitir que quem busca o Judiciário tenha uma resposta mais eficaz”,
diz.

De acordo com Marinho, a falta de responsabilização do trabalhador derrotado em um
processo estimulava a apresentação de ações e atravancava a Justiça.
“[A cobrança de] honorários sucumbenciais e periciais inibem o que chamamos de
litigância frívola.”
Essa queda do volume represado tem um componente decisivo: os novos processos
que chegam à Justiça.
Após a reforma trabalhista, a redução do número de ações propostas por empregados,
entre dezembro de 2017 e maio deste ano, foi de 40,6% em relação à igual período
entre 2016 e o ano passado. O total caiu de 1,3 milhão para 774 mil.
Diante das estatísticas do TST, o presidente da Anamatra (associação dos juízes
trabalhistas), Guilherme Feliciano, faz uma avaliação diferente da do deputado.
“Evidentemente que, com menos ações distribuídas, os juízes decidem as
[ações] antigas, é natural. Mas, ao longo do semestre, o gráfico de novos processos
começa a subir”, diz.
Para o juiz, trabalhadores e seus advogados têm receio de arcar com o pagamento de
honorários à parte vencedora.
Feliciano afirma que, com a jurisprudência sobre o tema que ainda deve se formar no
TST e no STF (Supremo Tribunal Federal), a realidade nas varas tende a mudar.
“A reforma é como um dique. Em algum momento, ela romperá, e o volume de
processos e a insatisfação dos trabalhadores voltarão a fluir”, diz o magistrado.
Para Otávio Pinto e Silva, sócio do escritório Siqueira Castro e professor de direito do
trabalho da USP (Universidade de São Paulo), é cedo para fazer diagnósticos precisos.
“Ainda estamos em um período de acomodação”, afirma.
Além do impacto nas varas, a reforma trabalhista alterou a rotina nos TRTs (Tribunais
Regionais do Trabalho), responsáveis por julgar recursos.
Dados do TST mostram um aumento de 27,8% no número de processos remetidos
para a análise de desembargadores.
Entre janeiro e maio deste ano, subiram para a segunda instância 430 mil ações, ante
336 mil no mesmo período de 2017. De acordo com Silva, esse é um efeito lógico.
Ao mesmo tempo em que diminuiu o volume de ações e aumentou a celeridade dos
recursos, cresceu o total de valores pagos aos trabalhadores.
De janeiro a maio de 2018, eles receberam R$ 11,6 bilhões. Nos mesmos meses do
ano passado, foram R$ 10,3 bilhões. A alta foi de 12,7%.
Os números, segundo Sólon Cunha, sócio do escritório Mattos Filho e professor da FGV
Direito SP, lançam novos desafios. “Isso vai trazer uma reavaliação, sem dúvida
nenhuma, da estrutura da Justiça do Trabalho”, afirma.
Nesse contexto, a atividade da advocacia terá de ser renovada.
Segundo Cunha, serão exigidas na área do direito do trabalho visão estratégica, ações
preventivas e mais negociação entre as partes.

Multinacional japonesa anuncia mais R$ 153 milhões no Paraná
26/06/2018 – Fonte: Agência de Notícias Governo do Paraná (publicado em 25-062018)
Cida Borghetti assinou nesta segunda-feira (25) um aditivo ao protocolo de
intenções da indústria Sumitomo Rubber do Brasil para o aumento de
investimentos no Estado. O investimento complementar ao previsto no
protocolo anterior deve chegar a R$ 153 milhões.
A governadora Cida Borghetti assinou nesta segunda-feira (25) um aditivo ao
protocolo de intenções da indústria Sumitomo Rubber do Brasil para o aumento de
investimentos no Estado. O complexo industrial da multinacional japonesa, instalada
em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, será modernizado e
ampliado. O investimento complementar ao previsto no protocolo anterior deve chegar
a R$ 153 milhões.
Cida afirmou que esse novo acordo, além de impactar diretamente na economia do
Paraná, vai gerar novos empregos na região. “Serão criados mais 1.000 novos postos
de trabalho, o que vai aumentar a renda dos moradores daqui e aumentar a qualidade
de vida e o bem-estar dos trabalhadores e das famílias”, disse.
Com os recursos adicionais, será ampliada a capacidade produtiva da fábrica de pneus
de carga, ainda em construção, de 500 unidades por dia para 1.000 unidades. “Esse
benefício é de suma importância para darmos continuidade aos nossos negócios. Só
posso agradecer a essa parceria produtiva com o Governo do Paraná”, disse o
presidente da Sumitomo Rubber do Brasil, Shizuma Kubata.
ACORDO – Uma das condições para a concessão do benefício fiscal será a de que todas
as operações de importações, que atualmente são efetuadas por outros estados,
deverão ser realizadas pelo Porto de Paranaguá. “E isso deve ampliar ainda mais o
retorno econômico ao Paraná”, afirmou Cida.
Em contrapartida, a Sumitomo deverá ainda efetuar o recolhimento de 1% (um por
cento) do valor do benefício fiscal recebido a título de reinvestimento em pesquisa e
desenvolvimento.
MUNICÍPIO – Para o prefeito Márcio Wosniak, essa política de incentivos do Governo
do Estado afetará diretamente o município. “A empresa vai crescer mais rapidamente,
de forma sólida, e consequentemente isso vai gerar mais desenvolvimento e qualidade
de vida à nossa população”, disse ele.
HISTÓRICO – A empresa tem o apoio do governo estadual por meio do programa
Paraná Competitivo, que concede incentivos para atração de investimentos ao Estado.
Em 2011, a Sumitomo instalou sua unidade de produção de pneus para veículos
comerciais leves em Fazenda Rio Grande. No final de 2015, os investimentos já
somavam um total de R$ 750 milhões com uma geração de 1.200 empregos e
produção diária de 15 mil unidades por dia.
PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico, Virgílio Moreira Filho; o ex-governador Beto Richa; o deputado federal Alex
Canziani; o deputado estadual Toninho Wandscheer e colaboradores da Sumitomo
Rubber do Brasil.

Ampliação de empresa na RMC pode gerar mais de mil empregos
26/06/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 25-06-2018)
A multinacional japonesa, que tem instalações em Fazenda Rio Grande, na
RMC, vai receber mais de R$ 150 milhões em investimentos e gerar mais de
mil novos postos de trabalho

Foto: Divulgação
A Sumitomo Rubber, multinacional japonesa que tem instalações em Fazenda Rio
Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, vai receber mais de R$ 150 milhões em
investimentos, vindos do governo do estado, o que deve fazer a empresa gerar mais
de mil novos postos de trabalho.
O plano da multinacional é usar os recursos para ampliar a capacidade produtiva da
fábrica de pneus de carga, que ainda está em construção. Com as novas instalações,
será possível duplicar a produção – de 500 para 1000 pneus por dia.
Paranaguá
Uma das condições para a concessão do investimento é que todas as operações de
importações, que atualmente são efetuadas por outros estados, deverão ser realizadas
pelo Porto de Paranaguá. Em contrapartida, a Sumitomo deverá ainda efetuar o
recolhimento de 1% (um por cento) do valor do benefício fiscal recebido a título de
reinvestimento em pesquisa e desenvolvimento.
Invalidação dos direitos do trabalhador é tendência de mercado, dizem
debatedores
26/06/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 25-06-2018)
Senador Paulo Paim (C), relator da sugestão que institui o Estatuto do Trabalho (SUG
12/2018), coordenou a audiência pública em que foram debatidos temas como jornada
de trabalho, trabalho extraordinário e salário mínimo




Proposições legislativas
SUG 12/2018

A tendência do mercado de trabalho é eliminar os direitos do trabalhador para
transformá-lo em autônomo e utilizá-lo como fator de produção.
A constatação foi destacada pelos convidados da audiência pública realizada na
Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho (CDHET) nesta segunda-feira (25).
A reunião abordou a jornada de trabalho, o trabalho extraordinário e o salário mínimo
mediante o novo Estatuto do Trabalho (SUG 12/2018).

Segundo o relator da proposta, senador Paulo Paim (PT-RS), a iniciativa foi construída
coletivamente com entidades que têm compromisso com o social.
— Trata-se de um texto técnico, legitimado por uma visão social, econômica e
humanitária que nasce da própria sociedade e dos maiores especialistas brasileiros em
legislação trabalhista. Queremos resgatar os direitos do trabalhador que só perderam
com a Reforma Trabalhista - disse.
A SUG 12/2018 propõe que a jornada de trabalho passe de 44 horas para 40 horas
semanais e para 30 horas para trabalhadores em condições perigosas e insalubres.
Segundo Paula Freitas, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia
do Trabalho (Cesit/Unicamp), a proposição é válida, porque a jornada de trabalho não
é restrita apenas à relação de trabalho.
— É algo que se expande e vai para as relações sociais, que definem quem somos nós.
O trabalhador precisa ter tempo para educar seus filhos ou se qualificar de acordo com
a demanda do mercado, por exemplo. A definição da jornada de trabalho diz respeito
à qualidade de vida desse trabalhador – salientou.
A sugestão em análise na CDH também estabelece como infrações graves o aumento
da jornada de trabalho e a redução do salário mínimo. Para Lucas Reis, representante
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), o desrespeito a esses
elementos atinge diretamente o cerne da legislação trabalhista.
— Atacar esses elementos é atacar o vínculo empregatício com um todo. Além disso,
esses elementos estão intimamente ligados à saúde pública. O Brasil é o quarto país
que mais mata os trabalhadores no ambiente de trabalho. Essa chacina acontece, pois
as pessoas estão trabalhando demais e sem proteção — ressaltou.
Para Ludmilla Abílio, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do
Trabalho (Cesit/Unicamp), além do salário mínimo não corresponder às necessidades
mínimas do trabalhador, a Reforma Trabalhista garante o recebimento de um valor
ainda menor.
— O salário mínimo é importante não só no trabalho formal. É também um farol para
os trabalhadores informais, pois é, culturalmente, aceito como o valor mínimo para a
remuneração de um trabalhador. Com a reforma, o trabalho intermitente garante o
rebaixamento do valor da força de trabalho. Ou seja, as pessoas podem ganhar, por
lei, um valor inferior ao salário mínimo — criticou.

