
 

 

03 DE JULHO DE 2018 

Terça-feira 

 GREVE DE CAMINHONEIROS LEVA INDÚSTRIA À CONTRAÇÃO EM JUNHO, DIZ MARKIT 

 INDÚSTRIA DEFENDE FUNDO PARA INVESTIR EM STARTUPS 

 "PROTECIONISMO VAI DEIXAR MARCAS NO COMÉRCIO INTERNACIONAL" 

 TRAVAS PREVISTAS EM LEI E METAS LIMITAM AVENTURA FISCAL EM 2019 

 ENTENDA O QUE MUDA COM AS NOVAS REGRAS DO CHEQUE ESPECIAL 

 FAZENDA E BC TENTAM BLINDAR CADASTRO POSITIVO 

 MINISTRO DIZ QUE PLANO DE LOGÍSTICA FARÁ FERROVIAS SUBSTITUÍREM 

RODOVIAS EM SETE ANOS 

 FUNCIONÁRIOS DA LG RETORNAM AO TRABALHO APÓS FÉRIAS COLETIVAS EM 

TAUBATÉ, SP 

 FGV: IPC-S ACELERA EM 4 DAS 7 CAPITAIS ANALISADAS NA 4ª QUADRISSEMANA 

DE JUNHO 

 FAMÍLIAS TÊM MAIS FÔLEGO PARA GASTAR, MAS RETOMADA DO CONSUMO DEVE SER 

LENTA 

 BRASIL GANHOU 7 MIL NOVOS MILIONÁRIOS EM 2017, DIZ ESTUDO 

 ATÉ A POUPANÇA GANHOU DA BOLSA NO 1º SEMESTRE 

 DÓLAR OPERA EM LEVE QUEDA NESTA TERÇA-FEIRA 

 22 ENTRE 24 ATIVIDADES TÊM AUMENTOS DE PREÇOS NO IPP DE MAIO, DIZ IBGE 

 CONSUMO DE ENERGIA CAI DURANTE JOGO DO BRASIL CONTRA O MÉXICO E 

REGISTRA PICO NO INTERVALO E NO FIM DA PARTIDA 

 COMISSÃO MISTA FAZ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DEBATER MP QUE REDUZIU 

PREÇO DO DIESEL 

 ANTT: POLÍTICA DE FRETE DEVE TER BARREIRAS PARA GARANTIR BENEFÍCIO A 

CAMINHONEIRO 

 GHOSN NEGA PLANO DE FUSÃO DAS EMPRESAS DA ALIANÇA 

 AOS 103 ANOS, ZF AMPLIA O OLHAR E ENTRA EM NOVA ERA 

 FORD ATINGE META DE REDUÇÃO GLOBAL DE EMISSÕES DE CO2 OITO ANOS ANTES 

DO PREVISTO 
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 GRUPO BMW INVESTE MAIS R$ 2 MILHÕES EM MANAUS 

 DESABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA BOA GESTÃO 

 APÓS QUEDA DE 26% EM MAIO, ABIMAQ PROJETA ALTA NAS EXPORTAÇÕES DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 NOVO AUDI A1 PODE SER PRODUZIDO NO BRASIL, DIZ JORNALISTA 

 VENDAS DE CARROS NÃO REAGEM E REPETEM RESULTADO DE MAIO 

 TESLA ATINGE META DE PRODUÇÃO DO MODEL 3 HORAS APÓS O PRAZO, DIZEM 

FONTES 

 JAC CORTA PELA METADE PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO 

 COM NOVAS TECNOLOGIAS, ZF QUER ATRAIR OUTROS CLIENTES 

 AUDI TESTA NOVO PROCESSO PARA PINTURAS BICOLORES 

 SIDERÚRGICAS E VALE RECUAM COM QUEDA DO MINÉRIO NOS MERCADOS 

INTERNACIONAIS 

 ARCELORMITTAL ANUNCIA CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE AÇO 

 ACIONISTA DA THYSSENKRUPP PEDE MAIS REESTRUTURAÇÃO APÓS JOINT VENTURE 

COM TATA STEEL 

 PRESSIONADA, CSN PRECISA DE ACORDO COM CAIXA SOBRE DÍVIDA NESTE MÊS 

 APESAR DE RETRAÇÃO, EMPRESAS DE SUCATA METÁLICA MANTÉM CONTRATAÇÕES 
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Greve de caminhoneiros leva indústria à contração em junho, diz Markit 

03/07/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 02-07-2018) 

 
A atividade do setor industrial brasileiro caiu em junho, num efeito da paralisação dos 

caminhoneiros, aponta indicador calculado pela consultoria IHS Markit. O Índice 
Gerente de Compras (PMI) da produção fechou o mês de junho em 49,8 pontos, 
considerados os ajustes sazonais. É a primeira vez desde março de 2017 que esse 

índice desce para o patamar de contração - pontuações acima de 50 indicam 
crescimento e, abaixo disso, retração. Em maio, o PMI marcou 50,7 pontos.  

 

CÂMBIO 

EM 03/07/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,882 3,883 

Euro 4,523 4,524 
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Em junho, segundo a Markit, o número básico ficou "consistente com uma deterioração 
marginal na saúde" do setor. "O volume de produção do setor industrial caiu em junho, 
pondo um ponto final num período de 15 meses de crescimento ininterrupto. Além 

disso, a taxa de redução foi sólida. Segundo os entrevistados, a desaceleração refletiu 
a queda na quantidade de novos trabalhos e a escassez de insumos para uso no 

processo de produção", diz documento distribuído pela entidade. 
 

Os protestos dos caminhoneiros pressionaram o desempenho do setor, segundo a IHS 
Markit. "As empresas receberam um número menor de pedidos, o que resultou em 
corte de empregos. Os bloqueios impediram a entrega de insumos, o que, por sua vez, 

prejudicou a produção. Ao mesmo tempo, a inflação de custos de insumos alcançou a 
sua segunda maior marca na história da pesquisa, forçando a inflação de preços 

cobrados a atingir um recorde de alta de vinte e oito meses." 
 
"Como foi o caso para o volume de produção, a quantidade de pedidos recebidos 

diminuiu pela primeira vez desde fevereiro de 2017, com a demanda sendo contida, 
segundo relatos, pela interrupção causada pelos protestos dos caminhoneiros. Ao 

mesmo tempo, a demanda externa por produtos brasileiros melhorou, com as novas 
vendas para exportação crescendo em ritmo mais rápido desde novembro passado", 
diz a consultoria. 

 
Os entrevistados da pesquisa sugeriram, segundo a IHS Markit, que foram obtidos 

novos trabalhos provenientes de clientes externos "em sintonia com a desvalorização 
do real em relação ao dólar americano. 
 

A escassez de materiais junto aos produtores de mercadorias causou um aumento nos 
negócios pendentes, destaca o documento. O crescimento pôs um ponto final num 

período de 32 meses de redução de pedidos em atraso e foi o mais acentuado nos 12 
anos de história da pesquisa. 
 

"De fato, os estoques tanto de insumos quanto de itens acabados caíram em relação 
aos níveis registrados em maio. A queda mais acentuada foi observada nos estoques 

de insumos. Segundo relatos, a escassez de alguns itens e a demanda forte pelos 
mesmos levaram os fornecedores a ajustar para cima as tabelas de preços. 
 

Como resultado, a inflação de custo de insumos alcançou a sua segunda taxa mais 
elevada desde que os dados foram disponibilizados pela primeira vez em fevereiro de 

2006." 
 

Indústria defende fundo para investir em startups 

03/07/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

A indústria vai propor aos candidatos à Presidência da República a criação de um fundo 
de cerca de R$ 1,6 bilhão com recursos da Lei de Informática para financiar startups 

em tecnologia. É parte de um pacote desenhado para intensificar a entrada do Brasil 
na chamada indústria 4.0, que é a produção num mundo em que “tudo se conecta 
com tudo” por meio de tecnologia digital.  

 
Na quarta-feira, 04, os presidenciáveis participarão de um debate promovido pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e poderão ver uma exposição com exemplos 
de como a digitalização vai mudar a vida das pessoas e das cidades. E, por extensão, 
como isso já tem impacto nas empresas no mundo inteiro e precisa ser uma prioridade 

no Brasil para competir no mercado mundial nos próximos anos.  
 

Na exposição, poderão ser vistos sistemas automatizados que lavam e passam roupas, 
impressoras 3D para concreto, bueiros que avisam quando estão entupidos e um 
espelho que tira medidas e comanda a confecção de roupas.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-defende-fundo-para-investir-em-startups/


“Já ficamos para trás na transformação que houve na terceira revolução industrial, a 
da microeletrônica”, disse o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), Rafael Lucchesi. “Ficar para trás não é uma alternativa”, completou 

o gerente executivo de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
João Emílio Gonçalves.  

 
O atraso da indústria brasileira é grande. Pesquisa da CNI mostra que 77,8% das 

empresas ainda estão nos estágios mais atrasados de aplicação de tecnologia. Em 
metade delas, o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) é apenas 
pontual. A outra metade está um passo adiante, usando as TICs, mas com integração 

de apenas algumas áreas. No estágio seguinte, no qual a integração de áreas é total, 
estão 20,5% das indústrias pesquisadas. E apenas 1,6% está na fronteira, com 

integração digital total e uso de inteligência artificial.  
 
Base da pirâmide  

A quantidade de empresas que usa tecnologia de ponta até que não é tão pequena. 
Na Alemanha, por exemplo, as indústrias nesse estágio somam 10%. O problema é 

que na base da pirâmide da produção brasileira o atraso tecnológico é muito grande. 
Por isso, colocar as pequenas e médias empresas na era digital é o trabalho mais 
decisivo para o Brasil entrar na era 4.0, segundo avaliação da CNI e do governo 

brasileiro.  
 

Na próxima semana, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
Marcos Jorge, lançará, em São Paulo, um hub no qual as empresas poderão ver o que 
há de mais novo em tecnologias digitais. Está prevista a participação de presidentes 

das 21 maiores empresas mundiais da área.  
 

“É uma plataforma que vai conectar oferta e demanda sem a interferência do governo”, 
disse ele ao jornal O Estado de S. Paulo.  
 

A definição de um plano de digitalização é uma etapa anterior à obtenção do 
financiamento, que já é oferecido. Em março, o governo anunciou linhas de crédito no 

valor de R$ 9 bilhões para a digitalização das empresas, frisou o ministro. A pasta 
também reduziu de 14% para zero a tarifa de importação de robôs industriais sem 
similar de fabricação nacional e para impressoras 3D.  

 
A proposta da CNI aos presidenciáveis contém também a criação de um programa de 

compras governamentais, que foi decisiva para a digitalização da indústria na 
Alemanha, por exemplo. A ideia é direcionar essas encomendas a produtos e serviços 
de tecnologia mais avançada. De 2012 a 2017, o setor público brasileiro comprou R$ 

306 bilhões.  
 

"Protecionismo vai deixar marcas no comércio internacional" 

03/07/2018 – Fonte: EM.com  

 

  
 
O industrial João Carlos Marchesan, dono da fabricante de máquinas agrícolas 

Marchesan, está no front da principal associação do setor de equipamentos do Brasil, 
a octogenária Abimaq. 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/07/03/internas_economia,970875/protecionismo-vai-deixar-marcas-no-comercio-internacional.shtml


A entidade, com 7,5 mil empresas associadas, representa 12% das exportações 
brasileiras. Recém-eleito pelo conselho para o mandato de 2018 a 2022, Marchesan 
tem tentado melhorar o ambiente de negócios para o setor industrial, reduzindo as 

amarras que, historicamente, castigam uma atividade que viu sua participação no PIB 
brasileiro cair de 21,6%, em 1985, para os atuais 11,4%.  

 
Em entrevista ao Estado de Minas/Correio Braziliense, Marchesan alerta para os 

riscos de uma abertura comercial mal planejada, em meio a um ambiente de 
crescimento do protecionismo. “Não podemos promover uma abertura comercial 
unilateral de forma ingênua”, afirma. “Não adianta, sem antes cuidarmos para que as 

condições de competição sejam iguais.” 
 

Passada a turbulência política, o Brasil deve retomar as negociações de livre-
comércio com a União Europeia e de acordos bilaterais com vários países. 
Isso será bom para o país? 

A maior abertura do Brasil ao comércio internacional, com redução linear de alíquotas 
do imposto de importação, não se caracteriza como uma solução razoável para a 

inserção do Brasil no livre-comércio. Há décadas temos estudado a questão.  
 
A conclusão é que a saída não está na simples redução de alíquotas, mas sim na 

criação de um ambiente de competição isonômica. A Abimaq representa 12% do total 
das exportações de manufaturados do Brasil e é a favor da abertura comercial do país.  

 
No entanto, não podemos promover uma abertura comercial unilateral de forma 
ingênua. Não adianta, sem antes cuidarmos para que as condições de competição 

sejam iguais. Antes, defendemos que o Brasil priorize uma agenda de competitividade, 
começando pelas reformas da Previdência, tributária e que desonerem os 

investimentos e as exportações. 
 
