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Novos Projetos de Lei - Núcleo de Assuntos Legislativos- nº 23. Ano XIV. 19
de julho de 2018
19/07/2018 – Fonte: CNI
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
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Empresário segue com confiança baixa
19/07/2018 – Fonte: CNI
O ICEI ficou em 50,2 pontos, mantendo-se próximo à linha divisória de 50 pontos, que
separa confiança de alta de confiança.
O resultado representa um aumento de 0,6 ponto. O ICEI de julho de 2018 é ainda
0,4 ponto inferior ao registrado em julho de 2017 e 3,9 pontos abaixo da média
histórica do índice.
Julho/2018

Confiança dos empresários está quase 4 pontos abaixo da média histórica,
informa a CNI
19/07/2018 – Fonte: CNI
Confiança dos empresários está quase 4 pontos abaixo da média histórica,
informa a CNI
ICEI subiu para 50,2 pontos em julho, mas não reverteu a queda registrada em junho.
A confiança é maior na região Norte e menor no Sudeste

Depois da queda recorde de 5,9 pontos em junho, provocada especialmente pelos
prejuízos da greve dos caminhoneiros, o Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) aumentou 0,6 ponto e ficou em 50,2 pontos em julho, muito próximo da linha
divisória que separa a confiança da falta de confiança.
O indicador está 0,4 ponto abaixo do de julho de 2017 e 3,9 pontos inferior à média
histórica que é de 54,1 pontos. As informações são da pesquisa divulgada nesta
quinta-feira (19), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“A confiança do empresário segue baixa, um mês após o fim da paralisação dos
serviços de cargas”, diz a pesquisa. “A solução para paralisação dos transportes de
cargas ainda não está totalmente construída. A questão da tabela de fretes ainda gera
muitas incertezas”, avalia o economista da CNI Marcelo Azevedo.
A confiança é maior entre os empresários da região Norte, onde o ICEI alcançou 53,1
pontos, e menor no Sudeste, onde o índice foi de 48,4 pontos. No Sul, o ICEI ficou em
49,6 pontos, no Nordeste, em 51,1 pontos e, no Centro-Oeste, em 51,5 pontos. Os
indicadores da pesquisa variam de zero a cem pontos. Quando estão acima de 50
pontos mostram que os empresários estão confiantes.
COMPONENTES DO ICEI – De acordo com a CNI, a leve recuperação do índice em
julho é resultado da percepção menos negativa sobre as condições atuais da economia
e dos negócios.
O índice de condições atuais subiu para 43,6 pontos em julho, mas continua abaixo da
linha divisória dos 50 pontos que separa percepção de melhora da de piora das
condições correntes. O indicador de expectativas sobre o desempenho das empresas
e da economia nos próximos seis meses subiu 0,3 ponto em relação a junho e ficou
em 53,5 pontos.
O ICEI antecipa tendências de investimento na indústria. Empresários pouco otimistas
sobre o desempenho presente e futuro das empresas e da economia têm menos
disposição para investir, o que dificulta a recuperação da economia.
Esta edição da pesquisa foi feita entre 2 e 14 de julho com 2.708 empresas. Dessas
1.095 são pequenas, 1.012 são médias e 601 são de grande porte.
SAIBA MAIS - Veja os detalhes do ICEI na página de Estatísticas da CNI.
Indústria segue com confiança baixa em julho, aponta CNI
19/07/2018 – Fonte: G1
Índice tem leve alta após tombo recorde em junho, mas está quase 4 pontos abaixo
da média histórica.
A confiança dos empresários da indústria subiu 0,6 ponto em julho, mas longe de reverter a
queda recorde 5,9 pontos registrada em junho em decorrência da greve dos caminhoneiros,
aponta pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O Indicador de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado nesta quinta-feira (19),
ficou em 50,2 pontos em julho, após ter caído de 55,5 para 49,6 pontos na passagem de
maio para junho.

O indicador está 0,4 ponto abaixo do de julho de 2017 e 3,9 pontos inferior à média histórica
de 54,1 pontos.

Os indicadores da pesquisa variam de zero a cem pontos. Quando estão abaixo 50 pontos
indicam pessimismo dos empresários.
“A solução para paralisação dos transportes de cargas ainda não está totalmente construída.
A questão da tabela de fretes ainda gera muitas incertezas”, avalia o economista da CNI
Marcelo Azevedo.
A confiança é maior entre os empresários da região Norte, onde o indicador alcançou 53,1
pontos, e menor no Sudeste, onde o índice ficou em 48,4 pontos. No Sul, o Icei ficou em 49,6
pontos, no Nordeste, em 51,1 pontos e, no Centro-Oeste, em 51,5 pontos.
O indicador é um termômetro das tendências de investimento na indústria. Empresários
pouco otimistas sobre o desempenho presente e futuro das empresas e da economia têm
menos disposição para investir, o que dificulta a recuperação da economia.
De acordo com a CNI, a leve recuperação do índice em julho é resultado da percepção menos
negativa sobre as condições atuais da economia e dos negócios. O indicador de expectativas
sobre o desempenho das empresas e da economia nos próximos 6 meses subiu 0,3 ponto em
relação a junho e ficou em 53,5 pontos.
A pesquisa foi feita entre 2 e 14 de julho com 2.708 empresas. Dessas 1.095 são pequenas,
1.012 são médias e 601 são de grande porte.
Fábricas de SP fecham 11,5 mil postos em junho
19/07/2018 – Fonte: DCI
A indústria paulista apresenta pelo segundo mês consecutivo fechamento de vagas em
seu quadro de funcionários. Em junho, foram encerrados 11,5 mil postos de trabalho,
queda de 0,53% frente a maio, na série sem ajuste sazonal, de acordo com Federação
e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
No fechamento do primeiro semestre, o saldo ainda segue positivo, com 17 mil vagas
(+0,79%). Com o ajuste sazonal, o resultado para o mês também ficou negativo, (0,27%). Apesar dos meses de junho, desde 2011, apresentarem saldo negativo, o
presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, lembra que esta queda é
a pior do período recente.
“Esse junho foi pior, em termos de empregabilidade para a indústria paulista, do que
o mesmo mês do ano passado. Algumas variáveis políticas e econômicas estão
influenciando fortemente alguns setores importantes, como o alimentício, por
exemplo, que sofreu uma forte perda de postos de trabalho”, avalia em nota.
Para reverter esse cenário negativo, Roriz observa que é preciso corrigir uma série de
problemas que tiram a possibilidade de recuperação das empresas. “É preciso buscar
alternativas de mercado, como o câmbio para exportar mais.”
Setores
De acordo com a Fiesp, entre os 22 setores acompanhados pela pesquisa para o mês
de junho, quatro ficaram positivos, com destaque para bebidas, com geração de 331
postos de trabalho, seguido por produtos farmoquímicos e farmacêuticos (196) e
impressão e reprodução de gravações (108). No campo negativo, os destaques
negativos foram principalmente produtos alimentícios (-2.910), confecção de artigos
do vestuário e acessórios (-2.377) e produtos de borracha e de material plástico (1.160).

Artigo: O bolão do PIB

Não temos receio algum de um governo Bolsonaro, afirma presidente da CNI
19/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Aplausos em evento para empresários evidencia entusiasmo
presidenciável do PSL, diz Andrade; Alckmin também é elogiado

com

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade,
afirmou que empresários não temem eventual vitória de Jair Bolsonaro (PSL) na
eleição presidencial.
"Queremos um presidente que faça o Brasil se desenvolver e não temos receio, de
forma alguma, de um governo de Jair Bolsonaro, de direita, ou de quem quer que
seja", disse.
"O que a gente vê, não só no empresariado, é que as pessoas querem um presidente
em 2019 que tenha firmeza e autoridade, mas também responsabilidade",
complementou.
A simpatia do setor da indústria à pré-candidatura do capitão reformado ficou evidente
em evento da CNI há 15 dias com seguidas salvas de palmas. "Foi o mais aplaudido?
Foi, foi o mais aplaudido", afirmou Andrade.
No evento, seis pré-candidatos falaram a 2.000 membros de federações industriais de
todo país. O ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) também arrancou
aplausos e o cearense Ciro Gomes (PDT), vaias.
Segundo dirigentes ouvidos pela reportagem, a reação da plateia reflete os ânimos
dos empresários com a eleição de outubro: Bolsonaro desperta mais entusiasmo e
Alckmin tem apoio expressivo.
Nenhum presidenciável, porém, apresentou propostas concretas, afirmam os
empresários, apenas sinalizações.
Bolsonaro "diz aquilo que nós ansiamos ouvir todos os dias", afirmou Carlos Trombini,
presidente do Sindicato da Indústria da Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de
Ar de SP, que não declara apoio a nenhum nome.
"Ele tem aquela maneira de comunicar mais despojada, vamos dizer assim, mais
contundente. Ao comentar ações que tomaria em defesa da indústria, trouxe alento.
Estamos sofrendo bastante."
Para Flávio Roscoe Nogueira, presidente da Federação das Indústrias de Minas, a
aprovação a Bolsonaro "é uma reação natural". "Percebo que ele não tem medo de
enfrentar as questões, fala abertamente a favor da reforma trabalhista, enquanto os
outros não são tão agressivos. E todo mundo está careca de saber que ela foi tímida",
disse.
Depois de declarações como a de Ciro, segundo quem a flexibilização foi uma
selvageria, o mineiro contra-atacou. "Tem candidato que até defende que acabe a
reforma trabalhista. Você fica perplexo."
Nogueira atribuiu ao "desânimo generalizado" do empresariado o entusiasmo com
declarações pela melhora no ambiente de negócios. "Bolsonaro escolheu uma boa
equipe econômica, isso tem que ser dito, talvez seja a melhor", afirmou, referindo ao
grupo capitaneado pelo economista Paulo Guedes.
Alckmin, por sua vez, tem como coordenador do programa de governo na economia
Persio Arida, um dos idealizadores do Plano Real.

