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Segunda-feira 

 INFORMATIVO NAC-PR: CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA A INDÚSTRIA 

 CLIPPING - REPERCUSSÃO PROPOSTAS INTERESSE PÚBLICO EM DEFESA COMERCIAL 

 STARTUPS EMERGEM COMO VETOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL NO PARANÁ 

 BNDES DARÁ ‘CHEQUE ESPECIAL’ A EMPRESAS 

 ARTIGO: ESOCIAL, PROBLEMA PARA VENDER SOLUÇÃO 

 NOVA GERAÇÃO DE GESTORAS GLOBALIZA APLICAÇÕES DE PEQUENOS 

INVESTIDORES 

 4 DICAS PARA NOS DARMOS BEM COM NOSSOS FUTUROS COLEGAS DE TRABALHO —

OS ROBÔS 

 IMPOSTO SINDICAL ACABOU. MAS ESPERE ATÉ CONHECER A CONTRIBUIÇÃO 

NEGOCIAL 

 ARTIGO: A IMPORTÂNCIA DOS SINDICATOS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 CRESCE O NÚMERO DE EMPREGOS PARA MULHERES NO PARANÁ 

 CONVÉM O GOVERNO ATENTAR MAIS PARA DADOS DO IBGE QUE DO CAGED 

 INTERMITENTE SEM TRABALHO E RENDA INFLA ESTATÍSTICAS OFICIAIS DE EMPREGO 

 SE TRABALHADOR NÃO É CHAMADO, É COMO CONTRATO DE GAVETA, DIZ TÉCNICO 

DO IPEA 

 CNI DEFENDE LEI PARA DESTRAVAR R$ 34 BI EM INVESTIMENTOS EM BANDA LARGA 

 ANALISTAS REVISAM PREVISÕES, E HÁ QUEM VEJA DÓLAR ACIMA DE R$ 4 

 “AINDA HÁ ESPAÇO PARA INFLAÇÃO ABAIXO DA META” 

 ECONOMISTAS REVISAM PROJEÇÃO DO PIB DE 2018 DE 1,55% PARA 1,53% 

 IPCA PARA 2018 SOBE DE 4,03% PARA 4,17% SEGUNDO BOLETIM FOCUS 

 IGP-DI DE JUNHO FICA EM 1,48%, ANTE ALTA DE 1,64% EM MAIO 

 CONSUMO DAS FAMÍLIAS PERDE FÔLEGO E ECONOMISTAS CORTAM PROJEÇÕES PARA 

2018 

 ARTIGO: A MAIOR DERROTA DO BRASIL 

 VOLKSWAGEN: ROTA 2030 FARÁ COM QUE INTELIGÊNCIA E CONHECIMENTO 

FIQUEM NO BRASIL 
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 ANFAVEA REDUZ ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS EM 

2018 

 ANFAVEA: ALTA DA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO É POR PERDAS EM MAIO 

 ANFAVEA MANTÉM PROJEÇÃO DE VENDAS: 2,5 MILHÕES DE VEÍCULOS EM 2018 

 ABASTECER COM ETANOL ESTÁ MAIS VANTAJOSO NO PARANÁ E OUTROS QUATRO 

ESTADOS 

 CRISE ARGENTINA AFETA MONTADORAS E PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO NO BRASIL 

 DONA DA MERCEDES PODERÁ TESTAR VEÍCULOS AUTÔNOMOS EM PEQUIM 

 PREÇO DO DIESEL PAROU DE CAIR NO PAÍS, DIZ AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 

 NISSAN ADMITE MANIPULAÇÃO EM TESTES DE POLUIÇÃO DE VEÍCULOS FABRICADOS 

NO JAPÃO 

 COMPARTILHAMENTO DE CARROS ELÉTRICOS FRACASSA EM PARIS 

 VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS VÃO PAGAR MENOS IPI 

 CAMINHÕES TÊM VENDAS E PRODUÇÃO EM ALTA, MAS LONGE DO RECORDE 

 VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CRESCE QUASE 50% EM JUNHO 

 "O QUE VEMOS SÃO AÇÕES PARA AUMENTAR A ARRECADAÇÃO", DIZ PRESIDENTE DA 

MARCOPOLO S.A 

 COBRE SE RECUPERA, APÓS PERDAS CAUSADAS POR TENSÕES COMERCIAIS 
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CÂMBIO 

EM 09/07/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,869 3,870 

Euro 4,543 4,546 
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Informativo NAC-PR: Condições de Financiamento para a Indústria 

09/07/2018 – Fonte: FIEP 
 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep 

Núcleo de Acesso ao Crédito do Paraná – NAC-PR 
Posto de Informações do BNDES no Paraná 

 
 

A Fiep, por meio do seu Núcleo de Acesso ao Crédito, divulga o informativo de crédito 
contendo as condições das principais linhas de financiamento para a indústria e 
notícias relacionadas ao tema crédito.  

 

Clique na imagem para visualizar o documento 

 

 

 Clipping - Repercussão propostas interesse público em defesa comercial 

09/07/2018 – Fonte: CNI 
 

Segue, nos links abaixo, repercussão na imprensa do documento com as propostas 

referentes a interesse público em defesa comercial entregue a representantes de 
membros da CAMEX em evento realizado ontem. 
 

Notícia foi divulgada em 25 veículos de comunicação, com alcance de 
aproximadamente 4 milhões e 300 mil leitores. 

 
Entidades industriais querem maior transparência na defesa comercial do País 
 

https://istoe.com.br/entidades-industriais-querem-maior-transparencia-na-defesa-
comercial-do-pais/  
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Startups emergem como vetor da transformação industrial no Paraná 

09/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 08-07-018) 

] 
Tecnologias oferecidas pelas startups podem acelerar o desenvolvimento da 

indústria do futuro. Saiba como está o panorama do setor, no Paraná  
 

 
   

Foi por curiosidade que executivos resolveram testar um daqueles óculos de realidade 
virtual. Era um projeto educacional, um jeito novo de ensinar jovens em idade escolar.  

“Vimos ali uma oportunidade para utilizar a realidade virtual e aumentada dentro da 
fábrica”, lembra Angelo Figaro, CIO da Renault-Nissan na América Latina. 
 

Os óculos virtuais foram adaptados para sensibilizar operadores de máquinas sobre os 
dispositivos que devem usar em campo, por motivos de segurança. 

 
O projeto, piloto, foi o primeiro da gigante francesa com a startup Eruga. A empresa 
surgiu para atender o mercado educacional, mas a parceria com a Renault abriu um 

campo vasto de oportunidades no segmento industrial. 
 

A parceria - depois exportada para plantas da montadora em países como Portugal e 
Romênia - integra uma série de iniciativas que têm feito da subsidiária brasileira, com 
sede em São José dos Pinhais, uma referência ascendente em termos de inovação, 

dentro da Renault. A startup curitibana já contabiliza clientes como Ambev, DHL, O 
Boticário e Electrolux. 

 
A relação entre startups e indústria ainda é uma coisa nova. Empresas que lidam 
diretamente com os consumidores, como Uber e AirBnb, são mais populares, para o 

grande público. Já a inovação no segmento industrial ocorre mais nos bastidores. 
 

No Paraná, na última década, algumas dezenas de startups com este perfil foram 
criadas. Nem todas prosperaram. Mas algumas já se tornam empresas robustas. 

 
Inovação que vem do Sudoeste 

Sede da Inobram, em Pato BrancoDivulgação 
 

A Inobram, que desenvolve tecnologia para o setor do agronegócio, ocupa uma área 
de seis mil metros quadrados em Pato Branco, no Sudoeste paranaense. Foi fundada 
ali mesmo, na incubadora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

em 2004. 
 

“Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia, assim como meus outros dois sócios. 
A gente se conhecia da universidade e tinha um objetivo em comum, que era criar um 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/empreender/startups-emergem-como-vetor-da-transformacao-industrial-no-parana-9k70c3fffqhpw7wt7wt43dgd8


produto para atender o mercado”, conta Cleverson Brandelero, diretor executivo da 
Inobram. 
 

O primeiro produto da startup foi uma balança de pesagem inteligente. Hoje a empresa 
atende agricultores de todo o Brasil e da América Latina, com um portfólio de 36 

produtos. A taxa de crescimento, segundo Cleverson, é de 30% ao ano. 
 

Aceleradora de startups 
 

 
Tecnologia da Fórmula 1: Tau Flow aplica princípios da fluidodinâmica em diferentes 
indústriasDivulgação/TauFlow  

 
Atualmente, 11 startups com foco em desenvolver novas indústrias ou processos 

industriais estão alojadas no Câmpus da Indústria, em Curitiba. Foi ali que o pessoal 
da Eruga fez seu primeiro contato com a Renault, em uma conversa de corredor, em 
2016. 

 
“A gente tem esta missão de sensibilizar as indústrias sobre a importância de reverem 

seus processos e se conectarem a estas tecnologias. E o relacionamento com startups 
é um braço desta interação”, explica Rafael Trevisan, coordenador de Inovação do 
Sistema Fiep.  

 
Fundada há oito anos, a incubadora já capacitou 27 startups que, juntas, criaram mais 

de 50 empregos e já receberam R$ 9 milhões em investimento. O programa é voltado 
para startups que já tiraram boas ideias do papel e estão naquele momento em que 
precisam dar um salto para se consolidar enquanto negócio. 

 
Outra empresa que passou por ali foi a Tau Flow, que adapta uma tecnologia hoje só 

utilizada em pesquisas de ponta, como na Fórmula 1, para indústrias comuns. 
 
Com dois sócios em Curitiba, a Tau Flow tem sede em Campinas, já que é ligada à 

incubadora da Unicamp. É comum as startups participarem, de forma concomitante, 
de diferentes programas, com focos diferentes. 

 
Para a Tau Flow, a parceria com a universidade é fundamental para o desenvolvimento 

da tecnologia. Já o programa do Sistema Fiep foi importante para a parte comercial, 
para estreitar o relacionamento com grandes indústrias. 
 

Relação entre startups e indústria começa a florescer 
A relação entre startups e indústria começa agora a amadurecer. Muitas grandes 

empresas ainda se relacionam com o chamado “ecossistema de inovação” apenas pelo 
departamento de marketing. Patrocinam programas como maratonas de inovação para 
consolidar a imagem de que a empresa está aberta para os desafios contemporâneos.  

 
Mas, muitas vezes, isso é da porta para fora. E não impacta no modo analógico como 

as corporações tradicionais costumam operar. 
 
“A indústria nacional está muito atrasada em relação a adoção de tecnologia”, avalia 

o head de Inovação da Endeavor, Luis Felipe Franco. “Foram poucos os casos de 
companhias que se abriram, nos últimos 10 anos”. Em um mundo em que a 

transformação digital já atinge muitas cadeias produtivas (inclusive eliminando muitos 
dos intermediários no processo), essa postura tem algo de preocupante. 



A boa notícia é que a crise econômica empurrou muitas indústrias a se abrirem para 
novas tecnologias, em busca de se manterem competitivas no mercado. O que abriu 
um leque de oportunidades para as startups que já estavam em um estágio de maior 

maturidade, com potencial para oferecer às grandes empresas uma redução de custos 
internos ou um aumento de receitas. 

 
Neste último ano, a Endeavor realizou oito programas em parcerias com diferentes 

segmentos da indústria, algo que antes era impensável. A organização também rodou 
o Scale-Up Indústria, um programa próprio que selecionou 20 empresas com modelos 
de negócio consolidados que estão na fase de dar um salto para manter o crescimento 

acelerado. Quatro delas paranaenses: Maquira, Forlogic, Boomera e Manusis. 
 

Um dos principais desafios é criar uma cultura de “inovação aberta” na indústria 
brasileira. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), órgão ligado ao 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), vê as startups como um 

possível vetor desta transformação. 
 

“A gente coloca a startup lá dentro com foco em desenvolver o mindset da indústria. 
A startup para a gente não é meio, é fim; desenvolvê-las é um efeito colateral”, explica 
Rodrigo Rodrigues, coordenador de Inovação da ABDI. A agência lançou, no ano 

passado, um programa que conecta 27 startups a 10 indústrias de ponta, que já têm 
iniciativas na área de inovação, como Embraer, 3M e Votorantim. 

 
Entrave cultural 
Este entrave cultural é a principal barreira sentida pelas startups que estão em um 

estágio intermediário, que já contam com um produto formatado para rodar em escala 
industrial, mas ainda não conseguem ir além das provas de conceito — para passarem 

a ser fornecedoras das grandes indústrias. 
 
Engenheiro responsável por estruturar, do zero, a área de pesquisa e desenvolvimento 

da Datacom, Adriano Favaro largou uma carreira corporativa consolidada para criar a 
TW, startup especializada em dispositivos de internet das coisas (IoT) que podem 

servir para monitorar ativos dentro de uma fábrica, por exemplo. 
 
“A startup não pode perder tempo, e na grande empresa os processos são muito 

engessados”, avalia. “Em um cliente que visitamos, a área de T.I. leva seis meses só 
para avaliar se libera uma prova de conceito. Quanto mais liberar uma porta de acesso 

[na rede de internet]” para a TW conectar suas soluções. Incubada no Sistema Fiep, 
a startup contradiz o estereótipo de um grupo de jovens em início de carreira. Seus 
sócios são todos profissionais graduados, que trabalharam juntos na Siemens, e com 

experiência nas áreas tecnológica e corporativa. 
 

Pesa o fato de que muitas grandes empresas ainda têm uma noção meio turva do que 
são startups. Levantamento feito pela ABDI com indústrias transformadoras do país 

todo mostra startups ainda são vistas como empresas jovens, em estágio inicial, ou 
como um grupo de jovens que cria aplicativos. E que metade das indústrias não 
manifestam interesse (24,2%) em contratar startups ou não têm ideia (26,4%) de 

como fazê-lo. 
 

Conceito de startup 

 
Equipe das startups Eruga e GoEpik na sede da Renault, em CuritibaAlbari Rosa/Gazeta 

do Povo  



São noções que guardam semelhança - mas não dão conta - da realidade. De fato 
muitas startups são lideradas por jovens e têm base tecnológica. Além disso, estas 
empresas trabalham com a lógica de “errar rápido para errar barato”, o que faz com 

que elas se transformem muitas vezes e muito rápido, o que contribui para a noção 
de que são projetos em fase inicial. 

 
Mas existe uma outra forma de enxergar esta “imaturidade” das startups. Grandes 

empresas têm se aproximado de startups para aprender a trabalhar de forma mais 
ágil. O setor de T.I. da Renault, em Curitiba, dividiu suas equipes como se cada uma 
delas fosse uma startup, com seu próprio CEO e o desafio de criar produtos com 

validade para o mercado. O diretor da área atua como investidor na hora de alocar o 
orçamento. 

 
A Campestrini, de Curitiba, desenvolveu um software que tem justamente a função de 
agilizar processos na indústria da construção civil. O programa estabelece a correlação 

entre materiais, prazos e custos de uma obra. É um cálculo que os engenheiros já 
fazem, mas de forma manual e estimada. E permite recalcular, de forma rápida, 

mudanças no projeto inicial. Saber qual a variação de custos em uma obra que pula 
de 36 para 48 meses de prazo, por exemplo. 
 

Prestes a se graduar no Sistema Fiep, a startup conta com a assessoria da incubadora 
para ser aprovada no edital Finep Startup, o que pode acelerar o desenvolvimento de 

tecnologia da aplicação.  
 
O mesmo caminho foi percorrido pela Metha Soluções, que desenvolveu a tecnologia 

de uma mini-central hidrelétrica, que pode ser instalada em pequenos sítios e em 
indústrias onde há escoamento de água. A Metha garantiu R$ 1 milhão no edital, mais 

R$ 250 mil em investimento-anjo, e deve abrir, em breve, uma fábrica de 350 metros 
quadrados em Colombo, na Grande Curitiba. 
 

Programas locais de inovação 

 
Madeira polissintética da Ingá TecsusHamilton Bruschz/Gazeta do Povo  
 
Entre 2013 e 2017, o programa Tecnova injetou R$ 22,5 milhões em 63 micro e 

pequenas empresas do Paraná para desenvolver projetos de inovação industrial. O 
programa, também da Finep, foi realizado em parceria com a Fundação Araucária, 

ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). A contrapartida do 
governo do estado foi de R$ 7,5 milhões. 
 

As selecionadas receberam aportes de R$ 180 mil a R$ 600 mil, a fundo perdido. A 
expectativa da Fundação Araucária é de que o Tecnova 2 saia do papel até o final 

deste ano. Além disso, o órgão está com uma chamada específica para startups em 
aberto, com foco no desenvolvimento da região do Norte Pioneiro. “Existe um 

ecossistema regional de inovação no Norte Pioneiro e eles nos provocaram a montar 
um projeto piloto devido ao baixo IDH da região”, explica diretor administrativo e 
financeiro da fundação, José Carlos Gehr. 

 
Em Maringá, no Norte do estado, mais de 40 startups dividem um espaço de 14 mil 

metros quadrados, dentro do complexo do Instituto Brasileiro de Café. Ali funciona a 
Incubadora Tecnológica de Maringá, iniciativa que nasceu dentro da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) para reunir projetos de alunos de tecnologia da informação, 

em 2004. 



Entre elas está a Ingá TecSus, que ocupa uma área de 700 metros quadrados e 
desenvolveu uma madeira polissintética, feita à partir de resinas de difícil reciclagem, 
para a indústria, como o caso do material flexográfico, utilizado em embalagens 

autocolantes, por exemplo. A empresa tem capacidade de produzir, por hora, 15 
palanques com 2,20 metros de altura e 10 centímetros de diâmetro. 

 
A incubadora abriga desde startups como a Ingá, que já produz em escala industrial 

— e conta com grandes clientes, como o Grupo Cesumar — até aquelas que estão em 
fase inicial. Todas são ligadas ao setor produtivo.  
 