Como a disparada do dólar está afetando o setor? 

Talvez disparada não seja o termo mais adequado. Basta lembrar que o atual patamar 
de R$ 3,70 é praticamente equivalente, em termos reais, ao do início do Plano Real, 

ou seja, quando corrigimos o valor pela diferença entre a inflação brasileira e 
americana no período. Ao se depreciar o real, faz com que os produtos brasileiros 
ganhem competitividade na exportação pelo fato de ficarem mais baratos em dólares, 

enquanto os importados ficam mais caros em nosso mercado interno. É verdade que, 
no curto prazo, o aumento dos insumos importados nos pedidos em execução pode 

reduzir margens. Mas é um fenômeno transitório. 
 
"Entregar, de graça, nosso mercado interno no momento em que os principais 

players internacionais estão fazendo exatamente o contrário não é 
exatamente uma solução inteligente" 

 
 

A Abimaq esperava que a moeda americana chegaria aos atuais patamares? 
Ainda que projetássemos uma depreciação do real em função do aumento de 
turbulências externas e internas, tínhamos uma previsão mais modesta, com uma taxa 

de câmbio ao redor de R$ 3,50 e R$ 3,60 para o segundo semestre. O dólar atual é 
competitivo e industrializante. Essa cotação faz com a indústria volte a ampliar as suas 

exportações. 
 
Muito se fala sobre a improdutividade do trabalhador brasileiro, mas a 

Abimaq tem outra explicação para essa equação, e que está relacionada à 
baixa taxa de investimento. Isso ainda explica a produtividade baixa no país? 

A produtividade do trabalho no Brasil é baixa, cerca de um quarto dos países 
desenvolvidos, e tem crescido muito lentamente.  
 

Isso é resultado de muitas causas e seria excesso de simplificação atribuí-lo a um 
único fator como o estoque de capital produtivo, que é a relação entre o trabalhador 



e o investimento em máquinas ao redor dele, por pessoa ocupada. Qualidade da mão 
de obra, da qual educação é apenas uma parte, eficiência na gestão dos recursos 
produtivos, logística de qualidade, ambiente de negócios favorável ao investimento 

produtivo, segurança jurídica e um sistema tributário que não penalize a produção são 
apenas alguns dos demais fatores que afetam a produtividade. 

Continua depois da publicidade 
 

Mas o que tem um peso maior? 
O que nós dizemos é que quando esses fatores são colocados por ordem de sua 
importância no cômputo do resultado, de longe, a disponibilidade de recursos 

produtivos por pessoa ocupada é o fator que mais afeta a produtividade. Não por 
acaso, o baixo investimento produtivo brasileiro em função de juros extremamente 

elevados, principalmente para o investimento, mantidos ao longo de décadas, faz com 
que nosso estoque de capital produtivo seja da ordem de um quarto do dos países 
desenvolvidos. 

 
"Os investimentos que pareciam sinalizar uma retomada estão perdendo 

fôlego" 
 
 

A indefinição política tem prejudicado os investimentos da indústria? 
Sem dúvida, a indefinição política tende a reduzir as intenções de investimento. Mas 

não é único fator: a frustração na retomada do crescimento com uma expectativa de 
crescimento do PIB da ordem de metade do previsto anteriormente, a continuidade de 
uma ociosidade elevada na indústria como um todo, a dificuldade na desalavancagem 

financeira e um ambiente externo complicado são todos fatores que certamente não 
ajudam os investimentos produtivos. 

 
Em relação ao crescimento do protecionismo crescente das maiores 
economias do mundo, como isso prejudica do setor? 

O crescente protecionismo, principalmente por parte dos Estados Unidos de Donald 
Trump, ainda que venha futuramente a refluir, vai deixar marcas no comércio 

internacional e nas cadeias globais de valor.  
 
As empresas transnacionais vão reduzir investimentos externos, a divisão 

internacional do trabalho sofrerá um grande rearranjo, o comércio internacional 
deverá perder protagonismo e os mercados internos deverão aumentar sua 

importância estratégica. Nestas circunstâncias, não há nenhum sentido na defesa de 
uma abertura unilateral que alguns setores do governo defendem. Entregar, de graça, 
nosso mercado interno no momento que os principais players internacionais estão 

fazendo exatamente o contrário não é exatamente uma solução inteligente. 
 

De todos os pré-candidatos definidos até agora, qual tem levantado a 
bandeira do fortalecimento do seu setor? 

Os atuais candidatos a candidato estão, como regra geral, evitando entrar no 
detalhamento de suas propostas econômicas tanto por falta de planos estruturados 
quanto pelo fato de que, à medida que os candidatos começarem a entrar nos 

detalhes, vão crescer as resistências de grupos que serão afetados pelas mudanças.  
 

A Abimaq preparou um documento encaminhado aos presidenciáveis com as sugestões 
do setor para a retomada do crescimento e está convidando os atuais candidatos e 
respectivas assessorias econômicas para um debate com seus associados exatamente 

para conhecer melhor as propostas de cada um. 
 

A taxa Selic, em mínima histórica, não tem sido capaz de estimular os 
investimentos? 
A Selic relativamente baixa é, sem dúvida, um fator favorável ao investimento. É bom 

não esquecer, entretanto, que ninguém empresta à taxa Selic. O financiamento mais 
barato para compra de máquinas e equipamentos para pequenas e médias empresas 



continua sendo a Finame do BNDES. Na prática, um financiamento Finame, 
considerando a TLP, o spread do BNDES e o “del credere” do banco repassador, custa, 
hoje, cerca de 14% a 15% ao ano, Comparando a uma inflação prevista da ordem de 

4% implica juro real superior a 10% ao ano, não é compatível com o retorno das 
empresas industriais, dentro de um ambiente ainda recessivo e sem um cenário de 

retomada sustentada. 
 

Qual a sua previsão para a economia brasileira neste ano e em 2019? 
Os números estão sendo revistos para baixo. O crescimento do PIB deste ano deverá 
ficar ao redor de 1,5% e, em 2019, não deverá passar de 2,5%. O mais grave é que 

os investimentos que pareciam sinalizar uma retomada estão perdendo fôlego. 
 

De todos os segmentos da sua indústria, quais têm sido os destaques 
positivos e os destaques negativos? 
Os setores mais próximos à ponta de consumo, como máquinas para plástico e 

alimentos, por exemplo, têm tido um comportamento um pouco acima da média junto 
com máquinas e implementos agrícolas, setor puxado por dois anos de boas safras e 

preços razoáveis. As áreas dedicadas a equipamentos pesados, com projetos 
específicos realizados sob encomenda, são os setores que mais reduziram suas 
atividades e não mostram ainda sinais de melhora. 

 
"A Selic relativamente baixa é um fator favorável ao investimento. É bom não 

esquecer, entretanto, que ninguém empresta à taxa Selic' 
 
Como as crises na Argentina e na Venezuela estão afetando o setor no Brasil? 

A Venezuela já foi um cliente importante para os fabricantes brasileiros, mas, ao longo 
dos últimos anos, em função de seus problemas internos, baixo crescimento 

econômico e falta de divisas, tem perdido mais e mais importância.  
 
Atualmente, sua participação em nossas exportações não é significativa. Já a Argentina 

é nosso principal cliente na América Latina e uma crise mais pesada no país vizinho 
poderá afetar negativamente nossas exportações.  

 

Travas previstas em lei e metas limitam aventura fiscal em 2019 

03/07/2018 – Fonte: DCI  

 
Próximo governo precisará de credibilidade para animar os empresários a investirem 

e transmitir segurança para que as famílias possam consumir e girar a economia 
 

 
 
Independente de quem será o futuro presidente da República – se de centro, direita 
ou esquerda – as travas previstas em lei e as metas já estabelecidas limitam o poder 

do próximo governo de adotar medidas de expansão fiscal em 2019.  
 

Segundo especialistas consultados pelo DCI, o novo ocupante da cadeira presidencial 
e sua equipe econômica terão que respeitar, pelo menos, cinco diretrizes básicas das 
contas públicas: a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); a “regra de ouro”; o teto dos 

gastos; o orçamento aprovado pelo Congresso no ano anterior (2018); e a meta de 
inflação, de 4,25%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).  
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Vale a ressalva de que o presidente eleito, desde de que com votos e apoio no 
Congresso Nacional, poderá alterar essa legislação para uma versão mais flexível, 
sobretudo com efeitos mais claros a partir de 2020.  

 
“Não vamos nos enganar, se o atual governo Temer é impopular, vem aí um mandato 

de linha menos ortodoxo que buscará alguma flexibilização fiscal. Mas, para isso, terá 
que ser muito conciliador com o Congresso, que olhará para o legislativo como aliado. 

É saudável esse debate”, argumenta o professor da Trevisan Escola de Negócios, 
Walter Franco Lopes.  
 

“No melhor dos cenários – se o próximo governo for comprometido com a 
responsabilidade fiscal – a dívida pública deve atingir 90% do PIB em três anos [em 

2021] por causa da inércia dos déficits. Não há solução fácil, ou se vai pelo caminho 
virtuoso e responsável, ou reencontramos com a inflação”, diz o professor de economia 
do Insper, João Luiz Mascolo.  

 
O patamar de 90% da relação dívida/PIB é considerado como crítico, pois investidores 

poderiam considerar que é muito arriscado emprestar recursos para um País 
emergente. “Se chegarmos em 2021 com um programa fiscal crível, teremos uma 
chance. Caso contrário, pode dar tudo errado”, alerta.  

 
Dados do Banco Central divulgados na última sexta-feira (29/06) mostraram que a 

dívida bruta do governo geral havia subido de 74% do PIB em dezembro de 2017, 
para 77% do PIB em maio de 2018. “São três pontos percentuais em apenas cinco 
meses”, alerta Mascolo sobre a deterioração do indicador.  

 
Na visão do coordenador de projetos de finanças da Fundação Instituto de 

Administração (FIA), Roy Martelanc, o próximo presidente da República precisará de 
credibilidade logo no início do mandato para manter as contas em ordem.  
 

“A economia não está aquecida. Se não passar credibilidade, os empresários param 
de investir e as pessoas param de consumir, e o País entra em outra recessão”, avisa. 

O professor aponta que os desafios são conhecidos da sociedade: aprovar a reforma 
da previdência; simplificar o regime tributário; reduzir a burocracia para negócios. “É 
só não fazer nenhuma manobra estranha, nenhuma mudança brusca. O empresariado 

quer investir, tem uma montanha de capital parado esperando; as pessoas querem 
consumir”, argumentou.  

 
Em outras palavras, com confiança, a roda da economia volta a girar, mais 
investimentos, empregos, renda e consumo, e o consequente aumento da arrecadação 

ajuda nas contas públicas.  
 

Martelanc avisa que por causa da alta dos juros nos Estados Unidos, 2019 também 
será desafiador. “O dólar se fortelece em relação às demais moedas, com reflexos no 

real e nos preços das commodities”, diz. Mas, se o País souber aproveitar a 
desvalorização do real com a expansão das exportações, isso gerará produção e 
empregos.  

 
Na opinião de Lopes, o caminho será propício para mais privatizações e concessões de 

infraestrutura nas áreas de energia, saneamento, rodovias, ferrovias, portos e 
aeroportos. “Precisa jogar uma dose de otimismo [com as privatizações], e talvez 
deixar o câmbio flutuar um pouco mais”, diz. Nesse ambiente, um real desvalorizado, 

mas com a inflação doméstica controlada, pode incentivar as exportações do País.  
 

O professor de administração da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
(FECAP), João Paulo Vergueiro, também reforça que o próximo governo terá que 
adotar uma postura de responsabilidade com as contas públicas e fazer a gestão do 

orçamento num ambiente de economia ainda desaquecida. Na opinião dele, seria um 
erro, elevar os impostos.  



“É muito comum – governantes em início de mandato – aumentarem os impostos. 
Mas, essa solução de curto prazo é muito impopular”, comenta Vergueiro.  
 

Ele sugere que o presidente tenha um perfil conciliador para trazer o Congresso e a 
sociedade para o debate na busca de soluções. “Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

[diante da situação das contas], não se poderá reajustar salários dos servidores, nem 
contratar pessoal”, lembra.  

 
Para gerar crescimento, Vergueiro recomenda o mapeamento de setores da economia 
com potencial. “Incentivos para startups; turismo, pois gera trabalho e renda; 

concessões de infraestrutura; e a desburocratização dos processos para abrir 
empresas”, cita o professor.  

 
O professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Agostinho 
Pascalicchio, observou que, até o momento, nenhum dos pré-candidatos à Presidência 

apresentou um plano econômico voltado para o longo prazo. “Tem que se evitar 
qualquer bolha de consumo como a ocorrida entre 2010 a 2013, uma saída populista 

será ineficiente”, argumenta Pascalicchio.  
 
Ele também reitera que 2019 será mais um ano de volatilidade no cenário 

internacional. “Com encarecimento das importações, das commodities. O preço do 
nosso café da manhã ficará mais caro [por causa do trigo no pão], assim como dos 

combustíveis”, prevê. Nessa situação, o novo governo terá que manter-se severo no 
ajuste e cumprir as metas.  
 