Como planejar uma empresa para expandir para outras cidades e estados
26/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 25-06-2018)
Especialistas montam um passo a passo para quem quer expandir a empresa
sem correr risco de afundá-la

Marcelo Andrade/Gazeta do Povo
Sem planejamento, a tentativa de expandir uma empresa pode afundá-la. É
fundamental conhecer os pontos fortes e fracos do negócio e identificar ameaças e
oportunidades, orienta Almir Ferreira de Sousa, que coordena um programa de
capacitação de empresas no FIA. Esse plano deve contemplar uma avaliação honesta
da situação da empresa, para corrigir problemas antes da expansão, calcular os custos
disso e determinar como esses valores serão obtidos.
É preciso ouvir advogados para saber as exigências legais da expansão e, também,
pensar em uma saída para o caso de tudo dar errado.
“O plano precisa dar uma ideia dos riscos e mostrar se haverá ou não fôlego para a
expansão”, diz Maurício Morgado, coordenador do FGVcev (Centro de Excelência em
Varejo da Fundação Getulio Vargas).
O primeiro passo é achar oportunidades, ouvindo clientes ou caçando novas
tendências. Com o projeto em andamento, o empreendedor deve acompanhar tudo de
perto para corrigir a rota rapidamente, se necessário.
Felipe Senise, professor e sócio da escola de negócios Sandbox, conta que a empresa
identificou uma demanda de cursos em outras praças mas, após começar a expansão,
percebeu não haver espaço para ela longe de São Paulo e que era caro levar
professores para fora.
“Agora, desenvolvemos cursos de educação a distância, com investimento inicial
maior, mas que permite crescer mais rápido”, explica.
Quer aumentar a produção, diversificar produtos ou serviços ou se
estabelecer em outras cidades e estados? Confira a orientação de
especialistas:
Fase 1: Cuidados antes de tomar uma decisão
• Comece com mapeamento
• Ponha no papel os pontos fortes e fracos da empresa, ameaças do mercado e
oportunidades. É nesse momento que surgem as falhas gerenciais e o excesso
de burocracia, afirma Almir Ferreira de Sousa.
• A contabilidade precisa estar em dia
• Verifique se há dívidas e compromissos financeiros pendentes antes de dar o
próximo passo.
• Torne-se gestor de verdade

•

Quando a empresa se expande, o dono vai ter que se relacionar com mais
colaboradores. Faça cursos e leia livros sobre gestão para aprender a lidar não
só com números, mas com gente.

Fase 2: Como identificar oportunidades
•
•

•
•
•
•

•
•

Conheça seu público
Os próprios clientes podem opinar sobre novos produtos e serviços e apontar
como crescer em outras regiões, diz Maurício Morgado, coordenador do FGVcev.
Converse com consumidores, faça enquetes, use ferramentas de pesquisa
online.
Busque referências
Observe novas tendências. O empreendedor deve viajar e participar de
associações de classe para ver o que acontece fora dos limites do seu negócio.
Procure setores complementares
Encontrar nichos próximos da atividade principal ajuda a aproveitar recursos,
além de reduzir os riscos e a necessidade de novos investimentos. Uma forma
de expandir é incorporar atividades até então feitas por um fornecedor, diz
David Kallás, coordenador do Centro de Estudos em Negócios do Insper.
Faça uma aposta por vez
Para Felipe Senise, sócio da Sandbox, não adianta apostar em várias frentes de
expansão. Escolha onde empregar recursos e entenda de que forma isso trará
alto retorno.

Fase 3: Como planejar a expansão










Saiba quanto a ideia vai custar
Todos os recursos necessários para a expansão devem ser colocados no papel:
custos com novos funcionários, fornecedores, equipamentos, matéria-prima e
espaço. Calcule o que será preciso vender para cobrir os gastos adicionais e em
quanto tempo você terá o investimento de volta. Trabalhe com pelo menos três
cenários diferentes, do mais pessimista ao mais otimista.
Descubra onde está o dinheiro
Caso não tenha o capital para fazer a expansão planejada, identifique como
levantar esses recursos no mercado, seja por meio de financiamento ou
investidores, e quais são as contrapartidas. A taxa de juros e a possibilidade de
ter que ceder parte do comando da empresa para um fundo de investimentos
são questões que precisam ser consideradas.
Lembre-se do marketing
Você vai precisar de recursos para divulgar seu novo produto ou serviço:
verifique custos de marketing digital, anúncios ou outros meios.
Corrija seus erros

Felipe Senise, professor e sócio da escola de negócios Sandbox, usa o conceito
americano de “fail fast” (erre rápido): ao perceber que o projeto não está caminhando
conforme esperado, o empresário precisa parar de insistir e ajustar o rumo. Também
é importante ter uma estratégia de saída: se as projeções não se concretizarem, é
preciso saber como se desfazer do negócio.
Indústria têxtil prevê crescimento menor para 2018
26/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 25-06-2018)
Segundo Fernando Pimentel, presidente da ABIT, entre os desafios do setor está a
concorrência com produtos importados, informalidade do mercado e alta carga de
impostos .
A crise econômica do país, a greve dos caminhoneiros e as temperaturas acima da
esperada pela indústria têxtil fez com que o setor alterasse as projeções do setor para

2018. Se antes a expectativa era de crescimento de 4% em relação a 2017, o índice
esperado agora é de 2,9%. Em relação a confecções, a estimativa caiu de 2,9% para
1,2% e do varejo de 5% para 2,3%.
Minas Gerais é responsável por 13% do setor em todo o país – a terceira maior
indústria, atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina.
Os números foram anunciados nesta segunda-feira pelo presidente da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), Fernando Valente Pimentel.

“Tivemos um quadro em que o consumo migrou pra bens duráveis, em que o
consumidor optou por automóveis e eletroeletrônicos. E em abril a coleção de inverno
já estava nas vitrines, mas o tempo não ajudou. Além disso, veio na sequência a greve
dos caminhoneiros”, afirmou.
De acordo com Pimentel, o acerto entre governo e caminhoneiros em torno da tarifa
de frete é um ponto fundamental para o setor, uma vez que a nova tabela subirá o
custo do frete dos atuais R$ 7 bilhões para R$ 10 bilhões ao ano. Dependendo do
produto, Fernando Valente acredita que poderá haver um reajuste de até 5% nos
preços.
Embora o crescimento não vá chegar ao patamar esperado, a compra de máquinas e
equipamentos
teve
um
incremento
de
26%
neste
ano.
“Esses investimentos são para substituição de máquinas, ganhando flexibilidade e
diminuição dos custos, além de sustentabilidade. É preciso manter o parque
produtivo”, ressaltou.
Entre os desafios apontados para o setor, está a concorrência com produtos
importados – especialmente aqueles que concorrem de forma “desleal”, como a China
– , informalidade do mercado e a alta carga de impostos cobrados no Brasil. “A agenda
que precisamos atuar de maneira mais enfática é a interna, com temas como a reforma
tributária e previdenciária e a desbrurocratização”, comentou.
Segundo dados da ABIT, Minas Gerais emprega atualmente 10% da mão de obra do
setor no país, em torno de 160 mil pessoas, que produzem 1,2 bilhão de peças por
ano e 150 mil toneladas de têxteis. Em todo o estado há 3.640 estabelecimentos do
setor, sendo 243 têxteis e 3.397 confecções.
China mira Brasil como parceiro estratégico em meio a guerra global
26/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Investimentos são forma de garantir fornecimento de grãos e escoamento de
capacidade ociosa
Nem a recente crise brasileira nem a guerra comercial entre China e Estados Unidos
abalaram os planos de investimento dos chineses no Brasil. Pelo contrário, a disputa
global que vive o país asiático pode reforçar sua aposta no Brasil como, mais que um
mero parceiro de negócios, uma aliança estratégica.

"Para o chinês, o investimento não é resultado de uma parceria geopolítica, ele é parte
dessa parceria", diz Eduardo Centola, sócio do Banco Modal, instituição que é parceira
da estatal CCCC (China Communications Construction Company).
No mapa dos investidores chineses, o Brasil desponta como o único país de dimensão
continental onde não há entraves políticos, de fronteira ou de supremacia, como ocorre
no caso de Rússia, Índia e, claro, Estados Unidos, afirmam os analistas.
"A China olha o Brasil como um país onde pode escoar capital, tecnologia e capacidade
ociosa", diz Kevin Tang, diretor-executivo da Câmara de Comércio Brasil-China.
A energia elétrica, um dos setores em que os chineses mais investiram nos últimos
dois anos no país, é um exemplo disso. "A China compra linhas de transmissão porque
é uma grande fabricante, tem 'know how' de engenharia, de gestão. Ela [também] é
a maior fabricante de equipamentos solares e eólicos."
O agronegócio é outro setor que deverá atrair mais investimentos chineses,
principalmente com o agravamento da guerra comercial com os americanos, que são
importantes parceiros no setor.
"À medida que um grande fornecedor de algo que é vital e estratégico para o país
assume uma postura agressiva, a China precisa se resguardar. Na parte de alimentos
e toda sua cadeia de insumos e logística, o Brasil é visto como um parceiro mais
confiável", afirma Tang.
"[O Brasil] faz parte de uma estratégia global de garantir acesso à matéria-prima e de
construir a infraestrutura necessária para importá-la", diz Marianna Waltz, diretora da
agência de risco Moody's.
Movimentos como a venda de ativos agrícolas da chinesa Dakang, controladora há
dois anos da Fiagril , são pontuais, avaliam os analistas.
"Tem empresas perdendo dinheiro, pela questão do câmbio e pela crise no Brasil. Isso
não vai impedir futuros investidores", afirma Tang.
O avanço na América Latina deverá se acelerar ainda mais com a inclusão da região
na "nova rota da seda" traçada pelo país, segundo relatório da Moody's, divulgado
nesta segunda(25).
No início deste ano, foi anunciado que a América Latina passaria a fazer parte da
política de "One Belt, One Road", um megaplano de investimentos do governo chinês
para injetar bilhões de dólares em grandes projetos de infraestrutura na Ásia, África,
Oriente Médio e Europa.
Para o Brasil, essa inclusão teria um forte peso, já que o país atraiu 56,4% de todos
os recursos chineses aplicados na região entre 2003 e 2016, que somaram US$ 110
bilhões, de acordo com o estudo.
Mesmo com o recente avanço dos chineses no país, a participação da China no total
de investimentos diretos estrangeiros ainda é pequena para a dimensão do Brasil --e,
portanto, ainda há muito espaço para expandir, afirma Waltz.
Investimento soma R$ 5 bi em 2018 e pode subir com leilões.
No ano passado, os chineses investiram US$ 10,6 bilhões no Brasil, apontam dados
da consultoria Dealogic, que não incluem operações cujo valor não foi revelado.
Em 2018, entre janeiro e abril, o Ministério do Planejamento contabilizou ao menos
US$ 1,3 bilhão, também deixando de fora projetos sem a divulgação de valores.

Se depender dos chineses, o patamar subirá ao mesmo de 2017, afirma Daniel Lau,
sócio-diretor da KPMG e especialista em negócios chineses.
O resultado, porém, vai depender dos projetos de infraestrutura, nos quais empresas
chinesas já demonstraram interesse, mas que terão dificuldade para sair do papel em
pleno ano eleitoral.
É o caso, por exemplo, dos projetos bilionários de ferrovias, cuja viabilidade neste ano
é considerada remota. A Eletrobras é outro ativo que atrai interesse --no caso das
distribuidoras, o leilão está marcado para julho, mas a privatização da controladora
deverá ficar na gaveta.
Ainda assim, aquisições, investimentos privados e projetos que dependam menos da
União seguirão o mesmo ritmo, diz Lau. "Onde houver espaço, o chinês vai entrar."
Para Centola, as recentes revisões para baixo do PIB brasileiro e o cenário político
pouco influenciam nos planos para 2018. "O chinês investe com um horizonte mais
longo que o europeu ou americano", diz.
"As empresas estatais seguem um programa anual de investimento, norteado pelo
governo chinês. Se eles não se concretizam, elas precisam dar explicações."
Investimento chinês no Brasil soma R$ 5 bi em 2018 e pode subir com leilões
26/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Venda das distribuidoras da Eletrobras está marcado para julho
Em 2017, os chineses investiram US$ 10,6 bilhões (R$ 40 bilhões) no Brasil, apontam
dados da consultoria Dealogic, que não incluem operações cujos valores não foram
revelados.
Em 2018, entre janeiro e abril, o Ministério do Planejamento contabilizou ao menos
US$ 1,3 bilhão (R$ 4,91 bilhões), também deixando de fora projetos sem a divulgação
de valores.
Se depender dos chineses, o patamar subirá ao mesmo de 2017, afirma Daniel Lau,
sócio-diretor da KPMG e especialista em negócios chineses.