As áreas prioritárias foram definidas com base na vocação econômica da região, 
explica o professor da UEM Marcelo Farid, idealizador do projeto. “Estamos abertos a 

receber quem quer desenvolver tecnologia em um ambiente de inovação”. 
 

BNDES dará ‘cheque especial’ a empresas 

09/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-07-2018) 
 

O BNDES vai lançar uma linha pré-aprovada de crédito para médias e grandes 
empresas que já tenham relacionamento permanente com o banco investirem na 
compra de máquinas e equipamentos. “É como um cheque especial que vamos deixar 

disponível para as empresas”, disse o presidente do banco de fomento, Dyogo Oliveira. 
 

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Oliveira disse que esse modelo de oferta de 
crédito será uma marca do projeto de transformação estratégica da instituição, que 
inclui 12 projetos que serão implementados até o final do ano. A ideia, disse, é mudar 

todos os procedimentos da análise do crédito e produtos oferecidos pelo banco. 
 

Depois de três meses no comando da instituição, Oliveira – que deixou o Ministério do 
Planejamento em abril para assumir o cargo – apresentou ao presidente Michel Temer 
a proposta. “O BNDES vai mudar de cara”, disse. Pela primeira vez, o banco vai caçar 

os clientes. “Por incrível que pareça, o banco nunca deu um telefonema para uma 
empresa para oferecer uma linha de crédito.” 

 
Segundo ele, será criada uma área específica para “originação” de crédito. Para o 
presidente do BNDES, o banco não se comunica bem. Pesquisa de imagem mostrou 

que até mesmo grandes empresas têm pouco conhecimento do banco. Entre as 
pequenas, o desconhecimento é ainda maior. A orientação é reduzir os prazos e 

diversificar os recursos. 
 
As operações indiretas de financiamento, realizadas por meio de outros bancos, terão 

análise quase automática. Hoje, a análise pode durar até mesmo 180 dias. “Como essa 
operação não tem risco para o BNDES, o risco é do banco, vamos simplesmente fazer 

uma análise automática de conferência de dados e documentos”, disse. O BNDES não 
precisará mais fazer um estudo detalhado e demorado – um trabalho que já é feito 

pelo banco parceiro. 
 
Linha 

Em pouco tempo, disse Oliveira, a nova linha para compra de máquinas e 
equipamentos deve se transformar na maior do banco. Para definir os limites do 

crédito, será feita uma análise preliminar da empresa e a constituição das garantias. 
Com isso, quando a empresa solicitar o crédito, mais de 90% da análise já estará feita.  
 

“A empresa só vai identificar o que quer comprar, o computador checa se o que ela 
quer comprar está na base de itens financiáveis e está aprovado”, explica. Não haverá 

restrição de volume para a linha. Segundo ele, o modelo é diferente do cartão BNDES, 
uma modalidade para micro e pequenas empresas. Na avaliação, a linha não traz risco, 
porque as garantias já terão sido dadas previamente, diminuindo os riscos. 

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-dara-cheque-especial-a-empresas/


Nas operações diretas, o custo do crédito será a TLP (taxa de longo prazo, que 
substituiu a TJLP nos financiamentos do BNDES) mais o ganho do banco e o risco de 
crédito da empresa. No final, deve variar entre 10% e 11% ao ano. O banco está 

revisando todos os produtos, deixando de ter linhas de crédito com formato para cada 
setor aqui. Terá agora conforme o tipo de empresa. “O curioso é que, apesar de haver 

esses ‘programinhas’, no fundo eram linhas iguais, porque não levavam em conta o 
estágio de desenvolvimento das empresas.” 

 
Para o presidente do BNDES, a decisão de bancar a elaboração dos projetos de 
infraestrutura será um “divisor de águas”. “O grande problema no Brasil não é achar 

recursos para financiar projetos. O problema é ter bons projetos de infraestrutura. 
 

” O BNDES vai contratar empresas especializadas para cada setor para fazer o desenho 
detalhado dos projetos. “O banco tem, e nunca exerceu isso plenamente, uma 
capacidade de coordenação dos investimentos.” 

 
Embraer 

Sobre a união da Embraer com a Boeing para a criação de uma nova empresa, Oliveira 
disse que o acordo é muito benéfico para o País e para os acionistas da companhia 
brasileira.  

 
Segundo ele, as perspectivas da empresa sem esse acordo eram muito negativas, 

após a compra da Bombardier pela Air Bus. O BNDES é acionista da Embraer. “Todo 
processo de negociação é dinâmico e a empresa listada em bolsa está submetida a 
regras severas sobre divulgação ao mercado de informações relevantes”, ressaltou. 

 

Artigo: eSocial, problema para vender solução 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Certificado digital está se tornando a nova tomada de três pinos  

 

 
Site do eSocial - Reprodução  
 

Há algumas semanas o Serpro, empresa do governo federal que cuida do 
"processamento de dados" dos cidadãos, ganhou destaque nacional. A razão foi a 
investigação aberta pelo Ministério Público de que estaria vendendo dados dos 

cidadãos brasileiros para quem se dispusesse a pagar por eles. 
 

Essa venda aconteceria até para outros órgãos públicos, que pagam até R$ 1 milhão 
para acessar dados pertencentes a milhões de pessoas no país. 
 

Infelizmente os problemas do Serpro estão longe de terminar aí. Entrou em vigor neste 
mês a obrigação de que todos os empregadores do país utilizem o portal eSocial. O 

problema é que, para isso, todas as empresas, pequenas ou grandes, precisarão de 
um certificado digital. 
 

Vale lembrar que o eSocial é o portal em que são cumpridas as obrigações trabalhistas. 
É lá que o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), por exemplo, é recolhido. 

eSocial,%20problema%20para%20vender%20solução


A partir de agora, para ingressar no portal, os empregadores precisarão do vergonhoso 
eCPF ou eCNPJ, o certificado digital que é vendido por um punhado de empresas. O 
custo é de cerca de R$ 250 por ano, e o certificado precisa ser renovado anualmente. 

Quem não pagar essa "tarifa" anual não poderá mais entrar no eSocial, ficando 
excluído de um portal que agora é obrigatório. 

 
A questão mais imponderável é que entre os vendedores de certificados digitais no 

país está o próprio Serpro. No próprio site da empresa governamental consta a 
afirmação: "Para acessar o eSocial, você pode adquirir um certificado digital da mesma 
empresa responsável pelo desenvolvimento do eSocial: o Serpro". 

 
Em outras palavras, o governo federal criou um problema novo para os empregadores 

de todo o país, para poder vender --ele mesmo-- a solução. 
 
O certificado digital está se tornando a nova tomada de três pinos. Nada justifica os 

custos enormes dessa nova exigência. 
 

Na prática, ela exclui mais de 195 milhões de brasileiros que não têm (nem nunca 
terão) um eCPF para acessar serviços públicos essenciais. 
 

Para piorar, o certificado é digital, mas precisa ser obtido pessoalmente, em um "posto 
de atendimento". Os postos do Serpro, por exemplo, ficam somente nas capitais. 

 
Ou seja, todos os empregadores que moram nas mais de 5.600 cidades do interior do 
Brasil terão de se deslocar até uma capital, todos os anos, para obter um certificado 

digital. Essa é a proposta do governo para os empregadores do país. 
 

Vale notar que a exigência do eCPF e do eCNPJ está se alastrando pelo serviço público. 
Hoje eles são exigidos não só pelo eSocial mas pela Receita Federal e até para a 
obtenção da carteira de habilitação digital. 

 
O efeito disso é criar duas categorias de cidadãos. Um de primeira classe, que pode 

pagar pelo certificado e, com isso, acessar serviços essenciais online. 
 
Os demais, 195 milhões, estão excluídos desse acesso. Isso fere o princípio da 

isonomia da Constituição. O Brasil é possivelmente o único país do mundo em que o 
governo usa a tecnologia para aumentar a burocracia, e não para acabar com ela. 

 
Reader 
Já era Achar normal precisar de um certificado digital pago para acessar serviços 

públicos essenciais 
Já é Apenas a população mais rica do país com certificados digitais 

Já vem Cada vez mais sites governamentais exigindo certificado digital para serem 
acessados 

 
Ronaldo Lemos  -Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de 
Janeiro.  

 

Nova geração de gestoras globaliza aplicações de pequenos investidores 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Mais acessíveis, casas de ex-executivos de bancos pedem de R$ 5 mil a R$ 25 

mil de aporte inicial  
 

O cenário de juros brasileiros nas mínimas e do investidor doméstico migrando para 

os fundos multimercado em busca de retornos maiores impulsiona novas gestoras de 
recursos no país. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/nova-geracao-de-gestoras-globaliza-aplicacoes-de-pequenos-investidores.shtml


São casas que abriram nos últimos meses, mas não estão nas mãos de novatos. A 
maioria foi criada por executivos que comandaram áreas de investimento de grandes 
bancos. A estratégia dominante é manter um olho aqui e outro lá fora, em busca de 

diversificação e variedade de opções de ativos internacionais. 
 

Os fundos estarão em plataformas de investimento. Isso equivale dizer que, com 
aplicações iniciais entre R$ 5 mil e R$ 25 mil, o pequeno investidor poderá contar com 

a gestão desses profissionais, antes alocados nas áreas privates dos bancos. 
 
A Dahlia Capital reúne a experiente equipe de análise de ações do Bank of America 

Merrill Lynch. Com mais de dez anos no banco, os quatro sócios decidiram deixar o 
BofA para fazer algo diferente e dar espaço à equipe treinada por eles mesmos. Como 

tinham expertise em análise, precisavam de um gestor e fizeram a parceria com José 
Rocha, ex-Apex Capital. 
 

A ideia da Dahlia é operar um fundo multimercado, mas com foco na análise das 
empresas do Brasil e da América Latina. Os sócios Sara Delfim e Felipe Hirai explicam 

que a ideia é, pela análise de uma empresa, definir várias possibilidades de 
investimentos, a partir de fatores macroeconômicos que pesam no negócio.  
 

Se for uma mineradora ou uma companhia de aviação, como exemplos, eles podem 
ter ideias de aplicações em commodities ou moedas. Ou ainda, em vez de optar pelas 

ações das companhias, escolher títulos de dívida ou até derivativos (produto 
sofisticado que lida com indicadores financeiros e de produtos). 
 

 
A empresária Sara Delfim que, com os demais sócios, saiu com Bank of America Merrill 
Lynch para criar a Dahlia Capital - Karime Xavier/Folhapress  

 
A Dahlia está com R$ 30 milhões sob gestão, dinheiro do bolso dos sócios, e neste 
mês de julho inicia a captação de clientes. "O comprometimento é total. Se der certo 

ou se der errado, será com o dinheiro dos sócios", diz Sara Delfim. Antes de iniciar a 
captação, eles trabalharam por alguns meses para testar a integração dos sócios. "A 

equipe já nasceu unida", afirma ela. 
 
Por contar com profissionais que passaram por grandes instituições financeiras, a nova 

geração de gestoras tem experiência para lidar com o sobe e desce do mercado --a 
chamada volatilidade. 

 
A MZK, formada por antigos gestores que deixaram o HSBC cerca de um ano após ele 
ter sido adquirido pelo Bradesco, é um exemplo. O sócio Marco Mecchi levou para sua 

casa a equipe dele no banco. 
 

"Aqui, a maior experiência dos quatro principais gestores está nos negócios com 
câmbio e juros", diz. Cada um deles dividirá as responsabilidades de gestão a partir 

de suas expertises. 
 
COMEÇO NA CRISE 

A visão nas novas gestoras é que começar o negócio num período de maior volatilidade 
do mercado, como o atual, gera também mais oportunidades de investimentos para 

quem consegue identificar essas oportunidades. 



 
O sobe e desce dos preços dos ativos, por exemplo, não incomoda os donos da Vinland, 
gestora de um fundo de ações e um multimercado. "Volatilidade sempre existe. A 

experiência do time é grande. Quando falo experiência, me refiro a quantas crises 
tivemos de navegar durante nossas carreiras", diz André Laport. 

 
Ele conta que deixou a Goldman Sachs para abrir o próprio negócio e procurou alguém 

com experiência macro, para complementar a sua, em renda variável. Fez parceria 
com James Oliveira, ex-BTG. 
 

A Vinland já nasceu grande. Atualmente tem R$ 1,6 bilhão em gestão num fundo com 
recursos captados no Brasil. Mas está prestes a lançar um fundo offshore, com 

recursos de investidores globais, que será um espelho da carteira doméstica. O foco é 
o investimento global. Segundo Laport, a escolha foi para buscar a diversificação da 
carteira, mas também para evitar a correlação com outros fundos multimercado que 

só olham o Brasil. 
 

A Sagmo Capital uniu Sergio Zanini, ex-Itaú BBA, e Marcio Ayrosa, que trabalhou por 
40 anos-- até 2017-- no Banco Central do Brasil. Nos últimos nove anos, Ayrosa 
chefiou o departamento de reservas internacionais do BC. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A ideia da Sagmo é não ficar restrito a opções de investimento no Brasil, para aliar a 

experiência de ambos nos mercados externos. "Vai depender das oportunidades que 
identificarmos. Se elas estiverem aqui, podemos estar 100% investidos em Brasil. Se 

não, 100% lá fora. Vamos aproveitar conhecimento em mercados estrangeiros em 
busca de opções", diz Zanini. 
 

Ayrosa destaca ainda que o mercado brasileiro é muito concentrado, seja em poucas 
ações ou em pedaços das curvas dos juros. "Em momentos de estresse, a porta de 

saída fica pequena para todo mundo. É um fator de risco importante que queremos 
diminuir." 
 

A Miles tem no comando Fabiano Custodio, ex-gestor do Itaú e do Credit Suisse. Ele 
aposta no investimento em ações, mas num fundo que tem como característica poder 

estar "comprado" (apostando na alta) ou "vendido" (acreditando na baixa) dos papéis. 
A ideia é ter maior mobilidade nos investimentos em bolsa, buscando capturar tanto 
as maiores possibilidades de valorização quanto as posições que possam proteger a 

carteira do fundo de eventuais baixas. "Somos um fundo de ações com gestão bastante 



ativa, diferentemente da ideia de comprar uma pequena quantidade de papéis e ficar 
esperando para ver o que acontece", diz. 
Já a Kiron, que tem Luiz Liuzzi, ex-Vinci Partners, e Francisco Utsch, ex-M Square, é 

uma gestora mais tradicional com foco em ações. Eles identificaram que esse mercado 
é pequeno no país e grandes gestores fecharam os fundos para captação, daí a 

oportunidade para novos nomes. 
 

Eles apostam na vontade de ser mais "focados" como um diferencial da casa. "De um 
universo de 200 empresas que acreditamos serem 'investíveis' na bolsa, vamos cobrir 
30 ou 40", conta Utsch. De um time que hoje tem oito analistas, cada um deles terá 

menos empresas para cobrir e mais tempo para olhar cada uma delas. "Acreditamos 
que nossa análise, assim, poderá ser melhor que a média", diz. 

 
A Warren não é tão nova assim. Surgiu há cerca de dois anos, mas começa neste 
segundo semestre a repaginar o negócio. Ela pertence a dois ex-sócios da XP 

Investimentos, Tito Gusmão e Marcelo Maisonnave. Warren é uma espécie de robô 
que monta uma carteira de investimentos a partir do perfil e do objetivo do poupador.  

 
No início, ela buscava os chamados millenials, jovens na média com 27 anos e poucos 
recursos ainda, mas já dispostos a investir. E oferecia fundos próprios. A partir de 

agora, vai passar a buscar os pais desses jovens, esperando que eles ouçam a 
recomendação dos filhos. Com a mudança no perfil, vai oferecer produtos selecionados 

de outras casas de investimento. A aplicação mínima é de R$ 100. 
 
Outras duas gestoras não deram entrevista: a Truxt, que tem equipe saída da ARX 

BNY Mellon, e a Legacy, formada por ex-Santander. 
 

4 dicas para nos darmos bem com nossos futuros colegas de trabalho —os 

robôs 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-07-2018) 

 

 

 

 

Madaline foi a primeira. Em 1959, ela usou sua surpreendente inteligência para 
resolver uma questão até então sem solução: o eco nas linhas telefônicas. Na época, 

as chamadas interurbanas eram muitas vezes arruinadas pelo som da própria voz do 
interlocutor, que retornava toda vez que ele falava.  
 

Ela corrigiu o problema identificando quando um sinal de entrada era idêntico ao que 
estava saindo e apagando-o eletronicamente. A solução foi tão elegante que é usada 

até hoje. E, é claro, ela não era humana. Mas, sim, um sistema de Múltiplos Elementos 
Lineares Adaptados (Madaline, na sigla em inglês). Foi a estreia da inteligência artificial 
no ambiente de trabalho.  

 
Atualmente, há um consenso de que os computadores inteligentes estão chegando 

para roubar nossos empregos. Além de concluírem toda carga de trabalho semanal 
antes mesmo de você preparar uma torrada, eles não precisam de intervalos para 
tomar café, de fundos de pensão ou mesmo dormir.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/07/1974118-4-dicas-para-nos-darmos-bem-com-nossos-futuros-colegas-de-trabalho----os-robos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/07/1974118-4-dicas-para-nos-darmos-bem-com-nossos-futuros-colegas-de-trabalho----os-robos.shtml
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Embora muitos postos de trabalho possam ser automatizados no futuro, pelo menos 
no curto prazo, é mais provável que essa nova geração de supermáquinas trabalhe ao 
nosso lado.  

 
Apesar dos feitos incríveis em diversas áreas, como a capacidade de antecipar e 

impedir fraudes e fazer o diagnóstico precoce de doenças, os sistemas de inteligência 
artificial mais avançados não contam, atualmente, com nada que se compare à 

inteligência geral de um ser humano.  
 