“Ou veremos mais aumento de impostos específicos sobre energia e combustíveis, e 
uma inflação maior em tarifas, nos preços administrados”, adverte. Entre os caminhos 

para superarmos o drama fiscal, Pascalicchio fala do desenvolvimento da 
infraestrutura (concessões), e da indústria de bens intermediários (químicos e 
petroquímicos).  

 
Regra de Ouro  

Além de obedecer a LRF, cujo descumprimento é passível de pedido de impeachment 
do presidente (vide o caso Dilma Rousseff em 2016), outra coisa que preocupa 
qualquer equipe econômica é a preservação da chamada “regra de ouro”, das contas 

públicas, com penas severas aos responsáveis.  
 

A economista e professora do UniDrummond, Nilza Santos Siqueira explica que a regra 
de ouro está prevista na Constituição Federal desde 1988 e institui que as operações 
de crédito da União não podem ser maiores que os investimentos. “Isso impede que o 

governo emita títulos da dívida pública para pagar gastos correntes, como salários e 
despesas outras dos órgãos públicos”, diz.  

 
Segundo cálculos do próprio Tesouro Nacional divulgados na última quinta-feira 

(28/06), o equilíbrio da regra de ouro em 2019 exigirá ajustes de R$ 260,2 bilhões. 
Em 2018, o Tesouro diminuiu esse desequilíbrio com recursos do BNDES, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento (FND) e do Fundo Soberano.  

 

Entenda o que muda com as novas regras do cheque especial 

03/07/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 02-07-2018) 
 
A partir de domingo (1º), entraram em vigor as novas regras para uso cheque especial. 

As medidas, elaboradas pelo conselho de autorregulação da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), determinam a oferta de alternativas para o pagamento do saldo 

devedor com juros menores e condições mais vantajosas, além de ampliar a 
transparência e o detalhamento de informações sobre o uso desse tipo de crédito. O 
cheque especial é uma modalidade de crédito rotativo, vinculada diretamente à conta-

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/entenda-que-muda-as-novas-regras-cheque-especial


corrente do usuário, sem necessidade de garantia. As informações são da Agência 
Brasil. 
 

Os bancos orientam que o serviço seja usado somente em situações excepcionais e 
por pouco tempo, já que os juros cobrados são, de longe, os mais altos da economia. 

Em maio, segundo o Banco Central (BC), a taxa média de juros do cheque especial 
chegou a 311,9% ao ano. É quase 48 vezes maior do que a taxa básica de juros, a 

Selic, atualmente em 6,5% ao ano e que serve de referência as demais taxas 
praticadas no mercado. 
 

MUDANÇAS 
Uma das principais medidas que entram em vigor é a oferta automática de 

parcelamento mais barato para consumidores que usaram mais de 15% do limite 
disponível por 30 dias consecutivos. A oferta será feita nos canais de relacionamento 
e o cliente decide se adere à proposta. Caso não aceite, um novo contato deverá ser 

feito a cada 30 dias. 
 

Caso o consumidor opte pelo parcelamento do saldo devedor, os bancos poderão 
manter os limites de crédito contratados, levando em consideração as condições de 
crédito do cliente, ou estabelecer novas condições para a utilização e o pagamento do 

valor correspondente ao limite ainda não utilizado e que não tenha sido objeto do 
parcelamento, informou a Febraban. 

 
Os bancos também vão usar os canais de relacionamento com o cliente, como internet 
e telefone, para alertar o consumidor toda vez que ele entrar no cheque especial. No 

alerta, os bancos deverão informar que esse crédito deve ser utilizado em situações 
emergenciais e temporárias. 

 
Agora, nos extratos bancários dos clientes, o saldo em conta será informado de forma 
separada do saldo e do limite do cheque especial, para que o usuário do serviço não 

confunda o valor do crédito como sendo saldo positivo da própria conta. 
 

Pelas novas regras, as instituições financeiras terão sempre disponíveis ao consumidor 
uma alternativa mais barata para parcelamento do saldo devedor do cheque especial. 
 

As mudanças no cheque especial, tomada por iniciativa dos próprios bancos, ocorre 
exatamente um mês depois da entrada em vigor da resolução do Conselho Monetário 

Nacional (CMN) que limitou e padronizou a cobrança de taxa de juros do rotativo cartão 
de crédito, que também é uma das mais altas do mercado. 
 

Fazenda e BC tentam blindar cadastro positivo 

03/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 02-05-2018) 

 
Técnicos vão ao Senado para pedir mudança sobre proteção de dados que 

ameaçaria projeto  
Preocupados com um projeto sobre proteção de dados pessoais que tramita no 
Senado, BC (Banco Central) e Ministério da Fazenda tentam articular alterações no 

texto. 
 

Os dois órgãos temem que a matéria que corre paralelamente no Congresso inviabilize 
o pleno funcionamento do cadastro positivo. 
 

A proposta do cadastro positivo ainda está na Câmara, é tratada como prioridade pelo 
governo e logo deverá ir para o Senado. 

 
Nesta segunda-feira (2), técnicos da Fazenda e do BC se reuniram com a equipe do 
senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), relator do projeto. 
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Eles pedem mudanças em pontos do texto que poderiam interferir em questões 
consideradas centrais no cadastro positivo. 
 

Em um deles, a inclusão automática de todos os consumidores no cadastro poderia 
ser questionada. Outro item que incomoda o governo pode ampliar o espectro de 

punições para má gestão do cadastro. Não está nos planos do relator mudar nenhum 
dos dois. 

 
Há mais de um ano e meio, o governo apresentou proposta para tornar automática a 
adesão de todos os consumidores brasileiros ao cadastro positivo —um banco de dados 

que reúne informações de crédito com objetivo de diferenciar bons e maus pagadores. 
Hoje, o cadastro existe, mas tem baixa eficácia porque a adesão não é automática. 

 
O governo argumenta que a ampliação desse banco de dados permitirá que as 
instituições financeiras mapeiem melhor os consumidores e possam oferecer taxas de 

juros mais baixas. 
 

Consumidores que desejarem ficar fora do cadastro terão de pedir a exclusão do nome. 
Entretanto, o governo considera que a entrada automática de todos os brasileiros com 
CPF no cadastro pode estar em risco, conforme relato de participantes da reunião. 

 
O conflito está em um dispositivo do projeto sobre proteção de dados que estabelece 

que o tratamento de informações pessoais somente poderá ser realizado com o 
consentimento do titular. 
 

A equipe do relator afirma que o trecho será mantido no projeto porque outro 
dispositivo prevê o uso dos dados pessoais "para a proteção do crédito". 

 
Sobre as punições, o governo argumentou à equipe de Ferraço que o projeto do 
cadastro positivo prevê que a responsabilização pelo teor dos dados deve recair sobre 

as instituições financeiras, deixando de fora as empresas gestoras dos bancos de 
dados. 

O relator do cadastro positivo, deputado Walter Ihoshi (PSD-SP), diz que a última 
versão do texto traz responsabilidade solidária. 
 

Pela proposta que trata dos dados pessoais, as instituições financeiras e os gestores 
de dados devem responder de maneira solidária. 

 
Na reunião, Fazenda e Banco Central afirmaram que uma ampliação das 
responsabilidades aumenta o risco do negócio e pode dificultar a implementação do 

cadastro. 
 

"Nas reuniões que fiz, o Banco Central não participou, não trouxe manifestação. Depois 
que eu apresentei o relatório, o BC trouxe as contribuições", disse. 

 
Ferraço resiste a fazer alteração. Ele disse que as ponderações que recebeu são "até 
razoáveis", mas não vai acatá-las. 

 
"Admitir que isso volte para a Câmara, sabe-se lá Deus quando isso vai ser aprovado", 

afirmou. 
 
O projeto está pronto para votação na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do 

Senado. 
 

Com as divergências em relação ao texto, o governo Michel Temer trabalha para adiar 
a análise, prevista para esta terça-feira (3). 
 

Se for aprovada, a proposta vai passar por outras duas comissões antes de ir a 
plenário. 



Procurados, Fazenda e BC informaram que não comentam projetos de lei. 
 

Ministro diz que plano de logística fará ferrovias substituírem rodovias em 
sete anos 

03/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 02-05-2018) 

 
Assessores de Temer afirmam que plano dificultará obras de cunho eleitoreiro  
 

O governo lançou nesta segunda-feira (2) o PNL (Plano Nacional de Logística) que, se 

levado adiante pelo próximo presidente, poderá gerar economia de até R$ 54,7 bilhões 
por ano a partir de 2025. 

 
"É um plano que define os gargalos dos modais brasileiros e traz soluções para o Brasil 

avançar, principalmente nas ferrovias, para em sete anos, ultrapassarmos o transporte 
nas rodovias em 100%", disse Ronaldo Fonseca, ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República. 

 
O PNL cruza diversos bancos de dados para definir as obras de infraestrutura 

prioritárias para reduzir gargalos do tráfego de cargas. 
 

 
Plano prevê, até 2025, uma redução na dependência de rodovias para transporte de 

cargas - Joel Silva/Folhapress  
 

Como antecipou a Folha, o plano foi aprovado na reunião do Conselho do PPI 
(Programa de Parceria de Investimentos) desta segunda. Para implementá-lo, o 
presidente Temer assinou um decreto dando peso de lei ao plano e criando um comitê 

de governança que definirá as prioridades de investimento. 
 

Farão parte do comitê representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, 
os ministros de Transporte, Minas e Energia, Agricultura, Meio Ambiente, 
Planejamento, Casa Civil e a EPL (Empresa de Planejamento e Logística), responsável 

pela parte técnica do programa. 
 

Assessores de Temer afirmam que, na prática, o plano dificultará investimentos em 
obras de cunho eleitoreiro. 
 

Segundo eles, o próximo presidente poderá, via comitê, interferir na ordem das obras 
do PNL, mas não poderá, sozinho, decidir que obras entram na lista, que será feita 

pela EPL com base em cálculos a partir de dezenas de bases de dados já integradas. 
 
Se o presidente quiser incluir uma obra fora do PNL para agradar a aliados, ele deverá 

registrar em ata, expondo o teor político da decisão. 
 

Para mudar o funcionamento do programa e do comitê, será preciso baixar outra lei. 
A ideia do governo foi dar ao PNL o mesmo peso do Plano Decenal de Energia Elétrica, 
definido pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética). 

 
Na área de energia, um comitê interministerial conhecido como CNPE define as 

diretrizes do setor que passam a nortear investimentos públicos e privados. 
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A primeira etapa do PNL se estende até 2025 e está em andamento. Caso o próximo 
presidente mantenha o cronograma de obras, haverá uma redução de R$ 54,7 bilhões 
dos custos de transporte até 2025, sem considerar o preço do frete —que pode cair 

até lá. 
 

Hoje, esse custo é de R$ 342 bilhões e compromete a competitividade dos produtos 
brasileiros destinados à exportação. 

 
Se o plano seguir a rota planejada, até 2025, a dependência de rodovias cairá dos 
atuais 64% de participação do volume de cargas para 50%. Essa diferença, de acordo 

com o PNL, será praticamente incorporada pelas ferrovias, que saltam de 18% de 
participação para 31%. 

 
Na reunião do PPI, foram incluídos 14 novos projetos que, se concretizados, deverão 
gerar R$ 100 bilhões em investimentos. Dentre eles estão dez lotes de linhas de 

transmissão, novos lotes de exploração de petróleo no pré-sal, BR 153/282/470 e a 
RIS (Rodovia de Integração Sul). 

 
Também ficou decidido que a Vale e a MRS terão suas concessões ferroviárias 
renovadas em troca de investimentos em novas ferrovias. A contrapartida da Vale será 

construir a Fico, que se ligará à ferrovia Norte-Sul entre Campinorte (GO) e Água Boa 
(MT). Caberá à MRS fazer o Ferroanel, que seguirá paralelo ao trecho norte do 

Rodoanel, em São Paulo. 
 
O PPI também incluiu no programa o trecho sul da Ferrovia Norte-Sul, entre Porto 

Nacional (TO) e Estrela D´Oeste (SP). 
 

Funcionários da LG retornam ao trabalho após férias coletivas em Taubaté, 

SP 

03/07/2018 – Fonte: G1 

 
Os 437 empregador da produção voltaram nesta terça-feira (3). De acordo com a 

multinacional, a medida fez parte das tentativas de adequação da produção à 
demanda do mercado. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Os funcionários que estavam em férias coletivas na fábrica da LG, em Taubaté (SP), retornam 
ao trabalho nesta terça-feira (3). Eles estavamafastados desde o dia 18 de junhocomo medida 

de adequação da produção à demanda do mercado. 
 

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os 437 empregados que estavam de férias coletivas 
são do setor de produção da empresa. 
 

Antes das férias coletivas a LG promoveu demissões. O número de cortes não havia sido 
informado, mas o G1 apurou que pelo menos 50 trabalhadores foram dispensados em junho. 