Torres de energia da Eletrobras em Brasília - Ueslei Marcelino/Reuters
O resultado vai depender dos projetos de infraestrutura, nos quais empresas chinesas
já demonstraram interesse, mas que terão dificuldade para sair do papel em ano
eleitoral.
É o caso dos projetos bilionários de ferrovias. A Eletrobras é outro ativo que atrai
interesse --no caso das distribuidoras, o leilão está marcado para julho, mas a
privatização da controladora deverá ficar na gaveta.
Ainda assim, aquisições, investimentos privados e projetos que dependam menos da
União seguirão o mesmo ritmo, diz Lau. "Onde houver espaço, o chinês vai entrar."

Para Centola, revisões para baixo do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e cenário
político pouco influenciam. "O chinês investe com um horizonte mais longo do que o
europeu ou o americano", diz.
"As empresas estatais seguem um programa anual de investimento. Se eles não se
concretizam, elas precisam dar explicações."
Paralisação de caminhoneiros prejudicou setor industrial
26/06/2018 – Fonte: Agência Brasil (publicado em 25-06-2018)
A indústria brasileira ainda sente os efeitos dos 11 dias de paralisação dos
caminhoneiros em maio. De acordo com a sondagem industrial divulgada hoje (25)
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), além de terem favorecido para o
aumento da ociosidade e para o acúmulo de estoques indesejados, as manifestações
colaboraram para a queda na produção do país. As empresas de grande porte foram
as que registraram maior prejuízo.
A produção do setor industrial caiu para 41,6 pontos em maio, ficando, segundo a
sondagem da CNI, “muito abaixo” da linha divisória dos 50 pontos, que separa as
situações de aumento e de queda na produção. Também houve recuo da utilização da
capacidade instalada para 63%. Com isso, a ociosidade subiu para 37%.
O indicador de evolução dos estoques efetivos em relação ao planejado subiu para
53,3 pontos em maio. Variando entre zero a 100 pontos, esse indicador, quando fica
acima de 50 pontos, mostra que os estoques estão acima do planejado.
Emprego
Outro índice que apresentou recuo em maio foi o referente a emprego, que, ao
registrar 48,3 pontos, se afastou da linha dos 50 pontos. Na avaliação da CNI, a
paralisação dos transportes de carga atingiu o setor em um momento em que ele
estava com dificuldades de se recuperar.
No caso das indústrias de grande porte, o índice de evolução da produção recuou para
41,6 pontos em maio, índice pouco pior do que o registrado pelas empresas de
pequeno porte (42,3 pontos).
Ainda segundo o levantamento, o nível de utilização da capacidade instalada nas
grandes empresas em maio ficou em 67%, o que representa uma queda de 4 pontos
percentuais na comparação com abril. No caso das médias, a queda ficou em 2 pontos
percentuais. Já as pequenas registraram queda de 1 ponto percentual. O indicador de
estoque efetivo, que compara o estoque atual com o que era planejado, subiu 5,2
pontos em maio frente a abril, alcançando 57,6 pontos.
A greve dos caminhoneiros atingiu também o otimismo dos empresários. “Embora
ainda estejam acima dos 50 pontos, os indicadores de expectativas em relação à
demanda, à compra de matérias-primas e de quantidade exportada recuaram em
junho”, informou por meio de nota a CNI.
O indicador de emprego ficou em 48,9 pontos, o que, de acordo com a CNI, mostra
que os empresários preveem mais demissões nos próximos seis meses. Com isso,
diminuiu também o interesse dos empresários em fazer investimentos nos próximos
seis meses.
O índice de intenção de investimentos caiu para 50,5 pontos em junho. “Com o
resultado de junho, são quatro meses consecutivos de redução da intenção de
investir”, afirma a Sondagem Industrial.

A sondagem foi feita entre os dias 4 e 14 de junho com 2.204 indústrias. Dessas, 920
são pequenas, 780 são médias e 504 são de grande porte.
Com greve, exportação cai pela 1ª vez desde 2016
26/06/2018 – Fonte: EM.com
A greve dos caminhoneiros, que paralisou o transporte de mercadorias nos últimos
dez dias de maio, afetou negativamente as transações correntes do Brasil com o
exterior. Dados divulgados na segunda-feira, 25, pelo Banco Central mostram que o
País registrou superávit em conta corrente de US$ 729 milhões em maio, equivalente
a 29,2% dos US$ 2,5 bilhões projetados pelo BC para o mês. O resultado está
diretamente ligado à queda das exportações, em decorrência da dificuldade que as
empresas tiveram para levar produtos até os portos.
O resultado das transações correntes reflete a relação do Brasil com os países nas
áreas comercial (exportações menos importações), de serviços e de renda. "As
exportações foram afetadas pela greve dos caminhoneiros. Elas caíram 2,8% em maio
deste ano em relação a maio de 2017, na primeira redução desde dezembro de 2016",
pontuou o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha,
ao apresentar os dados.
No mês passado, as exportações somaram US$ 5,6 bilhões, sendo que esse resultado
se deve em grande parte ao movimento nas três primeiras semanas de maio, quando
a greve dos caminhoneiros ainda não havia começado. Em maio de 2017, as
exportações haviam sido de US$ 7,4 bilhões. Na prática, como as exportações
travaram, entraram menos dólares no País.
Rocha destacou ainda que, nas três primeiras semanas do mês, a média diária de
exportações foi de US$ 1,1 bilhão. Nas duas últimas semanas, porém, já com a greve,
a média diária de exportações caiu cerca de 37%, para US$ 671 milhões.
Por outro lado, segundo Rocha, o efeito da greve tende a se dissipar ao longo do
tempo. "Este mês, a recuperação das exportações ocorreu de forma gradual. Na
primeira e na segunda semana de junho, ainda houve exportações abaixo da média
pré-greve dos caminhoneiros." Com a recuperação a ser vista nas semanas seguintes,
a estimativa do BC para a conta corrente em junho é de estabilidade.
No ano, até maio, o País registra déficit em conta corrente de US$ 4,02 bilhões. A cifra
não preocupa, já que a conta de Investimento Direto no País (IDP) - que diz respeito
aos aportes produtivos de investidores estrangeiros - mostra que o Brasil já recebeu
US$ 23,3 bilhões em 2018 até maio.
Viagens
O dólar mais caro já faz com que os brasileiros sejam mais cautelosos nos gastos em
viagens no exterior. Os dados do Banco Central mostram que as despesas de turistas
em viagens internacionais cresceram 8% em maio na comparação com maio de 2017.
O ritmo é inferior ao observado nos quatro primeiros meses de 2018, quando as
despesas cresciam a uma velocidade próxima de 11%.
"Está havendo, de fato, desaceleração no ritmo das despesas nas viagens
internacionais. Isso é esperado diante da desvalorização do câmbio", disse Rocha, ao
comentar que o dólar alto normalmente reduz o ritmo do crescimento das despesas
antes de diminuí-las.
Em maio, quando o dólar turismo subiu 6,66% ante o real, a diferença entre o que os
brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil restultou

em saldo negativo de US$ 1,2 bilhão. Em igual mês de 2017, o déficit nessa conta foi
de US$ 1,1 bilhão.
Com greve dos caminhoneiros, contas externas de maio têm superávit 73,9%
menor que no mesmo mês de 2017
26/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 25-06-2018)
Superávit registrado no mês passado foi de US$ 729 milhões. Banco Central
atribuiu o resultado à greve dos caminhoneiros, que bloqueou estradas e
afetou escoamento da produção.
Impactada pela greve dos caminhoneiros, a conta de transações correntes, um dos
principais indicadores do setor externo brasileiro, registrou um superávit 73,9% menor
em maio deste ano do que no mesmo mês de 2017, informou o Banco Central nesta
segunda-feira (25).
O superávit de maio de 2018 foi de US$ 729 milhões, contra US$ 2,751 bilhões no ano
passado. Segundo o Banco Central, a queda ocorreu “em função dos impactos da
paralisação no setor de transporte de cargas”.
No fim do mês passado, os caminhoneiros interromperam suas atividades e bloqueram
rodovias por 11 dias em todo o país. A greve afetou o escoamento da produção, além
do abastecimento de itens como alimentos e combustível.
A conta de transações correntes é formada pela balança comercial (comércio de
produtos entre Brasil e outros países), pelos serviços (adquiridos por brasileiros no
exterior) e pelas rendas (remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o
exterior).
No acumulado até maio, as contas externas registraram déficit de US$ 4,022 bilhões.
Exportações
Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, a greve
afetou as exportações. Em maio, as exportações somaram US$ 19,2 bilhões. Foi a
primeira queda na comparação anual desde dezembro de 2016. Em maio de 2017, as
exportações haviam somado US$ 19,7 bilhões.
Rocha destacou que esse impacto tende a se “dissipar”, o que levará os números à
normalidade.
Investimento estrangeiro
O Banco Central também informou nesta segunda-feira que os investimentos
estrangeiros diretos na economia brasileira somaram US$ 2,978 bilhões em maio, uma
alta de 2,97% em relação ao registrado em maio de 2017 (US$ 2,892 bilhões).
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, os investimentos estrangeiros
somaram US$ 23,344 bilhões. Nos mesmos meses do ano passado o investimento
estrangeiro somou US$ 32,240 bilhões.
Câmara aprova projeto para permitir que 470 mil empresas retornem ao
Simples
26/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 25-06-2018)
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 25, um projeto de lei
complementar que readmite no Simples Nacional empresas que foram excluídas do
regime beneficiado de tributação por existência de dívidas.

Segundo o relator, deputado Jorginho Mello (PR-SC), 470 mil microempresas haviam
sido excluídas do regime simplificado de tributação em janeiro deste ano e agora
poderão retornar.
De acordo com o projeto, para voltar ao Simples Nacional os empresários deverão
aderir ao chamado Refis da micro e pequena empresa, programa que permite
renegociar débitos e pagá-los em parcelas de até 15 anos.
Mello, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa,
nega que o projeto vá ter impacto na arrecadação da Receita Federal e diz que o texto
foi acordado com a liderança do governo.
Com quórum baixo, a votação se estendeu até as 23h. A proposta segue agora para o
Senado.
S&P coloca notas de crédito de empresas do Brasil em revisão por mudanças
de critérios
26/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 25-06-2018)
Itaú Unibanco, Bradesco, Petrobras e emissões de governos podem ser
afetados
A Standard and Poor's colocou nesta segunda-feira em "observação por alteração de
critério" uma série de ratings de empresas, instituições financeiras e títulos públicos
soberanos do Brasil que podem ser afetados por mudanças na metodologia da agência
de classificação de risco.
A lista divulgada pela S&P contém, entre outros grupos, Itaú Unibanco, Bradesco,
Petrobras e emissões de governos, como títulos da República Federativa e da cidade
do Rio de Janeiro.