De acordo com um levantamento da consultoria McKinsey, de 2017, apenas 5% dos 

empregos poderiam ser totalmente automatizados com base na tecnologia atual, mas 
60% das profissões podem ter um terço de suas tarefas assumidas por robôs.  

 
É importante lembrar que nem todos os robôs usam inteligência artificial –alguns sim, 
muitos não. O problema é que os mesmos pontos fracos que os impedem de dominar 

o mundo também fazem com que deixem a desejar como colegas de trabalho. 
 

Da tendência ao racismo a uma total incapacidade de definir metas próprias, resolver 
problemas ou aplicar o bom senso, essa nova geração de funcionários robóticos não 
possui habilidades que até as pessoas mais ignorantes poderiam facilmente 

desenvolver.  
  

Então aqui está o que você precisa saber para se relacionar bem com seus futuros 
colegas de trabalho: os robôs.  
 

1ª regra: robôs não pensam como seres humanos 
Enquanto Madaline revolucionava os telefonemas de longa distância, o filósofo 

húngaro-britânico Michael Polanyi refletia sobre a inteligência humana. Ele percebeu 
que nem todas as habilidades podem ser facilmente explicadas e divididas em regras 
–como o uso preciso da gramática, por exemplo.  

 
Os seres humanos contam com o chamado conhecimento tácito, habilidades que 

adquirimos sem ter consciência de como é possível desempenhá-las. Nas palavras de 
Polanyi, "sabemos mais do que podemos dizer".  
 

O princípio inclui tanto habilidades cotidianas –como andar de bicicleta– como tarefas 
mais sofisticadas. E, infelizmente, se não sabemos as regras, não podemos ensiná-las 

a um computador. Esse é o paradoxo de Polanyi.  
 
Em vez de tentar fazer a engenharia reversa da inteligência humana, os cientistas de 

computação decidiram resolver essa questão desenvolvendo a inteligência artificial 
para pensar de uma maneira completamente diferente: orientada por dados.  

 
"Você imaginaria que a inteligência artificial funciona a partir do modo como 

entendemos os seres humanos, que a desenvolvemos exatamente da mesma 
maneira", diz Rich Caruana, pesquisador sênior da Microsoft Research. "Mas não foi 
assim."  

 
Ele dá o exemplo dos aviões, que foram inventados muito antes de se ter um 

conhecimento preciso sobre o voo das aves e que possuem, portanto, aerodinâmicas 
diferentes. Ainda assim, dispomos hoje de aeronaves que podem voar mais alto e mais 
rápido que qualquer pássaro.  

 
Como Madaline, muitos sistemas de inteligência artificial funcionam a partir de "redes 

neurais", o que significa que usam modelos matemáticos para aprender processando 
grandes volumes de dados.  
 

Por exemplo, o Facebook treinou seu software de reconhecimento facial, o DeepFace, 
por meio da análise de cerca de 4 milhões de fotos. Ao identificar padrões em imagens 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/06/1972004-quem-e-capaz-de-aprender-sempre-nao-fica-obsoleto-nunca.shtml
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marcadas com a mesma pessoa, ele aprendeu a reconhecer os rostos corretamente 
97% das vezes.  
 

Aplicativos de inteligência artificial, como o DeepFace, são a menina dos olhos do Vale 
do Silício e já estão dando uma surra em seus criadores. Dirigem carros, reconhecem 

vozes, traduzem textos e, é claro, marcam fotos. No futuro, a expectativa é que a 
tecnologia seja introduzida em diversos campos, da saúde à área de finanças.  

 
2ª regra: seus futuros colegas não são infalíveis –eles também erram 
O comportamento orientado por dados também significa que eles podem cometer 

erros incríveis, como na ocasião em que uma rede neural confundiu uma tartaruga 
impressa em 3D com um rifle. Os programas não conseguem pensar conceitualmente, 

seguindo a lógica de que "se tem casco e escamas, então pode ser uma tartaruga".  
 
Em vez disso, eles raciocinam em termos de padrões. No caso, padrões visuais em 

pixels. Consequentemente, alterar um único pixel de uma imagem pode ser a diferença 
entre uma resposta sensata e uma inacreditavelmente bizarra.  

 
Isso também significa que eles não têm o menor bom senso, o que é primordial no 
ambiente de trabalho e requer utilizar o conhecimento existente e aplicá-lo a novas 

situações.  
 

Um exemplo emblemático é a inteligência artificial capaz de jogar videogame criada 
pela empresa DeepMind. Em 2015, ela recebeu a missão de jogar o clássico de 
fliperama Pong. Como era de se esperar, foi uma questão de horas até o sistema 

derrotar os jogadores humanos e, inclusive, descobrir maneiras inéditas de ganhar.  
 

Mas para dominar o Breakout, um jogo praticamente idêntico, a inteligência artificial 
teve que começar do zero - não houve transferência de aprendizagem.  
 

3ª regra: robôs não conseguem explicar por que tomaram uma decisão 
Outra questão inerente à inteligência artificial remete ao paradoxo moderno de 

Polanyi. Como não entendemos completamente como nossos cérebros aprendem algo, 
fizemos a inteligência artificial raciocinar como estatísticos.  
 

A ironia é que agora também temos pouca noção do que acontece dentro de suas 
"mentes". É a chamada "caixa preta" da inteligência artificial. Embora você saiba que 

dados forneceu e visualize os resultados, não sabe como a máquina à sua frente 
chegou a essa conclusão.  
 

"Agora nós temos dois tipos diferentes de inteligência que de fato não entendemos", 
diz Caruana.  

 
As redes neurais não têm habilidades linguísticas, por isso não conseguem explicar o 

que estão fazendo ou por quê. E como toda inteligência artificial, são desprovidas de 
bom senso.  
 

Há algumas décadas, Caruana aplicou uma rede neural a alguns dados médicos, como 
sintomas e seus efeitos. A intenção era calcular o risco de cada paciente morrer num 

determinado dia, para que os médicos pudessem tomar medidas preventivas. Parecia 
funcionar bem, até a noite em que um estudante de graduação da Universidade de 
Pittsburgh notou algo estranho. Ele estava processando os dados com um algoritmo 

mais simples, que permitia ler a lógica de tomada de decisão linha por linha. E uma 
delas dizia "asma é bom para você, se você tem pneumonia".  

 
"Perguntamos aos médicos e eles disseram: 'Isso está errado, vocês precisam 
consertar'", lembra Caruana.  

 



A asma é um sério fator de risco para o desenvolvimento de pneumonia, uma vez que 
ambas as doenças afetam os pulmões. Eles nunca vão saber ao certo por que a 
máquina aprendeu essa regra. Uma teoria é que, quando pacientes com histórico de 

asma pegam pneumonia, eles buscam ajuda médica rapidamente. Isso poderia estar 
inflando suas taxas de sobrevivência.  

 
Diante do crescente interesse em usar a inteligência artificial para promover o bem 

comum, muitos especialistas do setor estão ficando cada vez mais preocupados. Neste 
ano, entrarão em vigor novas regulamentações da União Europeia, que concedem aos 
indivíduos o direito a uma explicação sobre a lógica por trás das decisões da 

inteligência artificial.  
 

Enquanto isso, nos EUA, a Agência de Pesquisa Avançada e Projetos da Defesa (Darpa) 
está investindo US$ 70 milhões em um novo programa de inteligência artificial 
explicável.  

"Recentemente, houve uma melhoria significativa em quão precisos esses sistemas 
podem ser", afirma David Gunning, que está gerenciando o projeto na Darpa.  

 
"Mas o preço que estamos pagando por isso é que esses sistemas são muito obscuros 
e complexos. Não sabemos por que está recomendando um determinado item ou se 

movimentando de determinada forma em um jogo."  
 

4ª regra: robôs podem ser tendenciosos 
Há ainda a preocupação de que alguns algoritmos possam reforçar acidentalmente 
certos preconceitos, como sexismo ou racismo. Recentemente, por exemplo, um 

programa de software que prevê a reincidência criminal revelou ser duas vezes mais 
rigoroso com os negros.  

 
Tudo depende de como os algoritmos são treinados. Se os dados usados para 
alimentá-los são claros e evidentes, é muito provável que sua decisão seja correta. 

Mas muitas vezes há preconceitos humanos enraizados.  
 

Podemos ver um exemplo no Google Tradutor. Como um pesquisador mostrou na 
revista Medium, no ano passado, se você traduz "Ele é enfermeiro. Ela é médica", para 
húngaro, e depois para inglês, o algoritmo te dá como resposta a frase oposta: "Ela é 

enfermeira. Ele é médico".  
 

O algoritmo foi treinado a partir do conteúdo de cerca de um trilhão de páginas na 
web. Mas tudo o que ele pode fazer é encontrar padrões, como a referência de que 
médicos tendem a ser do sexo masculino e enfermeiros do sexo feminino.  

 
O preconceito também pode aparecer na hora de ponderar. Assim como as pessoas, 

nossos futuros colegas de trabalho analisam os dados "botando na balança" - decidindo 
basicamente que parâmetros são mais ou menos importantes.  

 
Um algoritmo pode decidir que o CEP de alguém é relevante para sua análise de crédito 
- algo que já está acontecendo nos EUA -, discriminando, assim, pessoas de minorias 

étnicas, que costumam viver em bairros mais pobres.  
 

E não se trata apenas de racismo e sexismo. Podem surgir formas de preconceito que 
nunca sequer havíamos imaginado. Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia, passou a vida estudando os preconceitos cognitivos irracionais. Ele explicou 

a questão em entrevista concedida em 2011 ao blog Freakonomics:  
 

"Por sua própria natureza, os atalhos heurísticos produzirão preconceitos, e isso é 
verdade tanto para os seres humanos quanto para a inteligência artificial, mas as 
heurísticas da inteligência artificial não são necessariamente as humanas."  

 



Os robôs estão chegando e vão mudar para sempre o mercado de trabalho. Mas até 
que eles sejam um pouco mais parecidos com os seres humanos, vão precisar de nós 
ao lado deles. E, incrivelmente, tudo indica que nossos colegas do Vale do Silício vão 

nos deixar "bem na fita".  
 

Imposto sindical acabou. Mas espere até conhecer a contribuição negocial 

09/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicada em 17/10/2017 e atualizada em 06-

07-2018) 
 
STF sacramentou proposição da Reforma trabalhista de acabar com o imposto 

sindical. Para não ficar sem essa verba, aposta de sindicatos é em projeto de 
lei para contribuição negocial 
 

 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) sacramentou o fim do imposto sindical, acatando 
as mudanças propostas na reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de 

novembro de 2017, e determinou que essa contribuição deixou de ser obrigatória.  
 

Desde a aprovação da nova lei, em julho, centrais sindicais estão se mobilizando para 
tentar reverter a extinção dessa cobrança.  
 

O governo de Michel Temer (PMDB) inicialmente sinalizou a edição de medidas 
provisórias para “corrigir” eventuais falhas da nova legislação trabalhista, o que não 

ocorreu até o momento.  
 
Por isso, as centrais estão de olho em um projeto de lei que já tramita na Câmara dos 

Deputados e pode ser a salvação da lavoura. A proposta do deputado Bebeto (PSB-
BA) cria uma contribuição negocial que seria cobrada de todos os trabalhadores, 

inclusive os não sindicalizados. 
 
O projeto de lei foi proposto em 2016, como resultado dos trabalhos da Comissão 

Especial sobre Financiamento da Atividade Sindical.  
 

“O papel do sindicalismo e seu protagonismo são inegáveis. Contudo não se pode 
afirmar que o sindicalismo vive seus melhores momentos”, diz a justificativa do 

projeto, assinada por Bebeto e Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, 
que foi o presidente desta comissão.  
 

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a proposta agrada às centrais 
sindicais, mas tem a antipatia do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia (DEM-

RJ), que pode dificultar a tramitação.  
 
E, realmente, o projeto não foi muito longe. A última movimentação desse PL na 

Câmara foi em setembro de 2016, quando foi recebido pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP).  

 
O projeto também foi apensado à outra proposta, o PL 6706/2009, que reúne várias 
proposições que alteram a CLT. Outros 13 projetos estão apensados a essa proposta. 

Depois de anos na CTASP, todas as propostas estão na Mesa Diretora da Câmara desde 
fevereiro de 2018. 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/imposto-sindical-acabou-mas-espere-ate-conhecer-a-contribuicao-negocial-ddoyajhskuvhv3d14bo5f8ruz
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http://painel.blogfolha.uol.com.br/2017/10/14/sem-alternativa-para-fim-do-imposto-sindical-centrais-decidem-apostar-em-projeto-na-camara/


Como funciona a contribuição 
 

Entre os pontos do PL 5795/2016 estão a criação de um modelo de controle e 
prestação de contas e a chamada contribuição negocial, um valor cobrado 

mensalmente de empregados e empregadores, com exceção do mês da contribuição 
sindical – que agora está quase extinta. Esse dinheiro é que sustentaria a atividade 

sindical: poderia ser usado para o pagamento de despesas jurídicas, técnicas e 
administrativas.  
 

Os valores arrecadados seriam fixados em assembleia e não poderiam ultrapassar 1% 
da remuneração bruta anual do trabalhador. “A contribuição negocial será descontada 

de todos os trabalhadores membros da categoria profissional e de todos os 
representados pelas categorias econômicas, (...) ressalvado o direito de oposição”, diz 

a justificativa. 
 
Da forma como está redigida a proposta, essa contribuição negocial mensal seria 

distribuída de formas distintas, a depender da “fonte” de arrecadação: trabalhadores 
ou patrões. Os recursos arrecadados com os trabalhadores seriam repassados para o 

sindicato da categoria (80%), central sindical (5%), confederação (5%), federação 
(7%), Conselho Nacional de Autorregulação Sindical (2,5%) e Dieese (0,5%).  
 

A distribuição da verba arrecadada com os patrões é um pouco diferente: sindicato 
(85,5%), federação (5%), confederação (7%) e Conselho Nacional de Autorregulação 

Sindical (2,5%). Para os casos de não haver confederação ou federação, os 
percentuais correspondentes iriam para esse conselho de autorregulação. 
 

Quem não quiser ter os descontos de contribuição negocial poderá se opor. Mas precisa 
fazer isso por escrito à mesa que vai comandar a assembleia daquela categoria. “O 

não comparecimento à assembleia implica concordância tácita com a deliberação 
acordada, salvo impossibilidade de comparecimento decorrente de hipóteses legais”, 
diz o texto. 

 
Mais dinheiro 

Além da criação da contribuição negocial, a proposta prevê outras fontes de receita 
para os sindicatos.  
 

Uma delas é a “atualização” automática da contribuição sindical de acordo com a 
inflação – o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de outubro de cada ano. 

Essa contribuição varia de acordo com o capital social das empresas, que pagariam 
um tipo de alíquota de acordo com seu porte e um valor a acrescentar. 
 

Para se ter ideia, para uma empresa com capital social de até R$ 26,6 mil, a alíquota 
é de 0%, com valor a adicionar de R$ 213,42.  

 
Já para as empresas com capital superior a R$ 237,9 milhões, esse valor adicional 
seria de R$ 83,7 mil, também com alíquota zerada. Nessa contribuição também seriam 

incluídos empregados rurais (valor equivalente a um dia de trabalho), trabalhadores 
autônomos (R$ 88,92) e profissionais liberais (R$ 217,20). 

 
Hoje, sem as mudanças da reforma trabalhista, a contribuição de profissionais 

autônomos e liberais está congelada em R$ 5,70. Para os empregadores, ela varia 
entre R$ 11,40 e R$ 5.367,94. 
 

Pela proposta, a contribuição sindical também seria cobrada de servidores públicos. 
Inicialmente, Bebeto deixou a cobrança só para os funcionários públicos da União, mas 

depois admitiu ampliar para os servidores estaduais e municipais – mas isso não 
consta no PL que está tramitando na Casa. 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2091418


O relatório também chegou a acenar a possibilidade de cobrança dessas contribuições 
para os trabalhadores domésticos e até mesmo sobre o 13º de aposentados. 

 

Artigo: A importância dos sindicatos nas relações de trabalho 

09/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 08-07-2018) 

 
 Ainda que muitos sindicatos tornaram-se instrumentos de ação política no país, há de 

se reconhecer a importância das entidades sindicais 
 
Deverá ter grande reflexo nas entidades sindicais a decisão do STF em manter as 

alterações da reforma trabalhista que tornou as contribuições sindicais como optativas 
por parte dos trabalhadores, eis que pela alteração legal foram atingidas 

drasticamente com a redução na forma de subsistência financeira. Não é incomum 
encontrar pessoas manifestando alegria que agora os sindicatos deverão acabar, mas 
acredito que esta posição não seja a mais adequada. 

 
Ainda que se verifique que muitos sindicatos acabaram se tornando instrumentos de 

ação política no país, o que explica a reação contrária que muitos têm em relação aos 
mesmos, também há de se reconhecer a importância das entidades sindicais nas 
relações de trabalho. 

 
Os sindicatos têm uma função protetiva em relação aos seus representados, pois são 

eles que “dão a cara a bater” junto aos empregadores ou seus representantes 
sindicais, na defesa dos interesses dos trabalhadores.  

 
As negociações de aumentos salariais é um dos melhores exemplos sobre isso, eis que 

o sindicato assume para si o encargo de pressionar nas reuniões de negociação, 
fazendo com que o trabalhador fique protegido pelo anonimato, sendo resguardado de 
eventuais retaliações. 

 
São os sindicatos que ingressam com ação judicial para que o empregador seja 

obrigado judicialmente a cumprir o que diz a previsão legal 
 
Ao mesmo tempo, quando se verifica que alguma empresa está descumprindo uma 

norma legal, seja ela legislação ordinária ou fruto de negociação coletiva, são os 
sindicatos que ingressam com ação judicial para que o empregador seja obrigado 

judicialmente a cumprir o que diz a previsão legal, algo que se um trabalhador fizer 
enquanto ainda é empregado da empresa, pode acarretar em sua dispensa. 
 

Toda vez que um sindicato age de forma a representar a categoria, um grupo de 
trabalhadores ou um trabalhador de forma individualizada, está chamando para si a 

atenção, servindo como um escudo para aqueles que estão sendo representados. 
 
É verdade que muitas empresas não gostam da atuação ostensiva de muitas entidades 

sindicais, mas as empresas podem usar essa situação a seu favor.  
 

As entidades sindicais legítimas, atuantes e com a visão de que a empresa não é o 
“lobo mau”, acabam impedindo os empregadores de cometerem excessos, que 
costumeiramente criam tensões entre os trabalhadores. Se essas tensões não forem 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-importancia-dos-sindicatos-nas-relacoes-de-trabalho-dry30b12tv05vl81xi2rutkik


resolvidas logo, com certeza trarão grandes reflexos dentro do ambiente de trabalho, 
como a baixa de produtividade, absenteísmo, etc. 
 

Diante disso, a atuação sindical pode ser um bom instrumento de avaliação de gestão, 
eis que, quanto maior a presença do sindicato na empresa, significa que existem 

aberturas para que a entidade atue, geralmente ocasionadas por desvios 
administrativos ou relacionamento com os empregados, que, bem reavaliados, podem 

ser corrigidos. 
 
É fato que os sindicatos precisarão mudar a sua forma de se relacionar com os 

trabalhadores, para conquistá-los a ponto de que decidam pela contribuição à 
entidade, mas ao mesmo tempo as empresas devem sempre reavaliar a forma como 

conduzem o seu relacionamento sindical e passar a ver a atuação das entidades 
sindicais como um alerta de que algo pode ser melhorado na gestão da empresa. 
 

No final das contas, o sindicato acaba sendo importante tanto para o trabalhador 
quanto para o empregador, além do que, a existência da entidade sindical é essencial 

para se dar efetividade à previsão do “negociado prevalecer sobre o legislado” 
constante nos artigos 611-A e 611-B, da CLT. 
 

André Luiz de Oliveira Brandalise é advogado especialista em Direito Trabalhista 
Patronal e Negociado Sindical. 

 

Cresce o número de empregos para mulheres no Paraná 

09/07/2018 – Fonte: TN Online – Governo do Paraná (publicado em 05-07-2018) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Seguindo a tendência de saldo positivo de empregos no Paraná, nos primeiros 5 meses 

do ano, o Estado também é destaque na contratação de mulheres. O Paraná é o quinto 
colocado no ranking nacional da geração de novas vagas de emprego com carteira 

assinada no Brasil. 
 
Dentre os 100 municípios que mais geraram postos de trabalho para o público 

feminino, oito são do Paraná, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho. Entre janeiro e maio 

deste ano, foram criadas em todo o Estado 13.006 novas vagas ocupadas por 
mulheres. 

 
O saldo de destaque fica para a capital paranaense. Curitiba aparece no ranking como 
a quinta cidade do Brasil que mais criou postos de trabalho com carteira assinada para 

as profissionais.  
 

No acumulado, foram criadas na Capital 3.563 novas vagas. Na sequência está 
Maringá, que ocupa a 17ª posição e gerou 1.234 novos postos, São José dos Pinhais 
(26° lugar, com 935 vagas), Cascavel (34° lugar, com 817 vagas), Rio Negro (50° 

lugar, com 551 vagas), Foz do Iguaçu (55° lugar, com 530 vagas), Cianorte (62° 
lugar, com 482 vagas) e Guarapuava (89° lugar, com 372 vagas). 

 
O presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
(Ipardes), Julio Suzuki, diz que os oito municípios paranaenses com destaque no 

ranking estão em regiões diversas do Estado. “O fato dos municípios estarem 

https://tnonline.uol.com.br/noticias/cotidiano/67,468085,06,07,cresce-o-numero-de-empregos-para-mulheres-no-parana
http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/54997/CR8I4532.JPG


espalhados pelo Paraná mostra um Estado com políticas de igualdade eficazes, além 
de uma recuperação do mercado de trabalho em todo o Paraná”, afirma Suzuki. Ele 
ainda esclarece que esses números mostram uma recuperação importante, levando 

em conta o período de pós-crise que o Estado enfrenta. 
 

Na liderança dos setores que mais criaram vagas para mulheres nos primeiros cinco 
meses de 2018 está o setor de serviços. Sozinho este setor fez 13.078 novas 

contratações.  
 
Em segundo lugar está a Indústria, que também apresenta uma recuperação, tendo 

gerado 2.228 novas vagas. Suzuki diz que os números positivos no setor industrial é 
um importante indício da inserção das mulheres nos mercados ocupados 

prioritariamente por homens. 
 
Das atividades que mais contrataram profissionais femininas no Paraná o atendimento 

hospitalar lidera o ranking, com um saldo positivo de 1.096 vagas, seguida da 
atividade de fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (862 vagas) 

e atividades ligadas ao ensino fundamental (808). 
 
Na capital paranaense, as atividades líderes na contratação de mulheres estão ligadas 

ao fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiro (862 vagas), 
teleatendimento (660) e serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

(411). 
 
NÍVEL DE INSTRUÇÃO - Em termos de escolaridade, observa-se o predomínio da 

geração de vagas para as profissionais com, no mínimo, o ensino médio completo. A 
oferta de novas vagas para mulheres com ensino médio completo e superior 

incompleto chegou a 8.389. Já as vagas para as profissionais com ensino superior 
completo foram de 6.281. 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres 
estudam mais do que os homens, o que reflete em profissionais com um nível de 

instrução maior. 
 
O economista Alexandre Chaves, do Observatório do Trabalho da Secretaria Especial 

do Trabalho e Relações com a Comunidade, diz que a maior parte do saldo observado 
na criação de novas vagas para mulheres está dentro da faixa etária de 18 a 24 anos. 

 
 “A contratação nesta faixa é muito expressiva, cerca de 85% dos novos postos de 
trabalho para mulheres no Estado foram ocupados pelas jovens” afirma. Chaves 

também destaca que 64% dos empreendimentos contratantes são de negócios 
classificados na faixa entre um a 49 funcionários, com um saldo positivo de 8.426 

vagas. 
 

Convém o governo atentar mais para dados do IBGE que do Caged 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 08-07-2018) 
 

Baseado em entrevistas, a pesquisa do IBGE capta melhor o movimento dos 
trabalhadores  
 

Uma das categorias que o IBGE, o órgão oficial de estatísticas, adota nas pesquisas 
sobre o desemprego no país é a dos subutilizados por insuficiência de horas 
trabalhadas. 

 
São aquelas pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, mas que gostariam 

de trabalhar mais. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/convem-o-governo-atentar-mais-para-dados-do-ibge-que-do-caged.shtml


Não é possível afirmar que todos que estão formalmente empregados como 
intermitentes gostariam de ter uma jornada maior. 
 

Mas parece óbvio que boa parte deles não quer passar o mês inteiro sem renda. 
 

O Caged, baseado nos registros de admissão e demissão, não é comparável com a 
Pnad, do IBGE, que calcula as taxas de desemprego com base em entrevistas, embora 

caminhem em certa sintonia. 
 
Mas, como é baseado em entrevistas, o IBGE capta melhor o movimento dos 

trabalhadores. 
 

Por exemplo, quantos desistiram de procurar emprego porque não conseguiram uma 
realocação (os desalentados, que eram 4,6 milhões no primeiro trimestre, último dado 
disponível e o maior contingente da série histórica iniciada em 2012). 

 
E o IBGE, há tempos, alerta para a precarização do mercado de trabalho. 

 

 
Quem são os subutilizados no primeiro trimestre 

13,7 mi de desempregados (não trabalham, mas procuraram emprego nos últimos 30 dias antes da pesquisa)  
6,2 mi de subocupados por insuficiência de horas trabalhadas (trabalham menos de 40 horas semanais, mas queriam 

trabalhar mais)  
7,8 mi de pessoas na força de trabalho potencial (gostariam de trabalhar, mas não procuraram trabalho, ou que 

procuraram, mas não estavam disponíveis para trabalhar)  

24,7% é a taxa de desocupação no país  
Fonte: IBGE 

 
 
Isso não quer dizer que o trabalho intermitente é precário, já que é um registro formal 

que atende a certo tipo de ocupação que, não fosse pela modalidade, poderia ser 
ocupado pelo trabalho informal. 

 
Caso de garçons que engrossam o contingente de um buffet que vai organizar uma 
festa maior do que de costume, por exemplo. 

 
O problema é que postos desse tipo podem estar sendo ocupados por pessoas que 

gostariam de estar em um emprego mais comum. 
 
E quem trabalha menos horas do que gostaria é considerado mão de obra subutilizada, 

categoria que somava (na conta entram também desempregados e força de trabalho 
potencial) 27,7 milhões no primeiro trimestre. 

 
"Isso denota uma precarização do mercado", disse em maio, na divulgação desse 

número, Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. 
 
Não era novidade. 

Em fevereiro, Azeredo disse, também no material de divulgação do IBGE: "Por causa 
da crise econômica, o mercado não consegue impulsionar a criação de postos de 

trabalho de qualidade." 
 
Naquele mês, o crescimento de 1,8 milhão de pessoas empregadas foi praticamente 

calcado na informalidade. 
 

Ao contrário dos números secos de saldo de vagas que o Caged aponta, os dados da 
Pnad mostram que está difícil encontrar emprego, e quem consegue se sujeita a postos 
piores do que antes da crise. 

 



Em agosto o IBGE divulgará nova pesquisa com dados ampliados do emprego, 
referente ao segundo trimestre deste ano. 
 

Convém o governo olhar mais para eles do que para o Caged. 
 

Intermitente sem trabalho e renda infla estatísticas oficiais de emprego 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 08-07-2018) 

 
Sem os 20 mil contratos da categoria de novembro a maio, saldo de vagas 
CLT estaria no vermelho  
 

Uma pessoa que assinou contrato intermitente, mas não foi chamada para trabalhar 
e não recebeu salário é um empregado? Para o governo federal, sim. 

 
Ao divulgar o dado oficial que mede o desempenho do mercado de trabalho formal, o 
Ministério do Trabalho tem incluído os intermitentes na estatística, mesmo sem saber 

se de fato trabalharam. 
 

Esse tipo de contratação foi criada pela reforma trabalhista, em vigor desde novembro. 
O contrato, também conhecido como zero hora, não prevê uma jornada fixa. 
 

Isso significa que o trabalhador pode ser chamado esporadicamente e só recebe 
remuneração pelo período que prestou serviço. Se não for convocado, não tem salário. 

Desde a divulgação dos dados de novembro, o Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) traz a quantidade de intermitentes. 
 

O saldo positivo dessa modalidade tem aumentado o resultado geral, apesar de ainda 
ser pequeno se comparado ao total do mercado de trabalho. 

O presidente Michel Temer divulgou que, em maio, foram criados 33 mil novos 
empregos no Brasil. Mais de 3 mil, contudo, são intermitentes --quase uma a cada 10 
vagas. 

 
Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho disse que, 

considerando "as especificidades do trabalho intermitente", será feita uma estimativa 
da proporção de contratados nessa modalidade que efetivamente trabalharam. 
 

"O ministério está estruturando uma estratégia de monitoramento da evolução dessa 
modalidade de emprego, baseada em amostra estatisticamente definida de 

estabelecimentos e trabalhadores intermitentes registrados no Caged, com objetivo 
de verificar a proporção dos empregados admitidos nessa modalidade que estão 
efetivamente trabalhando no mês de referência, com qual jornada de trabalho e 

remuneração", informou. 
 

De novembro a maio, o saldo de intermitentes divulgado pelo governo supera 20 mil. 
No mesmo período, o resultado geral do Caged —ou seja, todos os tipos de 
contratação— é de 3,8 mil vagas. Isso significa que, sem os contratos zero hora, o 

saldo de novembro a maio estaria negativo. 
 

Especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Trabalho, 
Marcelo de Sousa diz que a intenção é fazer mudanças que acompanhem as novidades 

da reforma para "preservar a fidedignidade do Caged" e deixar a estatística confiável. 
 
A ideia, diz ele, é diferenciar os contratos zero hora para não contaminar o resultado. 

 
"À medida que o intermitente ganhar fôlego, nossa tendência é dar tratamento 

diferenciado para enxergar quem está inserido como celetista tradicional daqueles que 
eventualmente nem trabalharam no mês", afirma Sousa. 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/passados-seis-meses-nova-clt-ainda-esta-sendo-ajustada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/geracao-de-emprego-formal-cai-em-maio-e-e-a-pior-do-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/geracao-de-emprego-formal-cai-em-maio-e-e-a-pior-do-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/geracao-de-emprego-formal-cai-em-maio-e-e-a-pior-do-ano.shtml


Outro fator que pode afetar as estatísticas é a possibilidade de um mesmo trabalhador 
ter diversos contratos. 
 

O Caged contabiliza a quantidade de vagas abertas e fechadas, e não de pessoas. Isso 
significa que, se alguém tiver três contratos diferentes, será contabilizado três vezes. 

Em maio, segundo o ministério, 25 pessoas tiveram mais de um contrato intermitente. 
Como essa modalidade não garante que haverá trabalho de fato, a tendência é que os 

trabalhadores procurem ter vários contratos para aumentar a chance de serem 
chamados. 
 

Da mesma forma, empresas devem buscar formar um banco de contratos, de acordo 
com o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. 

 
"No intermitente, tem a falta de compromisso empresarial. A pessoa não vê um 
empregado como alguém essencial e não cria um vínculo", disse. 

 
Se o contrato zero hora é um desafio para o Caged, que é um registro administrativo 

com dados enviados pelas empresas, a captação dessa novidade é mais difícil para 
pesquisas domiciliares, como a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 
Contínua. 

 
A dificuldade começa com o próprio termo, de acordo com Cimar Azeredo, coordenador 

de trabalho e rendimento do IBGE. "Intermitente não é uma palavra que está no 
cotidiano. Fizemos testes e a palavra não é entendida por todo mundo. É um termo 
que vai pegar? Ou teremos que traduzir?", disse. 

 
Azeredo lembra que o morador que responde a pesquisa não necessariamente é a 

pessoa empregada. "Se não for, é ainda mais difícil." 
Na prática, um intermitente pode ser classificado como desempregado na Pnad, se 
tiver procurado um trabalho fixo e não tiver conseguido. Também é possível que ele 

seja classificado como subocupado, se tiver trabalhado menos horas do que desejava. 
 

Os defensores da reforma dizem que o contrato intermitente pode reduzir a 
informalidade. Para os críticos, contudo, pode ocorrer apenas a troca da jornada fixa 
pela flexível, sem ganhos ao trabalhador. 

 

Se trabalhador não é chamado, é como contrato de gaveta, diz técnico do 
Ipea 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 08-07-2018) 
 

Aguinaldo Maciente pede cuidado ao se computar os contratos intermitente 
em estatísticas  
 

O contrato intermitente só deve ser contabilizado como uma nova vaga de emprego 
se houver a informação de que a pessoa foi, de fato, chamada para trabalhar. 
 

Essa é a avaliação do coordenador da área de mercado de trabalho do Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada), Aguinaldo Maciente. 

 
"A gente vai precisar de cuidado para não inflar artificialmente", alerta o economista. 

Além de ser imprescindível verificar se os intermitentes de fato trabalharam, ele 
aponta que as características dessa modalidade podem levar as pessoas a buscarem 
firmar vários contratos para aumentar as chances de convocação. 
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Aguinaldo Maciente, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA - Reprodução  
Da mesma forma, as empresas tendem a criar um banco de trabalhadores com esse 

tipo de contrato. 
 

"Isso é um elemento que pode inflar ainda mais essas estatísticas", diz Maciente. 
Diante da necessidade de adaptar as estatísticas a novidades como o contrato sem 

jornada fixa, o Ipea atua em parceria com o Ministério do Trabalho para monitorar os 
efeitos da reforma trabalhista. 
  

Como avalia o uso das novas formas de contrato? 
Temos ainda uma capacidade limitada de saber o que está acontecendo com as novas 

modalidades, até por ser uma reforma bastante ampla e de trazer, de início, certa 
insegurança. 
 

Ainda há dificuldade das empresas de saber o que acontecerá com a validade das 
novas regras para contratos já existentes. Agora que Justiça do Trabalho está 

começando a normatizar isso. 
 
Talvez mais para o fim do ano as empresas venham a adotar mais, principalmente a 

modalidade intermitente em comércio e serviços, para atender demanda de fim de 
ano. 

 
Quais são as dificuldades para captar dados sobre intermitente? 
É um desafio para pesquisas domiciliares, como a PNAD, entrar nesses detalhes do 

contrato. 
 

Nem sempre quem responde o questionário sabe detalhes da modalidade de 
contratação das demais pessoas. 
 

Provavelmente será muito subdeclarada na PNAD a quantidade de intermitentes. 
Esses tipos novos de contratação devem aparecer de forma mais explícita nas 

estatísticas oficiais. 
 
Empresas declaram intermitente no Caged, mas não há dado sobre hora 

trabalhada. 
No Caged, quando aparece o trabalhador intermitente, não tem como saber se a 

pessoa foi convocada ou não para o trabalho. 
 
As empresas podem tender a montar como se fosse um banco de trabalhadores que, 

quando precisarem, podem chamar. 
 

As novas modalidades trazem detalhes que as estatísticas tradicionais não estavam 
acostumadas a mensurar. São probleminhas que o ministério e o IBGE estão tentando 

melhorar. 
 
Se o contrato intermitente não garante trabalho e remuneração, é adequado 

contabilizá-lo como criação de emprego? 
Temos de tomar bastante cuidado de computar o trabalho intermitente como vaga de 

emprego formal criada. Segundo regras internacionais que o IBGE adota, o trabalhador 
só é considerado empregado se tiver trabalhado pelo menos uma hora naquele mês. 



No trabalho intermitente, só se a gente souber que houve mesmo alguma 
remuneração naquele mês, ele pode ser computado como empregado. 
 

Se não foi chamado, é como se fosse contrato de gaveta. 
No próprio Caged, para computar criação de vaga mês a mês, a não ser que a gente 

tenha essa informação [remuneração] em algum momento, a gente nem deveria 
computar como vaga criada. 

 
Não temos certeza de quantos daqueles lá trabalharam efetivamente. A gente vai 
precisar de cuidado para não inflar artificialmente. 

 
Os empregadores tendem a firmar uma quantidade maior de contrato 

intermitente do que pretendem, de fato, convocar? 
Sim. O próprio garçom, por exemplo, no caso de um buffet, pode ter contratos com 
vários outros empregadores. 

 
Acredito que o intermitente desejará ter mais de um [contrato] para ter mais opção 

de ser chamado. 
 
Isso é um elemento que pode inflar ainda mais essas estatísticas se a gente só olhar 

para os números brutos, como estão presentes hoje. 
 

O saldo de intermitentes já afeta artificialmente o resultado total? 
Na movimentação dos trabalhadores como um todo, ainda não é muito significativo [a 
quantidade de contratos intermitentes]. Mas há perigo de acabar inflando. 

 
Em maio, 10% do saldo total de criação de emprego é intermitente. 

Nos meses em que tiver pouco saldo, positivo ou negativo, tem de ter cuidado extra 
para não computar muitos desses daí como vagas garantidas de emprego. 
 

Mas, claro, é um indicador positivo de que o tipo de contrato está começando a ser 
mais usado. 

 
Mesmo com as estatísticas longe do ideal, como avalia a contratação de 
intermitentes nestes primeiros meses? 

A movimentação que a gente consegue observar ainda é pequena, o que sinaliza que 
as empresas ainda estão testando essas modalidades. Começa com o setor de serviços 

e ainda é uma coisa que está difícil de saber se vai se alastrar mais para o mercado 
de trabalho. 
 

Inicialmente, a expectativa era que isso fosse ser um pouco mais rápido, mas por 
enquanto as empresas estão mais cautelosas. Pode estar havendo insegurança. 

 
O Ministério do Trabalho fez uma portaria para tentar regulamentar alguns aspectos, 

mas por enquanto vale praticamente o que estava na reforma [trabalhista]. 
 
Mesmo em relação ao intermitente, a empresa pode estar um pouco reticente, porque 

não deixa de ser um vínculo de trabalho e ainda não há uma jurisprudência formada. 
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CNI defende lei para destravar R$ 34 bi em investimentos em banda larga 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Projeto que define novo marco regulatório das telecomunicações vê 
resistência no Congresso  
 

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) pressiona os presidenciáveis a levarem 
adiante o projeto de lei que muda as regras da telefonia no Brasil para destravar R$ 
34 bilhões em investimentos em banda larga, especialmente nos grandes centros 

urbanos do país, onde estão os principais centros fabris. 
 

Sem isso, ainda segundo a CNI, não será possível levar a indústria para a era digital, 
à chamada Indústria 4.0, que prevê, principalmente, a automação das fábricas e a 

digitalização dos elos das cadeias produtivas. 
 
O projeto que define o novo marco regulatório das telecomunicações enfrenta 

resistência no Congresso desde que foi apresentado, em 2016. 
 

Parlamentares de oposição consideram que o texto leva a União a ter prejuízo ao abrir 
mão de bens atrelados à concessão para a prestação do serviço de telefonia. Esse 
patrimônio passaria para as teles mediante indenização aos cofres públicos. 

 
O principal ponto do projeto permite a migração dos atuais contratos de concessão 

para termos de autorização, que flexibilizam a gestão das operadoras —hoje 
amarradas a obrigações contratuais. Os investimentos em telefonia fixa, por exemplo, 
passariam para as redes de internet. 

 
O país tem quatro acessos de internet fixa por cem 

habitantes, segundo a Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações).  
 

Esse índice é menor que o da Argentina, que registra 
seis acessos fixos a cada cem habitantes, segundo a 

consultoria Teleco. 
 
Para o presidente da Abdi (Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial), Luiz Augusto de Souza 
Ferreira, com a oferta de internet atual a indústria só 

consegue levar adiante 40% das metas estabelecidas 
pelo programa do presidente Michel Temer voltado à 
Indústria 4.0. 

 
"Estamos fazendo um estudo para detalhar isso, 

mas, com a internet que temos hoje não há 
possibilidade de implementarmos o programa em 

todo o Brasil", disse Ferreira. 

 
"O programa federal pressupõe conectividade para uma análise de dados. Essa 

conectividade não pode ter variações grandes de velocidade. Ela requer constância e 
qualidade. Sem essa combinação fica tudo prejudicado." 

 
Vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio Exterior, a Abdi desenvolve estudos 
que subsidiam o governo na condução desse programa, que estimula a inovação. 

 
Levantamento da Abdi mostra que, com a total implementação do programa Indústria 

4.0, haverá uma redução anual de custos industriais de, no mínimo, R$ 73 bilhões. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/cni-defende-lei-para-destravar-r-34-bi-em-investimentos-em-banda-larga.shtml


Deste total, R$ 34 bilhões virão dos ganhos de eficiência, R$ 31 bilhões da redução de 
custos de manutenção de máquinas e outros R$ 7 bilhões da economia de energia. 
 

Isso porque todas as pontas da indústria devem estar online. Máquinas terão sensores 
e inteligência artificial.  

 
Avisarão, por exemplo, quando precisam de manutenção e darão o diagnóstico. A 

revenda também transmitirá à fábrica dados da comercialização do produto ou a 
prestação de um serviço. 

 

O governo se vale do programa para ajudar a 
reverter o desempenho do setor. 

 
Segundo o Ministério de Indústria, entre 2006 e 
2016, a indústria brasileira perdeu mais de 7% de 

sua produtividade.  
 

De acordo com o Índice Global de Competitividade 
da Manufatura, o Brasil caiu da 5ª para a 21ª 
colocação nesse período. 

 
Empresas estrangeiras que atuam no país e, no 

exterior, operam no padrão 4.0 reclamam da 
qualidade de internet no Brasil porque não 
conseguem digitalizar toda sua cadeia de produção 

--exigência da matriz. 
 

O problema chegou à CNI, que, na quarta-feira (4), 
detalhou essa situação para os presidenciáveis durante uma sabatina promovida pela 
entidade em Brasília (DF). 

 
Eles também receberam um estudo dos impactos que o projeto de telecomunicações 

exercerá na economia. 
De acordo com o estudo, a massificação da banda larga no Brasil proporcionaria 
acréscimo no PIB (Produto Interno Bruto) superior a R$1,4 trilhão até 2025. 

 
Estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplica), divulgado no final do ano 

passado, estimou o efeito dos serviços sobre os municípios.  
 
Após avaliar a internet em 5.564 cidades, o instituto identificou que 1% a mais de 

acesso à internet elevaria o PIB em até 0,19%. A análise concluiu que quanto maior a 
concentração urbana, maior o impacto sobre o crescimento. 

 

Analistas revisam previsões, e há quem veja dólar acima de R$ 4 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Estimativas do Itaú e do Bradesco preveem inflação a 4,1%  
 

Se o nervosismo do mercado é considerado por alguns analistas sinônimo de 
oportunidade, uma olhada mais de perto nas projeções dos principais indicadores 

econômicos indica que não faltarão chances de ganho nos próximos meses. 
 
Após uma primeira rodada de revisões para baixo do PIB (Produto Interno Bruto) deste 

ano, analistas passaram a reexaminar a trajetória do dólar, hoje ao redor de R$ 3,90. 
 

E também da inflação, cujas projeções saíram de 3,5% para 4% em apenas um mês, 
segundo o Banco Central. A projeção é de piora para os indicadores, num cenário que 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/analistas-revisam-previsoes-e-ha-quem-veja-dolar-acima-de-r-4.shtml


engloba os efeitos da paralisação dos caminhoneiros sobre os preços e a alta da 
aversão ao risco com a escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. 
 

 
Piora do cenário leva a projeções pessimistas 

0,8% de crescimento do PIB no ano já está no radar dos analistas 
R$ 4,20 pode chegar a cotação do dólar com a incerteza eleitoral 

4% seria o novo piso para inflação após a paralisação dos caminhoneiros 
7,25% de Selic; a taxa básica de juros seria impulsionada por nova pressão inflacionária 

 
Com real mais fraco e inflação um pouco mais pressionada, já há quem espere uma 
alta da taxa Selic em 2018, embora a maioria dos analistas ainda trabalhe com o juro 

básico no piso histórico (6,5%), pelo menos até o ano que vem. 
 
Entre os grandes bancos, o Itaú piorou, na sexta-feira (6), as expectativas para o dólar 

no fim do ano, de R$ 3,70 para R$ 3,90. Pesou na decisão o cenário internacional 
turbulento e a previsão de não aprovação das reformas, em particular das que geram 

dinâmica fiscal mais sustentável nos próximos anos. 
 
Em consequência, o banco elevou a projeção para a inflação de 3,8% para 4,1% este 

ano, influenciado ainda pelo reajuste acima do esperado na tarifa da Eletropaulo, de 
15% para as residências. 

 
Para completar o quadro, diante da deterioração das condições financeiras, o Itaú 
também reduziu as projeções de crescimento do PIB de 1,7% para 1,3% em 2018. 

 
O Bradesco manteve o cenário para o dólar em R$ 3,60 no fim do ano, contando com 

uma retomada da agenda de reformas. Ainda assim, o banco ajustou a projeção para 
a inflação de 3,9% para 4,1%. 
A estimativa ainda mantém a inflação abaixo do centro da meta, de 4,5% para 2018. 

Mas chama a atenção a velocidade em que as estimativas vêm sendo revisadas para 
cima. 

 
No caso do Bradesco, mais uma vez a surpresa com o reajuste acima do esperado 
para a energia elétrica em São Paulo e os efeitos da paralisação dos caminhoneiros 

sobre preços de alguns produtos alimentícios contaram na decisão. 
 

Apesar da piora do balanço de riscos, o banco ainda espera juros em 6,5% no fim do 
ano, pois julga incerto o efeito secundário da depreciação cambial sobre os preços. 
 

Mais pessimista, a MCM Consultores espera que a taxa de câmbio encerre 2018 em 
R$ 4,20, influenciada pelo elevado nível de incerteza em relação à eleição presidencial. 

Já a corretora Spinelli sentencia: "acabou a paz no IPCA". 
 

Em razão disso, apesar da desaceleração econômica, a Spinelli diz que há evidências 
de que o BC deve iniciar um ciclo de alta dos juros já ao fim de outubro, com outra 
elevação em dezembro. O movimento deve levar a taxa básica para 7,25% já neste 

ano. 
 

“Ainda há espaço para inflação abaixo da meta” 

09/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-07-2018) 
 

O economista André Braz, pesquisador do Ibre/FGV e coordenador do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) apurado pela instituição, considera o resultado da inflação oficial 

de junho, que atingiu 1,26%, mais que o triplo do mês anterior (0,40%), um “repique 
transitório”.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/guerra-comercial/


A explosão do IPCA em junho refletiu a combinação dos efeitos da greve, a pressão 
dos preços administrados e a desvalorização do real. Pelas pesquisas semanais que 
realiza para apurar o IPC-S, ele diz que há evidências de desaceleração dos preços.  

 
Por isso, acredita que esse repique de junho deve se dissipar neste mês. Para julho, 

Braz espera que a inflação fique abaixo de 0,30% e, no ano, pode ir 4,2%, no cenário 
mais pessimista, abaixo do centro da meta de 4,5%. A seguir trechos da entrevista. 

 
O IPCA de junho surpreendeu? 
Não, foi um resultado alto, 1,26%, mas já era esperado. Ele refletiu alta do câmbio, a 

greve dos caminhoneiros, a elevação de preços administrados e efeitos sazonais, como 
o aumento do preço do leite. 

 
Na sua avaliação a inflação vai desacelerar este mês ou a tendência é de alta 
daqui para frente? 

A inflação já está voltando. A expectativa é que a taxa recue fortemente em julho. 
 

Mesmo o câmbio nesse nível? 
O pass-through (repasse) cambial está muito contido, porque estamos com uma 
economia muito fraca e desemprego elevado. Por isso, não há muito fôlego para 

repasse, a não ser para gasolina, commodities.  
 

Mas para bens duráveis, como os eletroeletrônicos, está mais complicado repassar alta 
de custos neste momento. Não tem demanda para o preço atual, o que dirá para um 
preço mais alto. 

 
Não preocupa essa explosão da inflação em junho? 

Não. A nossa estimativa de inflação para o ano avançou, é claro. Mas está abaixo de 
4,5%, que é a meta. O nosso número, provisório ainda, para a inflação deste ano está 
em 4,2%. A previsão otimista é em torno de 4%. Já em julho vamos ter uma inflação 

abaixo de 0,30%, quem sabe.  
 

Em agosto, a inflação vai continuar muito baixa. Isso tudo não vai passar de um 
repique no mês de junho, por conta desses fatores que aconteceram ao mesmo tempo. 
Como fazemos acompanhamento semanal, os preços já mostram desaceleração. 

 
Mesmo com preços administrados num nível elevado em 12 meses, o sr. não 

espera uma inflação elevada daqui para frente? 
Não, porque do outro lado temos a alimentação que acumula no ano uma inflação 
muito baixa. Isso ajuda a compensar esse destaque de preços administrados. Mesmo 

que eles subam um pouco em julho, como energia elétrica em São Paulo, ou haja 
novas pressões da própria gasolina, ainda vai sobrar espaço para ter uma inflação 

abaixo da meta. 
 

Os IGPs (Índice Geral de Preços) estão pressionados. Isso não pode ser uma 
indicação de inflação mais alta no varejo? 
Apesar de os IGPs estarem acumulando uma variação mais forte do que o IPCA (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo), eles vão começar a ceder e encontrar o caminho do 
IPCA. Não devem desacelerar tanto quanto o IPCA, pois têm inflações de outros 

segmentos, que irão perder fôlego de forma mais lenta. Mas vão desacelerar por causa 
da demanda fraca e da variação cambial menor.  
 

Economistas revisam projeção do PIB de 2018 de 1,55% para 1,53% 

09/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A expectativa de alta para o PIB este ano passou de 1,55% para 1,53%, conforme o 
Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Banco Central. Há 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/economistas-revisam-projecao-do-pib-de-2018-de-155-para-153/


quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 1,94%. Para 2019, o mercado 
manteve a previsão de alta do PIB de 2,50%, ante 2,80% de quatro semanas atrás. 
 

No fim de junho, o BC reduziu sua projeção para o PIB em 2018, de 2,6% para 1,6%.  
A instituição atribuiu a mudança na estimativa à frustração com a economia no início 

do ano. 
 

No relatório Focus desta segunda-feira, a projeção para a produção industrial de 2018 
passou de alta de 3,17% para avanço de 2,65%. Há um mês, estava em 3,51%. No 
caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 3,10% para 

3,05%, ante 3,20% verificados quatro semanas antes. 
 

A pesquisa mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre 
a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 foi de 55,00% para 54,95%. Há 
um mês, estava em 55,00%. Para 2019, a expectativa permaneceu em 58,00%, ante 

57,05% de um mês atrás. 
 

IPCA para 2018 sobe de 4,03% para 4,17% segundo Boletim Focus 

09/07/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para o IPCA – o índice 
oficial de preços – de 2018. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-

feira, 9, pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 
4,03% para 4,17%. Há um mês, estava em 3,82%. 
 

Já a projeção para o índice em 2019 permaneceu em 4,10%. Quatro semanas atrás 
estava em 4,07%. O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2020, 

que seguiu em 4,00%. No caso de 2021, a expectativa permaneceu em 4,00%. Há 
quatro semanas, essas projeções eram de 4,00% para ambos os anos. 
 

A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está dentro da meta deste ano, 
cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 

3,0% a 6,0%). 
 
Na última sexta-feira, 6, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

informou que o IPCA de junho subiu 1,26%, sob o efeito da greve dos caminhoneiros, 
que perdurou até o início do mês passado. A taxa acumulada no primeiro semestre foi 

de 2,60% e nos 12 meses encerrados em junho de 4,39%. 
 
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio 

prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus foi de 3,83% 
para 4,10%. Para 2019, a estimativa do Top 5 seguiu em 4,00%. Quatro semanas 

atrás, as expectativas eram de 3,63% e 4,00%, respectivamente. 
 

No caso de 2020, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 4,00%, igual ao 
verificado há um mês. A projeção para 2021 no Top 5 seguiu em 3,75%, também igual 
ao visto um mês atrás. 

 
Selic 

A mediana das projeções para a Selic (taxa básica de juros) este ano seguiu em 6,50% 
ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar. Já a projeção para a Selic em 2019 
permaneceu em 8,00% ao ano, igual ao verificado há quatro semanas. 

 
No caso de 2020, a projeção para a Selic seguiu em 8,00% e, para 2021, também 

permaneceu em 8,00%. Há um mês, os porcentuais projetados eram de 8,00% para 
ambos os anos. 
 

IPCA%20para%202018%20sobe%20de%204,03%25%20para%204,17%25%20segundo%20Boletim%20Focus


Em 20 de junho, o Copom manteve a Selic no patamar de 6,50% ao ano. Na decisão, 
o colegiado não deu sinais de que vai manter a Selic neste nível nos próximos meses, 
ao contrário do que fez na reunião anterior, de maio.  

 
O Copom procurou ressaltar que as próximas decisões sobre juros dependerão da 

evolução da atividade, dos riscos para a inflação e das projeções para os índices de 
preços. Isso foi reiterado tanto na ata do Copom quanto no Relatório Trimestral de 

Inflação (RTI), divulgados no fim de junho. 
 
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de 

médio prazo, a mediana da taxa básica em 2018 seguiu em 6,50% ao ano, igual ao 
verificado um mês antes.  

 
No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic foi de 7,88% para 7,75%, ante 
8,00% de quatro semanas atrás. No caso de 2020, foi de 9,00% para 8,50% e, para 

2021, passou de 9,00% para 8,50%. Há um mês, estavam em 9,00% para 2020 e 
2021. 

 

IGP-DI de junho fica em 1,48%, ante alta de 1,64% em maio 

09/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou elevação de 

1,48% em junho, ante um aumento de 1,64% em maio, divulgou nesta segunda-feira, 
9, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
 

O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das projeções do mercado 
financeiro, que estimavam uma alta entre 1,23% e 1,95%, e abaixo da mediana 

projetada (1,60%), de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. 
 
Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 5,45% no ano, além de avanço 

de 7,79% em 12 meses. 
 

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O 
IPA-DI, que representa o atacado, teve alta de 1,67% em junho, após a elevação de 
2,35% registrada em maio.  

 
O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, teve um aumento de 1,19% em 

junho, ante um crescimento de 0,41% em maio. Já o INCC-DI, que mensura o impacto 
de preços na construção, apresentou alta de 0,97% em junho, depois do aumento de 
0,23% em maio. 

 
Segundo a FGV, o núcleo do IPC-DI de junho subiu 0,46%, após um aumento de 

0,19% em maio. O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a 
partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no 

varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 1,96% no 
ano e avanço de 3,34% em 12 meses. 
 

O período de coleta de preços para o índice de junho foi do dia 1º ao dia 30 do mês. 
 

Consumo das famílias perde fôlego e economistas cortam projeções para 
2018 

09/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 08-07-2018) 

 
O consumo, que surpreendeu no ano passado ao puxar o crescimento do País e era 

considerado o motor da retomada em 2018, perdeu fôlego. O desemprego, ainda 
elevado, já vinha segurando os gastos das famílias, mas a greve dos caminhoneiros 
piorou o cenário, minando a confiança de empresários e consumidores. Eles reduziram 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/igp-di-de-junho-fica-em-148-ante-alta-de-164-em-maio/
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a intenção de ir às compras e de fazer financiamentos. Nas lojas, o número de 
mercadorias encalhadas aumentou. 
 

Nas últimas semanas, economistas cortaram suas projeções para o crescimento do 
consumo em 2018. No relatório de junho, o Banco Central reduziu de 3% para 2,1% 

a projeção de alta para os gastos das famílias no ano.  
 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) também reviu a previsão: de 3,4% 
para 2,3%. A consultoria MB Associados reduziu de 3,5% para 2,6% a expectativa de 
crescimento do consumo. A mesma redução foi feita pela GO Associados. 

 
Sozinho, o consumo das famílias representa mais da metade do Produto Interno Bruto 

(PIB) e seu enfraquecimento pode comprometer a retomada econômica. “O mercado 
doméstico tem o maior peso na recuperação e de fato há uma expectativa pior sobre 
ele agora”, diz o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale. O consumidor, diz, 

tende a ficar mais ressabiado, especialmente com o risco eleitoral no segundo 
semestre. 

 
Segundo Nicola Tingas, assessor econômico da Acrefi, que reúne as financeiras, a 
greve dos caminhoneiros “acendeu uma luzinha amarela e o conjunto do ambiente 

econômico reforçou o sentimento de cautela”. Ele diz que a procura de crédito para 
financiar produtos de maior valor parou, o que levou as empresas do setor a cortarem 

a expectativa de alta na demanda de crédito de 7% para 5% neste ano. Em 2017, a 
alta foi de 5,2%. 
 

Para o diretor da consultoria MacroSector, Fabio Silveira, o que está travando o 
crescimento do varejo e do consumo é o elevado custo do crédito para empresas e 

consumidores. “O que impede o maior dinamismo do comércio neste ano é a redução 
modesta dos juros ao consumidor.” 
 

Dados do BC mostram que, entre dezembro de 2016 e maio deste ano, os juros básicos 
caíram mais de 50% e a taxa ao consumidor teve um corte bem menor, de 25%. “A 

redução dos juros para as pessoas físicas é marginal em relação à redução da taxa 
básica de juros”, diz Rafael Cagnin, economista do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi). 

 
Apesar de o cenário jogar contra uma alta mais acelerada do consumo das famílias, 

economistas apontam alguns fatores que podem trazer alívio no orçamento. Entre 
eles, estão a devolução do PIS/Pasep e a indenização dos bancos a poupadores que 
tiveram perdas com planos econômicos. Em conjunto, devem injetar R$ 50 bilhões na 

economia. 
 

Artigo: A maior derrota do Brasil 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 08-07-2018) 

 
Não há mais dúvida de que estamos em crise de raridade secular e num pacto 
pelo desastre  
 

 "Não exagere. Já saímos de crises iguais a esta ou piores." 
 

Em conversas com pessoas bem-postas na vida, da esquerda à direita, não raro é 
possível ouvir variantes desta frase depois de se expor com desânimo ou franca 
exasperação uma análise do que se passa com este país. 

 
É uma atitude que revela conservadorismo, menosprezo pelos pobres, indiferença 

obstinada e obtusa por fatos elementares. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2018/07/a-maior-derrota-do-brasil.shtml


É conservadora porque tolera a reincidência de crises tremendas, que seriam 
inexoráveis como as estações do ano, e o crescimento pífio nas últimas quatro 
décadas. 

 

 
Oferta de vagas com carteira assinada é a menor desde 2012, segundo levantamento 

do IBGE - Danilo Verpa/Folhapress  
 

É menosprezo pela miséria pelo motivo óbvio, porque os pobres se estrepam mais nos 
apagões nacionais. 
 

É crença entre mágica e equivocada na ideia de que podemos sair, sem mais, desta 
outra temporada no inferno e de que o Brasil não tenha um problema de fundo, antigo 

e grave. Mas essa doença crônica pode ser uma outra aberração deste país tão 
aberrante (entre os líderes mundiais de desigualdade, taxas de juros, taxa de 
homicídio e de mortes no trânsito etc.). 

 
Desde 1980, a renda (PIB) per capita brasileira cresce 0,8% ao ano (o que equivale a 

um crescimento atual da economia de 1,6% ao ano). Desde 1990, o Brasil foi o país 
que menos cresceu entre as 11 economias relevantes da América Latina, afora a 
Venezuela, extinta por um meteorito. 

 
Desde 1980, tivemos três recessões cataclísmicas. Vamos completar neste 2018 o 

segundo pior quinquênio de crescimento desde que se tem notícia (1901). 
 
Não há garantia de que saiamos deste pântano. Não existe necessariamente isso que 

se chama de "recuperação cíclica", apenas um conceito descritivo, pois existem 
depressões ou longas estagnações econômicas. 

 
Esta crise já seria anormal devido à variedade de desastres coincidentes e à 
acumulação de problemas antigos. Mais impressionante é o impasse político, a 

paralisia provocada por omissão ou por ação de quem imagina poder saquear as ruínas 
e sobreviver. 

 
Na economia, houve colapso fiscal, péssima alocação de capital, choques políticos de 
confiança (2013, estelionato eleitoral, luta política odienta, governo deposto, 

hecatombe político-policial), corrupção a ponto de causar desordem empresarial 
sistêmica, saturação de desordem tributária e regulatória, transbordamento do 

problema previdenciário, secas, o diabo. 
 
Não há ao menos tentativas de pactuar uma saída deste desastre, nenhuma reação 

social organizada. 
 

Há, por exemplo, veto a aumento de impostos, mas também saques adicionais como 
perdões tributários para empresas e ricos, planos bucaneiros de socializar prejuízos (o 

caminhonaço foi um deles, com apoio empresarial), castas burocráticas mordendo o 
seu butim, o entrincheiramento da casta política, na média corrupta etc. Há pois 
tentativas de levar o que resta do naufrágio. 

 
O desprezo pelo pacto em favor de saída mais rápida e socialmente justa da crise 

alimenta as resistências a reformas intragáveis mas necessárias do Estado, a começar 
pela Previdência. Economistas parecem ignorar esse problema sociopolítico óbvio. 
 



Dado o imobilismo, cresce a possibilidade de dobrarmos a aposta na barbárie nesta 
eleição, de nos tornarmos uma aberração até na violenta e autoritária América Latina, 
que, à esquerda ou à direita, tem eleito governos no espectro da civilização, no México 

ou na Argentina, no Chile ou no Uruguai. Nós estamos dançando na beira do abismo 
do inferno. 

 
Vinicius Torres Freire - Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em 

administração pública pela Universidade Harvard (EUA).  
 

Volkswagen: Rota 2030 fará com que inteligência e conhecimento fiquem no 
Brasil 

09/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 06-07-2018) 

 
O presidente da Volkswagen para a América do Sul e o Caribe, Pablo Di Si, disse nesta 
sexta-feira, 6, que o Rota 2030, nova política do governo para desenvolver o setor 

automotivo, vai fazer com que “a inteligência e o conhecimento continuem” no Brasil. 
 

Lançado ontem em Brasília, o Rota 2030 vai dar incentivo fiscal de R$ 1,5 bilhão por 
ano para as montadoras, que, em troca, terão de investir R$ 5 bilhões em pesquisa e 
desenvolvimento. O programa, feito para durar 15 anos, será enviado ao Congresso 

como uma medida provisória. Em razão disso, terá de ser apreciada pelos 
parlamentares em até 120 dias, sob pena de perder validade. 

 
O lançamento do Rota 2030, previsto inicialmente para o segundo semestre do ano 
passado, foi adiado diversas vezes por causa de divergências entre o Ministério da 

Fazenda e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). 
 

Enquanto a Fazenda relutava em dar incentivos, alegando que o País passa um por 
desequilíbrio fiscal, o Mdic ficou ao lado das montadoras, argumentando que os 
benefícios são necessários para manter no Brasil investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. 
 

No momento em que os dois ministérios disputavam uma queda de braço, as 
montadoras chegaram a ameaçar tirar ou reduzir investimentos do Brasil caso o 
programa não fosse lançado ou não contasse com estímulos suficientes. Com um final 

feliz para o setor, as empresas agora se preparam para se adequar às exigências do 
governo, que incluem metas de eficiência energética. 

 
“O programa irá contribuir para que haja mais previsibilidade para a indústria 
automobilística, promovendo investimentos em pesquisa e desenvolvimento no 

Brasil”, disse o presidente da Volkswagen.  
 

“Dessa forma conseguiremos que a inteligência, o conhecimento, continue aqui no País 
e possa, além de atender as demandas específicas dos consumidores locais, criar 

divisas para o Brasil por meio das exportações dessas inovações.”, acrescentou. 
 

Anfavea reduz estimativas de produção e exportação de veículos em 2018 

09/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 06-07-2018) 
 

Fabricantes agora projetam alta de 11,9% na produção e estabilidade nas vendas 
externas 
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A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) reduziu 
nesta sexta-feira suas projeções para produção e exportação de veículos novos do 
Brasil em 2018, mas manteve a expectativa de crescimento de 11,7 por cento nas 

vendas internas. 
 

A entidade agora projeta alta de 11,9 por cento na produção nacional de veículos em 
2018, ante previsão de crescimento de 13,2 por cento divulgada no início do ano. Já 

a estimativa de exportação foi revisada para estabilidade, ante projeção de alta de 4,5 
por cento em janeiro. 
 

"Estávamos vindo num ritmo mais forte de exportações, mas estamos começando a 
ver México e Argentina, os dois principais mercados do Brasil, refazendo suas 

encomendas", disse o presidente da Anfavea, Antonio Megale, a jornalistas nesta 
sexta-feira. 
 

Anfavea: alta da produção de veículos em junho é por perdas em maio 

09/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 06-07-2018) 

 
O presidente da Anfavea, Antonio Megale, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o aumento 
de 20,7% da produção em junho, na comparação com maio, é explicado pelo esforço 

das montadoras em recuperar o tempo perdido durante a greve dos caminhoneiros e 
pela preparação das empresas para o mercado em julho e agosto, que costumam ser 

dois dos melhores meses em vendas. 
 
Megale informou também que a associação decidiu revisar para baixo sua projeção 

para o número de unidades exportadas em 2018. Antes, esperava aumento de 4,5%. 
Agora, espera estabilidade em relação ao ano passado, quando 766 mil veículos foram 

vendidos para o exterior. 
 
A revisão, segundo o executivo, se deve a uma menor demanda de dois dos principais 

clientes das fabricantes instalados no Brasil: a Argentina e o México. "Eles começam 
a refazer os pedidos. O México tem uma incerteza ligada ao resultado da eleição e a 

Argentina tem sofrido com problemas cambiais e aumento de juros", disse.  
 

Anfavea mantém projeção de vendas: 2,5 milhões de veículos em 2018 

09/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 06-07-2018) 
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Emplacamento de automóveis e comerciais leves terá alta de 11,3% e os pesados, 
pouco abaixo de 25%  
 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) decidiu 
manter as projeções de vendas no mercado interno em 2018, com 2,5 milhões de 

veículos, sendo 2,42 milhões de automóveis e comerciais leves e 79,5 mil pesados, 
contados aí caminhões e ônibus. Dessa forma permanece a expectativa de alta de 
11,7% sobre 2017. A manutenção das projeções contrariou expectativas mais 

otimistas que existiam 45 dias atrás.  
 

“Já sabíamos que o crescimento do segundo semestre seria menor por causa dos bons 
resultados da segunda metade de 2017. Então veio a greve (dos caminhoneiros) e, 
como consequência, achamos mais prudente manter a previsão inicial do que fazer 
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uma pequena alteração do crescimento de 11,7% para 11,9%”, afirma o presidente 
da Anfavea, Antonio Megale.  
 

A expectativa da Anfavea para os automóveis e comerciais leves em 2018 é melhor 
que a da Fenabrave, entidade que reúne as associações de concessionários. Esta 

reduziu sua projeção de crescimento feita no começo do ano de quase 12% para os 
atuais 9,7% (veja aqui).  

 
Para os veículos pesados, as expectativas de ambas estão mais alinhadas. Se as 79,5 
mil unidades se confirmarem, a alta será próxima a 25%.  
 

VENDAS EM JUNHO E NO SEMESTRE 

 
Os emplacamentos totais de junho praticamente repetiram os de maio, com 202 mil 
unidades. O acumulado do ano teve 1,17 milhão de unidades licenciadas e alta de 

14,4%.  
 

Os automóveis somaram nos primeiros seis meses 957,9 mil unidades, anotando 
crescimento de 13% no semestre.  
 

Os caminhões atingiram 32 mil unidades no período, com alta expressiva no semestre, 
de 49,3%, mas apenas porque a primeira metade do ano passado foi muito ruim para 

o setor.  
 

Abastecer com etanol está mais vantajoso no Paraná e outros quatro estados 

09/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 08-07-2018) 
 

 
 
O inverno marca o início da safra de cana-de-açúcar que, pelas condições climáticas 

deste ano está sendo considerada boa. No entanto, isso não significa que seja 
vantajoso abastecer com etanol em todos os lugares.   
 

Com a safra, o litro do álcool chegaou ao menor preço desde 2015 e, o mercado 
acredita que até setembr, esse valor permaneça. No entanto, como as usinas estão 

concentradas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, abastecer com etanol é uma 
opção que só está compensando em cinco estados, considerados os preços médios das 
últimas semanas. São eles: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 

 
Em todos os demais e no Distrito Federal, a gasolina ainda sai mais em conta.  

 
Vale lembrar que para saber se a escolha do etanol é a melhor é importante que o 
preço do álcool esteja até 70% ao da gasolina. Ou seja, o preço deve ser pelo menos 

30% mais barato que o da gasolina, já que o etanol é menos eficiente do que a 
gasolina. Para calcular isso, basta multiplicar o preço da gasolina por 0,7: se o litro do 

etanol estiver abaixo do resultado da conta, é mais vantajoso; se estiver acima, não 
compensa. 
 

O preço médio da gasolina no País está em R$ 4,50, segundo levantamento da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que acompanha os preços 

http://automotivebusiness.com.br/noticia/27685/fenabrave-reduz-expectativa-de-crescimento-para-veiculos-leves
Abastecer%20com%20etanol%20está%20mais%20vantajoso%20no%20Paraná%20e%20outros%20quatro%20estados


praticados em mais de 5.000 postos do País. Isso significa que, para o etanol valer a 
pena, ele teria que custar menos do que R$ 3,15 po litro (R$ 4,40 X 0,70). 
 

Na média nacional, o litro do etanol está custando R$ 2,88, segundo a ANP. É 64% do 
preço da gasolina, 

 

Crise argentina afeta montadoras e projeção de crescimento no Brasil 

09/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 07-07-2018) 
 
As dificuldades enfrentadas pela economia argentina devem produzir efeitos negativos 

sobre a produção brasileira e condicionar a revisão do PIB (Produto Interno Bruto) 
deste ano, segundo relatório da IFI (Instituição Fiscal Independente).  

 
O país vizinho é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e, neste ano, tem 
enfrentado um cenário econômico conturbado e chegou a pedir ajuda ao FMI (Fundo 

Monetário Internacional).  
 

Um dos setores mais sensíveis a esse cenário é o automotivo. A Argentina recebe 76% 
da exportação do Brasil de veículos leves e 46% das de caminhões e ônibus, segundo 
a Anfavea, entidade que representa o setor automotivo.  

 
As vendas para o país vizinho também envolvem, segundo dados de 2017, grande 

volume de negócios nas áreas de máquinas e caldeiras (10%) e ferro e aço (4,5%).  
 
Para Celso Grisi, professor de comércio exterior da USP (Universidade de São Paulo), 

a queda na demanda por carros na Argentina deve afetar o PIB. As projeções de 
crescimento já foram revistas por causa da mobilização dos caminhoneiros. Está entre 

1% e 1,5%. A indústria automobilística representa cerca de 22% do PIB industrial e 
4% do total.  
 

"O setor vai apanhar mais um pouco com a crise na Argentina. Não acredito que vá 
representar mais que 3,5% do PIB neste ano [2018]. O impacto não é desprezível, 

apesar de não ser trágico", afirma.  
 
Mais preocupante, segundo ele, é uma possível repercussão na cadeia produtiva e nos 

empregos gerados pela produção de veículos.  
 

O Brasil tem superavit comercial com a Argentina. "Somos grandes compradores do 
trigo argentino, mas a balança comercial é mais favorável para o Brasil, devido aos 
bens manufaturados e semi-manufaturados que mandamos para lá", diz Otto Nogami, 

professor de economia do Insper.  
 

Segundo dados divulgados pela Anfevea nesta sexta-feira (6), as projeções já 
começaram a ser materializar.  

 
As vendas de veículos leves, caminhões e ônibus para o exterior ficaram em 64,9 mil 
unidades em junho, o que representa uma queda de 4,4% em relação ao mesmo mês 

do ano passado.  
 

"É um início de revisão dos pedidos de importação pelo lado da Argentina, e, 
consequentemente, das nossas exportações. Estamos olhando com um pouco de 
cuidado. Vínhamos em um ritmo mais forte", diz Antonio Megale, presidente da 

Anfavea.  
 

No acumulado de janeiro a junho, o avanço foi de apenas 0,5% na comparação com 
o primeiro semestre do ano passado.  
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/crise-argentina-afeta-montadoras-e-projecao-de-crescimento-no-brasil


O resultado levou a entidade a revisar sua projeção de que as exportações alcançariam 
800 mil unidades neste ano. Pelos novos cálculos elas devem ficar em torno de 766 
mil unidades, um número que o presidente da Anfavea ainda considera satisfatório.  

 
"Pelos pedidos que estão chegando da Argentina e do México, nossos principais 

mercados, acreditamos que ficaremos no mesmo nível de 2017, o que não é 
desprezível porque 766 mil unidades foi o recorde histórico da indústria 

automobilística. Não é ruim, mas infelizmente, um pouco abaixo das nossas projeções 
anteriores."  
 

A Argentina ingressou em uma disparada do dólar neste ano, com a dificuldade do 
governo de Mauricio Macri em proteger sua moeda da desvalorização, tendo de bater 

na porta do FMI (Fundo Monetário Internacional) e cortar as projeções de crescimento 
econômico do país pela metade.  
 

A revisão da estimativa de exportações também impacta as previsões da produção 
local.  

 
No primeiro semestre, a indústria produziu 1,43 milhão de unidades no Brasil, alta de 
13,6% até o momento, mas que deve arrefecer no segundo semestre, segundo 

Megale.  
 

Um dos mais sensíveis ao desempenho da economia argentina, a indústria automotiva 
já esperava que a crise do país vizinho afetaria as exportações de veículos, mercado 
que ajudou a retomar a produção em meio à queda nas vendas.  

 
A Argentina recebeu 76% dos carros nacionais enviados ao exterior em 2017. Entre 

os caminhões, o total chega a 46% da produção, segundo a Anfavea.  
 
Cerca de 762 mil automóveis brasileiros cruzaram as fronteiras no ano passado, o que 

representa 28% de tudo o que foi produzido no Brasil entre modelos leves, ônibus e 
caminhões.  

 
"Seguramente o mercado argentino vai cair entre 50 mil e 100 mil unidades neste 
ano, a maioria desses serão carros importados do Brasil. As vendas serão mantidas 

por veículos produzidos lá mesmo", afirma Antonio Filosa, presidente do grupo FCA 
(que reúne Fiat e Chrysler) na América Latina.  

 
Ao todo, a montadora exportou 121 mil automóveis em 2017, mais de 70% foram 
enviados para a Argentina, que hoje produz apenas o sedã Fiat Cronos e peças na 

fábrica de Córdoba.  
 

Na Ford, a preocupação maior está na linha de produtos que vêm da Argentina para o 
Brasil. Segundo Mauricio Greco, diretor de marketing da montadora, a empresa ainda 

está avaliando o cenário atual e espera que não haja problemas com a importação da 
linha Focus e da picape Ranger, fabricadas na cidade de Pacheco.  
 

A Volkswagen, que produz no Brasil o Gol, modelo que é líder no mercado argentino, 
não quis se pronunciar sobre questões de exportação.  

 
Além do hatch compacto da Volks, os outros quatro carros mais vendidos no país 
vizinho em 2017 foram feitos em fábricas brasileiras ou montados com peças 

nacionais: os Chevrolet Onix e Prisma, o Fiat Palio e o Ford Ka.  
 

O avanço da inflação faz os argentinos reduzirem seus gastos. De acordo com a 
Confederação Argentina da Média Empresa, as vendas a varejo caíram 2,5% nos 
primeiros cinco meses de 2018.  

 



No fim de abril, teve início uma corrida cambial que levou a uma depreciação de quase 
35% da moeda somente neste ano. Depois disso, o Banco Central projetou a inflação 
de 2018 em 27%.  

 
Antonio Filosa, da FCA, acredita que a Argentina pode se recuperar rápido e cita os 

US$ 50 bilhões (R$ 191,5 bilhões) emprestados ao país pelo FMI (Fundo monetário 
Internacional) como um sinal da credibilidade do governo de Maurício Macri.  

 
Contudo, nem mesmo os líderes argentinos são tão otimistas.  
 

O chefe de gabinete do governo, Marcos Peña, disse que deverá haver recessão no 
segundo semestre devido aos problemas cambiais, embora o ano deva fechar com 

saldo positivo.  
 
A Argentina cresceu 3,6% no primeiro trimestre de 2018 em comparação ao mesmo 

período do ano anterior, antes da da crise que desvalorizou o peso em 20%.  
 

O ministério da economia já tinha antecipado que esperava mais inflação e menos 
crescimento para o resto do ano.  
 

A partir do fim de abril, a situação saiu ainda mais do controle. O dólar disparou, as 
metas de inflação projetadas se mostraram irreais e diversos sindicatos começaram a 

marcar suas greves.  
 
Economistas argentinos acreditam que dificilmente a inflação no país será inferior a 

20%, mantendo-se como a maior da região, depois daquela da Venezuela em crise. 
  

Macri precisa enfrentar também problemas políticos e convencer a população de que 
o acordo com o FMI é bom, que comparações com a crise de 2001 não cabem porque 
a conjuntura é diferente e de que o governo está seguro de suas decisões. 

 

Dona da Mercedes poderá testar veículos autônomos em Pequim 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 08-07-2018) 
 
China emitiu licenças para várias montadoras permitindo testes em suas 

rodovias  
 

Pequim liberou testes da montadora alemã Daimler de carros autônomos em vias da 

cidade, tornando-se a primeira montadora internacional a receber essa licença na 
capital chinesa, disse a empresa nesta sexta-feira. 
 

A Daimler, dona da marca Mercedes, recebeu uma licença para testes de carros 
autônomos de nível altamente automatizado em Pequim depois de testes intensivos, 

disse a empresa em comunicado. 
 
A China emitiu licenças para várias montadoras, permitindo que testes veículos 

autônomos em suas rodovias. Entre as empresas liberadas para usar vias de Xangai e 
Pequim, estão a SAIC Motor, a startup de veículos elétricos NIO, e a gigante de 

tecnologia Baidu. 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/dona-da-mercedes-podera-testar-veiculos-autonomos-em-pequim.shtml


Protótipo do Mercedes-Benz F01, carro autônomo apresentado em 2015, durante a 
feira de eletrônicos CES - Steve Marcus/Reuters  
 

Preço do diesel parou de cair no país, diz agência nacional do petróleo 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 08-07-2018) 

 
Na semana passada, o litro do combustível foi vendido, em média no país, a 

R$ 3,384  
 

O preço do óleo diesel parou de cair no país, segundo mostra a pesquisa semanal de 
preços dos combustíveis divulgada na sexta (6) pela ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis). 
  

Na semana passada, o litro do combustível foi vendido, em média no país, a R$ 3,384, 
praticamente estável em relação aos R$ 3,389 por litro verificados pela agência na 
semana anterior.  

  
O valor é R$ 0,211 inferior ao verificado antes da greve dos caminhoneiros e R$ 0,404 

menor do que o vigente na primeira semana de paralisação.  
  
Em acordo com a categoria, o governo Temer se comprometeu com queda de R$ 0,46 

por litro nas bombas. Para isso, concedeu subsídio de R$ 0,30 aos produtores e cortou 
de R$ 0,16 em impostos, ao custo total de R$ 13,6 bilhões. 

  
A partir do dia 1º de julho, 13 estados passaram a cobrar menos ICMS sobre o diesel, 
como reflexo da queda do preço nas bombas nas semanas anteriores. Em alguns deles, 

porém, a ANP ainda não detectou repasse ao consumidor da redução na carga 
tributária. 

 
No Distrito Federal, por exemplo, o preço do diesel subiu 0,68% na última semana, 
para R$ 3,538 por litro. No dia 1º, o estado reduziu o preço de referência para a 

cobrança de ICMS de R$ 3,688 para R$ 3,562. 
  

O ICMS dos combustíveis é calculado com base em preços de referência definido 
quinzenalmente pelos estados, sobre o qual incidem alíquotas que variam por 
combustível e por estado. 

  
Denúncias de postos sobre a falta de repasses levaram a Secretaria Nacional do 

Consumidor a notificar no fim de junho sete distribuidoras de combustíveis, solicitando 
esclarecimento sobre seus preços. 
  

A consultoria especializada em análise de mercado Triad, porém, questiona os dados 
da ANP e diz que, em sua pesquisa, os preços já atingiram, no fim de junho, queda de 

R$ 0,42 por litro —considerado pelas distribuidoras o maior repasse possível antes de 
cortes no ICMS. 
  

A pesquisa da ANP apontou que o preço da gasolina também ficou estável na última 
semana, em R$ 4,495 por litro, na média nacional. Já o preço do etanol hidratado caiu 

de R$ 2,881 para R$ 2,833 por litro. 
 

Nissan admite manipulação em testes de poluição de veículos fabricados no 
Japão 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 08-07-2018) 

 
A montadora japonesa Nissan reconheceu nesta segunda-feira (9) que falsificou os 

resultados dos testes de poluição com métodos de controle inapropriados na maioria 
das fábricas no Japão. 
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As medições relativas às emissões de gases 
poluentes e os testes de economia de combustível 

não aconteceram de acordo com o protocolo 
estabelecido e os relatórios de inspeção foram 

baseados em valores alterados, indicou a Nissan em 
um comunicado. 

 
A Nissan, sócia da Renault, não informou o número 
de veículos envolvidos nem o período em que usou 

os métodos ilegais. 
 

A pedido das autoridades, a Nissan foi obrigada, a partir de setembro, a revisar a 
forma como são ou foram testados seus veículos, depois de reconhecer que pessoas 
não certificadas haviam assinado alguns documentos de controle.  

 
Durante a investigação interna, outras práticas inapropriadas foram reveladas e a 

empresa informou o ministério japonês dos Transportes antes de advertir a imprensa. 
"Investigações exaustivas sobre os fatos descritos, que incluem as causas e os 
antecedentes deste tipo de má conduta, estão em curso", afirmou a montadora. 

 

Compartilhamento de carros elétricos fracassa em Paris 

09/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-07-2018) 
 
Altos custos com reparos e limpeza tornaram o negócio da Autolib 

insustentável  
 

A ideia parece perfeita: em vez de adquirir um carro que ficará parado a maior parte 

do tempo, opta-se pelo uso compartilhado. Melhor ainda: os veículos são elétricos. 
Esse é o conceito básico do Autolib e seus carrinhos franceses, que, apesar da simpatia 
que despertam, tornaram-se um fracasso enquanto negócio. 

 
Os veículos circulam por Paris e seus arredores desde 2011. Há 100 mil usuários 

inscritos e cerca de 4.000 automóveis em 1.100 estações.  
 
É basicamente o mesmo esquema das bicicletas compartilhadas disponíveis na capital 

paulista. Porém, carros são mais complexos e caros que bicicletas. 
 

 
Estação de recarga da Autolib em Paris, na França - REUTERS  

 
Vincent Bolloré, dono da empresa que administra o sistema, viu o negócio tornar-se 
insustentável. Os custos com reparos e limpeza são tão altos e frequentes que 

deterioram as contas. 
 

Outras soluções modernas de mobilidade urbana passaram a disputar a atenção dos 
franceses, mas essa não é a principal questão. 
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O maior problema está na gênese humana e no seu talento em deteriorar o que é 
público. Se o carro é de todos, não é de ninguém. Perdem os franceses, principalmente 
os 270 funcionários envolvidos na operação do serviço. 

 
Em 2016, durante a cobertura do Salão do Automóvel de Paris, havia um ponto do 

Autolib em frente ao hotel em que eu estava hospedado, em Montparnasse. A pintura 
prateada esmaecida ressaltava os anos de uso. 

 
Pela janela, pude ver guardanapos deixados ali por algum usuário. Perguntei sobre o 
serviço a um funcionário do hotel, que relatou problemas com a limpeza. Motoristas e 

passageiros deixam guimbas de cigarro, restos de fast-food e outras porcarias a bordo. 
A imprensa francesa relata casos de arrombamento por moradores de rua, que 

dormem nos veículos. Usuários de drogas também são passageiros constantes. 
 
O contrato atual de concessão do serviço deveria ir até 2023 e lucrar o equivalente a 

R$ 250 milhões. Entretanto, a interrupção do serviço deixa uma dívida igualmente 
milionária.  

 
O contrato foi rescindido no fim de junho, e os carrinhos devem ser retirados das ruas 
de Paris até o fim deste mês. 

 
Vincent Bolloré vai continuar investindo em mobilidade eletrificada, mas sem oferecer 

serviços públicos. Sua empresa produz baterias, setor que tende a crescer com a 
chegada de novos carros híbridos e elétricos.  
 

Não se sabe ainda se outra empresa terá coragem de assumir o projeto Autolib e fazê-
lo ser rentável.  

 Só há duas alternativas para isso: ou muda-se o sistema de compartilhamento, ou o 
ser humano muda. 
 

Veículos híbridos e elétricos vão pagar menos IPI 

09/07/2018 – Fonte: R7 (publicado em 08-07-2018) 

 
Medida que entra em vigor em novembro, faz parte do programa Rota 2030, que dita 
as novas diretrizes da indústria automobilística 

 
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) terá alíquotas menores para veículos 

de propulsão híbrida ou elétrica. Essa medida, que foi publicada no Diário Oficial da 
União na última sexta-feira (6) e começa a valer a partir do dia 1º de novembro deste 
ano, faz parte do programa Rota 2030, que dita as diretrizes que a indústria 

automobilística brasileira deverá seguir nos próximos 12 anos. 
 

Atualmente, a legislação brasileira não concede incentivo fiscais para veículos de 
propulsão ecológica. Os elétricos pagam 25% de IPI, enquanto os híbridos seguem os 

mesmos critérios adotados para os carros convencionais, a combustão: 7% no caso 
de modelos com cilindrada até 1.0, 13% para capacidades cúbicas entre 1.0 e 2.0 e 
25% para os que têm motor maior que 2.0. 

 

 
Foto Shutterstock | Reprodução  
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Quando o novo texto entrar em vigor, a alíquota de IPI para modelos “verdes” vai 
variar de 7% a 18%, de acordo com critérios como peso e eficiência energética.  
 

Veículos híbridos cujo motor a combustão tiver tecnologia flex e, assim, puder 
consumir também etanol, terão ainda um desconto de 2 pontos percentuais 

no tributo. Veja os critérios: 
 

Veículos híbridos: 

Eficiência energética de até 1,10 
MJ/km 

Alíquota de IPI 

Peso até 1.400 kg 9% 

Peso entre 1.401 kg e 1.700 kg 10% 

Peso superior a 1.701 kg 11% 

Eficiência energética de 1,11 MJ/km 
até 1,68 MJ/km 

Alíquota de IPI 

Peso até 1.400 kg 12% 

Peso entre 1.401 kg e 1.700 kg 13% 

Peso superior a 1.701 kg 15% 

Eficiência energética superior a 1,68 

MJ/km 
Alíquota de IPI 

Peso até 1.400 kg 17% 

Peso entre 1.401 kg e 1.700 kg 19% 

Peso superior a 1.701 kg 
20% 

 

 
Foto Toyota | Divulgação  

 
Veículos elétricos: 

Eficiência energética de até 0,66 

MJ/km 
Alíquota de IPI 

Peso até 1.400 kg 7% 

Peso entre 1.401 kg e 1.700 kg 8% 

Peso superior a 1.701 kg 9% 

Eficiência energética de 0,67 MJ/km 

até 1,35 MJ/km 
Alíquota de IPI 

Peso até 1.400 kg 10% 

Peso entre 1.401 kg e 1.700 kg 12% 

Peso superior a 1.701 kg 14% 

Eficiência energética superior a 1,35 
MJ/km 

Alíquota de IPI 

Peso até 1.400 kg 14% 

Peso entre 1.401 kg e 1.700 kg 16% 

Peso superior a 1.701 kg 18% 



Eficiência energética é critério de IPI 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou que o 
Rota 2030 vai dar vantagens a produtos com maior eficiência energética e pensados 

sob a ótica da sustentabilidade. “As reduções dos impostos estão hoje baseadas na 
potência do motor e na forma como é movido, o tipo de combustível que usa.  