"Gosto do perfil do Alckmin, mais flexível", elogiou o dirigente mineiro. "Ele tem uma
percepção sobre o processo, não vai fazer nada sozinho."
Ao mesmo tempo, Nogueira minimizou críticas feitas ao alegado despreparo do
deputado do PSL, que com frequência diz ser ignorante em determinados temas.
"Nenhum dos nossos pretéritos presidentes entendeu de economia, não precisa disso
para ocupar o cargo. Aquele que acha que sabe tudo, para mim, é o maior risco."
Presidente em exercício da Federação das Indústrias do Acre, Adelaide de Fátima
expressou cautela com o entusiasmo que Bolsonaro desperta no meio empresarial.
"Ele disse, e foi aplaudido, que ninguém é obrigado a saber de tudo. É verdade. Mas
me preocupa, sim. Busco pessoas que têm conhecimento das instituições que estão
aí."
Novo cenário para a indústria moveleira gera oportunidades
19/07/2018 – Fonte: DCI
Para sustentar o momento de recuperação do setor, fabricantes diversificam
estratégias de atuação para ocupar espaços deixados por empresas que não resistiram
à crise

Linha de produção da Grossl: empresa aproveitou a crise para expandir sua
participação no mercado
Para crescer de 5% a 10% em meio à crise, fabricantes do setor moveleiro estão
diversificando a atuação no mercado brasileiro. A forte recessão econômica reduziu o
número de empresas, criando espaço para ganho de market share.
“Em momentos de crise econômica, nós reestruturamos nossas estratégias. Surge a
oportunidade de buscar novos negócios, porque empresas que se retiraram do
mercado abriram espaço”, afirma o vice-presidente da fabricante Grossl, Sérgio
Jankowski.
Segundo o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis),
atualmente o Brasil conta com a 12ª maior produção de móveis do mundo em termos
de valor. Até 2013, antes da crise, ocupava a 5ª colocação. Jankowski conta que a
Grossl, fabricante de abrasivos revestidos (lixas) para a indústria de móveis e madeira,
desde o ano passado busca expandir sua atuação no território nacional.
“O ano de 2017 foi decisivo para a construção do futuro da empresa. Depois de 35
anos com foco na região Sul, decidimos sair para outros mercados. Para isso,
investimos no parque fabril e fizemos contratações.”
De acordo com o executivo, a empresa, com sede em Campo Alegre (SC), obteve
crescimento no 1º semestre de 2018. “Foi fantástico, o volume de vendas aumentou
11% e a expectativa é de 32% no ano.” A empresa também deu maior espaço ao

varejo – segmento que passa por um momento melhor que a indústria – e agregou
valor ao produto com serviços. “Trabalhamos com parcerias oferecendo suporte
técnico e garantia”, assinala Jankowski.
O gerente de marketing da Arauco, João Casemiro, relata que a empresa teve
crescimento no 1º semestre.
“Teria crescido mais não fosse a greve dos caminhoneiros. Estamos exportando
bastante e esperamos um 2º semestre mais forte, obtendo um crescimento próximo
a 10% em 2018.”
Casemiro conta que a produtora de painéis de madeira diminuiu o foco em
commodities e aumentou o valor agregado do produto, apostando em revestimentos
para acompanhar tendências de design de móveis.
No final do ano passado, a Arauco adquiriu a operação brasileira de painéis da Masisa.
“O objetivo da compra foi atingido, que era a junção dos portfólios. O grande desafio
era não perder a clientela da Masisa”, revela Casemiro.
Varejo e indústria
A gerente de marketing e produto da divisão de móveis da Rehau, Camila Bartalena,
destaca que a empresa tem perspectiva de crescer em 2018, mesmo com a atual
instabilidade econômica.
“Estamos batendo as metas, acredito em crescimento acima de 6% em relação a 2017.
O 2º semestre costuma ser melhor para o consumo.”
A fabricante alemã de polímeros possui uma planta em Cotia (SP) e fornece
componentes para a fabricação e acabamento de móveis. “Temos dois tipos de cliente:
a indústria e o varejo.
Ambos estão se recuperando desde o ano passado, mas o varejo sofreu menos com a
crise”, afirma o gerente de projetos da Rehau, Maiquel de Carvalho. Ele conta que a
empresa aposta em novos produtos, como um vidro produzido de polímero para peças
de móveis.
Camila aponta que a manufatura do setor está se movimentando. “Já há uma maior
produção. As fabricantes estão cotando compra de máquinas, demonstrando vontade
de investimentos e se preparando para uma retomada maior no próximo ano.”
O analista de marketing da SCM, Roberto Lopes, avalia que o setor volta a caminhar
em 2018. “A procura existe, tanto do pequeno marceneiro até dos grandes clientes,
nas duas pontas da cadeia.” Fabricante de máquinas para a produção moveleira,
possui uma planta em São Bento do Sul (SC).
“Percebemos que as empresas querem investir em novos produtos, a retomada do
consumo puxa a manufatura”, diz Lopes. Ele afirma que a empresa manteve-se forte
na crise ao unificar suas marcas.
“Havia várias linhas de produtos que foram aglutinadas sob a marca CSM. Esperamos
crescer em 2018, as exportações aumentaram.”
A diretora da Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira (ForMóbile), Liliane
Bortoluci, vê recuperação do setor desde setembro.
“Muitas empresas que não vieram na última edição retornaram, o que traz uma
expectativa positiva após anos de mercado parado.”

‘Bolsa empresário’ bate recorde com Temer. E
contribuintes

quem paga

são os

19/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 18-07-2018)
Gestão atual gasta 21% da arrecadação com benesses, maior percentual
médio desde o governo FHC. Concessão de benefícios tributários a grupos
empresariais tornou-se ferramenta política

A gestão de Michel Temer no governo federal é a que mais concede benefícios
tributários em comparação ao total de impostos arrecadados, apesar do cenário de
corte e limite de gastos, carregando concessões que foram dadas nos governo
anteriores.
Segundo dados da Receita Federal para o Orçamento Federal, de 2016 a 2018 são
estimados R$ 840 bilhões em benefícios com redução de tributos para alguns grupos,
que acabam custando para o restante dos contribuintes.
Nos anos do governo Temer, o gasto tributário (o valor total de isenções,
desonerações, benefícios a grupos empresariais, reduções de imposto para zona franca
e áreas de comércio, por exemplo) é próximo a 21% do total arrecadado administrado
pela Receita Federal.
Esse percentual médio é bem maior do que o praticado nas gestões de Fernando
Henrique Cardoso (quando o gasto tributário foi cerca de 13% da arrecadação) e de
Luiz Inácio Lula da Silva (cerca de 15%).
Os benefícios começaram a crescer com mais força na segunda gestão Lula e durante
o governo Dilma Rousseff. Durante o governo da petista, cerca de 20% do valor
arrecadado (em média, a cada ano de seu governo) virava benefício a alguns
contribuintes, segundo dados apresentados anualmente ao Orçamento Federal.
Em 2007, com Lula, o gasto com essas benesses passou de 13% para 17% do total
arrecadado, subindo a 19% no ano seguinte. Em 2013, já com Dilma, o gasto com
benefício chegou a 23% do valor arrecadado naquele ano.
Por definição, os gastos tributários são gastos indiretos do governo, para atender
“objetivos econômicos e sociais” reduzindo a arrecadação e potencialmente
“aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte”.
Com mais dinheiro na mão, empresários e grupos econômicos poderiam gerar mais
riquezas, emprego e investimentos. Mas a concessão desses benefícios acabou
tornando-se um instrumento político. Durante o governo Dilma, o gasto tributário
atingiu o patamar recorde de 4,5% do PIB (contra 3,77% em 2011, começo de sua
gestão).
Temer conseguiu superar sua antecessora, Dilma Rousseff, na fatia de benefícios em
comparação ao total da arrecadação (que na média foi menor durante toda a gestão
Dilma do que com Temer) e a grande quantidade de desonerações é criticada mesmo
dentro da Receita Federal, com uma média anual de 21% de gastos em comparação
ao arrecadado.