A LG Eletronics tem cerca de 1,5 mil funcionários na planta no Vale do Paraíba. Na unidade, 
são produzidos celulares, monitores e itens da linha branca. 
 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/funcionarios-da-lg-retornam-ao-trabalho-apos-ferias-coletivas-em-taubate-sp.ghtml
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A empresa foi procurada para comentar o fim das férias coletivas e a reportagem aguarda o 
retorno. 
 

FGV: IPC-S acelera em 4 das 7 capitais analisadas na 4ª quadrissemana de 

junho 

03/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na quarta 
quadrissemana de junho ante a terceira leitura do mês, divulgou a instituição nesta 

terça-feira (3). No geral, o IPC-S avançou de 1,17% para 1,19% entre os dois 
períodos. Em maio, a taxa havia sido de 0,41%.  

 
Por região, as cidades que registraram acréscimo nas taxas de variação foram: 
Salvador (0,86% para 0,97%), Brasília (1,27% para 1,36%), Recife (1,09% para 

1,14%) e Porto Alegre (1,09% para 1,20%).  
 

Em contrapartida, apresentaram desaceleração no período as seguintes capitais, de 
acordo com a FGV: Belo Horizonte (1,59% para 1,58%), Rio de Janeiro (1,33% para 
1,26%) e São Paulo (1,10% para 1,06%). 

 

Famílias têm mais fôlego para gastar, mas retomada do consumo deve ser 
lenta 

03/07/2018 – Fonte: G1  
 

Brasileiros ficam sem disposição para consumir diante de incerteza com quadro 
eleitoral e piora da confiança após greve dos caminhoneiros. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O orçamento das famílias está menos comprometido, mas esse alívio não deve se traduzir 
num ganho de fôlego para o consumo. Ao contrário. Por ora, o cenário traçado pelos 
economistas para os gastos dos brasileiros é cada vez mais fraco diante das incertezas que 

pairam na economia. 
 

Os analistas ainda esperam um avanço do consumo, mas menor do que previsto no início do 
ano. As primeiras projeções apontavam para uma alta superior a 3,5%, mas hoje parte dos 

economistas acredita num crescimento de apenas 2,5% e há possibilidade de essa previsão 
recuar ainda mais. 
 

O ajuste no orçamento das famílias fica evidente quando se analisa o comprometimento delas 
com compromissos financeiros. Em 2018, esse comprometimento vai recuar para 25,5%, 

segundo projeção da Tendências Consultoria Integrada. Será o segundo ano seguido de 
queda. Ou seja, as famílias terão mais dinheiro disponível para gastar do que tinham em 
2016, por exemplo. 
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"O que está fora do lugar é a questão da confiança. O ambiente está contaminado. Há pouca clareza 
de como o Brasil vai ser conduzido a partir do próximo ano e isso atrapalha muito", diz o economista 

da Tendências Adriano Pitoli. 
 
São vários fatores que explicam o desempenho mais modesto do consumo: o mercado de 

trabalho não se recuperou como esperado, há uma elevada incerteza com o futuro da 
economia por causa quadro eleitoral e a recente greve dos caminhoneiros tirou parte do 

humor dos consumidores. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
O publicitário Lucas Elias Oliveira, de 31 anos, é um dos consumidores que estão cautelosos. 

Ele decidiu economizar na conta de energia e parou de usar o chuveiro elétrico. Hoje, toma 
banho frio. "Desliguei o chuveiro e a conta caiu pela metade", afirma. "Moro no interior, em 
Ribeirão Preto, onde faz mais calor, então lá é possível tomar banho frio." 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Confiança estagnada 
Os últimos números da confiança do consumidor corroboram esse quadro de fraqueza e de 

dificuldade de retomada. 
 



O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia, da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), recuou para 82,1 pontos em junho, menor nível desde 
agosto de 2017. A pesquisa captou tanto uma piora na percepção atual como nas 

expectativas, ou seja, com o futuro da economia brasileira. 
 

"O consumidor está cauteloso porque está reduzindo o otimismo em relação ao mercado de 
trabalho, que é essencial para recompor o orçamento doméstico e reequilibrar as contas 

familiares. E tem ainda a incerteza eleitoral", diz a economista do Ibre/FGV Viviane Seda. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), apurado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), mostra um cenário parecido. O indicador está estável desde outubro do 

ano passado. Em maio, na última medição, marcou 102,2 pontos e permaneceu abaixo da 
média histórica (107,8 pontos). 

 
"O patamar atual do Inec não dá suporte para a retomada do consumo. No fim do ano passado, a 
gente acreditava num cenário com melhores notícias", afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo. 

Consumidor pesquisa para economizar 
 

Nesse cenário de lenta retomada, o consumidor tem optado por tamanhos menores de 

produtos e marcas mais baratas para economizar. 
 
No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, o volume médio de unidades compradas 

cresceu 3% na comparação com o mesmo período de 2017, mas o gasto médio recuou 0,9% 
no período, segundo pesquisa da Kantar Worldpanel. 

 
“O consumidor está buscando marcas mais acessíveis, olhando para as promoções”, afirma o 
diretor comercial da Kantar Worldpanel, David Fiss. 

 
Desempregada há dois anos desde que fechou uma oficina mecânica, a técnica em 

administração Andrea Luiza, de 42 anos, passou a comprar produtos menores nos 
supermercados e reduziu os gastos do lazer para equilibrar o orçamento. O marido também 
ficou sem emprego, mas conseguiu uma recolocação como mecânico. Hoje, ganha metade 

do que recebia antes. 
 

"Agora fazemos compra picada e só nos locais em que há promoção", afirma. "Cortei lazer 
também, só saímos se for um aniversário muito importante. Procuramos economizar até no 

combustível." 
 
 

 
 

 
 
 



Brasil ganhou 7 mil novos milionários em 2017, diz estudo 

03/07/2018 – Fonte: G1 
 

Grupo dos que possuem fortuna elevada subiu para 171 mil pessoas no país, um avanço de 
4,25% em relação a 2016. 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Em 2017, 7 mil brasileiros entraram para o grupo dos que possuem fortuna acima de US$ 1 
milhão, segundo um relatório sobre riqueza mundial da consultoria Capgemini antecipado 

para o G1. O número de milionários cresceu 4,25%, passando de 164,5 mil pessoas para 
171,5 mil. 
 

 Super-ricos ficam com 82% da riqueza gerada no mundo em 2017 
 5 bilionários brasileiros concentram mesma riqueza que metade mais pobre 

 
O estudo considera os chamados HNWIs (high net worth individuals, em inglês), que possuem 
patrimônio maior que US$ 1 milhão, excluindo a residência de moradia, artigos colecionáveis 

e bens de consumo duráveis. 
 

Somada, a riqueza deste grupo no Brasil foi de US$ 4,5 trilhões no ano passado, um 
crescimento de 8,2% em relação a 2016. Apesar disso, o crescimento das fortunas brasileiras 
desacelerou no último ano. Entre 2015 e 2016, o patrimônio dos super-ricos havia subido 

mais, em 12,7%. 
 

O crescimento robusto do Brasil puxou o número total de super-ricos na América Latina, 
segundo o estudo da Capgemini. O continente concentra 28% da riqueza dos milionários, 
embora responda por apenas 8% do número de indivíduos nesta condição. 

 
Enquanto isso, a desigualdade no país cresceu no 1º trimestre deste ano em comparação com 

o mesmo período do ano passado, segundo pesquisa divulgada em maio pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV). Os 20% mais pobres tiveram 
queda real de 5% na renda média mensal, enquanto os 20% mais ricos tiveram aumento de 

10,8%. 
 

E o aumento das fortunas contrasta com o crescimento tímido da economia brasileira, que 
demora para se recuperar da recessão. O Produto Interno Bruto (PIB) saiu do vermelho em 

2017, mas o crescimento foi de 1%, em valores correntes de R$ 6,6 trilhões. 
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Fortuna ultrapassa US$ 70 trilhões 
Em todo o mundo, a riqueza dos HNWIs ultrapassou, pela primeira vez, US$ 70 trilhões, com 
um avanço de 10,6%, chegando ao sexto ano seguido de ganhos acumulados em 2017. Foi 

o segundo ano de crescimento mais rápido desde 2011, segundo o estudo. 
 

Os maiores mercados ainda são compostos pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha e China, 
representando 61,2% da população global de HNWIs em 2017 e respondendo por 62% dos 

novos HNWIs no mundo. 
 
A Ásia-Pacífico e a América do Norte representaram 74,9% do aumento global da população 

de super-ricos (aumento de 1,2 milhão) e 68,8% do aumento da riqueza global dos HNWIs, 
de US$ 4,6 trilhões. A Europa cresceu 7,3% em riqueza deste grupo. 

 

Até a poupança ganhou da Bolsa no 1º semestre 

03/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A incerteza frente às eleições de outubro, os efeitos da greve dos caminhoneiros e a 

guerra comercial travada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra 
o resto do mundo fizeram a Bolsa perder todos os ganhos acumulados em abril para 
fechar o primeiro semestre de 2018 na lanterna das aplicações financeiras, atrás até 

da caderneta de poupança.  
 

O índice com as principais ações negociadas na B3, o Ibovespa, chegou ao fim de 
junho com queda de 6,07%. Até abril, o índice acumulava alta de 12,71%. A poupança, 
vice-lanterna, registrou ganhos de 2,32%, também de janeiro a junho.  

 
A aplicação campeã do período foi o dólar. A moeda americana teve valorização de 

16,96%, mais de um ponto porcentual acima do ouro, segundo mais bem posicionado 
no ranking do semestre, com alta de 15,78%.  
 

O coordenador do laboratório de finanças do Insper, Michael Viriato, explica que a 
valorização do ouro é consequência direta da alta do dólar, já que a commodity é 

negociada por meio da moeda americana.  
 
“O ouro em si teve desvalorização de quase 1% lá fora, mas, como é cotado em dólar, 

pegou carona no câmbio.”  
 

Para o segundo semestre, Viriato acredita que a tendência é de melhora nos 
investimentos de mais risco, como os papéis de empresas, conforme os investidores 
se acomodem a um cenário político mais definido (o segundo turno das eleições 

acontece em 28 de outubro).  
 

“Tivemos três meses bons seguidos por três meses ruins. Vejo essa relação se inverter 
no resto do ano”, afirma.  

 
Segundo o administrador de investimentos Fabio Colombo, que calculou o retorno das 
aplicações no período, pesou também para o resultado ruim das ações “a manutenção 

da taxa Selic em 6,5% ao ano”.  
 

A decisão do Banco Central, em maio, de não diminuir a taxa básica de juros da 
economia quebrou a sequência de 12 cortes consecutivos, pegando de surpresa a 
maior parte do mercado.  

 
A decisão afetou os papéis, já que juros menores são, em geral, benéficos para o caixa 

das companhias, que gastam menos para financiar suas operações. 
 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ate-a-poupanca-ganhou-da-bolsa-no-1-semestre/


Dólar opera em leve queda nesta terça-feira 

03/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 02-07-2018) 
 

Na véspera, a moeda norte-americana subiu 0,93%, vendida a R$ 3,9125. 
 

O dólar operava em leve queda na manhã desta terça-feira (3), com os investidores ainda 
acompanhando o cenário de aversão ao risco no exterior. 

 
Às 9h13, o dólar caía 0,49%, a R$ 3,8932 na venda.   
 

Na véspera, a moeda norte-americana subiu 0,93%, vendida a R$ 3,9125, em dia sem 
atuação extraordinária do Banco Central no câmbio.  

 

22 entre 24 atividades têm aumentos de preços no IPP de maio, diz IBGE 

03/07/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
Os reajustes disseminados nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica 

resultaram na alta de 2,33% registrada pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP) de 
maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

Entre as 24 atividades industriais pesquisadas, 22 apresentaram aumentos de preços 
no mês.  

 
As quatro maiores variações foram observadas entre os produtos de refino de petróleo 
e produtos de álcool (7,36%), fumo (4,80%), outros equipamentos de transporte 

(4,63%) e papel e celulose (3,93%).  
 

Em termos de influência, as contribuições de maior magnitude para a inflação da 
indústria foram de refino de petróleo e produtos de álcool (0,85 ponto porcentual), 
alimentos (com alta de 3,21% e impacto de 0,60 ponto porcentual) e outros produtos 

químicos (avanço de 2,59% e contribuição de 0,26 ponto porcentual).  
 

As reduções ocorreram nas atividades de indústrias extrativas (-4,10%, com maior 
contribuição negativa para a média global, -0,18 ponto porcentual) e bebidas (-
1,34%). 

 

Consumo de energia cai durante jogo do Brasil contra o México e registra pico 
no intervalo e no fim da partida 

03/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 02-07-2018) 
 

Órgão diz que movimento é típico em dias de jogos, e afirma que preparou operação 
especial. 

 
Nesta segunda-feira (2), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou uma 

redução no consumo de energia nos momentos que antecediam o começo do jogo do Brasil 
contra o México. A queda foi interrompida apenas no intervalo, até que, depois do término da 
partida, o consumo apresentou um pico de crescimento. 