Petrobras é uma das empresas que pode ter nota afetada com nova metodologia da
Standard & Poor's - Reuters
"A calibragem das escalas nacionais tem como princípio fornecer distinções mais
refinadas da qualidade de crédito do emissor e de emissão do que seria possível com
a escala global de ratings", informou a agência.
"Em geral, uma mudança de um rating em escala nacional resultante exclusivamente
de uma recalibragem da escala nacional não representa uma mudança em nossa
opinião da qualidade de crédito intrínseca do emissor ou da emissão."
De acordo com a S&P, as mudanças de rating podem ocorrer por causa da "nova
configuração das especificações de mapeamento". Representantes da agência não
estavam disponíveis para comentar a mudança de metodologia.

Secovi-SP concede aumento de 1,69% para trabalhadores
26/06/2018 – Fonte: DGABC
Acordo salarial abrange os empregados de imobiliárias e administradoras de
condomínios
O Secovi-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de
Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo) fechou reajuste salarial de 1,69%
para os trabalhadores das imobiliárias e administradoras de condomínios do Grande
ABC. O diálogo foi iniciado em maio e esta foi a primeira convenção coletiva firmada
após a reforma trabalhista, em vigor desde novembro.
Os salários dos empregados abrangidos terão correção calculada sobre os vencimentos
de 1º de maio de 2017. Para remuneração acima do piso até R$ 5.500, o reajuste é
de 1,69%, já para os acima de R$ 5.500,01 o valor é fixado em R$ 92,95. Com isso,
os rendimentos de entrada passam a ser de R$ 1.057,85 para mensageiros e
recepcionistas, e de R$ 1.287,26 para os demais empregados. O valor da cesta
básica ficará em R$ 216,67 e, o prêmio permanência, R$ 23,71.
“Ao considerar temas como o trabalho intermitente, banco de horas e a assistência
na rescisão do contrato de trabalho, entre outros, o acordo reflete o compromisso dos
sindicatos laboral e patronal com a responsabilidade que a reforma trabalhista lhes
atribuiu na regência das relações de trabalho pela prevalência do negociado sobre o
legislado”, considerou Karina Negreli, que coordena as negociações pelo departamento
jurídico do Secovi-SP.
A entidade está em fase de conclusão de negociações com os sindicatos de outros
municípios. “Eu diria que o mais importante é conseguir adequar as cláusulas que não
estavam bem resolvidas anteriormente”, disse o diretor jurídico da Acigabc
(Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), Luiz
Ribeiro Costa Júnior.
O acordo coletivo dos trabalhadores da construção civil, por sua vez, está sendo
discutido entre representantes dos trabalhadores e patronais, e deve ser divulgado em
breve.
Cerca de 770 terceirizados da Braskem cruzam os braços
26/06/2018 – Fonte: DGABC
Aproximadamente 70% dos 1.100 funcionários terceirizados que prestam serviços de
manutenção industrial para a Braskem em Santo André, ou seja, 770 profissionais,
paralisaram suas atividades ontem por tempo indeterminado. Eles rejeitaram, em
assembleia, proposta conjunta das seis empresas responsáveis pelos contratos, que
contemplava reajuste salarial de 2,5% e crédito alimentação de R$ 650.
“A parte de manutenção da fábrica está praticamente parada. Amanhã (hoje) vamos
nos reunir novamente com as empresas, que devem apresentar nova proposta, a ser
levada para nova votação. Depois disso, os trabalhadores vão decidir pela continuação
da paralisação”, afirmou o presidente do ConstruMob (Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra), Luiz Carlos Biazi.
Os funcionários também pleiteam outras mudanças. “Antes os trabalhadores pagavam
apenas uma taxa mensal pelo convênio médico, mas agora o valor chega a R$ 20 por
procedimento. Dependendo do quanto a pessoa utiliza, fica muito alto. Queremos que
volte como era antes. Também vamos discutir um valor de PLR (Participação de Lucros
e Resultados) regional”, contou o diretor social da entidade, Mauro Coelho.

A Braskem informou que “acompanha de perto a evolução da negociação entre as
empresas e os trabalhadores e espera que as partes cheguem a um entendimento o
quanto antes.” A petroquímica não se posicionou sobre impactos da paralisação na
produção.
O Diário não conseguiu contato telefônico com a Manserv, que é responsável pela
maioria dos trabalhadores – cerca de 700, de acordo com o ConstruMob.
Confiança do consumidor cai 4,8 pontos em junho ante maio, aponta FGV
26/06/2018 – Fonte: DGABC

A confiança do consumidor recuou 4,8 pontos em junho ante maio, na série com ajuste
sazonal, informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de
Confiança do Consumidor (ICC) passou de 86,9 pontos em maio para 82,1 pontos em
junho, o menor nível desde agosto de 2017 (81,4 pontos).
"A greve dos caminhoneiros do final de maio contribuiu para o aprofundamento da
tendência de queda da confiança que se desenhava nos meses anteriores. Com
perspectivas negativas sobre o mercado de trabalho, as famílias vão se tornando
bastante conservadoras com os gastos, o que deve impactar negativamente o
crescimento econômico no segundo semestre.
Para compensar, o governo anunciou a liberação de recursos do PIS/PASEP, o que
pode atenuar a onda de pessimismo das famílias brasileiras", avaliou Viviane Seda
Bittencourt, coordenadora da Sondagem do Consumidor no Instituto Brasileiro de
Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota.
Em junho, o Índice de Situação Atual (ISA) recuou 5,4 pontos, para 71,8 pontos, o
menor nível desde setembro de 2017. Já o Índice de Expectativas (IE) caiu 4,2 pontos,
para 90,0 pontos, o patamar mais baixo desde agosto de 2017.
O componente que mede o grau de satisfação com a economia em geral no momento
atual caiu 4,6 pontos em junho. O otimismo em relação à economia nos próximos seis
meses caiu 4,5 pontos no mês.
Quanto à satisfação dos consumidores com a situação financeira no momento, houve
queda de 5,9 pontos. Os consumidores projetam ainda piora da situação financeira
das famílias nos próximos meses, com recuo de 3,7 pontos. A intenção de compras de
bens duráveis encolheu 3,8 pontos em junho.
Houve redução na confiança nas quatro faixas de renda pesquisadas. O destaque
negativo ocorreu na classe de renda mais baixa, que recebe até R$ 2.100 mensais,
com queda de 7,7 pontos na confiança, influenciada pela deterioração das avaliações
sobre a situação atual.
A Sondagem do Consumidor da FGV coletou informações de 1.989 domicílios em sete
capitais, com entrevistas entre os dias 1º e 21 de junho.

Capacitação é peça-chave para o próprio negócio
26/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 25-06-2018)
Capacitação é peça-chave para o próprio negócio
Jovens deixam de lado o mercado de trabalho tradicional e, em busca de satisfação
pessoal e profissional, investem em cursos técnicos para se tornarem empresários

O número de jovens que desejam apostar nas próprias ideias e abrir um
empreendimento cresceu 33% nos últimos dez anos. A cada dez brasileiros com até
24 anos, dois já possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação do próprio
negócio, segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017, que
monitora os índices globais de empreendedorismo. E um dos caminhos mais trilhados
por quem deseja ser empresário é o da formação técnica.
Sérgio Endrico é um dos exemplos. Quando tinha 23 anos, o brasiliense deu início à
Brilhinox, graças ao conhecimento obtido no curso técnico de Serralheria em Aço
Carbono, concluído no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Gama (DF). Inaugurada em 2004, a
microempresa é especializada na fabricação de produtos em aço inoxidável. “Além de
me dar uma profissão, o SENAI me fez ser uma pessoa de visão”, afirma.
O técnico conta que vem de uma família de funcionários públicos, sem qualquer
tradição no mundo dos negócios, e por pouco não seguiu o mesmo caminho. Em 2003,
passou no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, mas “felizmente” não foi
convocado. “Se tivessem me chamado, provavelmente eu não teria ousado
empreender e eu não seria tão realizado profissionalmente”, destaca.
Hoje, com a Brilhinox consolidada, o lado empreendedor do serralheiro voltou a falar
mais alto. Com a experiência no fornecimento de materiais para a construção civil e o
conhecimento técnico do sócio, Ricardo Macedo, o brasiliense abriu a Richard do Brasil.
Inaugurada em abril deste ano, a nova empresa foca na produção de artigos de
madeira, como corrimão, porta, guarda-corpo e mobiliário em geral.
Empreendedores, assim como Sérgio Endrico, podem buscar ideias de negócio na
mostra Inova 2018, que será realizada de 5 a 8 de julho, durante a 10ª Olimpíada do
Conhecimento, em Brasília. Além de conhecer como será a cidade e a escola do futuro,
quem visitar o evento terá acesso a 61 produtos inovadores desenvolvidos por equipes
do SENAI e do SESI de diferentes estados, à disposição de empresários e investidores
interessados em colocá-los no mercado.
TENTATIVA E ERRO – A formação técnica também foi determinante para a história
de Adilson Silva Junior, um empreendedor da área de hialotecnia – fabricação de
vidrarias para laboratórios, como tubo de ensaio, béquer e balão volumétrico. Mais
novo de oito irmãos, Junior conta que aprendeu o ofício com o pai, mas foi a
capacitação em Mecatrônica que garantiu o sucesso de seu empreendimento.
O mineiro formalizou sua microempresa aos 20 anos de idade. Com a demanda
crescente, quis profissionalizar o empreendimento, com a construção de uma máquina

que automatizasse parte da produção. Foram anos de tentativa e erro, e muito
investimento perdido. Sobravam ideias, faltava conhecimento técnico para executálas.
“A área de hialotecnia não tem nada a ver com máquinas, é um serviço 100% artesanal
– segura o vidro, liga o maçarico e solda a mão livre. Ainda assim, investi todo o meu
tempo e dinheiro no projeto. Quando dei por mim, meu apartamento tinha ido para
leilão”, conta. O susto o fez ver a necessidade de capacitação.
Foi então que buscou os cursos de Eletricista de Automação Industrial e de Técnico
em Mecatrônica no SENAI Euvaldo Lodi, em Contagem (MG). “Aprendi técnicas de
desenho industrial, usinagem de peças, lógica de Controlador Lógico Programado,
programação de cilindros pneumáticos”, completa.
Com o conhecimento obtido, Junior finalmente conseguiu realizar o sonho de
automatizar a fabricação de tubos de vidro (Durham). O maquinário foi desenvolvido
com apoio dos instrutores do SENAI e, hoje, está em uso em sua fábrica. Além de
minimizar os riscos da produção, os produtos foram padronizados e o tempo de
fabricação de cada unidade reduzido significativamente, de um minuto e meio para
três segundos. “Foi preciso muito estudo e força de vontade, mas eu nunca
desanimei”, comemora.
Agora, o técnico consegue competir com fornecedores chineses e seus planos
cresceram. “Já estou produzindo meus próprios maçaricos e quero montar uma linha
de produção. Até 2019, quero construir outras cinco máquinas automatizadas, para
poder fornecer para todo o Brasil e, se possível, exportar”, diz. Para quem deseja
empreender, o empresário deixa uma dica: “analise o mercado, invista em capacitação
e nunca desista. Boas ideias podem mudar o mundo”.
Com incertezas, BC não sinaliza próximos passos de sua política monetária
26/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Autoridade monetária afirmou em ata, porém, que inflação é foco exclusivo

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, em cerimônia em Brasília - Pedro
Ladeira/Folhapress
Diante das incertezas que rondam a economia brasileira, o Banco Central decidiu não
se comprometer com sinalizações sobre seus próximos passos na política monetária,
mas reafirmou que ela tem foco exclusivo na inflação, seus balanços de risco e
atividade econômica.
"Em termos de sinalização futura, todos (os membros) concordaram que o maior nível
de incerteza da atual conjuntura recomenda se abster de fornecer indicações sobre os
próximos passos da política monetária", trouxe a ata do Copom (Comitê de Política
Monetária) do BC divulgada nesta terça-feira.
Na semana passada, o BC manteve a Selic (taxa básica de juros) na mínima histórica
em 6,5% ao ano, como esperado e pela segunda vez seguida, citando piora no
mercado externo e, ao mesmo tempo, recuperação "mais gradual" da economia
brasileira neste ano após a greve dos caminhoneiros.