Porém, grande parte dos R$ 840 bilhões em descontos que Temer tem de conceder
foi contratada nas gestões anteriores. Em comparação ao PIB, a gestão Temer reduziu
esses benefícios a 4,21%.
Por exemplo, com Dilma e Temer, a concessão de benefícios fiscais com o Simples
Nacional passou a ter um custo de R$ 36 bilhões ao ano (em 2010) para R$ 75 bilhões
(2017). A desoneração da folha de pagamentos, que beneficiou um grupo de
empresas, passou de R$ 3,6 bilhões em 2012 para R$ 13,3 bilhões no ano passado.
Sem transparência e sem mensuração dos resultados
O debate sobre o fim dos benefícios fiscais é polêmico, pois são diversos os grupos
que os recebem. Por exemplo, a renúncia concedida com o regime tributário para
empresas do Simples Nacional é quase 30% do total que se deixa de arrecadar.
Quase metade dos incentivos não tem a devida explicação sobre quem se beneficia. A
Receita sugeriu, em audiência no Congresso, que se busque mais transparência nesses
custos, além da redução do volume e a definição de prazos para dar-se um fim a esses
benefícios. Esse é um dos problemas que causa o contínuo crescimento desse gasto.
De 132 tipos de gastos tributários, 87 têm prazo indeterminado. Outros sete só têm
fim previsto para depois de 2050, de acordo com a Receita Federal. E o Congresso,
junto com o governo federal, segue aprovando novas desonerações ano a ano,
somando àquelas que já foram concedidas.
Também há questionamentos sobre os reais benefícios que a concessão dessas
desonerações traz para a economia. “Temos que conceder um benefício em troca de
algo e, nesse caso, é do crescimento econômico. Não adianta dar um benefício apenas
para subir a margem de lucro do contribuinte”, afirmou o secretário da Receita
Nacional, Jorge Rachid, durante audiência na Câmara dos Deputados.
O gasto tributário acaba se tornando uma forma de mascarar o uso do dinheiro público.
Parte dos defensores da maior transparência e precisão dos efeitos de tais políticas
que custam bilhões aos contribuintes sugere que o mais correto seria ter esses
benefícios como rubricas orçamentárias, indicando quem recebe e quais os benefícios,
o que também obriga aprovação no Congresso de cada uma dessas isenções. Com a
concessão de descontos tributários, se mascara quem recebe, quem paga por isso e
os reais custos de cada política.
Regras duras e mais transparência
Projetos de lei tramitam na Câmara e no Senado para criar regras mais duras sobre
os benefícios fiscais. Um deles, de autoria do deputado Esperidião Amin (PP-SC), pede
inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (documento que guia a criação do
Orçamento Federal) de avaliação de resultados econômico-sociais dos incentivos e
benefícios que incorram em redução da arrecadação.
Essa avaliação deve trazer indicadores que avaliem se a política foi eficaz para
aumentar a geração de empregos, o nível de investimento, ou vantagens para o
consumidor, por exemplo. O projeto também limita tais benefícios ao prazo máximo
de cinco anos. No Senado, Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) apresentou projeto que
determina a divulgação dos beneficiários das reduções de receita.
Cade condena executivos, empresas e associações por cartel das embalagens
19/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-07-2018)
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou oito executivos, oito
empresas e duas associações a multas que somam R$ 306 milhões por práticas
anticompetitivas no mercado nacional de embalagens flexíveis entre 2001 e 2006. As
condenações seguiram, em grande parte, parecer do Ministério Público Federal.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da
Procuradoria-Geral da República.
De acordo com o procurador regional da República Márcio Barra Lima, representante
do Ministério Público Federal (MPF) junto ao órgão antitruste do governo, as principais
provas das condutas anticompetitivas foram atas de reuniões, comunicados e
informativos das associações e anotações manuscritas apreendidas nas sedes de
algumas empresas.
O Cade reconheceu a prática de cartel, por meio de acordos para fixação de preços e
divisão de mercado, bem como troca de informações comerciais e sensíveis entre
concorrentes por parte de sete indivíduos e oito empresas.
A autarquia também puniu a influência à adoção de conduta comercial uniforme
praticada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Embalagens Laminadas
(Abraflex), por meio de seu então presidente, e pela Associação Brasileira de
Embalagens Flexíveis (Abief).
Na linha do parecer do MPF, os conselheiros “reconheceram que os associados eram
orientados a manter preços mínimos, a diminuir a oferta em períodos de baixa
demanda e a alinhar preços no mercado nacional de embalagens flexíveis”.
Iniciado em 11 de abril, o julgamento havia sido suspenso devido a pedido de vista.
Após intensa discussão, o julgamento do processo foi concluído neste mês de julho.
As embalagens flexíveis são aquelas que se adaptam ao formato do produto, seja ele
gênero alimentício, produto de higiene, cosmético ou farmacêutico.
A embalagem pode ser, entre outros tipos, transparente, microperfurada (como os
sacos plásticos que são utilizados para pães) ou metalizada (que impede a absorção
de luz e é apropriada para produtos que precisam se manter crocantes, como batata
frita, por exemplo).
A investigação no Cade teve início a partir de representação do então senador Eduardo
Suplicy (PT/SP), em maio de 2006, à extinta Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça (SDE/MJ). Na ocasião, Suplicy encaminhou petição de cidadão
sobre os supostos acordos anticompetitivos entre empresas do mercado de
embalagens flexíveis.
Após busca e apreensão em conjunto com o Ministério Público (MP) do Estado de São
Paulo, a extinta Secretaria de Direito Econômico instaurou o processo administrativo.
Por sugestão do MPF, o Cade também determinou a expedição de ofício com cópia da
decisão ao MPF em São Paulo para ciência e eventual propositura de ação para
ressarcimento de danos à coletividade e adoção de providências cabíveis na área
penal.
A reportagem está tentando contato com a Associação Brasileira dos Fabricantes de
Embalagens Laminadas (Abraflex) e com a Associação Brasileira de Embalagens
Flexíveis (Abief), e não obteve retorno até a publicação desta nota.
Adoção cada vez maior de políticas protecionistas preocupa empresas dos
países do G20
19/07/2018 – Fonte: CNI
CNI e outras 13 entidades que representam 6,8 milhões de empresas no mundo
encaminham carta aberta solicitando compromisso político para priorizar agenda de
reformas inclusivas no comércio internacional

De outubro de 2008 a outubro de 2017, os países membros do G20 adotaram mais de
600 novas medidas restritivas ao comércio. O aumento de políticas protecionistas e a
crescente perda de confiança nas instituições internacionais impulsionam as tensões
comerciais entre os países.
Nesta quarta-feira (19), dia em que ministros de finanças e presidentes de bancos
centrais do G20 se reúnem, em Buenos Aires, a Global Business Coalition (grupos
empresariais globais) encaminha carta aberta aos governos com o intuito de alertar
sobre as consequências da má administração da globalização. A Confederação
Nacional da Indústria (CNI) é membro da GBC, que representa mais de 6,8 milhões
de empresas em todo o mundo.
Veja a íntegra da nota:
Paris, 19 de julho de 2018 - O comércio e os investimentos transfronteiriços, baseados
em mercados abertos e regidos por regras, são fatores essenciais para o crescimento
sustentável, a prosperidade compartilhada, a criação de empregos e relações
econômicas mutuamente benéficas entre as nações. O comércio tirou bilhões de
pessoas da pobreza em todo o mundo. O crescimento do comércio em 2017 foi o mais
robusto registrado desde 2011 e desempenhou um importante papel de apoio à
recuperação econômica global.
A despeito do impacto positivo do comércio na vida de uma grande maioria de pessoas
em todo o mundo, com base em acordos internacionais e compromissos políticos de
manter os mercados abertos, o consenso a favor da cooperação multilateral está
perdendo força no G20. Embora os países do G20 tenham se comprometido a eliminar
e reverter o protecionismo, o número de barreiras comerciais vem crescendo
constantemente. De outubro de 2008 a outubro de 2017, os membros do G20
adotaram mais de 600 novas medidas restritivas ao comércio.
O ressentimento com a globalização vem se disseminando e novas barreiras estão
surgindo. Em alguns países, o ressentimento com a globalização vem assumindo
grandes proporções. Um número cada vez maior de comunidades sente que está
saindo perdendo com o aumento da concorrência.
Muitas pessoas estão tendo dificuldades para se adaptar a um mundo em processo de
rápida mudança. Alguns governos têm atribuído principalmente ao comércio
internacional a culpa por tendências em grande parte geradas por um complexo
conjunto de outros fatores. Esses fatores variam entre os países, mas incluem
mudanças tecnológicas e de sistemas previdenciários e educacionais insuficientes ou
disfuncionais.
Há uma crescente perda de confiança nas instituições internacionais. A adoção de
políticas autônomas e protecionistas está em alta. A Global Business Coalition está
muito preocupada com as crescentes tensões comerciais observadas entre países
individuais do G20. Para evitar essa espiral descendente, gerada por falhas e má
administração da globalização, deve-se priorizar uma agenda de reformas inclusivas.
A ordem do comércio multilateral, que há décadas tem sido o pilar do nosso sucesso
econômico global, vem sofrendo pressões. Há anos que os membros da OMC não se
mostram efetivamente dispostos a promover o acesso a mercados e normas para o
sistema multilateral de comércio concebidas para adequar a organização aos padrões
comerciais do século XXI.

Embora o Acordo de Facilitação do Comércio e a proibição dos subsídios agrícolas
tenham representado avanços importantes, a OMC não está adequadamente
preparada para lidar com distorções comerciais geradas por economias não de
mercado, como a concessão de subsídios, o papel preponderante de empresas
estatais, requisitos de conteúdo local, a transferência forçada de tecnologia e o roubo
de propriedade intelectual. Além disso, o crucial mecanismo de solução de
controvérsias da OMC vem sendo minado, já que indicações para vagas no órgão de
apelação da organização estão sendo bloqueadas e seus membros não conseguem
chegar a um acordo em torno de uma agenda positiva de reformas.
Estamos profundamente preocupados com a estabilidade do sistema de comércio
global baseado em regras. Para gerar prosperidade, as empresas precisam de normas
internacionais modernas e confiáveis, bem como de previsibilidade, estabilidade e
árbitros fortes e imparciais. Soluções parciais ou meros ajustes pontuais não
funcionam. A cooperação internacional é essencial. Precisamos de uma agenda
positiva que promova os pontos fortes do sistema de comércio global e, ao mesmo
tempo, elimine eficazmente suas deficiências.
Apelamos aos líderes do G20 no sentido de que:
- Renovem seu compromisso de manter mercados abertos e de não impor novas
barreiras protecionistas ao comércio de bens e serviços, às compras governamentais
e aos investimentos.
- Solicitem à OMC, à OCDE e à UNCTAD que continuem monitorando e elaborando
relatórios sobre medidas de comércio e investimento tomadas pelos membros do G20
no sentido de permitir que sua conformidade geral seja verificada. O impacto dessas
restrições deve ser avaliado em termos de crescimento, empregos e distorções
comerciais.
- Reconheçam que embora o comércio tenha um efeito positivo geral sobre o PIB e a
renda, nem todos têm sido suficientemente beneficiados pela globalização. O G20
deveria, portanto, acordar melhores práticas para mitigar os impactos negativos do
comércio sobre trabalhadores deslocados e determinadas comunidades e promover
essas práticas.
Acima de tudo, isso implica não apenas mais investimentos em educação e
requalificação ou qualificação de trabalhadores para garantir uma força de trabalho
adaptável e altamente qualificada, mas também a capacitação de micro, pequenas e
médias empresas (MPMEs). Além disso, o G20 deve incentivar a OCDE a estabelecer
um programa de trabalho sobre ajustes comerciais para esclarecer os efeitos
econômicos e sociais da abertura ao comércio e identificar medidas para superar esse
desafio de uma maneira que impulsione o comércio.
- Revitalizem seu papel de liderança no sistema multilateral de comércio. O
funcionamento da OMC e a observância de normas multilaterais devem ser reforçados.
Por essa razão, o cumprimento dos requisitos de notificação e o papel da secretaria
da OMC no saneamento de deficiências de membros devem ser fortalecidos. O G20
deve iniciar, urgentemente, negociações em Genebra para desbloquear a indicação de
membros do Órgão de Apelação e promover as reformas necessárias para aprimorar
e fortalecer o procedimento de solução de controvérsias da OMC.
- Capacitem MPMEs mais intensamente e as incentivem a adotar novas tecnologias
digitais para facilitar suas atividades. Nesse sentido, o G20 deve priorizar a criação de
um ambiente cibernético global seguro para MPMEs por meio de mais investimentos,
capacitação e cooperação regulatória para permitir que empresas de todos os portes
ampliem suas atividades no mercado internacional com confiança e segurança em
relação às tecnologias que adotam. A economia global é impulsionada pela energia e
inovação de MPMEs e um número maior dessas empresas deve se beneficiar do
comércio global e de oportunidades de investimento. A conscientização de MPMEs e a