 
Queremos prestigiar a eficiência energética e a sustentabilidade”, disse após participar 

de evento promovido pela Ford em São Paulo, na última quinta-feira (5). 
 

Caminhões têm vendas e produção em alta, mas longe do recorde 

09/07/2018 – Fonte: R7 (publicado em 06-07-2018) 
/07/2018 | 12h27 

Semestre termina com com evolução de 49,3% nos emplacamentos e sem 
regras de eficiência energética pelo Rota 2030  
 

Os primeiro seis meses de 2018 foram bastante positivos para as vendas de 
caminhões. A Anfavea, entidade que representa os fabricantes de veículos, aponta 

que 32 mil veículos foram emplacados entre janeiro e junho, com evolução de 49,3% 
na comparação com o mesmo intervalo de 2017.  
 

“É um número ainda distante dos anos recorde, mas que mostra crescimento forte e 
importante”, avalia Antonio Megale, presidente da associação das montadoras.  

 
Em junho o resultado ficou praticamente estável em relação ao mês anterior, com leve 
aumento de 1,4% nas vendas e de expressivos 35,2% em relação ao registrado há 

um ano.  
 

Já a produção de caminhões teve em ritmo menor no primeiro semestre. Com 49,5 
mil unidades, houve evolução de 37,7% em relação ao mesmo período de 2017. Em 
junho foram fabricadas 8,6 mil unidades, volume 16,3% superior ao anotado em maio 

e ainda 27% maior do que o de um ano atrás. Megale aponta que os resultados foram 
afetados pela greve dos caminhoneiros:  
 

“Apesar de ter durado apenas alguns dias no fim de maio, a 

paralisação teve impacto na confiança na economia.”, observa 
Megale. 
 

As exportações do segmento evoluíram 5,1% no ano, para 14,3 mil unidades. Em 

junho foram vendidos em outros países 2,4 mil caminhões nacionais, número 39% 
maior que o de maio, mas 11% inferior ao de junho do ano passado.  

 
O segmento de ônibus teve resultados mais tímidos, com 5,5 mil licenciamentos nos 
seis primeiros meses do ano, número que representa retração de 7,2%. Em contração 

de 27,5% sobre maio, junho contou com a negociação de 909 chassis.  
 

Apesar da baixa sobre o mês anterior, o volume supera em 13,8% o registrado há um 
ano. A produção das fabricantes do segmento chegou a 14,9 mil unidades no 
acumulado do ano, com evolução de 49,7%. Boa parte deste volume foi destinado às 

exportações, que avançaram 15,1% para 4,7 mil chassis. 
 

Apesar da movimentação do primeiro semestre, a Anfavea manteve as projeções que 
traçou no início deste ano.  
 

A entidade espera que o mercado interno encerre 2018 com 79,5 mil veículos pesados 
vendidos, somando caminhões e ônibus, com expansão de 24,7%. Já a produção tende 

a alcançar 15,4 mil unidades, com expansão de 11,3%.  

ROTA 2030 SEM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA CAMINHÕES  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27699/caminhoes-tem-vendas-e-producao-em-alta-mas-longe-do-recorde


O aguardado Rota 2030, conjunto de regras para a indústria automotiva que foi 
anunciado na quinta-feira, 5, após mais de um ano de negociações, ainda não define 
metas de eficiência energética para o setor de caminhões.  

 
“O Rota 2030 terá três ciclos de cinco anos. É um assunto complexo porque não há no 

mundo regras muito definidas para veículos pesados. Vamos discutir e pensar na 
implementação de metas de eficiência no segundo ciclo”, diz Megale.  

 
Os grupos de trabalho que desenharam o programa chegaram a discutir eficiência 
energética para caminhões, algo que era defendido principalmente por fornecedores 

da cadeia produtiva. Fonte envolvida na negociação apontou que houve resistência 
das montadoras em avançar para definir objetivos de melhoria de consumo e de 

emissões para caminhões.  
 
Apesar de o segmento não ter recebido definições nessa área, os veículos pesados 

serão impactados pela exigência de novos itens de segurança, como acontece com as 
fabricantes de veículos leves.  

 
“Teremos um cronograma específico de introdução de tecnologias de segurança em 
modelos pesados”, detalha Megale.  

 

Venda de máquinas agrícolas cresce quase 50% em junho 

09/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 06-07-2018) 
 
Perspectivas para o segundo semestre levam fábricas a rever para cima 

projeção anual  
 

As máquinas agrícolas e de construção deram um grande salto em junho, com a 

venda de 4,9 mil unidades e alta de quase 50% sobre maio (exatos 49,8%). No 
acumulado do ano foram entregues 19,9 mil unidades e ainda persiste uma pequena 
retração de 2,3% ante o primeiro semestre do ano passado. 

 
Mas o cenário é de otimismo para o segundo semestre e levou os fabricantes a rever 

para cima a projeção do mercado interno. Em vez de 44 mil unidades e alta de 3,7%, 
a previsão agora é de 45,4 mil máquinas e acréscimo de 7%. Os números foram 
divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea).  
 

“Vemos somente expectativas positivas para o agricultor brasileiro”, 

afirma o vice-presidente da entidade, Alfredo Miguel Neto. 

 
“Há uma forte demanda global por alimentos e a desvalorização do real favorece o 

produtor. Esse fator vem gerando a antecipação de negociações da soja pelo bom 
preço”, afirma o executivo.  

 
O Miguel Neto ressalta também outros fatores, como o baixo índice de inadimplência 
atual e os impasses comerciais entre Estados Unidos e China.  

 
“E é provável que o Brasil supere os Estados Unidos este ano em produção de soja”, 

estima o presidente da Anfavea, Antonio Megale, que também comemora os dados de 
exportação. 
 

No primeiro semestre as fábricas enviaram US$ 1,7 bilhão em máquinas agrícolas e 
rodoviárias, 42,9% acima na comparação interanual. “O valor é recorde para o 

primeiro semestre”, recorda Megale. Em unidades, no entanto, o País enviou 6,1 mil 
máquinas nestes seis meses, registrando pequena alta de 2,1%. 
 

O cenário atual na Argentina, principal comprador das máquinas brasileiras, forçou a 

http://automotivebusiness.com.br/noticia/27698/governo-libera-o-rota-2030
http://automotivebusiness.com.br/noticia/27698/governo-libera-o-rota-2030
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27704/venda-de-maquinas-agricolas-cresce-quase-50-em-junho


Anfavea a rever para baixo a projeção de exportações: em vez de 15,4 mil unidades 
e acréscimo de 9,9%, a entidade estima agora 15 mil e aumento de 7%. A redução 
decorre da seca no país vizinho e da desvalorização do peso.  

 

PRODUÇÃO: TAMBÉM REVISTA PARA CIMA 

 

Como consequência do aumento do consumo interno de máquinas previsto para o 
segundo semestre, a Anfavea fez uma leve revisão para cima a produção anual. Em 
vez de 59,4 mil unidades e alta de 12,1%, a entidade acredita agora em 60,4 mil 

máquinas e acréscimo de 14% 
 

"O que vemos são ações para aumentar a arrecadação", diz presidente da 

Marcopolo S.A 

09/07/2018 – Fonte: EM.com 

 
Mesmo com indicadores econômicos ainda fragilizados, para a Marcopolo, uma das 

maiores fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo, as vendas têm apresentado 
um comportamento favorável, o que vem refletindo nos seus números. A companhia 
fechou 2017 com crescimento de 11,7% e conseguiu no primeiro trimestre de 2018 

chegar ao melhor desempenho para o período desde 2013. 
 

Mas Francisco Gomes Neto, 
presidente da empresa desde 
2015, tem alguns desafios pela 

frente. Um deles é no mercado 
argentino, onde mantém uma 

sociedade com duas empresas.  
 

Outro é resultado de uma recente 
decisão do governo do presidente 
Michel Temer (MDB), que cortou 

expressivamente a alíquota do 
Reintegra, programa que desonera 

exportadores, para subsidiar a 
redução do preço do diesel depois da greve dos caminhoneiros. 
 

Para o executivo, a redução do benefício tributário, “quase eliminado com o objetivo 
de elevar a arrecadação”, pode ter como efeito no médio e no longo prazo o 

comprometimento da competividade das empresas, inclusive da Marcopolo, afetar a 
competitividade e provocar a redução de investimentos.  
 

Além desse problema, Gomes Neto lembra o fato de o governo não ter conseguido 
aprovar a Reforma da Previdência até agora, o que deve ficar para o próprio político 

eleito para o Palácio do Planalto, o que também mexe com a confiança dos 
investidores. 
 

Apesar da mudança na regra do Reintegra, Gomes Neto mantém o entusiasmo, 
especialmente em relação ao mercado internacional – em boa medida, por conta do 

comportamento das vendas no continente africano. 
 
A aprovação da reforma trabalhista e o adiamento da reforma da previdência 

tiveram algum impacto?   
  

A reforma trabalhista provocou uma redução das ações trabalhistas em geral, o que 
beneficia ou deixa de prejudicar todas as empresas. A não votação da reforma da 
previdência afeta a economia como um todo ao reduzir a confiança dos investidores 

na capacidade de o país ajustar seus custos à realidade de seu orçamento.  
 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/07/09/internas_economia,972148/u201co-que-vemos-sao-acoes-para-aumentar-a-arrecadacao-u201d.shtml
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Por outro lado, o que vemos são ações do governo buscando aumentar sua 
arrecadação por meio da quase eliminação do Regime especial de reintegração de 
valores tributários para os exportadores (Reintegra). Evidentemente que no médio e 

longo prazo todas as empresas, incluindo a Marcopolo, são afetadas em sua 
competitividade e redução de investimentos. 

 
As eleições presidenciais estão mais imprevisíveis do que nunca. Isso tem 

afetado os negócios? 
A eleição afeta diretamente o segmento, que está ligado ao “folego” dos municípios, 
estados e governo federal em investir. Por outro lado, a retração de demanda 

registrada nos últimos anos fez com que a frota nacional ficasse mais velha e 
precisasse ser renovada. Esta renovação está acontecendo e precisará continuar para 

que o Brasil mantenha seus níveis de qualidade e eficiência na prestação dos serviços 
de transporte e mobilidade. 
 

Já é possível perceber sinais de recuperação da economia brasileira? 
Sim. Desde o segundo semestre de 2017 o mercado brasileiro de ônibus começou a 

retomar. Primeiro no segmento de rodoviários e, neste ano, também nos segmentos 
de urbanos e micro-ônibus.  
 

Com isso, a Marcopolo fechou 2017 com crescimento de 11,7% em seus negócios e, 
no primeiro trimestre de 2018, alcançou o melhor desempenho para o período, desde 

2013. A empresa registrou receita líquida consolidada de R$ 764,8 milhões 
(crescimento de 37,9%) e lucro líquido consolidado de R$ 30,9 milhões, contra receita 
de R$ 554,6 milhões e um lucro de R$ 3,2 milhões do mesmo período do primeiro 

trimestre de 2017.  
 

Esse crescimento foi reflexo do maior faturamento no mercado doméstico e de 
exportações, que apresentaram respectivamente, um aumento de 122,7% e 39,6%, 
em valores, quando comparados com o primeiro trimestre do ano anterior. 

 
Como o mercado internacional tem se comportado? 

Enquanto a produção brasileira de carrocerias de ônibus cresceu de 59,4%, a produção 
nas fábricas brasileiras da Marcopolo subiu 76,7%, em relação ao ano anterior. As 
exportações continuaram fortes, com crescimento de 46,3% no volume de unidades 

produzidas em comparação com o primeiro trimestre de 2017.  
 

As vendas ao continente africano permanecem em destaque, reflexo do 
amadurecimento de iniciativas estratégicas voltadas à exportação, como o Projeto 
Conquest e a abertura de escritórios regionais para maior aproximação com os 

mercados internacionais. A expectativa é de manutenção do crescimento das 
exportações, com ampliação da representatividade dos mercados da América Latina 

na composição de vendas ao longo de 2018. 
 

O câmbio tem ajudado? 
A questão cambial é tratada com muita naturalidade pela Marcopolo. Em sua 
estratégia, a empresa entende que precisa ser competitiva e eficiente 

independentemente da variação cambial. Nosso plano estratégico é bem definido e 
determinado para ampliar, gradativamente, a sua presença no mercado internacional.  

 
Independentemente da força e importância do mercado brasileiro de ônibus, um dos 
mais relevantes do mundo, a empresa tem como meta crescer suas operações no 

exterior, tanto por intermédio do aumento das exportações a partir do Brasil, o que 
vem sendo conquistado ano após ano, como também pela aceleração dos negócios de 

suas unidades estrangeiras. 
 
Como é trabalhar com tanta imprevisibilidade em relação ao dólar? 

A valorização ou desvalorização do real em relação às moedas dos países para os quais 
a empresa exporta é muito importante. No momento, a cotação está favorável, o que 



tende a colaborar com o crescimento das exportações. Mas sabemos que essa relação 
pode mudar, como já ocorreu, e fazer com que o produto brasileiro perca a sua 
competitividade e, consequentemente, as vendas diminuam ou se tornem menos 

rentáveis.  
 

A Marcopolo tem, ao longo dos últimos anos, alcançado os seus objetivos e crescido 
internacionalmente. Os negócios no exterior cresceram significativamente e passaram 

de R$ 1,07 bilhão, em 2013, para R$ 1,79 bilhão, no ano passado.  
 
As exportações pularam de 2.129 unidades enviadas ao exterior em 2013, para 3.271 

unidades em 2017. No ano passado, as unidades controladas no exterior produziram 
2.029 unidades, volume correspondente a 19,0% da produção consolidada da 

Marcopolo. Em que pese a retração de 5,5% nos negócios, essas operações 
mantiveram suas metas de desempenho. 
 

Como está a operação da Marcopolo na Argentina, que enfrenta dificuldades? 
A Marcopolo atua na Argentina há muitos anos, por intermédio de parceiros locais, a 

Metalpar e a Metalsur, que cobrem os segmentos de ônibus urbanos e rodoviários. No 
segmento de rodoviários exportamos carrocerias do Brasil.  
 

No ano passado, a Metalpar e a Metalsur apresentaram bom desempenho, 
beneficiando-se das boas perspectivas econômicas para o país. Mas neste ano ambas 

as operações estão sendo impactadas pela retração da economia local e a forte 
desvalorização do peso argentino. 
 

Os principais indicadores da economia e seus reflexos nos contratos da 
empresa permitem trabalhar com a possibilidade de recomposição de seus 

custos e aumento de preço? 
 
Depois de três anos muito ruins para a indústria brasileira de ônibus, talvez o cenário 

agora poderá ser mais positivo e promissor, mas a questão de custo e preço ganhou 
caráter vital para os operadores e isto é um aspecto muito delicado.  

 
Ao longo desse período, a Marcopolo desenvolveu várias ações visando ganhar ainda 
mais competitividade, produtividade e minimizar os efeitos da retração da demanda 

nos seus resultados operacionais, atuando também na redução de despesas e custos 
indiretos, no aumento da eficiência operacional e na melhoria do capital de giro pela 

redução de estoques e recebíveis.  
 
A fabricante optou por adotar uma política de recomposição de seus preços, sempre 

com base na elevação dos custos, principalmente das commodities, e de acordo com 
a capacidade de cada mercado em assimilar tais elevações de custos e preços. 

 

Cobre se recupera, após perdas causadas por tensões comerciais 

09/07/2018 – Fonte: Isto É 
 
Os futuros de cobre operam em alta significativa nesta manhã, recuperando-se de 

perdas geradas por tensões comerciais nas últimas semanas. 
 

Por volta das 8h35 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal 
Exchange (LME) subia 0,96%, a US$ 6.369,00 por tonelada. 
 

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para 
entrega em setembro avançava 1,03%, a US$ 2,8530 por libra-peso, às 9h05 (de 

Brasília). 
 
Nos últimos tempos, o cobre e outros metais foram pressionados por preocupações 

relacionadas a um embate comercial entre EUA e China. Na sexta-feira (06), os EUA 

https://istoe.com.br/cobre-se-recupera-apos-perdas-causadas-por-tensoes-comerciais/


cumpriram a promessa de impor tarifas de 25% sobre US$ 34 bilhões em produtos 
chineses. No mesmo dia, Pequim retaliou com tarifação idêntica sobre bens 
americanos do mesmo valor. 

 
Apenas o cobre acumulou perdas de 12,7% ao longo do último mês, enquanto outros 

perderam ao menos 8% no mesmo período. Alguns analistas, porém, acreditam que 
o movimento recente de liquidação dos metais pode ter sido exagerado. 

 
“Efeitos comerciais diretos no Produto Interno Bruto (PIB) provavelmente causariam 
impacto limitado na demanda por cobre, a menos que a situação se deteriore para 

uma guerra comercial entre os EUA e o mundo”, disseram estrategistas do ING em 
nota a clientes. 

 
Além disso, o índice DXY do dólar se enfraquece nos negócios da manhã, tornando os 
metais mais atraentes para quem utiliza outras moedas. 

 
Entre outros metais na LME, o viés era positivo. No horário indicado acima, o alumínio 

subia 0,86%, a US$ 2.104,50 por tonelada, o estanho avançava 0,31%, a US$ 
19.445,00 por tonelada, o níquel ganhava 0,9%, a US$ 14.085,00 por tonelada, e o 
chumbo aumentava 0,77%, a US$ 2.362,00 por tonelada.  
 