 
O movimento, segundo o órgão, é típico de dias de jogos da seleção brasileira na Copa. A 

tendência inclui ainda um aumento do consumo no intervalo dos jogos, mas logo após o início 
do segundo tempo a queda é retomada. 
 

O nível de consumo de energia já começou o dia 1,9 mil Megawatts (MW) abaixo do esperado 
para uma quarta-feira normal. Momentos antes do início do jogo, o consumo começou a 

diminuir, com redução de mais de 4,8 mil MW em meia hora. 
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No intervalo, o ONS registrou um pequeno pico de crescimento no consumo, de 2,6 MW em 
7 minutos, mas logo após o início do segundo tempo a carga voltou a cair. Com o final da 
partida, as pessoas voltam a consumir mais energia e foi registrado um crescimento de 7,9 

mil MW em apenas 25 minutos. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jogos anteriores 

O movimento desta segunda foi semelhante ao que aconteceu nos dois jogos anteriores. 
O ONS diz que foi elaborado um plano especial de operação do Sistema Interligado Nacional, 
"com grau adicional de segurança", para o período da Copa do Mundo. 

Segundo nota do órgão, essa operação começa duas horas antes dos jogos do Brasil e termina 
duas horas após cada partida. A cerimônia de encerramento da Copa também deve repetir o 

esquema. 
Consumo de energia durante o jogo 
entre Brasil e Suíça (Foto: 

Divulgação/ONS) 
 

 
 
 

 
 

 
 
Consumo de energia durante o jogo 

entre Brasil e Costa Rica (Foto: 
Divulgação/ONS) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 Consumo de energia em dia de jogo 

entre Brasil e Sérvia (Foto: 
Divulgação/ONS) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Comissão mista faz audiências públicas para debater MP que reduziu preço 

do diesel 

03/07/2018 – Fonte: Senado Notícias  

 
 MPV 838/2018  

Com duas audiências públicas interativas agendadas para a quarta-feira (4), a primeira 
às 11h e a seguinte às 15h, a comissão mista que analisa a admissibilidade da MP 

838/2018 vai debater a matéria com representantes do governo e especialistas. 
Editada em resposta à greve dos caminhoneiros, essa medida provisória autorizou o 
subsídio de parte dos custos do óleo diesel. 

 
A subvenção foi de R$ 0,07 por litro até o dia 7 de junho, e de R$ 0,30 o litro entre 8 

de junho e 31 de dezembro. Cada produtor ou importador receberá o valor com base 
no volume de diesel vendido às distribuidoras e um preço de referência, que será 
regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). 
 

A medida visa reduzir o preço do combustível na refinaria, com efeito sobre o valor 
final do litro do diesel nos postos. Segundo a MP, o gasto com o subsídio ficará limitado 
a R$ 9,5 bilhões este ano. 

 
A audiência pública da parte da manhã terá como convidados representantes do 

Ministério da Fazenda, da Petrobras, da ANP e do Ministério de Mina e Energia. 
 
Na parte da tarde, a segunda audiência terá a participação do presidente da Associação 

dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet), Felipe Campos Cauby Coutinho, do diretor do 
Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) Adriano Pires, do professor da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Edmar Luiz Fagundes Almeida e do consultor 
aposentado da Câmara Paulo Cesar Ribeiro Lima. 
 

Ambos os encontros ocorrem na quarta-feira (4), na sala 6 da Ala Nilo Coelho, no 
Anexo 2 do Senado Federal. O presidente da Comissão Mista da MP 838/2018 é o 

senador Dário Berger (MDB-SC) e o relator é o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP). 
 

ANTT: política de frete deve ter barreiras para garantir benefício a 
caminhoneiro 

03/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A política de frete mínimo, quando criada, deve ter barreiras à entrada e à saída para 
garantir que o benefício vá para o caminhoneiro autônomo e não às empresas 

transportadoras.  
 

A sugestão foi feita nesta terça-feira, 3, pelo diretor da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) Marcelo Vinaud Prado, em audiência pública no 

Congresso Nacional que discute a Medida Provisória 832, que estabelece os preços 
mínimos do frete rodoviário.  
 

Vinaud deu como exemplo o Pro Caminhoneiro, um programa criado no governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva para financiar a compra de caminhões a juros baixos pelo 

BNDES.  
 
O resultado, disse ele, foi que empresas conseguiram acessar as linhas e os 

caminhoneiros autônomos, que muitas vezes não conseguiram atender aos requisitos 
do banco para obter o empréstimo, ficaram de fora do programa.  

 
No máximo, eles conseguiram comprar os veículos velhos das transportadoras e hoje 
pagam juros mais elevados que os do BNDES. 
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Ghosn nega plano de fusão das empresas da aliança 

03/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 02-07-2018) 
 

 
/07/2018 | 15h50 
Executivo tenta tranquilizar acionistas de Nissan e Mitsubishi sobre 

especulações da compra pela Renault  
 

Em meio a especulações sobre o futuro da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o 
executivo Carlos Ghosn tenta tranquilizar os acionistas da Nissan e da Mitsubishi, 
negando planos da Renault de comprar suas parceiras japonesas.  

 
De acordo com Ghosn, a aliança teve resultados favoráveis por 19 anos porque 

respeitou a autonomia de cada parceiro e assim não haveria por que alterar isso agora. 
As informações foram divulgadas pelo site Automotive News. 
 

Ao liderar as assembleias anuais de acionistas de ambas as montadoras japonesas no 
fim de junho, Ghosn afirmou que sua prioridade atual é criar uma estrutura que proteja 

os pontos fortes e o potencial de crescimento da aliança depois que ele deixar o cargo. 
O executivo negou reportagens recentes de que o governo francês o pressiona a fundir 
as empresas sob a Renault.  
 

Ghosn e seus representantes, o CEO da Nissan, Hiroto Saikawa, e o CEO da Mitsubishi, 
Osamu Masuko, preferem o termo “convergência” em vez da ideia de “fusão”. Em 

maio, porém, Saikawa admitiu que a estrutura de capital da parceria das três 
empresas pode ser revista. 
 

Ghosn está com 64 anos e deve se aposentar nos próximos anos, mas sua última 
grande tarefa será elaborar um plano que mantenha a melhor forma de sinergia entre 

Renault, Nissan e Mitsubishi.  
 
A Renault detém 43,4% da Nissan, mas concorda em dar à japonesa mais 

independência após um impasse com o governo francês, que, por sua vez, detém 15% 
de participação da Renault. E a Nissan, que é a maior empresa, detém apenas 15% 

da Renault, sem direito a voto. A Nissan tem também participação de 34% na 
Mitsubishi.  
 

Ainda de acordo com Automotive News, Ghosn afirmou também que há "muitas 
maneiras possíveis" para sustentar a aliança, mas não explicou como ao tentar 

convencer acionistas mais céticos no Japão.  
 
Após o discurso de Ghosn, a agência japonesa de notícias Jiji Press informou que Ghosn 

havia “reiterado sua intenção de rever a estrutura de capital da aliança”. O jornal 
Nikkei disse que o executivo estaria tentando “abrandar as conversas sobre a 

integração para os ouvidos japoneses".  
 
O Nikkei confrontou comentários conciliatórios no Japão (onde Ghosn se comprometeu 

a liderar cada empresa no interesse dos próprios acionistas) ao seu posicionamento 
na França, onde tentou deixar claro que conduziria a aliança dentro do interesse de 

todos os acionistas.  
 

Na reunião com acionistas, Ghosn recordou a importância dos benefícios da economia 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27672/ghosn-nega-plano-de-fusao-das-empresas-da-alianca


de escala, das sinergias e inovação compartilhada. E as vendas combinadas, lembra, 
nivelaram a aliança com a Toyota e o Grupo Volkswagen.  
 

Ele também citou a mal-sucedida junção DaimlerChrysler-Mitsubishi como um 
exemplo do que não fazer. "Não acreditamos que as companhias em que se tem uma 

empresa dominando as outras sejam sustentáveis. No cemitério de montadoras há 
muitas empresas que entraram em colapso por esquecer esse fato tão simples”, 

conclui. 
 

Aos 103 anos, ZF amplia o olhar e entra em nova era 

03/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 02-07-2018) 
 

  
/07/2018 | 11h31 
Na cidade onde foi fundada há mais de um século, companhia apresenta 

planos para crescer no futuro  
 

Há 103 anos foi fundada em Friedrichshafen, na Alamanha, a ZF com o principal 

objetivo de oferecer componentes mecânicos para a fabricante de dirigíveis Zeppelin.  
 
Desde então muita coisa mudou – a começar pelo próprio dirigível, que não se mostrou 

viável comercialmente como meio de transporte, mas segue firme e forte como atração 
turística na cidade alemã. Já a ZF se transformou em uma das maiores fornecedoras 

de componentes da indústria automotiva no mundo e quer ficar cada vez mais distante 
do título de fornecedora de partes mecânicas.  
 

Nos últimos três anos, a empresa ganhou novo fôlêgo ao comprar a TRW, empresa 
dos Estados Unidos que trouxe para a companhia competências cada vez mais 

necessárias para que tornar viável a indústria automotiva do futuro: a capacidade de 
desenvolver câmeras e radares e dispositivos de segurança avançadas para os 

veículos. 
 
 “Foi um grande desafio, mas concluímos a maior parte da integração e tudo vai bem”, 

diz Peter Lake, membro do conselho de administração da companhia com 
responsabilidade pela área de vendas.  

 
O executivo veio da TRW e teve mão forte no desenho do ZF 2025, plano estratégico 
que a companhia desenhou para os próximos anos e deve estender até 2030. “Tive 

uma grande responsabilidade nos últimos três anos”, afirma, confirmando que ficará 
na companhia até setembro próximo.  

 
Depois disso, se aposenta para desfrutar merecido descanso. Com o plano estratégico, 
Lake pretender deixar transformação como legado para a empresa.  

 
O executivo conversou com a imprensa global durante Technology Day que a ZF 

organizou em sua sede, em Friedrichshafen, para exibir as novidades tecnológicas em 
que vem trabalhando.  
 

O centro administrativo da empresa acaba de ser completamente reformado para 
abrigar os novos anseios da companhia. A seguir, veja alguns dos principais aspectos 

da estratégia da ZF destacados por Peter Lake:  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27670/aos-103-anos-zf-amplia-o-olhar-e-entra-em-nova-era


- LIDERANÇA TECNOLÓGICA 

 
As apostas tecnológicas da ZF se apoiam em quatro pilares, aponta Lake. O primeiro 
é o que ele chama de “controle do movimento dos veículos”, levando em conta 

tecnologias de powertrain e, segundo ele, tudo que envolve a jornada de colocar um 
veículo em movimento, rodar e parar novamente. A ZF quer ter as tecnologias mais 

avançadas para este processo.  
 
A segunda base está no desenvolvimento da condução autônoma. A segurança 

integrada, incluindo dispositivos de proteção ativa e passiva, também compõem um 
dos pilares de desenvolvimento da companhia, ao lado, enfim, de tecnologias de 

eletrificação. “Para integrar tudo isso teremos a internet das coisas e as oportunidades 
que a conectividade oferece, com dispositivos que se comunicam entre si”, diz. 
 

Segundo ele, a ZF quer se manter na liderança da oferta destes produtos tanto para 
carros de passageiro, quanto para veículos comerciais e industriais. 

 

- PARCERIAS E MAIS PARCERIAS 

 
Desde a compra da TRW o número de parcerias que a ZF estabeleceu com outras 

empresas, principalmente de tecnologia, cresce exponencialmente. É a “força da 
coletividade”, como diz Lake.  

 
A companhia criou um fundo de investimento para comprar participação em negócios 
promissores, que possam oferecer sinergias com a empresa. A ideia é sempre investir 

para ter participação, mas nunca incorporar completamente as startups, que 
perderiam a agilidade ao se integrar à dinâmica mais lenta de uma corporação.  

 
É uma certa humildade intelectual de entender que nem sempre as respostas surgirão 
dentro da companhia. “Quando nós não formos capazes de desenvolver alguma 

tecnologias internamente e fizer sentido, vamos buscar parcerias fora.”  
 

A ZF mantém cooperações com empresas como Nvidia, a fabricante alemã de sensores 
Lidar Ibeo e com a Astyx, que faz radares de alta frequência, entre muitas outras. A 
empresa estuda, inclusive, desenvolver um programa no Brasil para identificar e firmar 

cooperação com startups locais. O plano, no entanto, foi postergado nos últimos anos 
por causa da crise e ainda não tem data oficial para começar a rodar.  

 

- NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 

 
“Há grande oportunidade de oferecer serviços na indústria de modelos pesados. 

Poderemos vender tanto para fabricantes quando para donos de caminhões””, diz 
Lake, admitindo que há um universo de novas possibilidades (e mercados) que a ZF 

quer explorar com o avanço de novas tecnologias. A companhia, de fato, começa a 
mirar em clientes que não são exatamente montadoras de veículos, com planos de 
oferecer tecnologia para terminais de carga ou empresas de transporte,  

 

- PRODUTOS ATUALIZÁVEIS 

 

Para Lake, ficou para trás a era das soluções estáticos que são vendidos em seu 
formato definitivo.  
 