Dólar fecha perto da estabilidade, a R$ 3,78, após nova atuação do BC
26/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 25-06-2018)
No exterior, moeda americana se valorizou ante 20 de 24 moedas emergentes
A nova atuação do Banco Central no mercado de câmbio fez o dólar fechar perto da
estabilidade nesta segunda-feira, na contramão do exterior.
O BC fez durante a tarde o primeiro leilão de linha (venda de dólares com o
compromisso de recompra) desde que o dólar disparou para perto de R$ 4.
O objetivo da operação é oferecer liquidez ao mercado, ou seja, garantir que bancos
terão dólares para vender a investidores que estão de saída do país ou precisam pagar
compromissos em dólar.
Foram ofertados US$ 3 bilhões, mas houve demanda para apenas US$ 500 milhões.
Para Sidnei Nehme, da NGO Associados, o Banco Central precisava demonstrar que
tem todos os instrumentos para conter o câmbio. A demanda fraca não compromete,
para ele, a decisão de utilizar o instrumento.
“O que ele [BC] está fazendo é limitar a alta do dólar”, afirma.
Até esta segunda, o Banco Central vinha atuando apenas por meio da oferta de
contratos de swap cambial, que equivalem à venda dólares no mercado futuro.
Foram colocados cerca de US$ 30 bilhões extras em contratos desde a segunda
semana de junho.
“Na minha percepção, o swap já fugindo do objetivo de oferecer proteção e passou a
ser usado para especulação”, acrescenta Nehme.
A moeda americana cedeu 0,07%, e fechou a segunda a R$ 3,7810. Considerada uma
cesta de 24 moedas emergentes, o dólar perdeu para apenas 4.
O mercado doméstico mais uma vez ignorou o cenário externo. Investidores locais se
ancoraram na notícia de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) retirou da
pauta o julgamento do pedido de liberdade do ex-presidente Lula, preso desde abril.
A incerteza eleitoral segue um ponto importante para os investidores, que ainda
procuram um candidato comprometido com o equilíbrio das contas públicas.
A Bolsa brasileira avançou apesar das fortes perdas registradas no exterior. O
Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 0,44%, a 70.952 pontos.
"A tendência continua sendo de queda de Bolsa e alta de dólar", diz André Perfeito,
economista-chefe da Spinelli Corretora.
As ações da Petrobras avançaram após o anúncio de que foi fechado, na sexta-feira,
um acordo para encerrar ação coletiva na Corte Federal de primeira instância em Nova
York. As ações preferenciais (mais negociadas) da estatal avançaram mais de 3%.
No exterior, no entanto, a guerra comercial entre Estados Unidos e China se agrava e
aumenta a aversão ao risco nos mercados.
Bolsas europeias e americanas registraram fortes perdas nesta segunda-feira. O índice
Dow Jones caiu 1,33%, o S&P 500 perdeu 1,37%, enquanto o Nasdaq cedeu 2,09%.

INCC-M sobe 0,76% em junho após 0,30% em maio, revela FGV
26/06/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 25-06-2018)
O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) subiu 0,76% em junho,
mostrando forte aceleração ante a alta de 0,30% registrada em maio, divulgou nesta
terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O grupo Materiais, Equipamentos e
Serviços avançou de 0,49% no mês passado para 0,62% no sexto mês deste ano. Da
mesma forma, o índice referente à Mão de Obra variou de 0,15% para 0,88% no
período.
Das sete capitais analisadas, seis registraram aceleração em suas taxas de variação
em junho ante maio: Salvador (0,24% para 0,81%), Brasília (0,22% para 0,27%),
Recife (0,41% para 0,88%), Rio de Janeiro (0,22% para 0,68%), Porto Alegre (0,17%
para 0,18%) e São Paulo (0,18% para 1,13%).
Em contrapartida, a taxa de Belo Horizonte arrefeceu, de 1,08% para 0,36%.
O avanço no INCC-M entre maio e junho foi generalizado entre os componentes do
indicador, segundo a FGV. Em Materiais, Equipamentos e Serviços, o índice
correspondente a Materiais e Equipamentos acelerou de 0,54% para 0,64%, com a
contribuição de materiais para estrutura, cuja taxa passou de 0,46% para 0,71%.
Na parcela relativa a Serviços, a alta foi de 0,53% depois de 0,27% em maio, com
destaque para os projetos (0,95% para 1,09%). O Índice referente a Mão de Obra
também avançou, de 0,15% para 0,88%, devido a reajustes salariais em Salvador,
Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.
Influências individuais
Entre as maiores influências individuais de alta, a FGV destacou os seguintes itens:
ajudante especializado (0,20% para 1,00%), servente (0,17% para 0,94%), pedreiro
(0,10% para 0,83%)carpinteiro (0,14% para 0,83%) e engenheiro (0,16% para
0,82%).
Por outro lado, as principais contribuições de baixa foram mármore e granito
trabalhados (0,42% para -0,36%), massa corrida para madeira (mesmo com a
aceleração de -1,20% para -1,08%), vergalhões e arames de aço ao carbono (0,01%
para -0,01%), vale transporte (que manteve a variação zero) e taxas de serviços e
licenciamentos (0,14% para zero).
O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior
e 20 do mês de referência.
IPC-S acelera em 6 das 7 capitais avaliadas na 3ª quadrissemana de junho,
diz FGV
26/06/2018 – Fonte: EM.com
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na terceira
quadrissemana de junho ante a segunda leitura do mês, divulgou a instituição nesta
terça-feira, dia 26. No geral, o IPC-S avançou de 1,00% para 1,17% entre os dois
períodos.
Por região, as cidades que registraram acréscimo nas taxas de variação foram: Brasília
(1,18% para 1,27%), Belo Horizonte (1,20% para 1,59%), Recife (1,04% para
1,09%), Rio de Janeiro (1,12% para 1,33%), Porto Alegre (0,89% para 1,09%) e São
Paulo (0,87% para 1,10%).

Em contrapartida, somente Salvador apresentou desaceleração no período. De acordo
com a FGV, a taxa passou de 0,94% para 0,86% na capital da Bahia.
Ata: projeção para IPCA 2018 no cenário referência é de 4,2%, como no
comunicado
26/06/2018 – Fonte: EM.com
A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central,
divulgada na manhã desta terça-feira, 26, indicou que a projeção para o IPCA de 2018
no cenário de referência está em 4,2%. Já a projeção para 2019 é de 4,1%.
Estes são os mesmos valores citados no comunicado que acompanhou a decisão do
colegiado, na semana passada, quando a Selic (a taxa básica de juros) foi mantida em
6,50% ao ano, após 12 cortes consecutivos. Na ata do encontro anterior do Copom,
ocorrido em maio, as projeções do cenário de referência estavam em 4,0% para 2018
e para 2019.
O BC formulou seu cenário de referência tendo como base a Selic constante em 6,50%
ao ano e uma taxa de câmbio de R$ 3,70. Este valor para o câmbio teve como base a
cotação média para a moeda americana observada nos cinco dias úteis encerrados na
sexta-feira anterior à reunião do Copom (15 de junho).
Na ata agora divulgada, o BC indicou ainda que a projeção para o IPCA de 2018 no
cenário de mercado está em 4,2%. A projeção para 2019 é de 3,7%. Estes também
são os mesmos valores citados no comunicado que acompanhou a decisão do
colegiado, na semana passada. O cenário de mercado utiliza como referência as
projeções do Relatório de Mercado Focus para a Selic e o câmbio. Na ata de maio, as
projeções do cenário de mercado estavam em 3,6% para 2018 e 3,9% para 2019.
Desde fevereiro do ano passado, o BC vinha dando maior ênfase ao cenário de
mercado, em detrimento do cenário de referência. Na época, o BC alegou que, como
a Selic estava em processo de baixa, o cenário com taxa constante perdia relevância.
Porém, desde maio, com a Selic estável, o cenário de referência voltou a ganhar
destaque nas comunicações do BC.
O centro da meta de inflação perseguida pela instituição este ano é de 4,5%, com
margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%). No caso
de 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (taxa de 2,75% a 5,75%).
Este porcentual para 2019 será confirmado na noite desta terça-feira, após reunião do
Conselho Monetário Nacional (CMN). O colegiado também confirmará a meta de 2020
e divulgará o porcentual a ser perseguido em 2021.
No Relatório de Mercado Focus publicado nesta segunda-feira, 25, as instituições
financeiras projetaram inflação de 4,00% em 2018 e 4,10% em 2019.
Preços administrados
Na ata, o Banco Central elevou as projeções para a alta dos preços administrados em
2018 e 2019. Para este ano, o índice calculado passou de 5,7% para 7,2% no cenário
de mercado. No caso do próximo ano, o porcentual foi de 4,2% para 4,6%. As
estimativas anteriores constavam na ata do encontro anterior do Copom, divulgada
em maio.
No caso do cenário de referência, que utiliza como parâmetros câmbio constante a R$
3,70 e juros constantes a 6,50% ao ano, a projeção para a alta dos preços
administrados em 2018 passou de 6,3% para 7,4%. No caso de 2019, foi de 4,4%
para 4,8%.