criação de um ambiente mais propício para elas, com acesso mais desimpedido a
financiamentos e regras e procedimentos simplificados, são fundamentais.
- Tomem medidas contra a concorrência desleal entre empresas privadas e estatais,
subsídios industriais, transferência forçada de tecnologia e roubos cibernéticos,
sempre que possível com base nas disposições estabelecidas pela OMC. Essas medidas
devem incluir a revitalização do grupo de trabalho da OMC sobre comércio e política
de concorrência, novas regras de transparência e medidas contra subsídios industriais,
transferência forçada de tecnologia e requisitos de joint venture.
A esse respeito, saudamos e apoiamos as medidas e objetivos acordados no
Comunicado da Cimeira do G7 de Charlevoix sobre políticas e práticas não orientadas
para o mercado. Essas medidas e objetivos incluem a plena e imediata implementação
das recomendações do Fórum Global sobre a Superoferta de Aço e o desenvolvimento,
no âmbito do Grupo de Trabalho Internacional sobre Créditos à Exportação, de um
novo conjunto de diretrizes para créditos de exportação apoiados pelo governo.
- Definam e apoiem uma agenda de regras modernas para o comércio e os
investimentos, bem como de acesso a novos mercados. Com esse objetivo em vista,
todos os membros devem promover o trabalho dos grupos conjuntos informais em
torno do comércio eletrônico, da facilitação de investimentos, da regulação interna de
serviços e de MPMEs estabelecidos na 11ª Conferência Ministerial da OMC realizada
em Buenos Aires, Argentina, em dezembro de 2017.
Um comércio e investimentos vibrantes entre parceiros econômicos são essenciais
para garantir sociedades inclusivas e prósperas. Apelamos aos líderes do G20 no
sentido de que assumam a sua responsabilidade e garantam as bases necessárias para
a cooperação multilateral. A construção da estrutura necessária para o
desenvolvimento econômico sustentável, com relações comerciais e de investimento
mutuamente benéficas, constitui um desafio comum que exige soluções comuns.
Dieter Kempf
Presidente da Global Business Coalition, GBC
***
Esta declaração foi emitida pelos membros da Coligação Mundial das Empresas em
Berlim, Brasília, Bruxelas, Buenos Aires, Istambul, Londres, Madri, Nova Delhi,
Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney e Washington, DC.
Lista de organizações signatárias:
União Industrial Argentina (UIA)
Grupo Industrial Australiano (Grupo Ai)
BusinessEurope (BE)
Câmara de Comércio Canadense (CCC)
Confederação da Indústria Britânica (CBI)
Confederação da Indústria Indiana (CII)
Confederação da Indústria Italiana (Confindustria)
Federação das Indústrias Alemãs (BDI)
Federação das Indústrias Coreanas (FKI)
Federação Francesa de Empresas (MEDEF)
Confederação Nacional da Indústria do Brasil (CNI)
Confederação de Empregadores e Indústrias de Espanha (CEOE)
Associação Turca da Indústria e das Empresas (TUSIAD)
Câmara de Comércio dos EUA (USCC)
SOBRE A GBC - A Global Business Coalition reúne as principais associações
empresariais independentes das maiores economias do mundo e defende os interesses
de mais de 6,8 milhões de pequenas, médias e grandes empresas.
Estabelecida em 2012, a GBC opera como uma plataforma mundial de intercâmbio
entre comunidades empresariais nacionais com o objetivo de promover o consenso e

desenvolver posições comuns em torno de questões cruciais para empresas. Por meio
da sua abrangente representação, a GBC envolve decisores políticos globalmente e
defende políticas que contribuam para o crescimento e a criação de empregos em nível
regional e internacional.
Queda de exportações faz Volkswagen dar férias coletivas a mil funcionários
19/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
A queda das exportações para a Argentina e o crescimento menor do que o esperado
para as vendas no mercado interno, principalmente após a greve dos caminhoneiros,
já estão levando montadoras a rever o ritmo de produção que vinha sendo acelerado
desde o início do ano.
A Volkswagen vai dar férias coletivas de um mês para cerca de mil funcionários da sua
maior fábrica no País, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde são
produzidos dois dos modelos mais vendidos da marca, o Polo e Virtus.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o primeiro grupo de mil funcionários
entrará em férias no dia 21 de agosto. Está prevista a dispensa de outros quatro
grupos em quantidade e datas a serem definidos. Procurada, a direção da Volkswagen
não quis comentar o assunto.
Dirigentes do sindicato afirmaram que a justificativa para as férias é a queda das
vendas no mercado interno e a suspensão de pedidos da Argentina, país que fica com
70% de toda a exportação brasileira de veículos.
Em recente entrevista, o presidente da Volkswagen, Pablo Di Si, afirmou que o
mercado vai crescer um pouco menos do que se esperava. “Antes achávamos que as
vendas totais do mercado chegariam a algo entre 2,5 milhões e 2,55 milhões de
unidades. Agora, esperamos algo entre 2,45 milhões e 2,5 milhões de unidades.”
Segundo ele, o motivo não é só a greve. “A Copa do Mundo também afetou, com o
fluxo nas lojas caindo nos primeiros dez dias de julho”. Além disso, disse o executivo,
possíveis efeitos da eleição devem chegar durante a campanha, “de forma positiva ou
não”. O câmbio também é um ponto de atenção.
Ele citou ainda que a produção destinada à Argentina está sendo compensada com
outros países, como Chile e Colômbia. Segundo o executivo, somando todos os
destinos, a marca vai exportar cerca de 6 mil veículos a menos do que previa
inicialmente.
A Volkswagen é a maior exportadora do setor automotivo e, no ano passado, vendeu
163 mil veículos para diversos países, especialmente da América do Sul.
Projeções refeitas
No início do mês, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) reviu as projeções de vendas externas do setor de 800 mil para 766 mil
unidades neste ano, ou seja, 34 mil a menos.
O crescimento para a produção, antes previsto em 13,2%, foi revisado para 11,9%,
para 3,02 milhões de unidades. Já a projeção para vendas internas foi mantida em 2,5
milhões de unidades (11,7% a mais que em 2017), embora a intenção da Anfavea,
antes da greve, era de rever essa previsão para cima.
Outras sete montadoras consultadas nessa quarta-feira, 18, informaram não ter, por
enquanto, planos de parar as fábricas ou dar férias coletivas no momento.

A General Motors informou que a fábrica de Gravataí (RS) suspenderá a produção
entre os dias 30 de julho e 5 de agosto, “para adequação da linha visando a
implantação de novas tecnologias”.
A Toyota informou que fará paradas programadas para manutenção, como faz
anualmente. Os trabalhadores da Honda voltaram recentemente de um período de 10
dias de folgas e terão novo período de 10 dias de descanso no final do ano, também
seguindo um cronograma tradicional na empresa.
Setor de material de construção realiza rodada de negócios em Curitiba
19/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 18-07-2018)

Setor de material de construção se reuniu em Curitiba (Foto: Franklin de Freitas)
Nem tudo, contudo, é desgraça. Alguns setores sentem uma reação nos últimos
tempos. As vendas de materiais de construção nos primeiros seis meses do ano
tiveram crescimento, ainda que tímido. A alta em relação ao primeiro semestre de
2017 foi de 3%.
Nos últimos 12 meses, o desempenho foi de 6% positivo. Buscando manter a
recuperação nas vendas registradas no período, comerciantes de Curitiba, região e
litoral paranaense se reuniram durante dois dias com representantes de marcas
fornecedoras buscando melhores negociações para estoque de final de ano.
Promovido pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Curitiba,
região metropolitana e litoral (Acomac Grande Curitiba), o encontro na terça-feira e
ontem na forma de uma Rodada de Negócio esteve na quarta edição no Sebrae/PR,
na capital paranaense.
Um
estande
com
produtos
foi
montado
no
local.
Foram 18 expositores que ofereceram seus produtos e serviços aos compradores das
lojas com condições exclusivas para os dias do evento. A expectativa era de
participação de mais de 120 lojistas.
“A expectativa é de crescimento no volume de negócios em, pelo menos, 20% em
relação 2017, quando a Rodada já foi muito movimentada. Percebemos que ano a ano,
as indústrias têm trazido oportunidades melhores para os lojistas. Isso faz com que
este seja um evento bastante atrativo para o setor”, afirma presidente da Acomac
Grande Curitiba, Rafael Gipiela.
Encontro entre Mercosul e UE fica sem acordo
19/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
Terminou sem consenso a reunião de ministros para discutir o acordo comercial entre
Mercosul e União Europeia nessa quarta-feira, 18, em Bruxelas, na Bélgica. Um novo
encontro, que não estava previsto na agenda inicialmente, foi marcado para hoje, mas
a avaliação de representantes do governo brasileiro é que dificilmente um acordo será
fechado desta vez.