“A internet possibilita novos produtos que podem ser atualizados ou melhorados, 
interagindo uns com os outros. Podemos agora usar big data em campo para entender 

a performance do produto no mercado, oferecer manutenção preditiva, soluções, 
prever demandas, aprender sobre a qualidade do produto e melhorá-lo.”  
 



- BRASIL SEGUIRÁ RITMO GLOBAL 

 
Lake admite que há mercados mundiais vanguardistas e outros que são seguidores, 
mas entende que todos estão focados na mesma direção: a condução autônoma. “O 

intervalo entre o tempo de adoção de tecnologias entre estes mercados está 
diminuindo. Precisamos ter soluções escaláveis, modulares e acessíveis para todos.  

 
“Estamos no Brasil há 60 anos, quando o país recebeu a nossa primeira planta fora da 
Alemanha. Temos faturamento de R$ 3 bilhões por ano lá e grande foco para 

desenvolver soluções de engenharia”, diz Lake.  
 

- AUTOMAÇÃO SERÁ MAIS DEVAGAR QUE O ESPERADO 

 
Apesar de toda a expectativa em torno da direção autônoma, Lake lembra que a 
tendência é que a produção em massa dos próximos anos esteja concentrada nos 

níveis intermediários de automação. É ali, avalia, que estará o maior volume de 
vendas.  

 
“Até 2030 só 10% dos veículos produzidos devem ter automação realmente elevada”, 
estima. O executivo voltou a falar que a indústria terá evolução até chegar ao carro 

autônomo, não revolução. "Quanto mais aprendemos, mais temos o que aprender. 
Temos visto este amadurecimento em uma série de empresas automotivas." 

 
Lake acredita que parte do movimento será puxado pelo setor de veículos comerciais. 
A questão é que tudo precisará ser financeiramente vantajoso para crescer neste 

segmento, é aí que estará a expansão do uso das novas tecnologias, aponta.  
 

“Quando pensamos no transporte coletivo de pessoas, tudo depende muito de onde 
estará o aumento da rentabilidade. É isso que vai puxar a automação”.  
 

Segundo o executivo, os volumes serão gradativos. No começo, diz, será preciso 
investir nas novas soluções, em câmeras e sensores. Por isso o setor precisa que estas 

receitas sejam compensadas. “Precisamos ser capazes de entregar essa segurança e 
conforto para a sociedade, mostrar este valor”, diz.  
 

Ford atinge meta de redução global de emissões de CO2 oito anos antes do 

previsto 

03/07/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 01-07-2018) 
 
A Ford Motor Company anunciou, como parte de seu 19º Relatório Anual de 

Sustentabilidade, que cumpriu sua meta de reduzir as emissões industriais de CO2 
oito anos antes do previsto (veja o relatório completo em inglês). Em 2010, a empresa 

estabeleceu a meta de reduzir as emissões de dióxido de carbono das operações de 
produção em 30% por veículo produzido até 2025. 

 
A Ford atingiu o objetivo duas vezes mais rápido que o esperado. Os resultados são 
significativos - redução de mais de 3,4 toneladas de 2010 a 2017 -, o equivalente a 

emissões de gases de efeito estufa de mais de 728.000 veículos de passageiros 
rodando por um ano. 

 
“Estamos orgulhosos do trabalho que fizemos para atingir esse objetivo. Realizamos 
várias melhorias em nossas operações de manufatura, que tiveram um papel 

importante para a redução na emissão de CO2”, disse Bruce Hettle, vice-presidente 
de Manufatura e Relações Trabalhistas. Entre as ações, foram feitas atualizações nas 

operações de pintura e a instalação de mais de 100.000 luminárias de LED. 
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Grupo BMW investe mais R$ 2 milhões em Manaus 

03/07/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 01-07-2018) 
 

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. 
 

“Com esta ação, já investimos cerca de R$ 60 milhões nos últimos dois anos para 
trazer novas tecnologias ao mercado brasileiro”, afirma o presidente da fábrica de 

Manaus, Alejandro Echeagaray. 
 
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 (veja aqui), 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. 
 

Desabastecimento de combustíveis reforça a importância da boa gestão 

03/07/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 01-07-2018) 
 

A recente greve dos caminhoneiros teve impacto sobre inúmeros setores da economia 
brasileira (alimentício, farmacêutico, varejo) e principalmente no setor de 
combustíveis. Corrida aos postos, estoques vazios e filas que lembravam os tempos 

da hiperinflação — um cenário que mudou a rotina de muitos brasileiros e teve impacto 
imediato no segmento. Só para se ter uma ideia, dados da Linx apontam que a emissão 

de notas fiscais eletrônicas por postos de combustível caiu 49% no último fim de 
semana de maio, se comparado ao fim de semana anterior. 
 

Esta foi uma situação imprevisível, mas que certamente poderia ser mitigada com uma 
gestão integrada e eficiente. Afinal, mesmo na crise, ter controle total sobre o negócio 

permite limitar o abastecimento por carro a fim de evitar que os clientes fiéis fiquem 
sem combustível, preparar a equipe para o atendimento diferenciado, alertar os 
clientes no caso de desabastecimento ou mesmo avisá-los assim que o combustível 

estivesse disponível. 
 

Num contexto mais positivo, a gestão eficiente é capaz de fazer ainda mais diferença, 
permitindo adequar o abastecimento de forma programada a picos de demanda, como 
feriados, fins de semana, dias de jogos ou de grandes eventos na região. E esse 

controle rigoroso e proativo de estoque pode ter os resultados multiplicados se for 
expandido para além da pista. 

 
Imagine o cliente que vai a uma loja de conveniência no dia de um jogo do Brasil e a 

encontra especialmente abastecida e com diversas promoções de bebidas e snacks? 
Será que ele teria uma boa experiência? Será que ele compraria mais? 
 

Entender profundamente a demanda e o estoque da loja de conveniência, da troca de 
óleo, do restaurante, da borracharia e até da lavagem de carros pode fazer a diferença 

tanto na rentabilidade do posto quanto na satisfação dos clientes. 
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E os softwares de gestão são grandes aliados nessa hora. Isso porque, além de 
agilizarem a administração básica e o controle, permitem que o gestor conheça a 
rentabilidade de cada unidade de negócio do seu posto, entenda as curvas de demanda 

e saiba exatamente quando deve mudar, ampliar ou reduzir o seu estoque. 
 

Segundo a Associação Nacional das Distribuidores de Combustíveis, Lubrificantes, 
Logística e Conveniência (Plural), só o setor de lojas de conveniência faturou R$ 7,4 

bilhões em 2017 e deverá crescer mais 4% em 2018. É um mar de oportunidades que 
se abre para os gestores que souberem navegar no sentido correto. 
 

Após queda de 26% em maio, Abimaq projeta alta nas exportações de 

máquinas e equipamentos 

03/07/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 01-07-2018) 
.. 
As exportações brasileiras de máquinas e equipamentos somaram US$ 519,71 milhões 

em maio, um recuo de 26,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. No 
acumulado dos cinco primeiros meses de 2018, as vendas externas chegaram a US$ 

3,896 bilhões, um aumento de 17% sobre o período de janeiro a maio de 2017. Os 
dados foram divulgados nesta terça-feira (26) pela Associação Brasileira das Indústrias 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 

 
“As exportações foram impactadas diretamente pela paralisação dos caminhoneiros 

ocorrida nos últimos dez dias do mês de maio”, informou a Abimaq em comunicado, 
referindo-se à greve do setor de transporte rodoviário que afetou significativamente a 
movimentação de cargas em todo o Brasil. 

 
Segundo a associação, a média mensal das exportações estava em US$ 800 milhões 

até abril. O recuo das vendas externas afetou o desempenho do segmento como um 
todo. Em maio, foi registrado um decréscimo de 6,2% no faturamento da indústria de 
bens de capital em comparação com o mesmo mês do ano passado. 

 
Ocorreu recuo nas exportações de todos os tipos de máquinas e equipamentos no mês 

passado, de acordo com a Abimaq. No acumulado do ano, porém, houve queda apenas 
nos embarques de dois grupos de produtos: máquinas e equipamentos para a indústria 
de transformação e máquinas para infraestrutura e indústria de base. 

 
“A expectativa é de que está forte queda seja parcialmente compensada pela 

recuperação nos embarques no mês de junho”, disse a entidade em nota. 
 
De janeiro a maio, os principais mercados do setor foram a América Latina, Estados 

Unidos e Europa, com aumento das vendas para as três regiões. 
 

Novo Audi A1 pode ser produzido no Brasil, diz jornalista 

03/07/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 01-07-2018) 

 
Compacto alemão seria feito no Paraná, ao lado do SUV do Polo, Volkswagen 
T-Cross 
 

Ao que tudo indica, a Audi prepara uma mudança de estratégia na sua produção 
nacional. De acordo com o jornalista Roberto Nasser, a fabricante alemã deixará de 

montar o A3 Sedan e o Q3 em São José dos Pinhais (PR), trazendo os modelos via 
importação.  
 

Em seu lugar, iniciará a produção da segunda geração do A1, aproveitando que ele 
também utiliza a plataforma MQB-A0, que começará a ser montada no complexo 

paranaense em janeiro, para a fabricação do Volkswagen T-Cross. 
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2019 Audi A1 Sportback 

 
 

 
Segundo Nasser, produzir o novo Audi A1 no Brasil iria reduzir seus preços, permitindo 

que tenha mais espaço no nosso mercado. Seria uma decisão tomada por necessidades 
políticas, industriais e financeiras. Como é o carro de entrada da Audi, mais barato, 
teria maior volume de vendas e, consequentemente, de produção, movimentando a 

ociosa fábrica de São José dos Pinhais – que, no momento, monta somente VW Fox, 
Golf e Audi A3 Sedan e Q3. 

 
Lembrando o histórico de carros nacionalizados pela Grupo Volkswagen, já podemos 
esperar por mudanças na mecânica do A1, para que utilize o máximo de peças em 

comum com o Polo.  
 

Ou seja, nada de motor 1.5 TSI Evo, que deve ser substituído pelo 1.4 TSI de 150 cv 
já produzido no Brasil. Será que também será trocado o câmbio automatizado S-tronic 
de dupla embreagem e 7 marchas pelo Tiptronic de 6 posições no País e continuação 

da Copa, também não promete ser muito melhor.  
 

Só a partir de agosto o pulso do mercado poderá ser medido de forma mais precisa, 
já sob efeito de outro fator que promete alimentar novas turbulências econômicas: as 
eleições de outubro, que têm potencial de sobra para desestabilizar a economia por 

ainda mais tempo. 
 

O cenário incerto e um tanto quanto negativo coloca em risco as projeções de vendas 
de veículos este ano no País, estimadas pelos fabricantes em 2,4 milhões de 
automóveis e comerciais leves.  

 
Nesta terça-feira, 3, a Fenabrave, associação que reúne os concessionários, irá 

divulgar os números de mercado e revisar suas previsões – provavelmente para baixo 
–, que ao fim do primeiro trimestre estimavam 2,5 milhões de unidades.  
 

Vendas de carros não reagem e repetem resultado de maio 

03/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após a queda registrada em maio, em razão da greve dos caminhoneiros, o mercado 

de carros novos não reagiu em junho e praticamente repetiu os resultados do mês 
anterior, com 202 mil unidades vendidas, incluindo caminhões e ônibus. Em maio, 
foram 201,9 mil unidades.  

 
Em relação a junho do ano passado houve alta de 3,6% nas vendas. Já as vendas de 

janeiro a junho em relação a igual período de 2017 tiveram o menor porcentual de 
crescimento no ano, de 14,5%, com 1,16 milhão de veículos. Em maio, a alta 
acumulada estava em 17% e, em abril, em 21%. Ainda assim, foi o melhor primeiro 

semestre desde 2015.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/vendas-de-carros-nao-reagem-e-repetem-resultado-de-maio/


Para executivos do setor, a queda no nível de confiança dos consumidores – que se 
intensificou após a greve -, somou-se à maior volatilidade do câmbio, novas baixas 
para o crescimento do PIB e a manutenção de incertezas com o quadro eleitoral.  

 
Sérgio Habib, presidente do Grupo SHC, dono revendas e importador da marca JAC 

Motors, concorda que a fraca performance de junho teve diversas causas, sendo a 
principal delas a queda de confiança do consumidor. “Houve vários motivos para isso: 

consequências da própria greve, alta do dólar, queda da Bolsa e indefinição do 
processo eleitoral”, avalia ele, lembrando ainda que mês de Copa também atrapalha 
o mercado.  

 
Habib aposta em aumento de 8% nas vendas de automóveis e comerciais leves este 

ano ante 2017, enquanto a Associação acional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) projeta 11,3% para esse segmento e 11,7% para o mercado 
total. A entidade esperava rever essa projeção para cima neste mês, mas executivos 

do setor acham que seria melhor esperar.  
 

Reajustes  
“Perdemos o Reintegra (programa de incentivo à exportação) e o câmbio está nos 
matando, pois é um custo direto e o mercado não está disposto a aceitar repasse 

integral aos preços”, diz um executivo. Nos últimos dias ocorreram anúncios de 
reajustes em alguns modelos, mas não de toda a linha.  

 
Outra preocupação é com o aumento de vendas diretas (feitas pelas montadoras para 
frotistas e locadoras, com elevados descontos). A participação desse tipo de negócio 

pode ter sido recorde no mês, acima de 42%. Pelo menos para três marcas as vendas 
diretas responderam por mais de 60% dos negócios.  

 
Em junho, a GM respondeu por 16% das vendas de automóveis, seguida por 
Volkswagen (14,3%), Fiat (13,6%), Renault (9,8%) e Ford (9,2%). 

 

Tesla atinge meta de produção do Model 3 horas após o prazo, dizem fontes 

03/07/2018 – Fonte: DCI ( publicado em 02-08-2018) 
 
A Tesla produziu quase 5 mil sedãs elétricos Model 3 na última semana de seu segundo 

trimestre, com o carro final saindo da linha de montagem na manhã de domingo, 
algumas horas após a meta de meia-noite definida pelo presidente-executivo Elon 

Musk, disseram dois trabalhadores da fábrica à Reuters. 
 
O carro de número 5 mil concluiu as checagens finais de qualidade na fábrica de 

Fremont, na Califórnia, por volta das 5h (no horário local), disse uma fonte. Não ficou 
claro se a Tesla poderia manter o patamar de produção por um período prolongado. 

 
Musk disse que a empresa alcançou sua meta de 5 mil Model 3 em uma semana, de 

acordo com um email enviado a funcionários na tarde de domingo e visto pela Reuters.  
 
A Tesla também espera produzir 6 mil sedãs Model 3 por semana no próximo mês. 

 
"Eu acho que nós nos tornamos uma montadora real", escreveu Musk. A empresa 

alcançou a meta de Model 3 enquanto também atingiu a meta de 7 mil veículo Model 
S e Model X em uma semana, disse Musk no email. 
 

A Tesla confirmou o conteúdo do email. 
 

Depois de recuar repetidamente nas metas internas, a Tesla prometeu em janeiro 
fabricar 5 mil Model 3 por semana antes do fim do segundo trimestre, no sábado, para 
demonstrar que poderia fabricar em massa o sedã movido a bateria. 

https://www.dci.com.br/industria/tesla-atinge-meta-de-produc-o-do-model-3-horas-apos-o-prazo-dizem-fontes-1.720469


A deficitária Tesla tem queimado caixa para produzir o Model 3 e atrasos têm 
potencialmente comprometido a posição de liderança no mercado para carros elétricos 
com bateria de longo alcance de preço médio, enquanto uma série de concorrentes se 

prepara para lançar veículos rivais. 
 

Conforme o fim do trimestre se aproximava, Musk estimulou os funcionários, construiu 
uma nova linha de montagem em uma grande tenda do lado de fora da fábrica principal 

e reforçou expectativas de que a Tesla poderia atingir sua meta, tuitando fotos de 
linhas de peças e robôs ao longo dos últimos dias do trimestre. 
 

"Foi bastante agitado", disse um funcionário que descreveu a atmosfera como "todas 
as mãos no convés". 

 
Outro funcionário falando após a fabricação do carro de número 5 mil descreveu a 
fábrica como uma "celebração em massa". 

 
A Tesla deve anunciar os números de produção e entrega para o trimestre esta semana 

e investidores vão observar para ver se a empresa pode manter a velocidade do fim 
do trimestre e elevar a eficiência para produzir os carros com lucro. 
 

JAC corta pela metade projeção de crescimento 

03/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 02-08-2018)  

 

 
O SUV T40: JAC espera normalização das entregas de seu carro mais vendidos 

no País para continuar a crescer 
/07/2018 | 19h33 

Marca chinesa esperava crescer 100% em vendas, agora estima 50%  
 

Diante da reversão de expectativas econômicas que veio à tona após a paralisação dos 
caminhoneiros entre fim de maio e começo de junho, o que foi confirmado pelo fraco 
resultado do mercado de veículos em junho,  a JAC Motors cortou pela metade sua 

projeção de crescimento este ano. A marca previa dobrar as vendas neste ano e agora 
estima alcançar avanço de 50%.  

 
Ainda assim, o porcentual é bastante acima da média de crescimento esperada do 
mercado todo este ano, que a importadora do empresário Sergio Habib também já 

tratou de revisar para baixo: projeta ampliação de volumes em 8% em 2018 sobre 
2017 – enquanto a Anfavea estimava, até o mês passado, 11%.  

 
“Em maio, a desaceleração foi causada pela greve dos caminhoneiros. Já em junho a 
fraca performance do mercado automotivo teve diversas causas, sendo que a principal 

foi a queda de confiança do consumidor”, avalia Sergio Habib, presidente do Grupo 
SHC e da JAC Motors Brasil.  

 
Em nota distribuída à imprensa no primeiro dia útil de julho, com os resultados 
consolidados do primeiro semestre, o empresário afirma que uma soma de fatores 

contribui para a retração dos consumidores: “Consequências da própria greve, alta do 
dólar, queda da Bolsa e indefinição do processo eleitoral deste ano. Todos esses temas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27677/jac-corta-pela-metade-projecao-de-crescimento


reunidos minaram a confiança”, explica, lembrando ainda que mês de Copa do Mundo 
também atrapalha a venda de automóveis. 
 

“Em razão dessa estagnação nos últimos dois meses, a JAC Motors reviu [de 100% 
para 50%] sua projeção de crescimento [de vendas] para 2018”, diz o comunicado da 

empresa. Para alcançar esse porcentual, a JAC informa que conta com a regularização 
logística para a entrega de seu modelo mais vendido, o T40 CVT, além de prever mais 

dois lançamentos este ano.  
 
Apesar de a base de comparação ser muito baixa – em função da sobretaxação a 

veículos importados e imposição de cotas que vigorou com o Inovar-Auto até o fim de 
2017 –, a JAC anotou elevada evolução porcentual de vendas na primeira metade do 

ano.  
 
Em junho a alta foi de 55,9% sobre o mesmo mês do ano passado, com apenas 385 

unidades negociadas. A marca chinesa acumula 2,2 mil carros vendidos no Brasil no 
primeiro semestre, número 33% superior aos 1.654 emplacamentos registrados no 

mesmo intervalo de 2017.  
 

Com novas tecnologias, ZF quer atrair outros clientes 

03/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 02-08-2018)  
 

 
02/07/2018 | 18h40 
Empresa testa modelos de negócio e explora oportunidades  

 
Imagine uma empresa focada no desenvolvimento de soluções de realidade virtual, na 
geração e uso de dados de seus produtos, com planos de produzir um veículo elétrico 

e semiautônomo de passageiros em 2019.  
 

Poderia se tratar de Google, Amazon ou uma startup israelense, mas o caso é bem 
diferente: as iniciativas são todas da ZF, fundada há mais de 100 anos na alemã 
Friedrichshafen – 60 deles com presença no Brasil, o primeiro país do mundo a receber 

operações da companhia fora da Alemanha. 
 

No começo o foco estava em produzir componentes mecânicos. Agora a meta é buscar 
transformação não apenas internamente, para acompanhar a quarta revolução 
industrial, mas também externamente, levando a mudança para os clientes.  

 
A companhia, que sempre teve as montadoras de veículos como principais clientes, 

começa a olhar para novos espaços e oportunidades, a desenvolver soluções que 
podem ser vendidas a terminais de carga ou empresas de entregas.  
 

“Quando falamos de caminhões e ônibus, olhamos cada vez mais para a 

cadeia logística, em soluções para aumentar a eficiência em vários 
processos”, disse Fredrik Staedtler, chefe da divisão de veículos comerciais 
da ZF.  
 

O executivo falou durante o Technology Day, evento anual que reúne a imprensa para 
conferir as novidades da companhia. Até 2017 o encontro era chamado de Press Day. 
A mudança sutil no nome é mais um sinal do empenho da companhia em se 

reposicionar. A ZF aplica € 1,3 bilhão de seu faturamento anual de € 38 bilhões em 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27675/com-novas-tecnologias-zf-quer-atrair-outros-clientes


pesquisa e desenvolvimento de soluções completamente novas. O valor salta para € 
2,23 bilhões quando se incluem melhorias incrementais.  
 

Nos últimos três anos a organização comprou a TRW, companhia global sediada nos 
Estados Unidos que complementou o portfólio com soluções de segurança e 

automação. Desde então, a empresa alemã firmou dezenas de parcerias com 
empresas automotivas e não-automotivas, se aproximou de outros fornecedores da 

indústria e de startups de tecnologia. Neste Technology Day foi possível ver com 
clareza o resultado de tanta movimentação.  
 

COLETIVIDADE 

 
Peter Lake, membro do conselho de administração da companhia com 
responsabilidade pela área de vendas (que vai deixar o cargo para se aposentar em 

setembro deste ano), é defensor do trabalho colaborativo. “A coletividade é algo bem 
importante para nós.  

Em parceria, desenvolvemos produtos capazes de interagir uns com os outros. 
Podemos usar big data para entender a performance do produto no mercado, investir 
em manutenção preditiva, oferecer soluções, prever demandas, aprender sobre a 

qualidade do produto e melhorá-lo”, diz.  
 

“Ver, pensar e agir.” O atual slogan da ZF resume o tipo de tecnologia em que a 
empresa trabalha para oferecer ao mercado. Os novos desenvolvimentos levam esta 
filosofia para além dos veículos.  

 
Um dos exemplos é a Innovation Van, modelo elétrico destinado à entrega de 

encomendas na casa das pessoas – tecnologia que poderia ser usada pelos correios, 
por exemplo. Além de rodar com propulsão mais limpa, o veículo funciona de forma 

autônoma com uma coleira virtual, que faz com que ele siga o entregador quando este 
não está a bordo.  
 

Desta forma, o profissional pode descer em uma rua onde há várias entregas para 
fazer sem precisar entrar e sair do veículo uma série de vezes. No conceito 

apresentado pela ZF, o entregador usam óculos de realidade virtual que, além de 
mantê-lo conectado com a van, mostra o endereço das entregas e avisa, 
automaticamente, o cliente que o entregador está chegando.  

 
Se a pessoa não estiver em casa, o sistema reorganiza o cronograma 

automaticamente, resolvendo o desafio desta última etapa logística. Estima-se que 
hoje as empresas de entrega precisam retornar à casa dos clientes para realizar a 
entrega porque em 30% a 50% das vezes os consumidores não estão em casa para 

receber seus pacotes.  
 

“Estamos ajustando a solução, mas ainda não temos um modelo de negócio para ela. 
A próxima etapa dos testes do óculos de realidade virtual será no ambiente fabril. Em 
paralelo, vamos conversar com empresas de logística, entender a necessidade delas e 

oferecer a solução”, diz Gerhard Gumpoltsberger, líder de inovação da ZF. 
 

CENTRO DE CARGA AUTÔNOMO 

 

 
Com terminal de carga e descarga autônomo, companhia pretende reduzir 
acidentes e custos  



Outra solução que a ZF apresentou no Technology Day foi um terminal de carga 
autônomo em que, além dos veículos, as docas são equipadas com câmeras e 
sensores. Com inteligência artificial tudo se comunica para que os caminhões circulem 

sem motorista e façam todas as manobras complicadas para a entrega e a retirada do 
frete. “Cerca de 70% dos acidentes acontecem neste momento. Por isso é tão 

importante ter menos pessoas envolvidas”, observa Alexander Benerjee, especialista 
da companhia.  

 
No caso da solução, além de fornecer tecnologia para os clientes tradicionais da 
indústria automotiva, a ZF teria como público as empresas com terminais de carga, 

mais um novo mercado para a organização.  
 

“Estamos estudando modelos para oferecer a cada companhia”, diz Benerjee, 
esclarecendo que tudo depende da estrutura que cada empresa já tem. Ele não dá 
números, mas aponta que, apesar de o sistema ser caro, é capaz de levar redução de 

custos para as empresas, que reduzirão acidentes e não precisarão de tantos 
motoristas trabalhando 24 horas por dia. 

 

NOVOS MODELOS DE MOBILIDADE 

 
A ZF também aposta em soluções para o transporte de pessoas. Uma delas é o e.GO 

Mover, veículo elétrico capaz de levar até 15 passageiros. O modelo é semiautônomo 
e, portanto, precisa de um condutor, mas tem potencial para ser completamente 
automatizado nos próximos anos. Com ar futurista, a novidade será produzida e 

vendida na Europa a partir de 2019 em parceria com a e.GO, startup alemã de 
mobilidade com quem a ZF mantém cooperação.  

 
O veículo chegará ao mercado por salgados € 90 mil, já totalmente equipados para a 

operação. Está planejada a produção de 10 mil unidades que rodarão em rotas 
gerenciados por frotistas e operadores de mobilidade. Com a novidade, na prática, a 
ZF vai de fornecedora a concorrente de montadoras no segmento, com mais uma 

experimentação.  
 