O Relatório Focus indicou nesta segunda que a estimativa para 2018 no mercado
financeiro é de elevação de 6,30% dos administrados. Para 2019, a expectativa está
em 4,50%.
As projeções para os preços administrados ajudaram a formar a base para que o
colegiado mantivesse na semana passada a Selic (a taxa básica de juros) em 6,50%
ao ano. Foi o segundo encontro consecutivo em que o colegiado não alterou a taxa
básica.
Receita Federal vai suspender as atividades de 25 agências no país
26/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 25-06-2018)
Minas Gerais é o Estado mais afetado com o corte de agências em quatro
cidades
A partir do dia 6 de julho, as atividades de 25 agências da Receita Federal serão
suspensas no Brasil. Em todo o país, segundo a Receita Federal, há 360 agências.
O Estado mais afetado será Minas Gerais, com o fechamento de agências em quatro
cidades. No Paraná e no Rio Grande do Sul serão três; e, em São Paulo, duas.

Receita Federal vai fechar 25 agências por conta de cortes no orçamento - Sérgio
Limeira/Folhapress
De acordo com a portaria publicada nessa segunda-feira (25) no Diário Oficial da
União, o motivo do encerramento das atividades é o o cancelamento de parte da verba
destinada a Secretaria da Receita Federal.
A relação com os nomes dos funcionários que serão remanejados e o impacto das
remoções no orçamento devem ser anunciados até o dia 4 de julho.
MUNICÍPIO
Jardim
São Luiz dos Montes Belos
Manacapuru
São Gabriel da Cachoeira
Sena Madureira
São Raimundo Nonato
Camocim
Penedo
Pau dos Ferros
Ibotirama
Itamaraju
Ponte Nova
Itaúna
Oliveira
Cataguazes
São Mateus

ESTADO
MS
GO
AM
AM
AC
PI
CE
AL
RN
BA
BA
MG
MG
MG
MG
ES

MUNICÍPIO
Piraju
Jales
Videira
Loanda
Laranjeiras do Sul
Iporã
Veranópolis
Guaíba
São Leopoldo

ESTADO
SP
SP
SC
PR
PR
PR
RS
RS
RS

Geração eólica bate recorde em 23/6, com média diária de 6.475 MW, diz
ONS
26/06/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 25-06-2018)
A geração eólica bateu recorde no último sábado, 23, no Nordeste, atingindo 6.475
megawatts médios ou 70% da carga de energia elétrica deste subsistema, informou o
Operador Nacional do Sistema (ONS) nesta segunda-feira, 26. O último recorde de
geração média diária tinha ocorrido no dia 14 de setembro de 2017, quando foram
produzidos 6.413 MW médios.
O pico da geração eólica, ou geração instantânea, foi registrado às 10h09 do próprio
dia 23 de junho, quando foram produzidos 7.311 MW. O montante equivale a 80% de
toda a carga do Nordeste.
O recorde de geração instantânea anterior havia acontecido no dia 25 de setembro de
2017, quando foram gerados 7.085 MW.
A geração eólica já corresponde a mais de 10% da geração de energia elétrica no
Brasil - domingo, 24, registrou 12,29% do total de carga enviada ao Sistema
Interligado Nacional (SIN) - e tem melhor performance no período de seca, quando as
hidrelétricas estão gerando menos, do que no período chuvoso (novembro a abril).
Os reservatórios das hidrelétricas no Nordeste estão operando com 38,1% de
armazenamento de água, o mais baixo entre as regiões do País, porém bem melhor
do que no mesmo dia do ano passado, quando registrou armazenagem de 18,09%.
Já o subsistema Sudeste/Centro-Oeste registrava armazenamento de 40,7% em 24/6
deste ano contra 42,63% na mesma comparação; o Sul está com 49% dos
reservatórios cheios, contra 64,48% há um ano; e o Norte tem 70,7% dos
reservatórios de hidrelétricas cheios, ante 95,85% no mesmo dia de 2017.
Medidas para reduzir custo dos combustíveis dividem opiniões
26/06/2018 – Fonte: DCI
Propostas feitas pelo Cade e pelo Senado para remover restrições e baratear preços
na bomba, principalmente do etanol, provocam críticas de entidades setoriais
As medidas propostas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para
aumentar a concorrência e reduzir os preços dos combustíveis causam divergências
entre entidades do setor, sinalizando que haverá forte resistência para implantar
mudanças.
“Algumas medidas propostas pelo Cade ainda podem ser alteradas. Existem discussões
sobre a venda direta de etanol do produtor aos postos e sobre a fiscalização da
qualidade dos combustíveis, por exemplo. Um grupo de trabalho foi criado justamente

para discutir possíveis entraves”, explica o economista-chefe do órgão, Guilherme
Mendes Resende.

No final de maio, o Cade publicou um estudo com nove propostas para o setor de
combustíveis. Entre elas, a permissão de venda direta de etanol aos postos pelas
usinas, repensar a proibição de uma distribuidora ou refinaria possuir postos e
extinguir a vedação à importação de combustíveis pelas distribuidoras. O órgão
concorrencial acredita que essas restrições previstas pela Agência Nacional do Petróleo
(ANP) produzem ineficiências econômicas por impedir o livre comércio e dificultar a
concorrência.
“Trabalhamos esse documento pensando em algumas medidas pró-competitivas para
o setor. Lançamos nesse momento por toda questão conjuntural causada pela crise de
abastecimento. Talvez seja uma oportunidade para encaminhar mais rapidamente”,
afirma Resende.
No Brasil, é vedado por lei a um posto de gasolina pertencer a uma distribuidora ou a
uma refinaria. O Cade defende que os custos e os preços da venda de gasolina
aumentam quando se proíbe a verticalização. Já a permissão de importação pelos
distribuidores de combustível reduziria os custos de transação e as margens de
remuneração do importador, além de estimular o aumento do número de agentes na
etapa de fornecimento de combustíveis, com possível diminuição dos preços.
“A proibição da verticalização é uma proposta de caráter regulatório, depende de um
convencimento da ANP. A vedação de importação é mais simples, geralmente é feita
por empresas que pertencem às distribuidoras, e seria mais uma simplificação do
processo do que uma mudança”, explana Resende.
No início de junho, Cade e ANP instituíram um grupo de trabalho para analisar a
estrutura do mercado de combustíveis e avaliar a implementação das propostas do
estudo.
Na última semana, uma proposta de decreto legislativo que derruba a proibição da
venda direta dos produtores de etanol aos postos de combustíveis foi aprovada no
Senado e aguarda votação na Câmara. Diversas entidades do setor criticaram a
iniciativa.
“Essa proposta precisa ser ponderada a luz de suas implicações nos interesses das
empresas envolvidas e em políticas públicas. Nas duas esferas, há possibilidades de
riscos que precisar ser consideradas”, afirma o membro do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE), Plínio Nastari. De acordo com o regramento atual, o
fornecedor só poder vender etanol a um distribuidor autorizado pela ANP ou ao
mercado externo.
Nastari acredita que o Brasil possui um sistema de distribuição eficiente em nível
nacional e uma mudança dessa magnitude poderia gerar distorções. “A liberação de
venda direta só aplicaria aos postos de revenda de bandeira branca [que não são de
grandes redes]. Os postos embandeirados, via de regra, têm relações contratuais que
estabelecem fidelização com distribuidoras.”

Logística e tributação
A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) se posicionou contra a
comercialização direta de etanol combustível pelo produtor ao posto revendedor,
alegando “dificultar a implementação da Política Nacional de Biocombustíveis
(RenovaBio).”
O programa visa a expansão da produção de biocombustíveis no Brasil, em linha com
os compromissos ambientais assumidos no Acordo do Clima de Paris. Em nota para a
imprensa, a Unica afirma que “as distribuidoras são parte estratégica dessa política,
pois terão que cumprir as metas de descarbonização por meio da compra e venda de
certificado de redução de emissões de carbono.” Para Nastari, a venda direta é
completamente inconsistente com o RenovaBio. “Não há como o produtor participar
do programa”, avalia.
A Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e
Conveniência (Plural) também se posicionou contrariamente ao projeto. A entidade
declarou que “as usinas produtoras não possuem logística necessária para chegar aos
mais de 40 mil postos espalhados pelo Brasil”.
Tanto a Plural quanto a Unica também alertaram para possíveis problemas quanto à
tributação. Atualmente, PIS e Cofins incidentes sobre o etanol são recolhidos pelo
produtor e distribuidor. As entidades defendem que a ausência da rede de distribuição
exigirá mudanças na legislação que regula a cobrança, concentrando a arrecadação
no produtor ou repassando o custo para os revendedores.
Resende afirma que é preciso haver uma conversa com a Receita Federal para avaliar
quais medidas podem ser implementadas em substituição aos tributos. “Passa por uma
discussão de eficiência na arrecadação, mudar essa forma de cobrança.”
Fiat Chrysler vai investir R$ 14 bi na região
26/06/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 25-06-2018)
O grupo Fiat Chrysler (FCA) deve investir na América Latina cerca de R$ 14 bilhões
até 2022, no maior plano de investimento em produto já feito pelo grupo na região.
O valor supera os R$ 12 bilhões aplicados na fábrica de Goiana, em Pernambuco, onde
são produzidos a picape Fiat Toro e os utilitários esportivos Compass e Renegade, da
Jeep.
Utilitários esportivos, com maior valor, estão no centro do investimento, que busca
recuperar a margem de lucro.
O presidente da companhia para América Latina, Antonio Filosa, afirmou a jornalistas
que o grupo espera elevar suas vendas na região de 700 mil veículos neste ano para
1 milhão em 2022.
A empresa vai focar nas marcas Fiat, Jeep e RAM em um momento em que rivais
atualizam produtos no Brasil, maior mercado da região.
A Volkswagen está no meio de sua renovação de linha, que inclui a produção de novos
utilitários esportivos no Brasil como parte de um ciclo de investimentos que soma R$
7 bilhões. Na Toyota, a novidade é o recém-lançado sedã Yaris.
A FCA vai bem na soma de todas as marcas, mas perde participação com sua principal
bandeira, a Fiat. A montadora italiana, que chegou a ser líder de mercado com o Palio,
é hoje a terceira no ranking, com 12,8% de participação, atrás de Chevrolet (16,6%)
e Volkswagen (15,2%).