Segundo fontes do governo brasileiro, os representantes europeus se mostraram
irredutíveis em relação às exigências feitas para a área agrícola, como a determinação
de cotas de importação de produtos como carne e etanol do Mercosul, o longo prazo
de redução de tarifas e a cobrança de tarifas mesmo dentro das cotas.
A proposta defendida pela União Europeia é praticamente a mesma apresentada em
janeiro deste ano e as autoridades que participaram da reunião não demonstraram
intenção de ceder, o que inviabilizaria um consenso, na visão dos integrantes do
Mercosul.
O governo brasileiro tinha esperanças de que ao menos um pré-acordo seria firmado
neste encontro, com os principais pontos já fechados, faltando só o detalhamento
técnico. Pode ter sido a última chance de bater o martelo no governo de Michel Temer.
A preocupação é que, com o início da campanha eleitoral no Brasil, novas negociações
não sejam possíveis e a conclusão do acordo fique para o próximo presidente.
Sete ministros dos países do Mercosul foram a Bruxelas com mandato para fechar um
acordo “equilibrado”, o que, para o bloco, significaria uma redução das exigências
feitas pelos europeus na parte agrícola.
Segundo o Estadão/Broadcast apurou, os ministros do bloco sul-americano
sinalizaram que poderiam melhorar a proposta já apresentada para temas em que os
europeus exigiam maiores vantagens, como reduzir o prazo para zerar tarifas na venda
de veículos para o Mercosul.
Além disso, poderiam aceitar uma lista de produtos com denominação de origem. Com
isso, produtos como queijo parmesão e conhaque só poderiam ser vendidos sob esses
nomes se fossem feitos nas regiões europeias em que foram criados.
Os sul-americanos, no entanto, deixaram claro que qualquer movimentação nessas
áreas estaria condicionada à melhora da proposta agrícola da comissão europeia. “Não
encontramos a mesma disposição do lado europeu, o equilíbrio não existe. O cenário
não é muito animador”, admitiu um dos participantes da reunião, sob condição de
anonimato
Artigo: O bolão do PIB
19/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Além de choques externos e das incertezas políticas, a política econômica
importa
A desilusão com a economia brasileira consegue ser ainda maior do que a decepção
com o desempenho da seleção na Copa da Rússia. Instituições financeiras nacionais,
que chegaram a prever Brasil e Inglaterra na final, tiveram de reduzir
substancialmente suas expectativas de crescimento do PIB nas últimas semanas.
Agora chegou a vez do FMI (Fundo Monetário Internacional), que em relatório de
atualização do World Economic Outlook (WEO) publicado na segunda-feira (16),
reduziu em 0,5 ponto percentual a projeção de crescimento do Brasil para 2018.
Chama a atenção o fato de a expectativa para este ano ter subido de 1,5% no relatório
de outubro de 2017 para 2,3% no relatório de abril de 2018, e então voltar a 1,8%
nesta última atualização.
O crescimento previsto para o conjunto das economias emergentes oscilou apenas de
4,8% para 4,9% no mesmo período.

Christine Lagarde, diretora do FMI - Reuters
Uma análise mais detalhada dos relatórios desde o início da crise sugere, no entanto,
que os erros para o Brasil têm sido frequentemente maiores do que para as economias
sujeitas a choques similares.
Se tomarmos como exemplo o ano de 2015, vê-se que a projeção para o crescimento
nos preços de petróleo passou de 6% no relatório de abril de 2014 para -3,3% em
outubro de 2014, -39,6% em abril de 2015 e -46,4% em outubro de 2015. A queda
nesses preços acabou sendo de 47,2%.
A projeção de crescimento das economias exportadoras de petróleo caiu de 3,9% para
0,1% entre abril de 2014 e outubro de 2015. No Brasil, a frustração de expectativas
foi maior: de 2,7% em abril de 2014 para 1,4% em outubro de 2014, -1% em abril
de 2015 e -3% em outubro de 2015. Como sabemos, a queda do PIB foi de 3,5%.
Em abril de 2015, as previsões eram de que o Brasil cresceria 1% em 2016, ante 2,3%
de crescimento das economias exportadoras de petróleo.
O PIB neste último grupo acabou crescendo 1,8%, e o PIB brasileiro caiu 3,5%. Por
fim, em 2017, os preços de petróleo passaram a surpreender positivamente, e o Brasil
também.
Nosso PIB cresceu 1%, ante 0% esperado em abril de 2016, tendo contado também
com a ajuda de uma supersafra agrícola e do efeito sobre o consumo da liberação de
FGTS e PIS/Pasep.
Diante de uma alta na projeção de crescimento dos preços de petróleo de 2018, de 0,3% em abril de 2017 para 18% em abril de 2018 e 33% em julho, a expectativa de
crescimento do PIB subiu na maior parte dos países exportadores líquidos de petróleo
no último relatório.
Em meio à alta no preço das commodities, as justificativas apresentadas pelo FMI para
a piora nas perspectivas para o Brasil para este ano vão desde a desvalorização do
real à greve dos caminhoneiros.
As revisões para baixo também ocorreram nas projeções do PIB argentino e indiano –
países cujas moedas também vêm sofrendo impactos da reversão dos fluxos de
capitais financeiros internacionais.
Mas assim como no caso dos erros de projeção de crescimento dos países da periferia
europeia no pós-crise —já reconhecidos pelo FMI como oriundos da subestimação dos
efeitos dos cortes de gastos e investimentos públicos—, a frequência e a magnitude
das revisões de projeção de PIB no caso brasileiro põem em xeque os pressupostos
dos modelos usados. Para além dos choques externos e das incertezas políticas, a
política econômica importa.
Laura Carvalho Professora da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da USP, autora de "Valsa Brasileira: do Boom ao Caos Econômico".

Frete: cooperativas de transporte e agropecuárias discutem tabelamento
19/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-07-2018)
Representantes de cooperativas agropecuárias e de transporte de todo o Brasil se
reuniram na tarde desta quarta-feira em Brasília para discutir a tabela do frete. Eles
voltarão a se reunir nesta quinta-feira, 19, para debater o assunto, segundo fontes
que acompanham as negociações.
A ideia é alinhar um posicionamento do setor cooperativista para levar ao encontro
com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nesta quinta-feira.
“Não foi uma reunião deliberativa; foi mais para discutir um posicionamento. Amanhã
haverá essa reunião na ANTT que talvez resulte em um encaminhamento positivo”,
disse uma das fontes.
A Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) confirmou a reunião, mas não deu
detalhes, informando apenas que se tratou de um alinhamento interno para o encontro
das cooperativas com a ANTT, previsto para amanhã à tarde. Consultada, a ANTT
ainda não confirmou o encontro.
Tabelamento do frete pode elevar inflação de alimentos, diz Ipea
19/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-07-2018)
O tabelamento do frete, principal medida negociada pelo governo para encerrar a
paralisação dos caminhoneiros, pode aumentar a pressão sobre a inflação ao
consumidor este ano. O impacto será especialmente sentido no setor alimentício. A
avaliação é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que divulga nesta
quarta-feira, 18, uma nova edição da Carta de Conjuntura.
Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 1,26%, a maior taxa para
o mês desde 1995. Os preços do grupo Alimentação e bebidas aumentaram 2,03%, o
que resultou numa contribuição de 0,50 ponto porcentual para a inflação do mês.
O Ipea espera que os alimentos encerrem o ano 3,93% mais caros, o equivalente a
uma contribuição de 0,62 ponto porcentual para o IPCA do ano de 2018, estimado
pelo instituto em 4,20%.
É possível que essa previsão seja revista para cima, dependendo do impacto que o
tabelamento do frete terá sobre os custos dos produtores. O encarecimento do
transporte pode causar uma pressão maior sobre os preços dos alimentos e,
consequentemente, sobre a inflação do ano, avaliou José Ronaldo de Castro Souza
Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea. “Mas ainda não é
possível prever a dimensão desse efeito”, disse Souza Júnior.
A medida provisória que permite o estabelecimento de preços mínimos para os fretes
rodoviários foi aprovada por deputados e senadores na última quarta-feira, 11. Os
valores serão divulgados com base em regulamentação da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), levando em consideração custos com o óleo diesel e
pedágios. Depois de editada, a medida provisória foi questionada na Justiça,
principalmente pelo agronegócio e pela indústria, que criticaram o aumento dos custos
do deslocamento.
Segundo o Ipea, o repique inflacionário de junho teve influência de três efeitos da
greve de caminhoneiros sobre os preços dos alimentos no País: o entrave logístico
durante a paralisação; a falta de estoques do varejo e de matérias-primas na indústria;
e o aumento nos custos do transporte derivado do tabelamento dos fretes.