A companhia também apresentou o conceito Snap, um tanto mais futurista. Trata-se 
de uma plataforma elétrica e autônoma que pode ser compartilhada com diferentes 
cabines e funções. É possível, por exemplo, pensar em um veículo dormitório e, 

trocando a cabine, transformá-lo em uma sala de reunião móvel.  
 

 
Depois de um ano de desenvolvimento, ZF e Faurecia apresentaram conceito 
de cockpit para carros semiautônomos 

 
A ZF aproveitou o evento ainda para mostrar o Trandsetting Cockpit, o resultado de 

sua parceria com a Faurecia para desenvolver interiores para carros autônomos. A 
ideia é que as pessoas possam rodar com carros equipados apenas com um grande 

painel digital e uma alavanca de controle, que permite acelerar e frear modelos 
semiautônomos.  
 

Todos os outros comandos são dados na tela sensível ao toque. A tecnologia, apontam 
as companhias, está completamente pronta para o mercado. Faltam apenas 

montadoras dispostas a usá-la e países dispostos a atualizar a legislação para aceitar 
veículos sem volante ou pedais de freio e aceleração.  



Audi testa novo processo para pinturas bicolores 

03/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 02-08-2018)  
 

 
Aplicação da cor contrastante é feita em tiras individuais com precisão 

milimétrica, sem formação de névoa de tinta 
Método inovador deposita tinta contrastante sem névoa ou excessos  

 
A Audi está inovando sua produção com um novo método que permite que 
determinadas superfícies da carroceria sejam pintadas de cores diferentes dentro de 

um único processo de pulverização. A novidade é testada em uma oficina-piloto dentro 
de sua fábrica de Ingolstadt. 

 
Um aplicador especial deposita a segunda cor direto na carroceria, em tiras individuais 
e com precisão milimétrica, sem criar névoa, ou seja, sem excesso de tinta. A 

montadora planeja utilizar o recurso na produção em série já no próximo ano, como 
forma de ampliar as possibilidades de personalização. De acordo com a Audi, o 

processo só é possível porque a tinta é depositada sem que haja a formação de névoa. 
 
Também traz como vantagens a economia e o fato de ser ecologicamente correto. No 

método convencional, para aplicar a segunda cor os funcionários têm de proteger a 
carroceria e depois pintá-la separadamente em um segundo processo.  

 

Siderúrgicas e Vale recuam com queda do minério nos mercados 
internacionais 

03/07/2018 – Fonte: Inda/Investing.com Brasil  
 

No começo da tarde desta segunda-feira, as ações das principais siderúrgicas 
brasileiras e da Vale operam em queda na bolsa paulista, com os ativos da CSN 

liderando as perdas na jornada. Os papéis reagem negativamente à quedo preço do 
minério de ferro nos mercados internacionais. 
 

No caso da CSN, as perdas são de 3,69% a R$ 7,58, com os papéis da Usiminas 
perdendo 1,78% a R$ 7,19. Já para a Gerdau, a baixa é de 0,29% a R$ 13,87. No 

caso da Vale, as ações desvalorizam 2,53% a R$ 28,49, com Bradespar caindo 1,65% 
a R$ 48,77. 
 

Os contratos futuros do minério de ferro, negociados na bolsa chinesa de mercadorias 
de Dalian, fecharam o primeiro dia útil de julho com desvalorização de 1,91% a 463,0 

iuanes, nos papéis com data de vencimento em setembro deste ano. A variação diária 
da commodity foi de 9 iuanes para cada tonelada do produto. 
 

Já para os contratos do vergalhão de aço, estes transacionados na bolsa de Xangai, 
fecharam a sessão desta segunda-feira com queda de 32 iuanes a 3.751 iuanes para 

cada tonelada, nos papéis com data de vencimento em outubro. Já o segundo ativo 
de maior liquidez, para janeiro de 2019, as perdas foram de 38 iuanes a 3.546 iuanes 
para cada tonelada.  

 
A Usiminas vai elevar em julho os preços de seus produtos siderúrgicos em cerca de 

10 por cento, em média, depois de não ter conseguido aplicar reajuste entre maio e 
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junho por conta do impacto da greve dos caminhoneiros, afirmou nesta sexta-feira o 
presidente da companhia, Sergio Leite.  
 

”Deve ser aumento num patamar em torno de 10 por cento, para todos os produtos e 
clientes”, disse Leite a jornalistas em evento no Rio de Janeiro. ”O preço no Brasil é 

ditado pelo mercado internacional…não afeta demanda e tem margem para esse 
aumento”, acrescentou.  

 
A CSN afirmou que espera que seu endividamento caia em 1,8 bilhão de reais com a 
conclusão da venda da usina. ”A CSN ressalta que manterá suas atividades comerciais 

de importação e distribuição no mercado norte-americano por meio de outra 
subsidiária”.  

 

Arcelormittal anuncia centro de inovação para a produção de aço 

03/07/2018 – Fonte: Inda/Diário do Comércio  

 
A produção do aço no Brasil e toda a sua cadeia de valor são o foco do mais novo 

centro de inovação de Minas Gerais, que será inaugurado amanhã em Nova Lima, na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.  
 

Criado pela ArcelorMittal, o Açolab faz parte dos investimentos da empresa em 
inovação digital e em tecnologia da informação em aços longos, que somam R$ 30 

milhões em 2018. A iniciativa é pioneira na indústria do aço nacional e vai apoiar 
soluções inovadoras no segmento por meio de incubação de startups. 
 

A gerente-geral de RH, Investimento Social, TI e Inovação Digital da ArcelorMittal 
América Central e do Sul Aços Longos, Paula Harraca, explica que a empresa já 

desenvolve inovação em diferentes países por meio de seus centros de pesquisa e 
desenvolvimento. Mas a estratégia do Açolab segue a ideia de inserção em um 
ecossistema de inovação pulsante como o de Minas Gerais. O centro fica em um espaço 

de 320 metros quadrados dentro do prédio da Atmosphera. 
 

“Startups chegam com um olhar novo e sem vícios e podem contribuir muito. 
Escolhemos Nova Lima porque a cidade tem se destacado com um hub de inovação. 
Poderíamos ter construído esse centro dentro de algum prédio da Arcelor, mas 

decidimos fazer esse movimento até as startups, em vez de ficar esperando que elas 
viessem até nós”, frisa. 

 
De acordo com a gerente, o centro realizará desafios e hackathons (maratonas de 
programação) com foco em assuntos ligados ao setor do aço, assim como de sua 

cadeia de valor, que inclui setores como construção civil, indústria e varejo. O primeiro 
hackathon já tem tema definido: o desenvolvimento do primeiro chatbot da 

ArcelorMittal. A data ainda não foi fechada. 
 

Os desafios também serão temáticos e direcionados a startups que têm soluções 
relacionadas aos assuntos em questão. Segundo a gerente, os temas abordarão quatro 
principais áreas: experiência do cliente, excelência operacional, tomada de decisão e 

gestão de conhecimento. 
 

Como exemplo de um desafio do setor, Paula Harraca cita a perda de 30% da produção 
do carvão vegetal, que vai se desfazendo em “finos” durante o processo produtivo. A 
gerente afirma que a ArcelorMittal já desenvolve inovações para diminuir essa perda, 

mas ela acredita que as startups podem trazer soluções diferenciadas para o problema.  
 

“É importante destacar que o foco desse centro vai muito além do processo de 
produção do aço. Estamos preocupados com a cadeia de valor também. Então é nosso 
interesse saber, por exemplo, quais as dores da construção civil. Como serão as casas 
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do futuro? A impressão 3D vai ameaçar esse setor? Temos que criar o futuro e não 
esperar ele chegar”, ressalta.  
 

Primeiro desafio - De acordo com Paula Harraca, a expectativa é que o primeiro desafio 
seja lançado até início de agosto. “O programa de incubação contará com três fases, 

sendo que a primeira durará três semanas, a segunda três meses e a terceira 12 
meses.  

 
Elas são eliminatórias, então estamos imaginando que começaremos com a seleção e 
100 startups e esse número vai diminuindo para 40, depois 20, depois dez até 

chegarmos a três finalistas”, detalha. A gerente afirma que haverá investimento 
financeiro nas startups, mas não sabe precisar o valor. 

 
Segundo ela, o centro vai contar com parte do investimento de R$ 30 milhões, que é 
o montante definido para as ações de inovação digital e de tecnologia da informação 

em aços longos da ArcelorMittal em 2018. Além disso, o Açolab atrairá aporte de 
parceiros, sendo alguns dos apoiadores as instituições o Sistema S e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial  
 

Acionista da Thyssenkrupp pede mais reestruturação após joint venture com 
Tata Steel 

03/07/2018 – Fonte: Inda/Reuters  

 
O acionista Cevian da Thyssenkrupp pediu uma maior reestruturação do conglomerado 
alemão no domingo, um dia após a companhia selar uma joint venture com a indiana 

Tata Steel.  
 

O investidor ativista Cevian é o segundo maior acionista na Thyssenkrupp e, assim 
como o Elliott, criticou o presidente-executivo do grupo alemão, Heinrich Hiesinger, 
dizendo haver espaço significativo para melhora na empresa.  

 
“A criação da joint venture em aço e a desconsolidação do negócio siderúrgico da 

Thyssenkrupp é um passo em direção à redução da estrutura extremamente complexa 
do conglomerado”, afirmou Lars Foerberg, sócio-fundador do Cevian Capital, em 
comentários enviado à Reuters por email. 

 
“Há agora uma necessidade imediata e oportunidade para abordar o desempenho 

persistentemente e significativamente insuficiente dos negócios industriais”, afirmou. 
A joint venture com a Tata Steel —batizada de ThyssenkruppTata Steel— terá cerca 
de 48 mil trabalhadores e cerca de 17 bilhões de euros em vendas. 

 
Sediada na Holanda, será a segunda maior siderúrgica do continente depois da 

ArcelorMittal. A joint venture é parte central do plano de Hiesinger de transformar o 
grupo alemão em uma empresa de tecnologia. 

 
Foerberg disse que uma melhor estrutura operacional e societária para cada negócio 
do grupo agora precisa ser avaliada e que eles apenas sobreviveriam e prosperariam 

se fossem ágeis e eficientes.  
 

“Com as decisões estratégicas corretas e execução mundial, a Thyssenkrupp poderia 
valer o equivalente a 50 euros por ação, em vez dos 21 euros por ação de hoje”, 
afirmou Foerberg.  

 
Separadamente, o jornal alemão Handelsblatt noticiou, citando fontes do conselho de 

supervisão, que o Cevian votou contra a joint venture com a Tata Steel. mbrapii). 
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Pressionada, CSN precisa de acordo com caixa sobre dívida neste mês 

03/07/2018 – Fonte: Inda/O Estado de S. Paulo  
 

Pressionada e com vencimentos neste mês, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
precisa encerrar as negociações com a Caixa Econômica Federal sobre a 

reestruturação de sua dívida, da ordem de R$ 29,5 bilhões. Do montante, um quarto 
refere-se a débitos obtidos junto ao banco público.  

 
Nos bastidores, as negociações têm sido mais duras por parte da Caixa do que foram 
com o Banco do Brasil, que tem mais relação comercial com a empresa e alongou seus 

vencimentos em fevereiro último. Nessa operação, o BB obteve como garantia para a 
transação as ações preferenciais da Usiminas detidas pela CSN. Procurada, a CSN 

preferiu não comentar o assunto. A Caixa Econômica Federal também não se 
manifestou a respeito. 
 

Bola na rede. Na semana passada, a CSN concluiu a venda de participação societária 
em sua subsidiária LLC, nos Estados Unidos, por cerca de R$ 1,5 bilhão, o que traz 

fôlego financeiro à companhia. Outro ativo que há tempos é esperado para ser vendido 
é exatamente a fatia da empresa na Usiminas. A CSN chegou a sondar o mercado 
quando a ação estava cotada em quase R$ 11. Agora, o papel está em R$ 7. 

 
Pênalti. Em maio, a expectativa da CSN era de que as negociações com a Caixa fossem 

concluídas até o início de junho. A siderúrgica buscava que as condições do 
empréstimo refletissem a “nova condição da companhia, de menor risco”. 
 

Apesar de retração, empresas de sucata metálica mantém contratações 

03/07/2018 – Fonte: Inda/O Estado de S. Paulo  

 
As empresas de comércio atacadista de sucatas metálicas, matéria-prima usada na 
produção de aço, criaram 144 empregos formais em março, conforme os últimos dados 

disponíveis.  
 

Segundo o Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (Inesfa), mesmo 
em meio à desaceleração da economia, há uma procura maior, no momento, pela 
sucata ferrosa por parte das siderúrgicas, que estão maximizando a produção de aço 

para atender ao mercado externo e potenciais setores da economia do País, como a 
indústria automobilística e a construção civil. A percepção, contudo, é de que a maior 

demanda seja pontual. 
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