Segundo os planos da empresa, a recuperação virá com a chegada de utilitários. A
Fiat terá três opções de tamanhos produzidas no Brasil. A linha Jeep também ganhará
um novo modelo de luxo com produção local, em Goiana.
"Fábricas novas é do que menos precisamos. Vamos investir em produto, ampliar
eficiência das fábricas com automação e digitalização. Precisamos baixar o custo de
produção", disse Filosa.
O desafio será reequilibrar a linha. Ao mesmo tempo em que a Jeep construiu uma
imagem forte no mercado -as características de seus produtos se encaixaram nos
desejos do público, atualmente ávido por utilitários urbanos-, a Fiat perdeu espaço
com o envelhecimento de seus produtos.
A chegada de veículos compactos modernos nos últimos cinco anos inverteu posições
em um segmento que antes era dominado pela marca italiana.
Agora, a empresa se esforça para consolidar o pequeno Fiat Mobi, o hatch Argo e o
sedã Cronos no topo do ranking de vendas, em posições que já forma ocupadas por
Uno, Palio e Siena.
O executivo não deu detalhes sobre o desempenho financeiro da FCA na América
Latina, mas afirmou que atualmente a margem de lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização na região é de um "dígito bom"
.
Filosa disse que a FCA tem capacidade para produzir na América Latina 1,25 milhão
de veículos por ano, dos quais cerca de 1 milhão apenas no Brasil nas fábricas de
Goiana e Betim (MG).
Do valor a ser investido na América Latina até 2022, que faz parte de um pacote global
de 45 bilhões, 90% deve ser aplicado no Brasil, afirmou Filosa.
Os recursos serão usados em uma renovação da linha da Fiat focada em veículos
utilitários, aumento da quantidade de modelos Jeep vendidos no país e importação ou
possível produção local de picapes de grande porte da RAM.
Ao todo, serão lançados 25 novos modelos do grupo até 2022 (15 da marca Fiat),
entre veículos montados na América Latina e importados. "Temos ambição de crescer
nosso faturamento em 5% ao ano [na região]", disse o executivo.
Ele ainda afirmou que depois de um tombo nas vendas do mercado no final de maio
por causa da greve dos caminhoneiros, os licenciamentos totais se recuperaram para
níveis anteriores à paralisação.
Ele comentou que a fábrica em Goiana está operando em três turnos e que a empresa
avalia investimento para elevar a capacidade da unidade de 250 mil para 350 mil
veículos anuais nos próximos anos.
"Durante os 10 dias de greve as vendas baixaram bastante, mas quando acabou a
greve, o ritmo de vendas subiu e chegou ao patamar de antes.
Em 3 semanas, preço do diesel cai R$ 0,43, abaixo do valor prometido pelo
governo
26/06/2018 – Fonte: G1
O preço médio do litro do combustível recuou R$ 0,43 nas últimas três semanas, pouco
abaixo dos R$ 0,46 prometidos pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros,
segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP).

Desde o anúncio do desconto, o valor do diesel nas bombas passou de R$ 3,828 para
R$ 3,397. Na última semana, o preço médio do combustível caiu R$ 0,03.
O levantamento mostrou, portanto, que a redução de R$ 0,46 no preço do diesel
prometida pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros ainda não foi
integralmente repassada. A medida entrou em vigor no dia 1º de junho e o diretorgeral da ANP, Décio Oddone, estimou que a redução do preço poderia levar até 15 dias
para chegar aos consumidores.
No acumulado do ano, o preço do diesel nas bombas tem alta de R$ 0,07 até a última
semana.
Gasolina
A ANP também apurou que o preço médio da gasolina recuou de R$ 4,572 para R$
4,538 na última semana. No ano, o valor do combustível subiu R$ 0,43.
Na véspera, a Petrobras anunciou novo aumento no valor do litro da gasolina, que
passou de R$ 1,8634 para R$ 1,8783, alta de 0,8%. Na sexta-feira (22), a Petrobras
manteve inalterado preço do combustível.
Já o preço médio do etanol por litro recuou de R$ 2,948 a R$ 2,920. No acumulado de
2018, o valor do combustível ficou quase estável.
Vendas de carros seminovos e usados crescem 3,1% no Paraná
26/06/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 25-06-2018)

(Foto: Reprodução)
As vendas do setor de veículos seminovos e usados continuam positivas no Paraná,
acompanhando a tendência nacional. No acumulado dos primeiros cinco meses de
2018, de janeiro a maio, as vendas aumentaram 3,1% no Estado, se comparado com
o mesmo período de 2017.
Os dados são da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do
Paraná (Assovepar) com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de
Veículos Automotores (FENAUTO), que compreendem as categorias: automóvel,
comercial leve, comercial pesado, motos e outros.
Os dados registram que no Paraná foram vendidos no acumulado dos cinco primeiros
meses do ano de 2018, o total de 496.862 veículos, contra 481.902 unidades
comercializadas no mesmo período de 2017.
O crescimento também foi registrado se comparado o mês de maio com abril de 2018.
Em maio foram comercializados 105.126 veículos, contra 101.121 em abril de 2018,
registrando também um volume maior de vendas, com crescimento de 4%.

Fiat e Jeep anunciam novos SUVs e motores turbo para o Brasil
26/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 25-06-2018)
Investimento bilionário irá renovar o portfólio das marcas e a maior
automação das fábricas de Betim (MG) e Goiana (PE)

Projeção do utilitário baseado na picape Toro. Theophilus Chin
O bom desempenho de vendas da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) em junho vem
acompanhando do anúncio de um plano ambicioso no Brasil e América Latina.
O grupo fará um investimento de R$ 14 bilhões na região para lançar 25 produtos
novos até 2022. As novidades farão uma renovação das marcas Fiat (15
produtos), que absorverá R$ 9 bilhões, Jeep e RAM (10 modelos as duas últimas), que
responderão por R$ 5 bilhões, além da automação das fábricas de Betim (MG) e Goiana
(PE). A RAM, aliás, terá produção no Brasil e modelos importados do México.
No pacote de novidades estão um SUV de entrada, baseado no Jeep Renegade,
um SUV familiar - especula-se que seja o utilitário derivado da picape Toro - com sete
lugares, além da renovação da Strada, programada para 2019.
A Jeep prevê também um mini SUV e outro familiar, provavelmente um Compass de
sete lugares, que seria o carro mais sofisticado da marca. Segundo o presidente da
FCA América Latina, Antonio Filosa, o modelo poderá ser um veículo híbrido.

Projeção do utilitário baseado na picape Toro. Theophilus Chin/Projeção
Confira os prováveis lançamentos da FCA no Brasil até 2022:
FIAT
 2018/19: Argo aventureiro
 2019: nova geração do 500
 2019: reestilização do Toro
 2019 /20: nova geração da Strada, baseada no Argo
 2020: nova geração do Uno, com plataforma do Argo
 2020: estreia do motor 1.0 turbo
 2020: SUV compacto com plataforma do Argo
 2020: estreia do motor 1.3 turbo
 2020/ 21: SUV da Toro com sete lugares
 2021: facelift do Mobi
 2021: mini-SUV baseado no Mobi
 Jeep
 2018: reestilização do Jeep Renegade
 2019: reestilização do Cherokee
 2020/ 21: Jeep Compass de sete lugares



2021/22: mini SUV

RAM



2019/ 20: chegada da 1500
2021/ 22: picape de 1 tonelada com porte da Hilux e S10

A executiva da FCA também revelou que os motores Firefly que equipam a linha atual
da Fiat no Brasil também vão evoluir. Ganharão versões turbos nacionais, mais
opções de câmbios automáticos, soluções de conectividade e propulsores mais
eficientes nos consumo de etanol.
Conforme Filosa, que se diz um fã do etanol, a ideia é cuidar de toda a cadeia que
envolve o combustível, do plantio a motorização, para que o Brasil vire um país com
tecnologia ‘verde’ em escala total, tal qual os países eletrificados.
“Podemos fazer híbridos com etanol e até no futuro, quando as células de combustível
forem realidade. O combustível tem a molécula mais fácil de se extrair hidrogênio
mercado. O futuro do etanol será brilhante no Brasil”, ressalta.
Mundialmente, o investimento da FCA chegará a 45 bilhões de euros (quase R$ 200
milhões em valores atuais). A maior expectativa é para a América Latina, onde é
esperado que o faturamento suba 5% ao ano até 2022.
Grupo BMW investe mais R$ 2 milhões em Manaus
26/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 25-06-2018)

Novas motos da linha F serão produzidas ao lado de outros dez modelos na
fábrica da BMW de Manaus/2018 | 18h42
Grupo BMW investe mais R$ 2 milhões em Manaus
Fábrica local vai montar motos F 750 GS e F 850 GS; 14 novos fornecedores já estão
homologados
O Grupo BMW está investindo R$ 2 milhões adicionais em Manaus (AM) para produzir
as novas motos F 750 GS e F 850 GS. Além do aporte em tecnologias de manufatura
e na capacitação dos funcionários da linha de montagem, a fabricante homologou 14
fornecedores brasileiros para os modelos.
A unidade foi erguida em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados e é a primeira
da empresa fora da Alemanha totalmente dedicada à produção de motocicletas. O
local, inaugurado em outubro de 2016, emprega atualmente uma equipe de 175
colaboradores (diretos e indiretos).
As novas motos dividirão espaço na linha de montagem com outras dez: G 310 R, G
310 GS, F 800 GS, F 800 GS Adventure, R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, S 1000 R,
S 1000 RR, S 1000 XR e F 700 GS. Esta última inaugurou a linha de montagem em
2016.

Grupo VW dobra capacidade de uma das fábricas na China
26/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 25-06-2018)

Cerimônia de inauguração da expansão da fábrica FAW-Volkswagen Foshan
Unidade de Foshan passa a 600 mil veículos/ano; planta avança com SUVs e
também fará elétricos em 2020
O Grupo Volkswagen concluiu a ampliação de uma de suas fábricas na China que
mantém por meio da joint venture com a fabricante local FAW. A unidade de Foshan,
localizada em Guangdong, ao sul do país, passou para uma capacidade de 300 mil
veículos por ano para 600 mil.
Responsável pela produção local dos modelos Volkswagen Golf e Audi A3, a ampliação,
conhecida como Fase II iniciou em 2014 e com sua conclusão permitirá a ampliação
do portfólio da unidade, como o SUV recém-lançado VW T-Roc e do crossover Audi
Q2L, que chega ao mercado chinês em outubro.
A ampliação de Foshan reforça os esforços do Grupo VW em ampliar sua presença
produtiva no maior mercado de veículos do mundo: só neste ano, a FAW-VW abriu
uma fábrica na cidade de Changchun, no nordeste da China, dedicada à produção do
crossover Audi Q5, bem como uma fábrica da marca VW na cidade de Qingdao, no
leste chinês.
Também nova, a fábrica da joint venture na cidade de Tianjin, no norte, deve começar
suas operações nas próximas semanas. Além disso, a JAC VW, joint-venture de
veículos elétricos da VW com a JAC (Jianghuai Automobile Co.) iniciou sua produção
no mês passado.
O Grupo VW mantém ainda uma terceira parceira, a SAIC Motors, montadora local,
cuja operação pode produzir 2,5 milhões de veículos por ano. Com a expansão de
Foshan, as três novas fábricas da FAW-VW e a JAC VW, o grupo aumenta sua
capacidade de produção anual na China de 1,35 milhão para 5,45 milhões.
Entre as novas fábricas da FAW-Volkswagen, a de Foshan desempenhará um papel
fundamental a partir de 2020 para a estratégia de eletrificação dos modelos que hoje
são baseados na plataforma MQB: a planta será a responsável pela produção desses
veículos que serão montados sobre a MEB, plataforma modular do grupo dedicada a
veículos 100% elétricos.
“Por meio desta mega fábrica da FAW-Volkswagen estamos cumprindo nossa
promessa de eletrificar a China. Estamos criando uma infraestrutura de ponta
para reforçar ainda mais nossa ofensiva de SUVs e nossa estratégia de
mobilidade elétrica Roadmap E”, afirma o membro do conselho do Grupo VW,
presidente e CEO do grupo na China, Jochem Heizmann.
O executivo disse que até 2020, a unidade de Foshan se tornará uma fábrica modelo
para a estratégia de veículos elétricos da FAW-Volkswagen e acrescentou que a
montagem do sistema de baterias para a plataforma MEB também será realizada nesta
mesma planta.
Em seu Roadmap E, planejamento estratégico para veículos elétricos, o Grupo
Volkswagen pretende lançar 40 modelos elétricos produzidos na China pelos próximos

oito anos, enquanto se prepara para a meta de vender 1,5 milhão de elétricos por ano
até 2025.
Com alto grau de automação, a planta de Foshan passa para a vanguarda da indústria
local em termos de nível tecnológico, além de capacidade de produção. Na área de
prensas, por exemplo, a taxa de automação chegou a 100% e na linha montagem,
toda a extensão ganhou conceitos de indústria 4.0, com sistemas de localização
inteligente. A área foi reorganizada em formato de H, de modo a encurtar as entregas
e movimentação logística para abastecimento.
FCA promete investimento de R$ 14 bilhões no Brasil
26/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 25-06-2018)

Linha de produção do Polo Automotivo Jeep em Goiana (PE): novos produtos
a caminho
Maior parte dos recursos será usada até 2022 no desenvolvimento de
produtos, incluindo novos 3 SUVs Fiat e mais um Jeep
A FCA (Fiat Chrysler Automobiles) anunciou investimentos no Brasil de R$ 14 bilhões
no período 2018-2022. Pelo câmbio atual o valor representa cerca de € 3 bilhões, ou
menos de 7% do investimento global de € 45 bilhões revelado em 1º de junho, durante
o Capital Markets Day, em Balloco, na Itália, quando o grupo informou a investidores
e imprensa sua situação atual e planos para os próximos cinco anos .
Antonio Filosa, que há três meses assumiu o comando da divisão América Latina da
FCA, confirmou que “cerca de 90%” dos aportes serão usados em lançamentos e no
desenvolvimento de novos produtos que serão produzidos nas duas fábricas brasileiras
do grupo em Betim (MG) e Goiana (PE).
Entre as principais novidades, estão incluídos na nova safra três SUVs Fiat
(subcompacto, compacto e grande de sete assentos) um novo Jeep de sete assentos,
além da nova geração da picape compacta Fiat Strada e uma picape média Ram (com
local de produção ainda indefinido), conforme também foi adiantado no início deste
mês.
“Ao todo, até 2022 planejamos 15 ou mais lançamentos Fiat e 10 ou mais
Jeep/Ram no Brasil e na América Latina, considerando todas as renovações
de produtos e modelos completamente novos”, informa Filosa.
Segundo o CEO da FCA Latam, o “mais” colocado após os lançamentos previstos
significa que o número poderá crescer conforme surgirem as oportunidades de
mercado. “Por exemplo, tínhamos planejado 10 novidades para a Fiat nos próximos
cinco anos, mas revisamos e subimos para 15 porque identificamos novos espaços a
ocupar. Por isso falamos em 15+ e 10+”, explica Filosa.
As novidades não incluem só produtos, mas também o powertrain. Até 2020 deve ser
lançada uma versão turbinada do motor Firefly e novas versões de transmissões
automáticas. “Queremos democratizar o câmbio automático”, afirma o CEO.

O executivo também disse que não há mais necessidade de grandes aportes em
ampliação das fábricas: “Já temos bastante capacidade na região, podemos fazer 1,25
milhão de veículos/ano. Mas vamos continuar investindo em tecnologia, digitalização
das plantas, processos da indústria 4.0, para aumentar qualidade e produtividade e
reduzir custos de produção. Goiana já é uma das plantas mais modernas do mundo,
nasceu com muita automação, e modernizamos muito Betim. Mas seguiremos
evoluindo”, afirma.

Filosa, há três meses no comando da FCA Latam, vai pilotar plano de
investimento de R$ 14 bilhões da empresa no Brasil
Com a crescente demanda pelos Jeep produzidos em Goiana – apenas dois modelos,
Renegade e Compass, já abocanham mais de 5% de participação no mercado brasileiro
este ano –, não está descartada uma futura ampliação de capacidade da fábrica
pernambucana, dos atuais 250 mil/ano para 350 mil. “Se aumentarmos a linha de
produtos vamos precisar expandir a planta”, admite Filosa.
Ele também prevê a expansão gradual do número de fornecedores no raio de 50 km
da fábrica. Hoje, segundo o executivo, os produtos feitos em Goiana já têm 70% de
componentes nacionais e metade deles vêm de Pernambuco. “Já visitei fornecedores
que querem ir, porque para alguns itens é antieconômico enviar de longe. Nos
próximos anos mais 15 a 20 empresas deverão se instalar no Estado para fornecer ao
Polo Jeep.”
PLANO PARA GANHAR MAIS NA AMÉRICA LATINA
Filosa avalia que o plano de lançamentos preparado para os próximos cinco anos na
América Latina deverá recuperar parte do terreno perdido pela Fiat e ampliar a
participação já crescente da Jeep. “Vamos aumentar nosso share com novos produtos
e maior alcance de mercado, principalmente para a Fiat com os novos SUVs.”
“De acordo com pesquisas que consultamos, 63% da geração dos millennials (nascidos
a partir dos anos 1980) querem carros bonitos e que sejam smartphones sobre rodas,
que andam. Pois é exatamente isso que vamos oferecer nos próximos anos”, resume
Filosa.
Com isso, o CEO destaca que a região da América Latina é onde o faturamento da FCA
mais vai crescer nos próximos cinco anos, à razão de 5% ao ano, em um mercado
total estimado pelo grupo de 4,4 milhões de unidades este ano (2,4 milhões só no
Brasil), para chegar a 5,2 milhões em 2022 (3 milhões no Brasil).
A rentabilidade também estará entre as maiores do mundo. Segundo relatório
financeiro divulgado em Balloco no início do mês, o grupo tem meta de obter margem
de ganho sobre vendas de 10% a 12% nos mercados latino-americanos (exceto
México), porcentual idêntico ao esperado para a divisão Nafta (Estados Unidos, Canadá
e México) e abaixo dos 8% a 10% projetados para Ásia-Pacífico e de 5% a 7% para
Europa, África e Oriente Médio.

ROTA 2030
Filosa diz continuar acreditando na aprovação do Rota 2030, o programa de
desenvolvimento setorial automotivo que vem sendo discutido há mais de um ano e
teve seus incentivos barrados pelo Ministério da Fazenda.
“A premissa de todo nosso plano de negócio é a aprovação rápida do Rota
2030”, confia Filosa.
SEM NECESSIDADE DE ELETRIFICAÇÃO
Do plano de € 45 bilhões a FCA promete investir € 9 bilhões até 2022 em eletrificação.
Não está descartada a vinda de modelos elétricos e híbridos das marcas do grupo para
o Brasil, mas Filosa repetiu a mesma convicção da diretoria da empresa:
“O País não tem necessidade de eletrificação porque aqui já existe uma solução pronta
para reduzir emissões, o etanol, com emissões tão baixas quanto a de um carro
elétrico quando se mede da plantação ao escapamento, como está determinado [nas
metas de eficiência energética] pelo Rota 2030, que torna possível o desenvolvimento
de novos produtos com base no etanol”, explica.
“Para ampliar as ofertas, poderemos aproveitar no mercado brasileiro alguns dos
muitos lançamentos de carros eletrificados que vamos fazer, mas com o Rota 2030
isso não será obrigatório [para atingir metas]”, diz Filosa.
ZF apresenta conceito de eixo híbrido com transmissão manual automatizada
26/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 25-06-2018)

Novo conceito de eixo elétrico híbrido da ZF foi testado em SUV compacto
Indicado para veículos compactos, sistema eAMT permite tração integral e
elimina interrupção da força de tração
A ZF apresenta um novo conceito de eixo híbrido para veículos com tração dianteira
transversal: a tecnologia eAMT, que integra o acionamento elétrico no eixo traseiro
(eVD) e uma transmissão manual automatizada (AMT) em um único sistema. Indicado
para veículos compactos, o sistema eleva o nível das transmissões automatizadas,
permitindo tração integral e eliminação da interrupção da força de tração, além de
promover a redução de emissões.
Atualmente, aplicar conceitos de hibridização em veículos compactos com tração
dianteira e sensíveis a preço enfrenta barreiras como custos adicionais de
desenvolvimento, peso ou espaço limitado para a instalação.
Neste cenário, a automatização das transmissões manuais é uma maneira encontrada
pela empresa para aumentar significativamente o conforto e a eficiência da condução,
uma vez que não será mais necessário acionar a embreagem ou trocar de marcha.
“Com o eAMT, a ZF desenvolveu um motor híbrido plug-in completo para veículos com
tração dianteira transversal. Isso aumenta a flexibilidade para os fabricantes de

veículos: eles podem utilizar plataformas existentes para implementar máquinas
convencionais ou híbridas plug-in”, explica o desenvolvedor funcional de propulsões
elétricas da ZF, Norman Schmidt-Winkel.
No conjunto, o atuador da transmissão e o eixo traseiro elétrico operam com interação
inteligente, o que resulta no conceito do eAMT, que não interrompe a força de tração.
Graças ao seu design, o motor elétrico preenche a lacuna na força de aceleração da
AMT. Além das funções híbridas de acionamento elétrico, recuperação e impulso, o
eAMT oferece também tração elétrica às quatro rodas. O software da ZF regula a rede
e coordenação do motor de combustão interna, do motor elétrico e da transmissão
automatizada.
Segundo a ZF, o acionamento elétrico adicional e o gerenciamento de acionamento
inteligente conferem um nível de conforto e desempenho ao eAMT semelhante ao de
câmbio conversor de torque ou transmissão de embreagem dupla.
Assim que a AMT engata uma nova marcha, há uma interrupção da força de tração, o
que é comum para transmissões manuais automatizados. Com sua função de suporte
de torque de tração, o novo eAMT compensa quase que totalmente essa pequena
interrupção na força de aceleração.
“O motorista ignora absolutamente as sequências complexas do sistema e dos
processos de controle executados em segundo plano. Ao acelerar, apenas os benefícios
de uma aceleração totalmente livre de solavancos podem ser sentidos. Anteriormente,
esses benefícios só estariam disponíveis em veículos híbridos muito mais caros, com
transmissões mais complexas”, diz Schmidt-Winkel. “Também utilizamos o potencial
do sistema eAMT para outros recursos que aumentam a eficiência e a segurança na
direção”, completa.
Além de suportar mudanças de marcha, o acionamento elétrico do eixo traseiro
também pode ser ativado automaticamente e em velocidade-relâmpago, assim que
um impulso adicional for necessário em uma ultrapassagem, por exemplo, ou quando
a tração nas quatro rodas for necessária em trechos escorregadios da estrada.
Além disso, a ZF dimensionou o motor elétrico em um veículo de demonstração para
ser mais potente para que tenha capacidade de se mover apenas com energia elétrica:
com isso, o veículo trafega em modo totalmente elétrico e com zero emissões locais.
Para a ZF, tal modo de operação é especificamente apropriado à condução urbana,
modo de fluência em engarrafamentos, assim como manobras e estacionamentos em
geral. O eAMT também permite poupar energia enquanto desliza junto com o
acionamento do motor de combustão desengatado.