“Para julho, a expectativa é a de que as pressões sobre os preços derivadas dos dois
primeiros elementos se diluam, restando os efeitos decorrentes do tabelamento de
fretes. O início da nova safra agrícola, com a consequente necessidade de insumos,
adubos e fertilizantes nas regiões produtoras, tende a intensificar esse repasse de
preços no curto e médio prazo, à medida que a atual safra seja escoada pagando fretes
mais altos; e no longo prazo, via menor oferta de alimentos, caso a safra 2018/2019
continue com seu plantio comprometido”, ressaltou o estudo do Ipea.
Nova rede de recarga permite ir de carro elétrico de São Paulo ao Rio
19/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-07-2018)
Em poucos dias, será possível fazer uma viagem de São Paulo ao Rio em um carro
100% elétrico. Pontos de recarga instalados na rodovia Presidente Dutra começam a
funcionar nesta segunda-feira (23), segundo as empresas BMW e EDP (Energias de
Portugal), que comandam o projeto.
As tomadas estão em seis postos da rede Ipiranga nas cidades paulistas de
Guararema, São José dos Campos, Guaratinguetá e Queluz. No Estado do Rio, há dois
pontos em Piraí.
Segundo Helder Boavida, presidente do BMW Group Brasil, cada eletroposto terá três
diferentes tipos de plugues e poderão atender a carros de diversas marcas.
Miguel Setas, presidente da EDP Brasil, afirma que as recargas serão gratuitas nos
seis primeiros meses. O executivo diz que o modelo de cobrança será definido em
2019.
Em comunicado, a BMW explica que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
aprovou recentemente uma regulação específica para o segmento, que prevê a livre
negociação de preços de recarga.
Os raros carros movidos a eletricidade que circulam no país (apenas 0,2% dos 2
milhões de automóveis vendidos em 2017 eram híbridos ou 100% elétricos) poderão
ser reabastecidos em 25 minutos, tempo suficiente para recuperar 80% da carga.
A maior distância ente os postos são de 122 quilômetros, enquanto os carros elétricos
disponíveis hoje têm autonomia para rodar, ao menos, 160 quilômetros.
Foram investidos cerca de R$ 1 milhão na instalação dos pontos de recarga, segundo
as empresas envolvidas. O abastecimento poderá ser feito por até dois veículos ao
mesmo tempo em cada estação.
UE prepara contramedidas se EUA sobretaxarem veículos europeus
19/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-07-2018)

A comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, advertiu, nesta quinta-feira
(19), que a União Europeia (UE) prepara uma lista de produtos americanos para taxar,
caso os Estados Unidos cumpram sua ameaça e aumentem as tarifas para veículos
europeus.

"Estamos preparando junto aos Estados-membros [da UE] uma lista de medidas de
reequilíbrio (...) e deixamos isso claro para nossos sócios americanos", afirmou
Malmström durante uma entrevista coletiva no German Marshall Fund, em Bruxelas.
"Sobre o aço e o alumínio, o mundo enfrenta desafios inegáveis como resultado da
sobrecapacidade global (...), mas movimentos similares nos carros seriam
desastrosos", acrescentou.
Os europeus já aumentaram, em 22 de junho, suas tarifas em uma lista de produtos
americanos, como jeans, uísque bourbon ou cigarro, em resposta à decisão de
Washington de impor pesadas taxas ao alumínio e aço europeus.
O presidente americano, Donald Trump, ameaçou, então, tomar medidas similares aos
veículos europeus, medida que afetaria especialmente a primeira economia da zona
euro, a Alemanha, na mira dos EUA por seu excedente comercial.
"As medidas tarifárias sobre os automóveis não são desejáveis, nem estão
justificadas", disse a comissária, classificando-as de "desastrosas" e de "movimento
ilegal para ganhar influência nas negociações comerciais".
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deve viajar em 25 de julho
para se reunir com Trump, com o objetivo de desativar as tensões comerciais entre
UE e Estados Unidos.
Indústria automotiva dos EUA pede que Trump retire proposta de tarifar
veículos
19/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-07-2018)
Fabricantes de automóveis, fornecedores de autopeças e revendedores estão unindo
forças contra a possível proposta do governo de Donald Trump de aplicar tarifas de
até 25% sobre veículos e componentes importados pelos Estados Unidos, alertando
esse tiro pode sair pela culatra e levar a preços mais altos e a empregos perdidos em
solo americano.
Representantes da indústria automotiva dos EUA pediram em conjunto a Trump na
terça-feira que recuasse de suas ameaças de impor barreiras a veículos importados,
com planos para amplificar a mensagem em anúncios digitais e em jornais.
“Aumentar as tarifas de automóveis e autopeças seria um enorme imposto para os
consumidores, que compram ou fazem manutenção em seus veículos”, segundo uma
carta aberta enviada a Trump e apresentada conjuntamente pelos principais grupos
de lobby da indústria automobilística, incluindo organizações de comércio que
representam o exterior e montadoras americanas, bem como concessionárias de
automóveis.
A Aliança dos Fabricantes de Automóveis, que representa 12 dos maiores fabricantes
de automóveis, adverte que o risco tarifário pode desencadear um “efeito dominó”
negativo que prejudicaria os trabalhadores americanos e a economia em geral, de
acordo com comentários preparados antes de uma audiência nesta quinta-feira no
Congresso.
A Casa Branca e o Departamento do Comércio não fizeram comentários imediatos
sobre a questão.

Não há vencedores em guerra comercial e tarifar carros seria “desastre”, diz
UE
19/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-07-2018)
A comissária da União Europeia para o Comércio, Cecilia Malmström, enfatizou em
discurso nesta quinta-feira que “não há vencedores” em uma guerra comercial, além
de advertir que tarifas dos Estados Unidos sobre carros europeus seriam “um
desastre”. As declarações são dadas em momento de tensões no comércio com os
EUA.
A autoridade comentou em Bruxelas as tarifas impostas pelo governo do presidente
americano, Donald Trump, sobre suas importações de aço e alumínio. Ela diz ter
tentado persuadir os americanos de que a Europa não é a fonte do problema, porém
não teve sucesso.
“Pelo menos em aço e alumínio o mundo enfrenta inegavelmente desafios como
resultado do excesso de capacidade global – a raiz desse problema é a China”,
argumentou. “Mas medidas similares sobre os carros seriam desastrosas.”
Malmström lembrou que o montante de comércio afetado nesse caso seria muito
maior. As exportações da UE de aço e alumínio sujeitas às tarifas dos EUA representam
6,4 bilhões de euros por ano, enquanto as de carros e partes de veículos superam 50
bilhões de euros a cada ano. A comissária sugeriu que os EUA podem ter lançado mão
dessa estratégia como “uma medida ilegal para ganhar fôlego nas negociações
comerciais”.
Segundo Malmström, é preciso adotar medidas para que o ambiente no comércio
global melhore. “Esperamos que possamos encontrar meios de trabalhar juntos para
avançar numa agenda positiva de comércio, mutuamente benéfica”, defendeu.
Apaixonado por carros esportivos, mecânico transforma Uno em Lamborghini
e veículo vira atração em MT: 'Sonho realizado'
19/07/2018 – Fonte: G1
Morador comprou Uno 2002 por R$ 9 mil e investiu R$ 3 mil para a reforma sonhada.
Mecânico disse que sempre sonhou ter um carro esportivo, mas não tinha dinheiro.

Um morador transformou o carro dele, um Uno 2002, em uma 'Lamborghini' e virou atração
na cidade de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Apaixonado por carros esportivos desde
criança, Edimar Souza Goulart, de 28 anos, trabalha como mecânico e pintor.
Ao G1, ele contou que sempre teve o sonho de comprar um carro esportivo, no entanto, não
tinha dinheiro para adquirir o modelo que desejava.
A transformação do Uno durou quase um ano e ainda está em fase de finalização. Ele afirma
que fez o trabalho sozinho, mas ainda não dirige o 'LamborgUno' pela cidade, apenas no
Bairro Cidade de Deus 1, onde vive.

"Eu comprei o carro há dois anos. Sempre admirei carros esportivos", disse.
A adaptação foi feita utilizando materiais simples, como isopor e massa acrílica. Ele explicou
que o Uno foi comprado em 2016 por R$ 9 mil e que já investiu R$ 3 mil para a reforma
sonhada.
Uma Lamborghini original, modelo Aventador – tipo do
carro que o morador se inspirou – tem o custo
aproximado de R$ 3 milhões no Brasil e acelera de 0 a
100 km em 2,9 segundos, chegando à velocidade
máxima de 350 km/h.
O sonho
No início de 2017, Edimar começou a desenhar as peças
que precisava para modificar e dar vida ao 'LamborgUno'.
O carro adaptado foi construído com isopor, chapas de
alumínio, além de cantoneiras e massa acrílica.
O interior do veículo modificado ainda pertence ao Uno original, no entanto, as rodas e o
volante do carro foram trocados por peças esportivas.
"As rodas são bem maiores, mas todo o interior do carro ainda é do Uno. É um sonho realizado
montar esse veículo", afirmou.
Edimar disse que o carro ainda deve ser coberto com
fibra de vidro nos próximos quatro meses para que
fique resistente à poeira e água e para que possa dirigir
pela cidade.
Segundo ele, o veículo é famoso na região onde mora
e os vizinhos sempre pedem para tirar fotos com o
carro.

Anglo American registra alta de 6% na produção no 2º tri
19/07/2018 – Fonte: DCI
A mineradora Anglo American reportou nesta quinta-feira um aumento de 6 por cento
em sua produção no segundo trimestre frente ao mesmo período do ano passado,
impulsionada pelo cobre e pelo carvão metalúrgico, e revisou para cima as projeções
para a platina.
Os números excluíram o mineroduto Minas-Rio, no Brasil, onde um vazamento forçou
o fechamento do projeto de minério de ferro até o final deste ano.
A produção de cobre subiu 12 por cento, enquanto a de carvão metalúrgico aumentou
33 por cento. A produção de carvão térmico caiu 1 por cento em comparação com o
ano anterior.
A Anglo American, juntamente com outras grandes mineradoras, recuperou-se
fortemente da queda das commodities entre 2015 e 2016.
Um revés foi o vazamento no projeto Minas-Rio, que forçou a suspensão das operações
a partir de março.
Na quinta-feira, a Anglo American informou que o trabalho de inspeção está em
andamento e que uma seção de 4 quilômetros do duto onde ocorreu o vazamento está
sendo substituída por precaução.

A empresa repetiu uma previsão de que a produção, ainda em fase de ramp-up, deve
recomeçar no último trimestre do ano, o que ainda está sujeito à aprovação por
autoridades brasileiras.
A produção de platina e paládio ficou praticamente inalterada até agora, mas a Anglo
American elevou a projeção para a produção de platina no ano para de 2,4 milhões a
2,45 milhões de onças, ante de 2,3 milhões a 2,4 milhões de onças na previsão de
abril.
BMW e EDP Brasil investem R$ 1 milhão em corredor para carros elétricos
19/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 18-07-2018)

/07/2018 | 21h00
Postos de abastecimento estão espalhados na Via Dutra entre Rio de Janeiro e São
Paulo
A BMW e a EDP Brasil, empresa de geração e distribuição de energia, investiram R$
1 milhão na instalação do que chamam de maior corredor de recarga de veículos
elétricos da América Latina. Implementado na Via Dutra, o projeto conta com seis
pontos espalhados ao longo de 430 quilômetros que separam as duas capitais mais
populosas do Brasil.
Cada ponto tem capacidade para abastecer dois automóveis ao mesmo tempo e
potencial para recarregar 80% de uma bateria de 22kWh em 25 minutos. “É o tempo
de parar a viagem, tomar um café e voltar para o volante”, diz Helder Boaviada,
presidente da BMW no Brasil, que estreou o corredor na quarta-feira, 18, a bordo de
um i3 e acompanhado de Miguel Setas, líder da EDP.
Segundo o executivo, fazer o trajeto com o carro elétrico custou cerca de 25% do valor
que seria necessário desembolsar para viajar com um modelo a combustão,
considerando os valores atuais da energia.
Por enquanto, no entanto, a recarga no corredor elétrico não é cobrada. Os pontos de
abastecimento ficam em postos Ipiranga, que está estudando a regulação aprovada
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para, a partir do próximo ano,
precificar o serviço.
A empresa buscou referência em outros países e encontrou três modelos de cobrança:
por tempo de uso do equipamento de recarga, por kWh entregue ou ainda por
mensalidade. Por enquanto a tendência é que a empresa adote a última opção, com
uma assinatura, um modelo mais conhecido pelo consumidor brasileiro.
O corredor elétrico é um projeto piloto e, dependendo dos resultados, deve ser
replicado pelas empresas envolvidas em outras vias do País. A BMW, no entanto, é

reticente para falar sobre quais são as expectativas ou objetivos com a iniciativa, sem
especificar o volume de carros que espera atender.
“Acontecem 900 mil viagens diariamente pela Via Dutra. Sabemos que o
fluxo nos pontos de recarga será muito pequeno, mas a criação de
infraestrutura para carros elétricos é um processo gradual e temos que
começar de algum lugar. Decidimos dar o primeiro passo”, diz.
PARCERIA COM STARTUPS
A viagem pelo corredor elétrico foi mais do que um simples desfile de estreia para a
BMW e a EDP. As empresas aproveitaram as paradas para recarregar o carro para
ouvir pitch de quatro startups ligadas à mobilidade: Zazcar e Turbi, do segmento de
carros compartilhados, a Sami sistemas de Energia, que desenvolve baterias, e a
Electric Dreams, desenvolvedora de software e outras soluções para veículos elétricos.
As companhias não explicaram qual é o objetivo de se aproximar do ecossistema
empreendedor, apenas disseram que é um movimento necessário e que o plano é
selecionar uma das startups e desenvolver um projeto em parceria que deve ser
anunciado em breve.
BMW não vai baixar o preço de carros eletrificados mesmo com IPI menor
19/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 18-07-2018)

Boavida espera expansão de dois dígitos nas vendas da marca em 2018
Com real desvalorizado, a companhia aponta que a redução da alíquota não
terá impacto nos custos do i3
O preço dos carros eletrificados oferecidos no mercado brasileiro não vai baixar,
apesar da decisão do governo de diminuir a alíquota do IPI cobrada destes modelos.
“O tributo é só um componente na composição do valor que cobramos. Com a
desvalorização do real, importar o carro fica cada vez mais caro”, diz Helder Boavida,
presidente da operação brasileira da companhia. Segundo o executivo, o governo
ainda precisa definir as novas alíquotas para que a empresa tome qualquer decisão.
A expectativa é que o IPI para carros elétricos diminua dos atuais 25% para 7%. Os
veículos com propulsão alternativa já têm desconto no Imposto de Importação, que
varia de zero a 7% dependendo da tecnologia. Segundo Boavida, a mudança não têm
impacto sobre o preço do i3 porque a BMW vende no Brasil as versões REX do modelo,
equipadas com um motor bicilíndrico que funciona como extensor de autonomia para
o propulsor elétrico. O carro é categorizado pelo governo como híbrido e, portanto, já
recolhe apenas 7% de IPI.
PLANOS
“O que muda é que agora, se for interessante, poderemos importar as versões sem o
extensor de autonomia com a mesma tributação”, diz. A companhia lançou em junho
a versão renovada do i3, que teve apenas 170 unidades vendidas em dois anos e meio
no Brasil – a empresa vendeu outras 33 do carro híbrido i8. Com preços que começam

em R$ 199,9 mil, a marca não tem grandes ambições de venda para a nova geração
do hatchback.
A BMW estima que a frota brasileira de veículos eletrificados alcance 10 mil unidades,
considerando híbridos e puramente elétricos e a projeção de que serão vendidos 3,3
mil modelos da categoria até o fim deste ano. A contribuição da BMW no volume total
é pequena.
Boavida conta que já foram negociadas 10 unidades do i3 desde o lançamento da nova
geração, mas Boavida entende que o objetivo do carro não é cumprir metas de vendas,
mas posicionar a marca como uma empresa com várias soluções de mobilidade e
atender à tímida demanda.
Considerando todo o portfólio, a BMW pretende avançar ao ritmo de dois dígitos nas
vendas em 2018, se distanciando do patamar de 10,1 mil unidades emplacadas em
2017, o pior ano da marca e do segmento premium, segundo Boavida.
“No primeiro semestre já crescemos 20%, mas sabemos que não vai dar para
sustentar a expansão nesse patamar até o fim do ano”. Do total emplacado no Brasil,
80% também é produzido localmente na planta da empresa em Araquari (SC). O
executivo lembra que a operação sofre o impacto da desvalorização do real, que torna
mais caros os componentes importados que a empresa utiliza na montagem local.
Déficit comercial de peças chega a US$ 2,8 bilhões em 5 meses
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Paralisação dos transportes em maio afetou mais as exportações do que importações
Nem mesmo a greve dos caminhoneiros conseguiu frear a expressiva evolução
negativa da balança comercial de autopeças. Segundo o mais recente
levantamento mensal do Sindipeças, entidade que reúne cerca de 400 empresas do
setor, de janeiro a maio o déficit acumulado somou quase US$ 2,8 bilhões, valor
21,6% mais alto que o verificado no mesmo período de 2017. As importações de
componentes em cinco meses somaram US$ 5,9 bilhões e cresceram 16,6% ante o
ano passado, superando o resultado das exportações de US$ 3,1 bilhões, em alta de
12, 4%.
A paralisação do transporte de cargas no País no fim de maio mais as exportações do
mês (US$ 532 milhões), que registraram expressiva queda de 20,8% em relação a
abril e de 15% na comparação com maio de 2017. As importações (US$ 1,15 bilhão)
também caíram, mas recuaram bem menos, apenas 5,9% contra o mês anterior, e
registraram alta de 11% ante maio de 2017.
Com o resultado, a balança comercial das autopeças registrou déficit mensal de US$
621 milhões em maio, 51% mais alto que o observado um ano antes.
Além da paralisação do transporte de cargas, o Sindipeças pontua que a crise
financeira na Argentina, maior mercado comprador das autopeças brasileiras, também
impactou negativamente a balança comercial do setor. A entidade lembra ainda que a
maior puxada nas importações se deu porque o registro é feito assim que os

componentes desembarcam no País, independentemente da movimentação de carga
em território nacional, por isso o valor contabilizado de autopeças importadas foi
menos afetado pela greve. Já as exportações só são contabilizadas quando chegam ao
porto, o que não ocorreu com os caminhões parados.
A desvalorização do real, da ordem de 13,4% somente em maio, ajuda a elevar as
exportações, mas também interfere na contabilização das vendas ao exterior, puxando
para baixo o valor em dólares. Ao mesmo tempo, as importações em crescimento
indicam aquecimento das linhas brasileiras de produção de veículos.
MAIORES IMPORTADORES E EXPORTADORES
Pela ordem, Argentina, Estados Unidos, México e Alemanha seguem sendo os maiores
compradores de autopeças brasileiras, respondendo juntos por 66% das vendas de
componentes ao exterior no período janeiro-maio de 2018.
E o mercado argentino continua folgado como maior destino das exportações de peças
do Brasil, com e quase um terço (30,6% e) de participação no volume total vendido,
o mercado argentino comprou US$ 950 milhões em cinco meses, valor que representa
crescimento de 13% diante de igual período do ano anterior.
Identificam-se ainda os Estados Unidos, México, Alemanha e Chile, com respectivas
participações de 17,9%, 10,3% e 7,3% e 3,4%, representando os principais destinos
das exportações das empresas do setor. Já os maiores exportadores de peças ao Brasil
de janeiro a maio seguem sendo, pela ordem, China (12,4%), Alemanha (11,8%),
Estados Unidos (11,3%), México (9,5%) e Japão (8,8%), que juntos correspondem a
mais da metade dos componentes importados pelo País.
O maior crescimento das importações este ano é da Alemanha (+35,4%), seguida de
perto pelo México (+33,3%) e Japão (+30,5%), enquanto o aumento de peças
chinesas chegou a 26,1%.
Autopeças faturam 19,2% menos em maio com greve dos caminhoneiros
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18/07/2018 | 19h14
No acumulado do ano, no entanto, vendas do setor avançaram 18%
O faturamento do setor de autopeças foi bastante impactado em maio pela greve
dos caminhoneiros, registrando queda de 19,2% em relação a abril e de 9,1% ante
maio do ano passado.
A retração observada no quinto mês foi semelhante àquelas que ocorrem em dezembro
com os festejos de fim de ano e início de férias coletivas. Como resultado, a utilização
da capacidade instalada no mês caiu para 66%, ligeiramente abaixo da registrada em
janeiro deste ano.
No acumulado de janeiro a maio, contudo, o faturamento das fabricantes de autopeças
cresceu 18,1% sobre os mesmos cinco meses de 2017. Os números foram divulgados
pelo Sindipeças, entidade que reúne fabricantes de componentes automotivos.

Todos os canais de venda de autopeças anotaram alta no acumulado do ano. O
fornecimento às montadoras cresceu 18,1%. O faturamento com as exportações
aumentou 27,8% quando analisado em reais e 20,7% em dólares. As vendas ao
mercado de reposição tiveram acréscimo de 13,2% e as intrassetoriais (de uma fábrica
de autopeças para outra) subiram 6,3%.
O fornecimento às montadoras mantém fatia superior a 60% do faturamento total. A
participação das exportações é igual ou maior do que 18% desde setembro do ano
passado e a reposição detém parcela de cerca de 15% das vendas do setor.
Os dados do acumulado do ano divulgados pelo Sindipeças mostram também que o
emprego dentro do setor cresceu 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Caoa Chery vai ampliar fábrica de Jacareí para montar sedã Arrizo 5
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Caoa Chery planeja produzir novo sedã Arrizo 5 em Jacareí a partir de outubro
Empresa também confirma a contratação de 120 pessoas; produção deve
começar em outubro
A fábrica da Caoa Chery em Jacareí (SP) vai ganhar uma nova linha de montagem
para a chegada de um novo modelo, o sedã Arrizo 5, apresentado em abril deste ano
pela marca chinesa no Salão do Automóvel de Pequim. Na ocasião, a montadora
confirmou sua produção na fábrica brasileira.
O modelo, que está bem próximo em dimensões ao Corolla, se encontra em fase de
estudo pela montadora e começa a ser produzido em outubro. Ele também deve ser
uma das atrações da marca durante o Salão do Automóvel de São Paulo, entre 8 e 18
de novembro.
“É um produto de alto nível, de qualidade e tecnologia. Se tudo caminhar como
planejado, já no final de outubro a gente deve estar com ele em produção. Além disso,
em Anápolis, nós vamos levar mais dois produtos.
A marca tem um projeto bem ambicioso para o país e estamos caminhando bem”,
afirmou o diretor-presidente da Caoa Chery, Márcio Alfonso, à reportagem do G1.
Para a fábrica de Anápolis (GO), onde são produzidos os modelos Hyundai pela Caoa,
estão previstos os SUVs Chery T4 e T7. Para a unidade de Jacareí, a empresa confirma
que além da área de produção, também vai ampliar seu quadro de funcionários: serão
contratadas mais 120 pessoas para atuação na nova linha de montagem.
Segundo Alfonso, as contratações começam a ser feitas no início deste segundo
semestre, enquanto a nova estrutura da fábrica começa a ser montada em setembro.
“Agora no segundo semestre a gente começa contratação e treinamento, para deixar
nosso pessoal preparado para produzir esse carro novo”, acrescenta o executivo.
Atualmente, a fábrica da Chery emprega cerca de 570 funcionários. A unidade, que
recebeu US$ 530 milhões em investimentos para a construção da planta de
automóveis e de motores, começou a operar em agosto de 2014 com o lançamento
industrial do modelo Celer, nas versões hatch e sedã.

A planta tem capacidade para montar 150 mil veículos por ano e também é
responsável pela produção do compacto QQ e mais recentemente do Tiggo 2, sendo
este último o primeiro veículo a entrar em linha após a compra de metade da Chery
brasileira pela Caoa (leia aqui).

Fras-le e Meritor renovam parceria de distribuição para o mercado Nafta
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Vigente desde 2002, acordo é prorrogado por mais 10 anos
A Fras-le e a Meritor renovaram por mais dez anos seu acordo de distribuição de
materiais de fricção da fabricante brasileira para veículos comerciais do bloco Nafta,
que reúne os mercados dos Estados Unidos, Canadá e México. Vigente desde 2002, o
novo contrato foi assinado pelas empresas no último dia 3. Com isso, as peças
produzidas pela Fras-le continuarão sendo exclusivamente distribuídas pela Meritor na
região.
“Este é um negócio estratégico para a Fras-le. Diante da representatividade,
reconhecimento e qualidade da Meritor no Nafta, desde 1999 nós temos produtos
aprovados por montadoras de caminhões, ônibus e reboques” afirma o diretor da Frasle, Anderson Pontalti. Ele acrescenta que “a credibilidade, compromisso, foco no cliente
e competitividade são requisitos fundamentais para o sucesso no mercado norte
americano”.
Em nota, a Fras-le informa que a renovação vai garantir a manutenção de bons
resultados para ambas as empresas nas vendas de produtos para o segmento pesado
no mercado norte americano, tanto para peças originais como para o mercado de
reposição. A fabricante, que pertence às Empresas Randon, possui fábrica localizada
na cidade de Prattville, no Alabama, Estados Unidos, para atendimento do mercado
local. Além da planta, a empresa mantém escritórios comerciais no México e Canadá.
Polo e Virtus 1.6 agora têm opção de câmbio automático
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A linha 2019 dos Volkswagen Polo e Virtus tem agora a opção de câmbio automático
de seis marchas, fornecido pela Aisin, também nas versões equipadas com motor 1.6
MSI.
Até então esse conforto só estava disponível a partir da versões 200 TSI, com motor
turbo 1.0. O Polo 1.6 MSI automático tem preço inicial de R$ 62.690 e o Virtus, de R$
66.525. No caso do hatch a nova opção é R$ 5.340 mais acessível que a TSI.

No Virtus essa diferença sobe para R$ 8.155.
Segundo a Volkswagen, os carros já estão chegando à
rede de revendas. A transmissão automática de seis
marchas é associada ao motor 1.6 EA211 aspirado, com
16 válvulas e até 117 cavalos.
Com isso o Polo conta agora com cinco configurações: 1.0
MPI, 1.6 MSI, 1.6 MSI automático, Comfortline 200TSI e
Highline 200TSI. O Virtus agora é oferecido em quatro opções: 1.6 MSI, 1.6 MSI
automática, Comfortline 200TSI e Highline 200TSI.
As versões Comfortline e Highline de Polo e Virtus usam sempre o câmbio automático
de seis marchas associado ao motor 1.0 flex de três cilindros com 12 válvulas, turbo
e injeção direta de combustível. A garantia é de três anos sem limite de
quilometragem.
Segundo a Volkswagen, a transmissão automática que equipa o Polo e o Virtus 1.6
utiliza relações de marcha e de diferencial especialmente definidas para essa aplicação.
Tem modo esportivo e permite trocas manuais pela alavanca ou por aletas atrás do
volante.

Virtus 1.6 automático começa em R$ 66.525, ou R$ 8.155 a menos que o
Comfortline 200 TSI
Tanto o hatch como sedã 1.6 automáticos trazem de série direção com assistência
elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas (com função “um-toque”
para fechamento e abertura nos dianteiros), travas elétricas, computador de bordo,
para-sóis iluminados, suporte para celular no painel com entrada USB para
carregamento e regulagem de altura para o banco do motorista, entre outros itens.
A central Media Plus também é de série e reúne entradas USB e SD-card, conexão
Bluetooth, rádio AM/FM e leitor de arquivos MP3.
A lista de opcionais tem sensores de estacionamento traseiros, roda de liga leve de 15
polegadas e retrovisores externos com ajuste elétrico e função “tilt down” (que baixa
o foco do lado direito quando a marcha à ré é engatada para facilitar manobras de
estacionamento).
Também opcionais são os sistemas de controle eletrônico de estabilidade e tração, o
bloqueio eletrônico do diferencial e o assistente de partida em rampa, assim como
uma central multimídia com tela colorida sensível ao toque com conectividade por
meio do App-Connect (Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink), comando por voz e
acesso ao “Car Menu”, com ajustes do veículo na tela.

Grupo Volkswagen atinge venda recorde no 1º semestre
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Volume mundial da companhia superou 5,5 milhões de veículos e cresceu 7,1%
O Grupo Volkswagen bateu recorde de vendas no primeiro semestre, com 5,5 milhões
de veículos e alta de 7,1% sobre o mesmo período do ano passado. Os bons resultados
na Europa e na Ásia continuam favorecendo o desempenho da companhia. No Velho
Continente foram entregues 2,4 milhões de veículos, 6,5% a mais que no mesmo
período do ano passado.
E a China sozinha absorveu quase 2 milhões de unidades do grupo, crescendo 9,2%
na comparação interanual. Pequeno foi o crescimento na América do Norte, com 465
mil veículos e alta inferior a 1%. A região teve seu desempenho afetado pela retração
nas vendas mexicanas. Nos Estados Unidos, principal mercado regional, as 311,9 mil
unidades entregues resultaram em acréscimo de 6,3%.
Na América do Sul, o crescimento é alavancado pelo Brasil, onde foram vendidos 174,4
mil veículos do grupo, 22,6% a mais na comparação interanual. Na região como um
todo foram 280,9 mil veículos, alta de 13,1%.
No desempenho por marca chama a atenção a constância dos automóveis Volkswagen,
que vêm mantendo crescimento próximo ou superior a 6% no acumulado do ano. Com
3,1 milhões de unidades entregues em todo o mundo até meio do ano, a marca anota
crescimento de 6,3% sobre igual período do ano passado.
A Audi, segunda do grupo em volume, chegou perto os 950 mil carros nestes seis
meses, 4,5% acima do registrado na primeira metade de 2017. A Skoda superou os
650 mil veículos e cresceu 11,6%. A alta da Seat foi ainda mais acentuada, 17,6%,
mas o total no semestre ficou abaixo dos 300 mil veículos. O crescimento da MAN foi
mais expressivo, 65,4 mil unidades e alta de 24%.
A direção do Grupo Volkswagen acredita em uma retração nas vendas do segundo
semestre pela introdução de novos padrões de consumo e emissões.
Veja abaixo os números do grupo por região e por marca:

