
 

 

24 DE JULHO DE 2018 

Terça-feira 

 CURSOS AGOSTO  SINDIMETAL/PR 

 ENCONTRO DE NEGÓCIOS METALMECÂNICO 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DEVE AVANÇAR 15,1% EM JUNHO, APONTA IPEA 

 SONDAGEM INDUSTRIAL- RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE 

 CARROS E MÁQUINAS POR ALIMENTOS: JAPÃO E BRASIL PROPÕEM ACORDO 

 É PRECISO DAR SALTO NAS RELAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE MERCOSUL E JAPÃO, 

DIZ PRESIDENTE DA CNI 

 FECOMERCIOSP: PARCELA DE LOJAS COM ESTOQUE EXCESSIVO SOBE PARA 

33,3% EM JULHO 

 VENDA DE ELETROELETRÔNICOS TEM ALTA DE 14,6% NO PRIMEIRO SEMESTRE 

DO ANO 

 PRESIDENTE DE EMPRESA GANHA 39 VEZES MAIS QUE DIRETOR 

 TAXAÇÃO DE DIVIDENDO LEVARIA A CHOQUE NA BOLSA, AFIRMA ESTUDO 

 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SALÁRIO ALTO TEM MELHOR RESULTADO 

DESDE 2015 

 ALCKMIN NEGA RETOMAR IMPOSTO SINDICAL E ESTUDA EXTINGUIR 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 NOVO MINISTRO DO TRABALHO FOI AUTUADO 24 VEZES POR INFRAÇÕES 

TRABALHISTAS 

 EMPREGO FORMAL ESTÁ EM QUEDA; MAS TEMPORÁRIO ESTÁ EM ALTA 

 FMI REDUZ PARA 1,8% PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO BRASIL EM 2018 

 FGV: CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE 2,1 PONTOS EM JULHO ANTE JUNHO 

(84,2 PONTOS) 

 IPC-S DESACELERA NAS 7 CAPITAIS ANALISADAS PELA FGV NA 3ª 

QUADRISSEMANA DE JULHO 

 BALANÇA TEM SUPERÁVIT DE US$ 1,516 BILHÃO NA 3ª SEMANA DE JULHO 
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 PREÇO MÉDIO DO ÓLEO DIESEL OSCILOU ENTRE R$ 3,23 A R$ 4,25 EM JUNHO 

 PREÇO MÉDIO DO DIESEL NOS POSTOS DO PAÍS VOLTA A CAIR, MOSTRA 

PESQUISA DA ANP 

 A FIAT SENTE O FIM DA ‘ERA MARCHIONNE’ 

 CARRO ELÉTRICO CRIA CORRIDA POR COBALTO, QUE VIRA ALVO DE 

INVESTIMENTOS NO PAÍS 

 AMAZON, TOYOTA, ALCOA E OUTRAS EMPRESAS TRABALHAM CONTRA TARIFAS 

DE TRUMP 

 EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE CARROS AUTÔNOMOS É 

IMENSA 

 TERMOMECANICA ANTECIPA-SE E ADOTA MEDIDAS PARA INCORPORAR 

PADRÕES DA INDÚSTRIA 4.0 

 FCA TEM NOVA BAIXA; ALTAVILLA PEDE DEMISSÃO APÓS AFASTAMENTO DE 

MARCHIONNE 

 MONTADORAS TÊM DADOS EXPOSTOS POR EMPRESA DE ROBÓTICA 

 TESLA ADMITE QUE PEDIU CORTE DE CUSTOS A FORNECEDORES 

 NOVAS MOTOS BMW DE BAIXA CILINDRADA PASSAM POR RECALL 

 DAIMLER AMEAÇA REINADO DA TESLA NO MERCADO DE CARROS ELÉTRICOS 

 BMW ATUALIZA SEDÃS DA SÉRIE 3 FABRICADOS NO BRASIL 

 "PRECISAMOS DE OPÇÕES PARA TRAZER O AÇO AO ESTADO", DIZ EXECUTIVO 

DA MARCOPOLO 

 CHINA INVESTIGA DUMPING NAS IMPORTAÇÕES DE AÇO INOXIDÁVEL EM 

ALGUNS PAÍSES 

 VENDA DA MINERAÇÃO USIMINAS PODE SER SAÍDA PARA O FUTURO DA 

COMPANHIA 
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CÂMBIO 

EM 24/07/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,740 3,741 

Euro 4,370 4,371 
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Encontro de Negócios Metalmecânico 

24/07/2018 – Fonte: FIEP 
 

A FIEP, por meio do seu Centro Internacional de Negócios, juntamente com a Rede 
CIN, CNI e Apex convidam você a participar do ENCONTRO DE NEGÓCIOS 

INTERNACIONAL DO SETOR DE METALMECÂNICO que acontecerá no dia 27 de 
setembro de 2018 em Curitiba. Com o objetivo de promover as exportações de seus 

produtos e estimular a internacionalização de sua empresa, contaremos, nessa 
oportunidade, com 10 importadores da América Latina. 
  

  
PRAZO PARA INSCRIÇÕES: 05/09/2018  

 
 
PRODUTOS DE INTERESSE DAS EMPRESAS COMPRADORAS INTERNACIONAIS 

  
1. Plástico moído reciclado/tratado para caixas de baterias de chumbo 

2. Peças industriais: engrenagens, correntes, correias, lâminas, rolamentos, mancais, 
etc. 
3. Tubos, juntas, selos, “couplings” e anéis de proteção para Petróleo e Gás 

4. Estruturas metálicas e torres para telecomunicação e transmissão de energia 
5. Estruturas metálicas para cobertura de: aeroportos, arenas, edifícios, etc. 

6. Estruturas metálicas, dutos e “spools” para: engenharia, mineração, indústrias, etc. 
7. Molas para eletroeletrônica, linha branca, automobilística, etc. 
8. Fogões a lenha produzidos em ferro fundido, com ou sem aço laminado e/ou 

alumínio 
9. Ferragens e fundidos para rede de energia elétrica (manilha sapatilha, olhal, etc.) 

10. Chumbo puro 99,97% e ligas de chumbo recicladas de caixas de bateria 
11. Cadeados, fechaduras, acessórios e dobradiças para portas, janelas, etc. 
12. Dobradiças metálicas, alças, corrediças, rodízios e acessórios para móveis 

13. Partes e componentes de motores e caixas de câmbio de veículos pesados 
14. Sistemas completos de tratamento de ar e de climatização de grandes espaços 

15. Sistemas de energia solar térmica, coletores, tanques, acessórios e componentes 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/
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16. Lavadoras de água fria, a média e alta pressão, para limpeza em geral 
17. Empilhadeiras; Elevadores para oficinas mecânicas 
18. Instalações, Maquinaria, implementos, equipamentos e ferramentas para 

agricultura 
19. Ferramentas elétricas e de mão (brocas, serras, martelos, marretas, etc.) 

20. Caminhões e veículos espalhadores de asfalto; Maquinário para pavimentação 
21. Unidades de reciclagem e compostagem de 

resíduos sólidos 
22. Prensas enfardadeiras e compactadores 
hidráulicos 

23. Equipamentos e instrumentos para 
automação industrial e para análise de 

laboratório 
24. Moldes de injeção de plásticos ou alumínio, 
para setores industriais distintos 

25. Sistemas e componentes de escapes para 
geradores, veículos e máquinas pesadas 

26. Motores de limpador de para-brisas; 
Conjunto limpador de para-brisas 
27. Gabinetes, racks, bandejas, dutos de 

proteção e acessórios para Servidores 
28. Células e painéis de distribuição, de baixa 

tensão e de média tensão 
29. Carrocerias, reboques, Semirreboques: 
Basculante, Carrega-Tudo, containers, etc. 

30. Partes e sistemas de suspensão e de freios 
de caminhões, ônibus e utilitários 

31. Ferramentas multifuncionais/combinadas 
para combate e extinção de incêndios 
32. Artefatos de tomadas de energia elétrica; 

Unidades geradoras de energia 
  

LINK PARA INFORMAÇÕES > CLIQUE AQUI 
  
LINK DE INSCRIÇÃO > CLIQUE AQUI 

  
VALOR DA INSCRIÇÃO 

> R$ 250,00 para empresas associadas em dia 
com seu Sindicato 
> R$ 500,00 para empresas não associadas  

 
 

Produção Industrial deve avançar 15,1% em junho, aponta Ipea 

24/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-07-2018) 

 
Após o tombo registrado em maio em função da greve de caminhoneiros, a indústria 
deve ter um avanço também de dois dígitos em junho, segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Produção Industrial prevê um 
crescimento de 15,1% na passagem de maio para junho.  

 
O indicador busca antecipar o resultado da Pesquisa Industrial Mensal – Produção 
Física (PIM-PF), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 

desempenho positivo projetado pelo Grupo de Conjuntura do instituto sucederia uma 
queda de 10,9% registrada pela indústria no mês anterior. O resultado oficial será 

divulgado pelo IBGE no próximo dia 2 de agosto.  
 
Na comparação com junho de 2017, o indicador de produção industrial prevê 

crescimento de 6,9%. No segundo trimestre, o Ipea estima um recuo de 2% frente ao 
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trimestre anterior. Em relação ao segundo trimestre de 2017, a expectativa é de 
elevação de 2,8% no segundo trimestre deste ano.  
 

A análise por indicadores coincidentes da produção industrial mostra que o avanço em 
junho ante maio foi disseminado. A produção total de veículos cresceu 37,1%, segundo 

a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), e o fluxo 
de veículos pesados subiu 47% no mês, de acordo com a Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias (ABCR). As exceções foram o indicador de confiança da 
indústria (-1,0%) e o nível de utilização da capacidade instalada (-0,3%). 

 

Sondagem Industrial- Recuperação da atividade 

24/07/2018 – Fonte: CNI 

 
Recuperação da atividade 
 

Os dados da Sondagem Industrial de junho mostram aumento da atividade, que 

reverte, em grande medida, as quedas registradas no mês anterior, na esteira da 
interrupção do transporte rodoviário de cargas. As expectativas também melhoraram. 

Junho/2018 
 

 
 

 

 

Carros e máquinas por alimentos: Japão e Brasil propõem acordo 

24/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Proposta da iniciativa privada para aprofundar as relações econômicas entre 

Japão e o Mercosul será entregue aos governos dos países nos próximos dias 
 

 
 
Representantes das indústrias brasileira e japonesa entregarão aos governos de seus 
países uma proposta para o início da negociação de acordo comercial entre o país 

asiático e o Mercosul. O documento, ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso, foi 
fechado em reunião entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a 

confederação industrial japonesa (Keidanren) nessa segunda-feira, 24.  
 
Entre as sugestões está a eliminação da maioria das tarifas de importação e 

exportação em 10 anos. Pelo lado brasileiro, o documento defende a eliminação de 
tarifas no comércio de carne, frango, biodiesel, frutas, açúcar, etanol e têxteis. Os 

japoneses esperam a redução nas taxas sobre carros, autopeças, máquinas e 
equipamentos. 
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As indústrias defendem o lançamento das negociações na reunião do G-20 em 
novembro. Entre 2000 e 2017, as exportações do Mercosul para o Japão cresceram 
136% e as importações de produtos japoneses pelo bloco, 31%.  

 
Ao discursar na abertura da 21ª Reunião do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-

Japão, em Tóquio, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga 
de Andrade, disse que o Brasil será atrativo para investimento japonês nos próximos 

anos, durante o processo de retomada do crescimento e futuras rodadas de 
concessões e privatizações. “Há grandes oportunidades de investimentos. Os recursos 
destinados, atualmente, representam, em média, 2% do PIB, quando deveriam ser de 

5%”, observou. 
 

Andrade lembrou que houve avanços institucionais importantes no Brasil, como a 
modernização das leis do trabalho e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e 
regulação, em linha com os princípios do livre mercado e da livre iniciativa. 

 
 Segundo ele, embora o crescimento da economia tenha sido moderado, as reformas 

em curso e o aperfeiçoamento de marcos legais contribuirão para taxas de expansão 
econômica mais robustas nos próximos anos.  
 

“Após as eleições de outubro, esperamos ter um cenário mais promissor e de maior 
previsibilidade. Quem não investir no Brasil agora, perderá grandes oportunidades”, 

disse. 
 

É preciso dar salto nas relações econômicas entre Mercosul e Japão, diz 
presidente da CNI 

24/07/2018 – Fonte: CNI 

 
Na abertura do encontro anual entre os setores produtivos brasileiro e japonês, Robson 
Braga de Andrade defendeu fortalecimento da agenda de parceria comercial e de 

investimentos entre os países  
 

 
 

Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade defendeu, na abertura da Reunião do 
Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão o fortalecimento da agenda comercial 
e de investimentos entre os países  

 
O fortalecimento das relações econômicas e o aprofundamento de uma agenda 

estratégica entre Mercosul e Japão são prioridade para a indústria brasileira. Em 
discurso na abertura da 21a Reunião do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-
Japão, em Tóquio, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson 

Braga de Andrade, analisou o cenário externo e os renovados esforços do Brasil e do 
Mercosul em aumentar sua integração ao mercado global. “Diante desse novo cenário, 

faz-se ainda mais necessário um salto nas relações entre Mercosul e Japão”, disse. 
 
Sediado em 2018 pela Keidanren, principal entidade representativa do setor privado 

japonês, o encontro anual é o principal evento na agenda entre as indústrias dos dois 
países. Nesta edição, que ocorre até esta terça-feira (24), estão reunidos empresários 

e representantes industriais para discutir os próximos passo da agenda de comércio 
exterior e de investimentos, estruturada em 2015, com vistas para a celebração de 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/e-preciso-dar-salto-nas-relacoes-economicas-entre-mercosul-e-japao-diz-presidente-da-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/e-preciso-dar-salto-nas-relacoes-economicas-entre-mercosul-e-japao-diz-presidente-da-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/eventos/xxi-reuniao-do-conselho-empresarial-brasil-japao/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/eventos/xxi-reuniao-do-conselho-empresarial-brasil-japao/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.keidanren.or.jp/en/


um futuro Acordo de Parceria Econômica (EPA, na sigla em inglês), entre Mercosul e 
Japão. 
 

Além dos temas relacionados às pautas de comércio e de investimentos, o Comitê 
Econômico Brasil-Japão também tem como prioridades, em 2018, a revisão do Acordo 

para Evitar a Dupla Tributação, em vigor desde 1967 e encontra-se defasado, para 
racionalizar a carga tributária sobre empresas que têm operações nos dois países; e a 

permanência do Acordo para Compartilhamento de Exames de Patentes, que está em 
fase de projeto piloto até 2020.  
 

”A questão da propriedade intelectual é a base para a agenda de inovação e para 
setores intensivos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento”, afirmou Andrade. 

 
OPORTUNIDADES – O presidente da CNI também destacou as oportunidades que o 
Brasil oferecerá, nos próximos anos, durante o processo de retomada do crescimento 

e para futuras rodadas de concessões e privatizações.  
 

Na área de infraestrutura de transportes, por exemplo, há necessidade de melhorias 
e da ampliação para que o país tenha um fluxo de mercadorias e um escoamento de 
sua produção mais eficientes.  

 
“Há grandes oportunidades de investimentos. Os recursos destinados, atualmente, 

representam, em média, 2% do PIB, quando deveriam ser de 5%”, observou. 
 
Andrade lembrou que houve avanços institucionais importantes no Brasil, como a 

modernização das leis do trabalho e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e 
regulação, em linha com os princípios do livre mercado e da livre iniciativa.  

 
Segundo ele, embora o crescimento da economia tenha sido moderado, as reformas 
em curso e o aperfeiçoamento de marcos legais contribuirão para taxas de expansão 

econômica mais robustas nos próximos anos.  
 

“Após as eleições de outubro, esperamos ter um cenário mais promissor e de maior 
previsibilidade. Quem não investir no Brasil agora, perderá grandes oportunidades”, 
disse. 

 
O ENCONTRO – Durante dois dias, executivos de empresas e representantes do setor 

produtivo de Brasil e Japão participarão de painéis para debater as relações bilaterais, 
os cenários econômicos dos dois países e caminhos para o fortalecimento das relações 
comerciais. 

 
 Além disso, também será discutida a segunda edição do relatório que traça um roteiro 

para a celebração de um EPA entre Mercosul e Japão, que será entregue aos 
representantes dos governos japonês e dos países do bloco sul-americano. 

 

FecomercioSP: parcela de lojas com estoque excessivo sobe para 33,3% em 

julho 

24/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-07-2018) 
 

Os estoques do varejo na cidade de São Paulo continuam subindo e a situação de 
excesso de produtos encalhados nas lojas atingiu o maior número de empresas desde 
abril de 2017. 

 
Segundo pesquisa da FecomercioSP, entidade que representa os setores de comércio 

e serviços, a proporção de lojas com estoques acima do ideal na capital paulista chegou 
a 33,3% em julho, acima do porcentual de junho: 32,4%. No mesmo intervalo, a 
parcela de lojas com estoques abaixo do ideal subiu de 13,8% para 14%. 
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Com isso, a parcela dos varejistas com estoques em situação tida como adequada caiu 
de 53,3% para 52,2% desde o mês passado. 
 

Na avaliação da assessoria econômica da entidade, a greve dos caminhoneiros, 
deflagrada no fim de maio, reverteu sinais de recuperação econômica e, combinada 

às incertezas políticas e eleitorais, tem inibido investimentos e desanimado tanto 
empresários quanto consumidores. 

 
A FecomercioSP diz ver como improvável a volta do quadro de estoques de antes da 
crise, quando 60% das lojas tinham estoques adequados.  

 
“Seria necessária mais uma rodada de otimismo e crescimento das vendas, algo que 

não parece provável diante dos problemas e incertezas que o País enfrenta”, comenta 
a entidade, acrescentando que as vendas são relativamente mais fracas no início do 
segundo semestre, o que torna mais difícil o esforço de normalização de estoques. 

 
A pesquisa é feita mensalmente pela FecomercioSP com aproximadamente 600 

empresários do comércio no município de São Paulo. Segundo o levantamento deste 
mês, o índice de adequação de estoques no comércio paulistano chegou a 105 pontos, 
abaixo dos 107,1 pontos de junho. A escala vai de zero (inadequação total) a 200 

pontos (adequação total). 
 

Venda de eletroeletrônicos tem alta de 14,6% no primeiro semestre do ano 

24/07/2018 – Fonte: Agência de Notícias Governo do Brasil (publicado em 23-07-
2018) 

 
Na primeira metade do ano, comércio chegou a 52,1 milhões de unidades, superando 

o desempenho de igual período de 2017 
 

 
Com a Copa do Mundo e o desligamento do sinal analógico, venda de televisores subiu 

29,98% - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil  
 

A venda de produtos eletroeletrônicos teve alta de 14,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado, informou a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (Eletros).  

 
Com o desempenho, a venda passou de 45,5 milhões de unidades para 52,1 

milhões. Para 2018, a previsão da Eletros é de que as vendas cresçam entre 10% e 
15% frente ao ano passado.  
 

De acordo com a entidade, dois fatores que influenciaram o desempenho positivo 
foram a Copa do Mundo da Rússia e o desligamento do sinal analógico.  

 
O segmento de portáteis teve alta de 12,99%; já a linha branca (geladeiras, fogões e 

outros), de 2,75%; e a linha marrom, que inclui televisores e aparelhos de som e 
vídeo, 20,27%. 
 

 
 

 
 

http://www.brasil.gov.br/editoria/economia-e-financas/2018/07/venda-de-eletroeletronicos-tem-alta-de-14-6-no-primeiro-semestre-do-ano


 

Presidente de empresa ganha 39 vezes mais que diretor 

24/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Na CPFL Energia, o maior pagamento supera o menor em 38 vezes e no Pão 

de Açúcar, 33 vezes  
 

Demorou nove anos para os investidores conhecerem detalhes das remunerações de 
todos os executivos e conselheiros das companhias abertas brasileiras. 

 
Em 2009, a CVM, reguladora do mercado de capitais, mandou que elas divulgassem a 

remuneração média, a menor e a maior dos administradores. 
 

Desde então, 45 empresas seguraram as informações, por meio de uma liminar, sob 
argumentos como "privacidade e segurança". 
 

Entre as que mantinham os dados sob sigilo estavam bancos e varejistas. Mas, em 
junho passado, a liminar caiu 

 
Um primeiro olhar já chamou a atenção para as diferenças muito expressivas entre o 
maior e o menor pagamento, dentro dos colegiados, de pelo menos 16 companhias. 

 
No caso da CPFL Energia, o maior pagamento supera o menor em 38 vezes (3.689%).  

 
Na Hypera, a diferença é de 27 vezes; no Pão de Açúcar, de 33 vezes; na Porto Seguro, 
de 31. 

 
As diferenças podem estar amparadas em boas justificativas, e os números precisam 

ser olhados caso a caso. 
 
A atuação de um só executivo pode ser o diferencial para as receitas de uma empresa. 

Funcionários da montadora italiana Fiat-Chrysler ameaçaram greve para protestar 
contra a contratação pela Juventus de Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo. 

 
Uma das sócias majoritárias do time italiano, a holding Exor tem 30% da montadora. 
 

Nos últimos anos, a Fiat vem pedindo aos funcionários que façam sacrifícios em razão 
de restrições financeiras no setor. E eles se indignaram com o valor do negócio, R$100 

milhões (R$ 443,5 milhões). 
 
A notícia seguinte foi: em só três dias, a receita com a venda de camisas do time com 

o nome de Ronaldo já equivalia à metade da transação. 
 

Renato Chaves, consultor de governança corporativa e ex-diretor da Previ (fundo de 
pensão do Banco do Brasil), diz entender que um presidente de conselho ou da 
companhia deva ganhar mais. "Mas será que um percentual superior a 1.000% é, de 

fato, adequado?", questiona. 
 

Ele mostra ainda mais preocupação quando quem ganha mais é o fundador. 
 

"Em tese, essa figura já foi premiada quando vendeu a empresa na Bolsa. Se continua 
com um pagamento diferenciado por ter criado o negócio, acaba tendo um dividendo 
eterno", afirma. 

 
Heloisa Bedicks, superintendente-geral do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa), diz que as empresas devem ser transparentes nessas informações. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/presidente-de-empresa-ganha-39-vezes-mais-que-diretor.shtml
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"Cabe aos acionistas, de posse dos detalhes e justificativas, comparecer às 
assembleias e eventualmente questionar esses valores, se acharem que é o caso", diz 
Heloisa. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Anualmente, as empresas submetem à assembleia um valor geral para remuneração 

anual de seus administradores. O que não se sabia até agora, para algumas 
companhias, era como o bolo é dividido. 

 
Heloisa afirma ainda que é recomendável que as diferenças não sejam "muito 
grandes". Mas diz acreditar que elas podem ter bons motivos. 

 
"Se a empresa está numa fase de aquisições, ou se um conselheiro dedica mais horas 

a ela, faz parte de diversos comitês de assessoramento", diz. 
 
A partir de agora, ela afirma que o IBGC vai se debruçar sobre a análise dos dados. 

A pesquisa mais recente do instituto foi em 2016. 
 

Parece ser razoável supor que, no caso dos bancos, o ganho do presidente, pelo 
tamanho da responsabilidade, seja maior do que os de diretores com menos 

atribuições. 
 
No Itaú e no Santander, a maior remuneração supera a menor em 18 vezes; no 

Bradesco, em 16; no BTG, em 4,7 vezes. 
 

Casos de Kroton (12 vezes) e Hypera podem ser explicados pelo volume de aquisições 
dos últimos anos, que aumentaram os bônus dos executivos e os retornos dos 
acionistas. 

 
Localiza e Porto Seguro, que têm fundadores no conselho, destacam as horas 

dedicadas ao dia a dia da empresa e o conhecimento do negócio. 
 
Outros fatores apontados pelas companhias são o atrelamento dos valores pagos a 

metas de desempenho, o período de exercício de planos de opções e até a renúncia 
de algum diretor ou conselheiro durante o exercício. 



Taxação de dividendo levaria a choque na Bolsa, afirma estudo 

24/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Mercado se mostra menos avesso à tributação, no entanto, se houver alívio 
sobre o lucro de empresas  
 

"A tributação de dividendos (parte do lucro distribuído por empresas aos acionistas), 
proposta por alguns candidatos a presidente da República, poderia gerar um choque 
inicial no mercado acionário e levar ao circuit breaker —mecanismo que trava as 

negociações quando a Bolsa sobe ou cai mais de 10%. 
 

Se a alíquota fosse de 15%, por exemplo, algo similar à do vizinho Chile (13,33%, 
segundo a OCDE), geraria uma arrecadação de R$ 11,3 bilhões para o governo. 

 
No entanto, a taxação provocaria uma queda inicial de 10,5% no Ibovespa, índice das 
ações mais negociadas na Bolsa, aponta estudo elaborado pela Spinelli Corretora. 

 

  
 
A lógica é a seguinte: suponha uma ação que custe R$ 100 e distribua R$ 10 de 

dividendos, ou seja, paga 10%. Se, com a tributação, ela passasse a pagar 8%, o 
preço da ação teria de cair a R$ 80 para que ela rendesse os mesmos 10%. 

 
"Avaliamos quanto o valor das ações teria de ser 'penalizada' para que fosse mantida 
a mesma taxa de retorno", explica André Perfeito, economista-chefe da Spinelli. 

 
"Sob o ponto de vista não fiscal, mudar a regra do jogo e passar a tributar o que é 

isento há tanto tempo, dentro do cenário atual conturbado dos mercados, pode ser 
um desincentivo", diz Flavio Mifano, sócio do escritório Mattos Filho. 
 

Quase todos os países-membros da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) tributam dividendos, com a exceção da Estônia, aponta 

Sérgio Gobetti, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada). 
 

"A experiência internacional mostra que pouquíssimos países adotaram a isenção total 
como o Brasil. E, dos três da OCDE que o fizeram, dois voltaram atrás: a Grécia em 

2010 e o México em 2014", diz Gobetti. 
 
No Brasil, o imposto sobre dividendos foi retirado em meados dos anos 1990 como 

forma de atrair investidores e incentivar o mercado acionário local. 
 

"Agora, pesa um pouco para o investidor a noção de direito adquirido e incorporado. 
Por isso a eventual taxação geraria uma reação inicial ruim", diz Sergio Goldman, 
analista da Magliano Invest. 

 
Para ele, no entanto, no médio prazo, os investidores incorporariam o "fator imposto" 

em suas contas e continuariam comprando ações. 
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Michael Viriato, coordenador do laboratório de finanças do Insper, também afirma que 
as perdas do mercado seriam reais, porém limitadas. 
 

"Se o ativo valia R$ 109 mil, vem a taxa e ele cai para R$ 103 mil, no ano seguinte 
avança para R$ 106 mil, depois mais R$ 3.000, o valor volta, mas é de fato uma perda 

registrada. Se o governo taxa, a Bolsa sofre, mas a maior parcela nela é de 
investidores estrangeiros, que seriam isentos. E investidores institucionais também 

não seriam afetados, como fundos de pensão e ações", afirma. 
 
Perfeito destaca que o estudo da Spinelli tem um caráter estático, para medir impactos 

imediatos, mas, segundo o economista, é provável que empresários buscassem fontes 
alternativas à distribuição de dividendos, como ampliação do JCP (Juros Sobre Capital 

Próprio). 
 
A modalidade gera um benefício fiscal ao permitir que a empresa deduza o valor 

distribuído aos acionistas do lucro que será tributado. Por outro lado, o acionista que 
recebe via JCP paga alíquota de 15%. 

 
Para Perfeito, no entanto, usar a estratégia de tributação de dividendos para reavaliar 
outros impostos pode ser interessante. 

 
"A tributação de dividendos só faz sentido se forem repensadas outras alíquotas que 

incidem sobre as empresas, de modo a diminuir os impostos na hora da produção. Se 
a empresa distribui R$ 10, mas o lucro aumenta, então ela passa a distribuir R$ 15, e 
então haveria a tributação na ponta final", explica. 

 
No Brasil, o lucro das empresas tributadas no regime de lucro real, em que se encontra 

a maioria das companhias, sofre a incidência de uma alíquota de até 34%. 
 
"Os países mais desenvolvidos caminham na direção de reduzir o imposto sobre lucro 

da empresa e ampliar a tributação de dividendos. O problema não é quantas vezes 
você tributa, mas qual o tamanho do imposto, como calibrar as duas fases, na pessoa 

jurídica e na física, de modo que não seja muito mais alto do que numa aplicação 
financeira, por exemplo, o que deslocaria o capital da produção para a especulação", 
diz Gobetti. 

 
Bitributação  

 Um dos argumentos apresentados por aqueles contrários à tributação de dividendos 
é que a prática acarretaria na incidência de imposto duas vezes sobre o mesmo 
passivo. 

 
"Do ponto de vista técnico, não há fundamento, porque o contribuinte da tributação 

do lucro é a empresa. Quando distribui o dividendo, é um outro rendimento, do 
acionista, que sofre incidência de imposto", diz Alamy Candido, sócio do Candido 

Martins Advogados. 
 
"As pessoas podem alegar que é o mesmo dinheiro circulando. Mas, se formos pensar 

assim, qualquer tributação envolveria um valor que sai de um lado e vai para outro. É 
natural que o dinheiro circule e no caminho seja tributado", diz Alexandre Motonaga, 

coordenador do curso de gestão tributária do PEC/FGV. 
 
Ele se diz contrário, no entanto, à tributação de dividendos no Brasil. 

 
"A Bolsa brasileira não é consolidada, ainda não atinge boa parte da população e você 

estaria colocando um desestímulo", diz Motonaga. 
 
"Não é como nos Estados Unidos, em que o cidadão médio investe em ações pensando 

na própria aposentadoria. Aqui, nossa resposta do dia a dia ainda é a poupança", 
afirma. 



Contratação de profissionais de salário alto tem melhor resultado desde 2015 

24/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Foram mais de 35 mil pessoas no país admitidas nas faixas com maior 
remuneração  
 

A contratação de profissionais por mais de dez salários mínimos no primeiro semestre 
desde ano foi a melhor desde 2015, segundo o MTE (Ministério do Trabalho e 
Emprego). 

 
Foram mais de 35 mil pessoas no país admitidas nas faixas mais altas. 

O saldo é negativo, mas é natural que, nessa faixa salarial, haja mais demissões que 
admissões, segundo especialistas em contratações —e foi o melhor número desde o 

início da crise, em 2015. 
 
Consultorias de busca de executivos tiveram um primeiro semestre que condiz com os 

números do MTE. 
 

“O mercado de trabalho ficou represado muito tempo e há demanda reprimida. A 
indústria, por exemplo, cortou demais e precisa contratar se quiser respirar”, diz Maria 
Sartori, gerente sênior de recrutamento da Robert Half. 

 
A empresa teve bons índices de desempenho no período, segundo ela. Executivos de 

outras companhias desse setor afirmam o mesmo. 
 
“Em São Paulo não crescemos tanto, mas no Brasil batemos recorde de faturamento”, 

afirma  Renato Villalba, gerente sênior da Michael Page. 
 

Houve admissão de executivos de novos produtos e de recursos humanos, áreas que, 
segundo ele, indicam que deverá haver mais contratações. 
 

“Quando as empresas têm planos, os primeiros contratados são profissionais de 
liderança, que ajudarão a traçar os projetos”, diz Ricardo Barcelos, sócio-diretor da 

Havik. 
 
A aposta dele é que logo depois das eleições a taxa de desemprego começará a cair. 

 

Alckmin nega retomar imposto sindical e estuda extinguir Ministério do 
Trabalho 

24/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Presidenciável tucano se apresentou como herdeiro de FHC, ao citar criadores 
do Plano Real como seus assessores, e falou que a principal meta do seu 

governo será a geração de emprego e renda 
  

 
Alckmin participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, e negou retomar imposto 

sindical e disse que estuda extinguir o Ministério do Trabalho EVARISTO SA/AFP  
 

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, 
Geraldo Alckmin, tentou aproximar seu discurso das classes trabalhadoras. Ele afirmou 
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ser um “trabalhador” e ter como principal meta de seu governo, caso eleito, a geração 
de emprego e renda. Alckmin também se colocou como o nome que pode unir o Brasil.  
 

“Precisamos de convencimento numa democracia. Não tem nada de toma lá, da cá. O 
país está muito dividido, precisamos de mais consenso”, disse o pré-candidato, que 

participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (23), ao responder 
sobre o apoio do Centrão a seu nome. 

 
O presidenciável negou que pense em retomar a obrigatoriedade do recolhimento do 
imposto sindical. Ele afirmou que estuda extinguir o Ministério do Trabalho e também 

defendeu que a correção dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FTGS) seja a recomposição da inflação somada à taxa de juros básica, pela Taxa de 

Longo Prazo (TLP).  
 
 “Não há hipótese de voltar o imposto sindical. A reforma trabalhista foi importante. 

Tínhamos uma legislação dos anos 40, autárquica, de cima para baixo. Minha meta é 
emprego e renda. Estimular os empreendedores. Vou baixar o imposto do empresário, 

para trazer mais investimentos e mais empresas. Sindicatos são uma coisa cartorial”, 
afirmou. 
 

Conversas sobre vice ainda sem rumo  
A entrevista ocorreu no mesmo dia em que Alckmin teve o primeiro encontro com o 

indicado pelos cinco partidos do Centrão (DEM, PP, PR, PRB e SD) para ser vice-
presidente da chapa tucana, o empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente 
da gestão Lula, José Alencar.  

 
Alckmin afirmou que ainda não está batido o martelo sobre quem será o vice. O nome 

será escolhido mais para frente na campanha. “Se ele aceitar, será bom. Mas se não, 
vamos buscar outro nome. Foi uma primeira conversa, um bate papo, não tem nada 
ainda definido. Mas é um grande nome.”  

 
Segundo reportagem da Folha, a conversa foi uma ducha de água fria para o tucano. 

Josué disse que preferia deixar Alckmin à vontade para escolher um outro nome para 
ser vice e, após pelos do tucano e do cacique do PR, Valdemar Costa Neto, afirmou 
que iria consultar a família e pensar sobre o assunto. 

 
Confiança em crescimento com campanha  

Alckmin afirmou ter confiança de que ganhará as eleições. Ao ser questionado sobre 
os números de pesquisas que apontam o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) com 
mais intenções de voto do que ele, inclusive em seu estado, respondeu que a 

campanha e as aparições na TV devem mudar esse quadro.  
 

“Nós vamos ganhar em São Paulo e vamos ganhar muito bem. Pesquisa agora, as 
pessoas nem sabem ainda quem é candidato”, disse. “A medida que você vai se 

aproximando das eleições, se tem maior atenção. A eleição começa só depois da 
parada militar, do sete de setembro”, disse o governador, citando uma expressão 
creditada por ele ao ex-ministro das Comunicações Hélio Costa.  

 
“Para mim, o novo é defender o interesse público, o bem comum, todo dia. Eu vou ter 

coragem de enfrentar as corporações. Os partidos políticos estão fragilizados. Inclusive 
o meu”, afirmou ao ser questionado sobre como vai conquistar os votos dos eleitores 
indecisos ou incrédulos com a política.  

 
Sobre sua aliança com o Centrão, Alckmin defendeu a importância desses partidos 

terem o escolhido. Afirmou que todos os pré-candidatos queriam esse apoio e 
flertaram com o bloco. Sem citar nomes, disse que agora há quem se comporte como 
um rapaz que tentou paquerar uma moça, levou um fora e agora estaria falando mal 

da pretendente. 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/josue-reluta-em-ser-vice-e-deixa-alckmin-a-vontade-para-escolher-outro-nome-09682ktgm1pvy5mt8ywyrq6uj


Novo ministro do Trabalho foi autuado 24 vezes por infrações trabalhistas 

24/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Em uma das violações apontadas, moradia dos empregados ficava perto da 
baia dos animais  
 

O recém-nomeado ministro do Trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, foi 
autuado 24 vezes em fiscalizações do Ministério do Trabalho por infrações trabalhistas, 
entre 2005 e 2013, em sua fazenda, em Conceição do Rio Verde, no Sul de Minas 

Gerais. 
 

Uma das autuações, de 2009, refere-se a dois trabalhadores rurais que estavam sem 
registro em carteira de trabalho, e, portanto, sem o pagamento de benefícios 

trabalhistas como FGTS, INSS e férias remuneradas. As fiscalizações geraram multas 
de R$ 46 mil. À época, Vieira de Mello era desembargador e vice-presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região, em Belo Horizonte. 

 
Os auditores do Ministério do Trabalho fizeram sete fiscalizações entre 2005 e 2013 

na Fazenda Campestre, onde o ministro mantinha uma plantação de café. Além dos 
dois funcionários que estavam há três anos trabalhando sem registro em carteira, a 
fiscalização encontrou falhas de segurança e de higiene na fazenda.  

 

  
Cerimônia de posse do novo ministro do Trabalho Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, 
no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress  
 

De acordo com os autos de infração obtidos pela Repórter Brasil, era permitido o livre 
acesso dos trabalhadores ao depósito com agrotóxicos, que ficava perto do refeitório 

dos funcionários. "É grande a chance de contaminação, pois nem todo trabalhador é 
treinado para manusear o agrotóxico", afirma o assessor jurídico da (Contar) 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, Carlos Eduardo Chaves 
Silva. 
 

O Ministério do Trabalho tem sido alvo recorrente de problemas na indicação de 
ministros. Em janeiro, o presidente Michel Temer tentou nomear a deputada federal 

Cristiane Brasil (PTB-RJ), mas a posse foi impedida pela Justiça Federal porque a filha 
de Roberto Jefferson havia sido condenada pela Justiça do Trabalho por empregar um 
motorista que trabalhava 15 horas por dia sem carteira assinada. A decisão foi mantida 

pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia. 
 

O ministro que assumiu após a polêmica com Cristiane, Helton Yomura, saiu do cargo 
em 5 de julho após operação da Polícia Federal sobre fraudes na concessão de registros 
sindicais. 

 
Na Fazenda Campestre, do atual ministro, outra infração apontada pelos auditores foi 

o fato de a moradia dos empregados ficar perto da baia dos animais. Também foi 
constatado o não fornecimento de equipamento de proteção individual para os 
funcionários. Os fiscais do Ministério do Trabalho ainda autuaram Vieira de Mello pela 

precariedade das instalações elétricas e por risco de contato acidental com a picadeira. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/novo-ministro-do-trabalho-foi-autuado-24-vezes-por-infracoes-trabalhistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/apos-justica-afastar-ministro-temer-escolhe-advogado-para-comandar-trabalho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900464-veja-o-que-muda-para-empresarios-e-empregados-com-a-reforma-trabalhista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900464-veja-o-que-muda-para-empresarios-e-empregados-com-a-reforma-trabalhista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/pgr-ve-indicios-de-propina-a-cristiane-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/pgr-ve-indicios-de-propina-a-cristiane-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1952305-carmen-suspende-posse-de-cristiane-brasil-ao-ministerio-do-trabalho.shtml


Em nota, o Ministério do Trabalho confirmou que a fazenda do ministro foi alvo de uma 
fiscalização “de rotina” e que pagou uma multa de R$ 46 mil. “A administração da 
propriedade decidiu não contestar nem judicial nem administrativamente as 

autuações, embora houvesse fundamentos jurídicos e fáticos para fazê-lo”, afirmou.  
 

O ministério destaca que as ações já transitaram em julgado e que o Ministério Público 
do Trabalho não viu necessidade de ingressar com ação civil pública. “A propriedade 

jamais incorreu em reincidência e, portanto, não sofreu nenhuma autuação trabalhista 
desde 2009, nem ações judiciais trabalhistas”, afirma.  
 

Emprego formal está em queda; mas temporário está em alta 

24/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-07-2018) 

 
Enquanto o primeiro teve retração em junho, a segunda avançou mais de 17% no 
ano    

 

 
 

O mercado de trabalho temporário gerou 3.124 vagas por dia no Brasil nos três 
primeiros meses deste ano. Os dados da Associação Brasileira de Trabalho Temporário 
(Asserttem) e da Caixa Econômica Federal mostram ainda que o setor avançou 17,4% 

no primeiro trimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. 
 

O resultado do setor foi divulgado ontem, poucos dias depois do anúncio do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho, feito no final da semana 
passada, e que mostrou que, pela primeira vez no ano, o saldo entre contratações e 

demissões ficou negativo no País. O Paraná perdeu 6,6 mil vagas formais naquele mês. 
 

“Em momentos de incertezas na economia, fica difícil para as empresas investirem em 
despesas fixas, sem saber ao certo o que vai acontecer. Nesse sentido, considerando 
uma possível demanda da empresa, o trabalho temporário é a alternativa mais viável 

para atender a demanda de flexibilidade e de rápida mobilização de mão de obra”, diz 
Michelle Karine, presidente da Asserttem. 

 
“E o trabalho temporário se destaca nesse contexto, pois é a única modalidade de 
contratação com prazo flexível na legislação trabalhista brasileira”, completa. Ainda 

segundo a presidente, entre os setores que se destacaram nessa demanda está o da 
indústria. E o estado líder em geração de trabalho temporário foi São Paulo, com 

179.140 novas vagas neste ano, 11% superior ao resultado do ano passado. 
 
Outro aspecto que contribuiu com o resultado positivo foi a modernização da Lei 

6019/74, em março de 2017, que trouxe atualizações como a ampliação do prazo de 
contrato temporário, de três para seis meses, podendo ser prorrogado por mais três 

se a necessidade perdurar. 
 

“O trabalhador temporário também tem todos os seus direitos garantidos, como salário 
equivalente ao efetivo da empresa, férias e 13º proporcionais, FGTS e também 
contribuição para aposentadoria”, diz Michelle. 

 
Feira do emprego 

A busca por uma vaga em emprego formal levou milhares de pessoas até a 2ª Feira 
de Empregos e Profissões Uninter, no sábado em Curitiba.  

https://www.bemparana.com.br/noticia/emprego-formal-em-queda-mas-temporarios-em-alta


Mais de 3.500 vagas foram oferecidas, com salários de R$ 1.200,00 a R$ 12 mil, para 
todos os níveis, desde jovens aprendizes, doutores e pessoas com deficiência. Cerca 
de 40 empresas participaram da feira. 

 
E teve gente que veio de longe atrás de uma oportunidade. “Trabalhei na área durante 

mais de 20 anos e vim para cá em busca de oportunidades. Deixei uma casa própria 
lá e espero encontrar uma vaga para conseguir me estabelecer na cidade”, conta Jessé 

dos Santos, 49 anos, está desempregado há mais de um ano. Ele se mudou de São 
Paulo para Curitiba há cinco meses e procura uma vaga de soldador 
 

FMI reduz para 1,8% previsão de crescimento do Brasil em 2018 

24/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-07-2018) 

 
Atribuindo a decisão à paralisação dos caminhoneiros e à piora das condições 
econômicas globais, o FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou, nesta segunda-

feira (23), a previsão de crescimento do Brasil em 2018.  
 

A estimativa, agora, é que o país cresça 1,8% neste ano - antes, esse número era de 
2,3%. Para 2019, o fundo manteve a previsão de 2,5% de alta.  
 

O diretor do FMI para as Américas, Alejandro Werner, ponderou que a recuperação 
econômica na América Latina tem sido mais difícil para alguns países.  

  
"Pressões do mercado em nível global foram amplificadas por vulnerabilidades 
específicas", afirmou, citando as tensões no comércio internacional após a introdução 

de tarifas pelos EUA e condições financeiras mais restritivas.  
 

No Brasil, além da paralisação dos caminhoneiros, também pesa a incerteza das 
eleições presidenciais -cujo resultado ainda pode alterar as expectativas de 
crescimento para baixo.  

 
O Fundo voltou a destacar a necessidade de uma reforma da Previdência no país, 

considerada "uma medida fundamental" rumo ao equilíbrio fiscal.  
 
Mas Werner afirmou que o Brasil deve manter seu ritmo de crescimento moderado, 

puxado pelo consumo e pelo investimento privados.  
 

Na última semana, a equipe econômica do governo Temer confirmou que a projeção 
para o PIB foi revisada de uma alta de 2,5% para 1,6% neste ano, por causa da 
paralisação dos caminhoneiros.  

 
A deterioração de expectativas também fez o Ministério da Fazenda cortar a previsão 

para a expansão da atividade em 2019 de 3,3% para 2,5%.  
 

FGV: confiança do consumidor sobe 2,1 pontos em julho ante junho (84,2 
pontos) 

24/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A confiança do consumidor subiu 2,1 pontos em julho ante junho, na série com ajuste 

sazonal, informou nesta terça-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de 
Confiança do Consumidor (ICC) passou de 82,1 pontos em junho para 84,2 pontos em 
julho. O indicador, porém, vinha de três meses consecutivos de retração. Em junho, o 

recuo tinha sido de 4,8 pontos ante maio.  
 

“Normalmente, após a ocorrência de choques como o de maio, a confiança dos agentes 
é afetada negativamente num primeiro momento e se recupera em seguida. Embora 
seja uma boa notícia, a recuperação apenas parcial de julho sugere que o ritmo lento 

https://www.bemparana.com.br/noticia/fmi-reduz-para-1-8-previsao-de-crescimento-do-brasil-em-2018
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-confianca-do-consumidor-sobe-21-pontos-em-julho-ante-junho-842-pontos/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-confianca-do-consumidor-sobe-21-pontos-em-julho-ante-junho-842-pontos/


da economia e do mercado de trabalho continua pesando bastante nas avaliações do 
consumidor”, avaliou Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do 
Consumidor, em nota oficial.  

 
Em julho, o Índice de Situação Atual (ISA) aumentou 2,3 pontos, para 74,1 pontos. Já 

o Índice de Expectativas (IE) cresceu 1,9 ponto em relação ao mês anterior, para 91,9 
pontos, após três meses de quedas.  

 
O item que mede o grau de satisfação com a situação econômica no momento atual 
teve elevação de 0,7 ponto em julho, para 78,1 pontos. O item sobre a situação 

financeira atual avançou 3,9 pontos, para 70,7 pontos, recuperando parte das perdas 
sofridas em junho.  

 
Com relação às perspectivas para os próximos meses, o otimismo em relação à 
economia nos seis meses seguintes diminuiu 0,3 ponto, para 102,3 pontos. O indicador 

da situação financeira futura das famílias melhorou 1,1 ponto, para 92,2 pontos.  
 

A intenção de compras de bens duráveis avançou 4,5 pontos na passagem de junho 
para julho, para 82,1 pontos, o quesito que mais contribuiu para a alta do ICC no mês. 
“A melhora, no entanto, ainda é tímida na comparação com a perda acumulada de 

12,4 pontos nos três meses anteriores”, alertou a FGV, na nota.  
 

Houve ligeira recuperação da confiança em todas as classes de renda pesquisadas, 
exceto para os consumidores com renda familiar mais elevada, que recebem mais de 
R$ 9.600,00 mensais. Nesse grupo familiar, o índice teve queda pelo quarto mês 

consecutivo, acumulando uma perda de 11,3 pontos no período.  
 

A Sondagem do Consumidor coletou informações de 1.854 domicílios em sete capitais, 
com entrevistas feitas entre os dias 2 e 19 de julho. 
 

IPC-S desacelera nas 7 capitais analisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de 

julho 

24/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na passagem da 
segunda quadrissemana de julho para a terceira quadrissemana do mês, divulgou na 

manhã desta terça-feira, 24, a instituição.  
 
Na média global, o IPC-S perdeu intensidade, passando de uma alta de 0,67% para 

elevação de 0,38% entre os dois períodos, segundo a FGV.  
 

Por região, os decréscimos foram os seguintes: Salvador, de 0,83% para 0,58%; 
Brasília, de 0,63% para 0,28%; Belo Horizonte, de 0,97% para 0,54%; Recife, de 

0,56% para 0,30%; Porto Alegre, de 0,65% para 0,26%; Rio de Janeiro, de 0,68% 
para 0,43% e São Paulo, de 0,55% para 0,34%. 
 

Balança tem superávit de US$ 1,516 bilhão na 3ª semana de julho 

24/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-07-2018) 

 
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,516 bilhão na 
terceira semana de julho (de 16 a 22). De acordo com dados divulgados nesta 

segunda-feira, 23, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,780 bilhões e importações de US$ 

5,264 bilhões.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-s-desacelera-nas-7-capitais-analisadas-pela-fgv-na-3-quadrissemana-de-julho/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-s-desacelera-nas-7-capitais-analisadas-pela-fgv-na-3-quadrissemana-de-julho/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/balanca-tem-superavit-de-us-1516-bilhao-na-3-semana-de-julho/


O mês de julho acumula superávit de US$ 3,967 bilhões até dia 22, abaixo 36,9% do 
registrado em todo o mês de julho de 2017, quando o resultado foi positivo em US$ 
6,285 bilhões.  

 
No ano, o superávit comercial acumulado é de US$ 33,900 bilhões, queda de 16% em 

relação ao mesmo período de 2017. A estimativa do governo para este ano é que a 
balança encerre o ano com superávit acima de US$ 50 bilhões.  

 
Em julho, houve alta de apenas 20,3% na média diária das exportações na 
comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento nas vendas de produtos 

básicos (+57,9%). Houve queda, porém, nas exportações de produtos manufaturados 
(-6,6%) e semimanufaturados (-13,1%).  

 
Já as importações registraram alta superior, de 36,5% na mesma comparação, com 
crescimento nos gastos, principalmente, com veículos automóveis e partes (+40,3%), 

farmacêuticos (+37,4%), químicos orgânicos e inorgânicos (+29,5%), combustíveis e 
lubrificantes (+19,9%) e equipamentos mecânicos (+12,5%). 

 

Preço médio do óleo diesel oscilou entre R$ 3,23 a R$ 4,25 em junho 

24/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-07-2018) 

 

 
Escolta de caminhão-tanque durante a greve dos caminhoneiros em maio  

 
Os motoristas pagaram em média R$ 3,54 pelo litro do diesel comum em junho, 
segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que tem como base 18 mil postos 

credenciados em todo o País.  
 

A Região Norte registrou os valores mais altos para o combustível: no Amapá, o litro 
chegou a R$ 4,25, o mais caro do Brasil, enquanto no Acre o preço médio encontrado 
nas bombas foi de R$ 4,18. 

 
O levantamento mostrou que, no Sul, os valores são bem diferentes. Em Santa 

Catarina, o preço médio do diesel foi R$ 3,23, o mais baixo do IPTL, e, no Paraná, R$ 
3,29. Em seguida, aparece a Região Sudeste, com destaque para São Paulo, onde o 
preço médio encontrado nos postos foi de R$ 3,28. 

 
O diesel S-10 também pesou mais no bolso dos motoristas do Amapá, com o preço 

médio de R$ 4,39, ante R$ 3,62 da média nacional. O menor valor para o combustível 
foi cobrado em Santa Catarina, onde o consumidor final pagou em média R$ 3,32. 
 

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base nos 
abastecimentos realizados nos postos credenciados da Ticket Log, o que garante a 

atualização em tempo real da informação.  
 

A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, 
conta com 25 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, para 
simplificar os processos diários. 

 
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/preco-medio-do-oleo-diesel-oscilou-entre-r-323-a-r-425-em-junho


Preço médio do diesel nos postos do país volta a cair, mostra pesquisa da 

ANP 

24/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-07-2018) 

 
O preço médio do diesel nos postos do Brasil voltou a cair na semana passada, após 

registrar a primeira alta desde a instituição de um programa de subsídios do governo 
federal a fornecedores como a Petrobras e importadores. 

 
O valor médio do diesel - combustível mais consumido do país -, nos postos brasileiros, 
atingiu R$ 3,38 por litro na semana encerrada em 21 de julho, queda de 0,2 por cento 

ante a semana anterior, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 

 
Na semana encerrada em 14 de julho, os postos registraram uma leve alta ante a 
semana anterior, encerrando uma série de cinco quedas consecutivas desde o início 

do programa de subsídios, criado pelo governo federal como resposta a uma greve 
história de 11 dias dos caminhoneiros em maio, contra os altos preços do combustível. 

 

 
Posto de gasolina em São Paulo - Zanone Fraissat - 02.fev.2015/Folhapress  
 

A leve alta da semana anterior foi atribuída a uma elevação dos preços do biodiesel. 
 

Para reduzir os preços, Petrobras e importadoras congelaram preços de 
comercialização e serão ressarcidas em até R$ 0,30 por litro, dependendo de 
condições de mercado. Além disso, o governo também cortou impostos federais e 

conta com Estados que cortem também ICMS. 
 

O diesel vendido nos postos recebe uma mistura de 10% de biodiesel, que não está 
sendo subsidiado pelo governo. 
 

A gasolina, por sua vez, registrou média nos postos brasileiros de R$ 4,5 por litro na 
semana passada, alta de 0,1% sobre a semana anterior, segundo a ANP. 

 
Ao contrário do diesel, que atualmente tem seus preços congelados nas refinarias, 
devido ao programa de subsídios, a gasolina da Petrobras permanece sofrendo ajustes 

quase que diários, seguindo indicadores internacionais, como o preço do barril do 
petróleo e o dólar, com a empresa buscando rentabilidade. 

 
O etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, por sua vez, teve 
queda 1,2% na semana, para R$ 2,775 reais por litro, mostrou a pesquisa da ANP. 

 

A Fiat sente o fim da ‘era Marchionne’ 

24/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A abrupta antecipação do fim de uma era na Fiat fez as ações da montadora fecharem 
em queda nessa segunda-feira, 23, na Bolsa de Milão. Diretor-presidente da Fiat-
Chrysler, que inclui ainda marcas como Ferrari e Jeep, Sergio Marchionne, 66 anos, 

foi afastado do comando do grupo após sofrer complicações de uma cirurgia e está 
internado em estado crítico.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/preco-medio-do-diesel-nos-postos-do-pais-volta-a-cair-mostra-pesquisa-da-anp.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/preco-do-diesel-fica-estavel-pela-segunda-semana-seguida.shtml
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/a-fiat-sente-o-fim-da-era-marchionne/


O executivo é considerado o “salvador” da companhia, recuperando a multinacional 
italiana e transformando-a mais uma vez em uma potência internacional.  
 

O baque foi sentido pela Fiat – cujas ações chegaram a cair 4% no pregão de segunda-
feira, fechando em queda de 1,5% -, ainda que a aposentadoria de Marchionne 

estivesse programada para 2019. A companhia já anunciou um substituto: Mike 
Manley, de 54 anos, vai assumir o grupo. Britânico, Manley vinha comandando os 

negócios nas marcas Jeep e os caminhões Ram, duas das unidades mais rentáveis da 
Fiat.  
 

Quase uma década e meia atrás, ao entrar pela primeira vez na Fiat, Marchionne fez 
um diagnóstico nada lisonjeiro sobre a companhia: “Esse lugar cheira a morte.” Na 

época, o grupo somava dívidas de €  14 bilhões, após um prejuízo global de R$ 1,6 
bilhão no ano anterior. A italiana era, então, considerada uma empresa moribunda.  
 

Ações  
Até então desconhecido nos meios empresariais italianos, Marchionne foi descoberto 

pela família proprietária da montadora após a morte de Umberto Agnelli, último do clã 
a exercer a presidência. A recuperação começou com a renegociação de dívidas e um 
choque de gestão. Mesmo seus colaboradores mais próximos eram observados e, 

eventualmente, defenestrados pelo chefe.  
 

Foi o que aconteceu com o todo-poderoso presidente da Ferrari Luca de Montezemolo, 
demitido em 2014 apesar de ter projetado a marca internacional da fabricante de 
automóveis de luxo e construído uma escuderia vencedora na Fórmula 1, em parte 

graças ao piloto Michael Schumacher.  
 

Ao longo dos anos de poder, Marchionne superou as resistências, renegociou de 
contratos trabalhistas, fechou fábricas e conseguiu cortes de dívidas e acordos 
inesperados para a injeção de recursos no caixa da empresa.  

 
Em 2009, quando a Fiat ainda era considerada uma empresa em crise, e o setor 

automotivo enfrentava a turbulência financeira internacional, o empresário 
surpreendeu o mundo com a aquisição da Chrysler – e sem pagar nada por ela.  
 

Orgulho industrial italiano, a Fiat passou a ser negociada nas bolsas de valores de Wall 
Street e de Milão. Comandado a partir de Detroit, nos Estados Unidos, e de Turin, na 

Itália, o novo grupo ganhou espaço e hoje vale mais de R$ 60 bilhões, dez vezes mais 
do que em 2004, em boa parte por causa da Jeep.  
 

Internado para uma cirurgia nos ombros descrita como banal, Marchionne agora está 
internado em Zurique, na Suíça, em estado descrito pela companhia como 

“irreversível”.  
 

Além de anunciar o novo presidente, John Elkann, neto de Gianni Agnelli, discípulo de 
Marchionne e diretor presidente do fundo Exor, holding familiar que detém 30% da 
Fiat e 23% da Ferrari, assumirá a marca de automóveis esportivos de luxo.  

 

Carro elétrico cria corrida por cobalto, que vira alvo de investimentos no País 

24/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
A perspectiva de crescimento das vendas de veículos elétricos disparou uma corrida 

no segmento de mineração pelo cobalto, matéria-prima fundamental para a produção 
das baterias dos novos carros. No Brasil, o metal virou peça central em projetos de 

empresas e também de governos. Segundo apurou o “Estadão/Broadcast”, a 
mineradora Vale abandonou os planos de vender ativos no segmento e agora estuda 
ampliar a produção de cobalto.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carro-eletrico-cria-corrida-por-cobalto-que-vira-alvo-de-investimentos-no-pais/


O cenário promissor também levou os governos do Brasil e da Alemanha a planejar o 
desenvolvimento, por aqui, de tecnologias de beneficiamento do minério em áreas de 
produção de níquel, nas quais o cobalto era, até pouco tempo, rejeito. A mineradora 

britânica Horizonte Minerals é outra que estuda o potencial do metal no plano de 
desenvolvimento de duas minas de níquel no Brasil.  

 
Em relatório, o banco UBS já fala em um crescimento da demanda pelo insumo de 

2.000% nos próximos anos. O grande entrave está no fato de mais de 50% das 
reservas de cobalto do mundo estarem na República Democrática do Congo, país 
politicamente instável e com problemas de exploração infantil, segurança e disputas 

tribais. A expectativa de consultorias internacionais é que esse porcentual suba a 70% 
até 2021.  

 
Atenta às oportunidades do segmento, a Vale captou US$ 690 milhões com uma venda 
antecipada do insumo. O negócio permitiu que a mineradora destravasse 

investimentos de US$ 1,7 bilhão para a ampliação da mina de níquel de Voisey’s Bay, 
no Canadá. Foi a primeira iniciativa para rentabilizar a reserva do mineral da 

companhia que, segundo fontes, equivale a 10% das reservas totais de cobalto fora 
do Congo.  
 

Operações como a da Vale se tornam mais atrativas porque a cotação do cobalto saiu 
de US$ 5 mil por tonelada, em 2012, para US$ 75 mil neste ano.  

 
E a expectativa ainda é de alta. Hoje, uma pessoa que tem um tablet, um laptop, 
celular e uma furadeira, por exemplo, consome menos de 200 gramas do metal por 

ano. Se essa mesma pessoa compra um carro elétrico, o consumo sobe para ao menos 
10 kg.  

 
Parceria  
Com a meta de tirar de circulação os veículos a combustão em 2030, a Alemanha 

conversa com o governo do Brasil para desenvolver tecnologias de beneficiamento do 
minério em áreas de produção de níquel. “O Brasil tem vários depósitos de níquel e 

suspeitamos que o rejeito tenha um teor importante de cobalto”, diz o diretor de 
recursos minerais da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM), Marcelo 
Esteves.  

 
Ele diz estar conversando com empresas que têm produção de níquel para abrir espaço 

para as pesquisas com o governo alemão. “Eles têm menos de 12 anos para garantir 
o fornecimento e, em média, o desenvolvimento de um projeto de beneficiamento 
mineral leva cerca de sete anos”, completa.  

 
A ideia também está nos planos para o Brasil da Horizonte Minerals, que pretende 

incluir plano de desenvolvimento das minas de níquel Araguaia e Vermelho, compradas 
da Vale no início do ano.  

 
Segundo a gerente geral de sustentabilidade e relações institucionais da empresa, 
Katie Millar, os estudos de Vermelho realizados pela Vale há 12 anos serão revisados 

para considerar também o cobalto.  
 

“O mercado ainda não precificou corretamente a qualidade do ativo que compramos. 
Vamos publicar os estudos preliminares esse ano. A expectativa é estar produzindo 
em 2021”, diz.  

 
Busca  

Marcelo Ribeiro Tunes, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram), conta que a corrida por cobalto está mobilizando produtores de 
níquel e cobre, metais mais associados ao novo “ouro azul”. O Chile, por exemplo, 

está modificando plantas de cobre para produzir também cobalto.  



“O Brasil tem entraves para desenvolver minas de níquel (de onde sairá o cobalto). 
Um deles é o custo da energia. Mas, a partir de US$ 18 mil por tonelada de níquel, a 
produção começa a fazer sentido.” Hoje, a cotação está próxima de US$ 15 mil.  

 

Amazon, Toyota, Alcoa e outras empresas trabalham contra tarifas de Trump 

24/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-07-2018) 
 

Empresas evitam confronto, mas querem dissuadir presidente a romper 
acordos comerciais  
 

Grandes companhias nos Estados Unidos, da Amazon a Toyota e Alcoa, estão 

trabalhando para combater o efeito das políticas comerciais do presidente norte-
americano, Donald Trump. 

 
As empresas estão tentando evitar qualquer confronto com Trump, mas querem 
exercer o máximo de influência que puderem para dissuadi-lo de romper acordos 

comerciais ou introduzir tarifas sobre um grande conjunto de importações. 
 

A Amazon, maior varejista online do mundo, que pode ser prejudicada por tarifas sobre 
os produtos vendidos em seu site e sobre componentes para suas centrais de 
processamento de dados, está discutindo campanhas publicitárias e lobby 

governamental mais intenso, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto. A 
companhia não se manifestou. 

 
A Toyota da América do Norte, que pode ser atingida se Trump seguir o plano de criar 
tarifas sobre importações de veículos e autopeças, levou funcionários para 

participarem de um protesto na semana passada diante do Capitólio, enquanto o 
presidente da companhia se reuniu com congressistas nas últimas semanas para 

debater o potencial impacto das tarifas. 
 
Executivos da General Motors, que pode ser afetada se Trump tirar os Estados Unidos 

do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) ou se impor tarifas de 
importação de veículos, também teve reuniões com o governo e congressistas ao longo 

do ano passado para discutir preocupações comerciais. As tarifas vão levar a uma 
"presença reduzida em casa e no exterior", disse a montadora em junho. 
 

A maior montadora de veículos dos EUA está se preparando para contratar o ex-vice-
diretor do Conselho Nacional de Econômico de Trump e especialista em assuntos 

econômicos internacionais Everett Eissenstat, que saiu do governo no início deste mês. 
Eissenstat vai chefiar os esforços de políticas públicas da GM, afirmaram fontes com 
conhecimento do assunto. 

 
A GM afirmou que tem a posição em aberto, mas não confirmou a contratação. 

Representantes de Eissenstat não puderam ser contatados. 
 
As empresas atingidas pelas tarifas de importação de alumínio e aço, que entraram 

em vigor em junho, também estão buscando alívio na medida. 
 

O presidente-executivo da fabricante de alumínio Alcoa afirmou a investidores na 
semana passada que o grupo estava em "discussões ativas" com o governo Trump, o 

Departamento de Comércio e com membros do Congresso dos EUA sobre a eliminação 
das tarifas ou obtenção de isenção para o alumínio importado do Canadá, principal 
fornecedor da companhia. 

 
Além das tarifas sobre aço e alumínio já em vigor, o governo Trump quer criar tarifas 

de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, algo que deve afetar 
milhares de produtos importados pelos EUA. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/amazon-toyota-alcoa-e-outras-empresas-trabalham-contra-tarifas-de-trump.shtml
https://m.folha.uol.com.br/folha-topicos/donald-trump/index.shtml?pg=2
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/guerra-comercial/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/trump-diz-que-vai-decidir-sobre-aumento-das-taxas-de-importacao-em-breve.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2018/06/nafta-pode-morrer-antes-da-copa-do-mundo-do-nafta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/eua-oficializam-tarifa-sobre-aco-e-nao-poupam-brasil.shtml


A Amazon está preocupada que tais tarifas atinjam os compradores durante a época 
de compras de fim de ano, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto. A 
varejista online identificou uma série de produtos, alguns de alto valor, a serem 

atingidos pelas sobretaxas e está avaliando o potencial impacto sobre seus negócios, 
afirmou a fonte. 

 
A Amazon não é a única na indústria de tecnologia a se preocupar com as tarifas. "É 

difícil imaginar muitas de nossas companhias que não sejam expostas a algum risco 
como resultado da tarifa", disse Dean Garfield, presidente-executivo do Conselho da 
Indústria de Tecnologia da Informação, que tem Microsoft, Alphabet e outras 

companhias como membros. 
 

Defender questões corporativas junto ao governo e membros do Congresso pode ser 
custoso e não ter garantia de que o esforço será bem sucedido, mas algumas empresas 
tiveram resultados positivos. 

 
A Apple conseguiu do governo Trump garantias de que o iPhone fabricado na China 

não será alvo de tarifas de importação ao chegar nos EUA, publicou o The New York 
Times no mês passado. 
 

Expectativa de crescimento do mercado de carros autônomos é imensa 

24/07/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 23-07-2018) 

 
O futuro com carros extremamente modernos que sonhávamos quando 
criança está cada vez mais próximo. Prova disso é a expectativa de 50 milhões 

de unidades carros autônomos no mercado para o ano de 2026. 
... 

A empresa JuniperResearch realizou uma pesquisa com 20 países, analisando questões 
como a aceitação de veículos autônomos, políticas locais de incentivo, infraestrutura 
digital e mais uma série de fatores e chegou à conclusão de que no ano 2026 existirão 

mais de 50 milhões de carros autônomos nas estradas do mundo. 
 

Esta previsão, além de animadora, mostrou que a maior parte destes carros se 
encontrará nos Estados Unidos da América, já que este é o país que mais investe nessa 
tecnologia e que mais possui políticas de incentivo à produção desses veículos. 

 

 
Ranking das regiões mais preparadas para os carros autônomos 
De acordo com Michael Larner, responsável pela realização da pesquisa, o principal 

motivo pela boa colocação no ranking das regiões mais preparadas para a chegada 
dos carros autônomos são os incentivos promovidos pelas autoridades federais aos 
testes desses meios de transporte. 

 
Conforme a pesquisa, os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, seguido pela 

Cingapura, o Japão e o Reino Unido. Em quinto lugar está a Coreia do Sul, seguida 
pelos Países Baixos, a Malásia, a Índia e nas últimas posições estão China e França. 
 

A virada começará no ano que vem! 
A pesquisa ainda afirmou que no ano de 2019 acontecerão inúmeros lançamentos de 

veículos onde a completa atenção do motorista não será mais necessária, dando início 
assim a uma nova era tecnológica para os carros autônomos. 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16948-expectativa-de-crescimento-do-mercado-de-carros-autonomos-e-imensa
https://www.smartia.com.br/blog/carros-autonomos-no-brasil-e-no-mundo/


A China e os Estados Unidos serão os principais palcos para esses lançamentos, graças 
ao crescimento de diretrizes que apoiam esse tipo de tecnologia, e que serão 
responsáveis por mais de 60% das vendas destes veículos no próximo ano. 

 
Os carros autônomos trarão mais segurança 

As tecnologias aplicadas nos carros autônomos fazem com que a segurança no trânsito 
seja muito maior. Computadores e sensores serão responsáveis por controlar o veículo 

evitando excessos de velocidade, colisões e mais uma série de problemas que podem 
provocar acidentes. 
 

De acordo com o professor responsável pela coordenadoria do Laboratório de Robótica 
Móvel do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, 

Denis F. Wolf, a grande maioria dos acidentes de trânsito é motivada por erros 
humanos. Logo, os carros autônomos serão muito mais seguros. 
 

Além disso, com uma maior segurança no trânsito, existirá a possibilidade de a 
contratação de seguro auto mais barato para esses veículos, visto que, além de 

menores possibilidades de acidentes e necessidades de reparos, os veículos também 
apresentarão menores chances de problemas mecânicos ou elétricos. 
 

Por isso, é fácil afirmar que, além de um futuro mais seguro no trânsito, também 
poderemos desfrutar de uma maior economia financeira e uma menor agressão ao 

meio ambientes. Graças aos avanços tecnológicos que estão cada vez mais rápidos e 
capazes de tornar nosso dia a dia muito mais eficiente e confortável, já que, a 
qualidade de vida também poderá ser maior. 

 

Termomecanica antecipa-se e adota medidas para incorporar padrões da 
Indústria 4.0 

24/07/2018 – Fonte: CIMM 
 

Companhia passa a empregar tecnologias e automação com foco na era da quarta 
revolução industrial.  

 
, líder no setor de transformação de metais não ferrosos, cobre e suas ligas, sai à 
frente e está investindo em iniciativas que permitirão alcançar o status de Indústria 

4.0. Recursos estão sendo destinados ao tripé Pessoas – Processos – Tecnologia, 
crucial para o processo de transformação digital e que ajuda a conduzir as empresas 

à nova revolução industrial.  Além da implantação de sensores em mais de 30 
equipamentos no chão de fábrica e recursos de apontamento real, foram instalados 
mais de 130 pontos de medição nas duas unidades fabris da TM no ABC. 

 
Uma sondagem realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), em 2017, com 227 empresas, mostrou que um terço delas sequer conhecia 
expressões como quarta revolução industrial ou indústria 4.0.  Enquanto isso, na 

Termomecanica já existe uma equipe voltada para a inovação tecnológica com visão 
para modernização da planta através de equipamentos preparados para a Indústria 
4.0. Nos investimentos que serão feitos em novas aquisições de máquinas serão 

considerados novos pontos de sensoriamento e captação de dados.   
 

Em termos de TI foram investidos R$ 1.2 milhão no Apontamento Real e mais R$ 300 
mil nos demais projetos relacionados. A Termomecanica tem explorado tecnologias 
como Internet das Coisas (IOT), big data e digital não só na área industrial, como 

também comercial e administrativa. Nos últimos três anos, foram investidos R$ 1,6 
milhão em IoT e R$ 2,5 milhões em desenhos de processos para torna-los digitais, 

com destaque para o pioneiro canal eletrônico de relacionamento com o cliente. 
 
Os sensores implementados nos equipamentos de laminação, trefilas, fundição, 

extrusoras, entre outros, fornecem diversos tipos de dados como, por exemplo: estado 

https://www.industria40.ind.br/noticias/16934-termomecanica-antecipa-se-e-adota-medidas-para-incorporar-padroes-da-industria-40
https://www.industria40.ind.br/noticias/16934-termomecanica-antecipa-se-e-adota-medidas-para-incorporar-padroes-da-industria-40


da máquina (ligada e produzindo, desligada, ligada, mas não em produção; velocidade 
de algum componente, consumo de energia). Além dos sensores, são também 
utilizados módulos para entrada de informações sobre o processo industrial (chamados 

de PODs), que permitem ao operador informar as condições do seu trabalho. “Este 
conjunto de dados permite uma análise completa que avalia a eficácia do processo e 

também detecta com mais precisão os gargalos da fábrica, direcionando inclusive 
investimentos de forma mais objetiva”, afirmou Luiz Henrique Caveagna, diretor 

industrial, da Termomecanica. 
 
Segundo Walter Sanches, o conceito de indústria 4.0, que demanda esforços de longo 

prazo e investimentos expressivos, tem se distorcido um pouco e as empresas têm 
apostado muito mais em tecnologia do que nos outros componentes do tripé.  

 
A TM, porém, tem procurado contemplar em suas iniciativas todos os pontos que 
fundamentam a preparação da companhia para esse estágio de maturidade. 

 
 “Um impacto relevante é que não podemos pensar na Indústria 4.0 exclusivamente 

como automatização de fábrica. Diversos processos de apoio terão que ser repensados 
para suportar cálculos com baixo nível de interação humana, aumentando 
significativamente a produtividade per capta. Estamos falando de muitos processos 

envolvidos em diversas áreas da empresa”, enfatiza.  
 

Visando fomentar novas ideias e engajar seus líderes, o tema e o conceito de Indústria 
4.0 também estão sendo trabalhados pela Universidade Corporativa Salvador 
Arena.  Os participantes, ao final do curso, terão que apresentar propostas de atuação 

com aplicabilidade real no dia a dia da Termomecanica. 
 

Sobre a Termomecanica 
A Termomecanica, uma das maiores indústrias privadas brasileiras, é líder no setor de 
transformação de metais não ferrosos, cobre e suas ligas em produtos semielaborados 

e produtos acabados. Recentemente, passou a fabricar também produtos em Alumínio.  
 

Fundada em 1942, com um capital de 200 dólares, pelo engenheiro Salvador Arena, é 
altamente capitalizada, com um patrimônio líquido avaliado em mais de 800 milhões 
de dólares.  

 
A empresa mantém programas de constante modernização e expansão, que definem 

sua tradicional estratégia de reinvestimento de lucros. 
 
A Termomecanica e demais empresas que compõe a divisão de semielaborados do 

grupo contam com cerca de 1.900 empregados, quatro fábricas no Brasil (três em São 
Bernardo do Campo – SP e uma em Manaus - AM), uma no Chile (Santiago) e uma na 

Argentina (Tortuguitas, na Grande Buenos Aires), além de dois Centros de Distribuição 
no Brasil, (São Bernardo do Campo - SP e Joinville - SC). 

 
Em 2017, a Termomecanica foi reconhecida como a melhor empresa na categoria 
Metalurgia, Mineração e Siderurgia e posicionada em 399º na classificação geral do 

Anuário As Melhores da Dinheiro; e no ranking Valor 1000 teve seu índice de liquidez 
pontuado em 15,67.   

 
Além disso, mais uma vez figurou entre as “Maiores e Melhores” da Revista Exame, 
sendo uma das poucas empresas que integram a lista desde a sua primeira publicação, 

em 1974.  
 

 
 
 

 
 



FCA tem nova baixa; Altavilla pede demissão após afastamento de 

Marchionne 

24/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-07-2018) 

 

 
Alfredo Altavilla era responsável pelas regiões Europa, África e Oriente-Médio 
e membro do comitê global de gestão da FCA 
 

Executivo era um dos cotados para ser o novo CEO e deixa a companhia após 
20 anos  
 

O afastamento antecipado por graves problemas de saúde de Sergio Marchionne do 
comando da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) (leia aqui) já causou outra importante 
baixa na alta direção da companhia. O diretor de operações da região EMEA (reúne 

Europa, África e Oriente Médio) Alfredo Altavilla pediu demissão na segunda-feira, 
23, no primeiro dia útil após a imediata nomeação do novo CEO, o inglês Mike Manley, 

até então chefe global das marcas Jeep e Ram.  
 
Aos 55 anos, Altavilla estava há 20 na empresa e era um dos executivos mais próximos 

de Marchionne. Ao lado do chefe de finanças (CFO) Richard Palmer, era um dos 
membros do comitê global de gestão mais cotados para substituir o CEO em 2019, 

quando estava programada a sucessão que teve de ser apressada.  
 

Altavilla passou por diversos cargos de comando em divisões do antigo Grupo Fiat, 
como a direção global do braço de motores FPT e de caminhões Iveco, até ser alçado 
à chefia da região EMEA em 2012.  

 
“Alfredo Altavilla deixará o grupo para buscar outros interesses profissionais”, informa 

o lacônico comunicado oficial da FCA divulgado na segunda-feira. Na mesma nota, a 
companhia afirma que o novo CEO Mike Manley irá assumir interinamente o posto de 
Altavilla na direção da região EMEA, trabalhando ainda ao lado de Altavilla até o fim 

de agosto para “assegurar uma transição suave”.  
 

Montadoras têm dados expostos por empresa de robótica 

24/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-07-2018) 
 

Informações sensíveis de 100 empresas estavam desprotegidas no arquivo 
da Level One Robotics  

 
Mais de 100 empresas, incluindo uma série de montadoras de veículos, tiveram 
informações sensíveis expostas por uma falha no sistema da Level One Robotics, 

empresa canadense que oferece soluções de robótica para a indústria.  
 

Ironicamente, o incidente acontece justamente no momento em que a indústria 
automotiva se empenha para garantir a segurança cibernética e a proteção de dados 
de seus consumidores, já que os carros conectados podem ser vítimas de ataques de 

hackers.  
 

Entre as empresas afetadas pela falha da Level One estão Tesla, Chrysler, Ford, 
Toyota, GM e Volkswagen. Um pacote de dados de 157 gigabytes, contendo 47 mil 
arquivos com informações de clientes e contratos firmados com as montadoras, estava 

exposto no banco de dados da companhia, sem restrição de acesso por IP ou senha. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27780/fca-tem-nova-baixa-altavilla-pede-demissao-apos-afastamento-de-marchionne
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Assim, qualquer pessoa que descobrisse a vulnerabilidade poderia baixar os arquivos. 
 
Por sorte, quem encontrou a falha foi Chris Vickery, especialista em segurança 

cibernética que trabalha justamente com a busca de informações expostas na internet. 
Ele informou a Level One. A empresa promove investigação sobre o caso e garante 

que o profissional foi o único a acessar os dados. O problema teria sido causado por 
uma falha na sincronização do software usado para fazer backup na companhia.  

 

Tesla admite que pediu corte de custos a fornecedores 

24/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-07-2018) 

 

 
Fatos recentes aumentam desconfiança sobre saúde financeira da montadora  

 
A Tesla admitiu na segunda-feira, 23, que pediu a alguns de seus fornecedores que 
cortassem os preços dos projetos de longo prazo como forma de melhorar o fluxo de 

caixa futuro. A divulgação ocorre depois de a divulgação de um relatório sobre os 
pedidos de abatimento ter reduzido em 6,6% o valor das ações da montadora de 

carros elétricos. 
 
Segundo reportagem da Reuters, o pleito de redução de gastos “a menos de dez 

fornecedores”, de acordo com a montadora, foi feito para projetos iniciados em 2016 
e ainda não concluídos. Embora o pedido de abatimentos pareça racional, o fato em si 

ainda gera desconfiança no mercado norte-americano.  
 
"Ainda temos as mesmas preocupações sobre as necessidades gerais de fluxo de caixa 

para a empresa, problemas de qualidade de produção, automação ou falta dela, bem 
como preocupações com a rentabilidade”, afirmou o analista da empresa Cowen, 

Jeffrey Osborne.  
 
De acordo com a reportagem da Reuters, a Tesla tem gasto muito dinheiro para elevar 

a produção do Model 3. Embora o proprietário da companhia, Elon Musk, tenha dito 
que a Tesla não precisa levantar caixa este ano, vários analistas previram a 

necessidade da companhia de conseguir dinheiro em curto prazo. 
 
Na primeira semana de junho, a Tesla informou que cortaria cerca de 3 mil 

funcionários, numa clara tentativa de fechar seu primeiro balanço no azul (aqui).  
Acertar o caixa é apenas uma parte dos problemas da Tesla, já que concorrentes com 

tradição no mercado de luxo também embarcaram na onda dos carros elétricos (veja 
aqui).  
 

Novas motos BMW de baixa cilindrada passam por recall 

24/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-07-2018) 

Possível quebra do suporte do pezinho pode derrubar G 310 R e G 310 GS  
 

A possibilidade de quebra do suporte do descanso lateral, o pezinho, levou a BMW a 
fazer um recall para suas novas motos de baixa cilindrada G 310 R e G 310 GS, 
fabricadas entre abril de 2017 e abril de 2018.  

 
A montadora percebeu que a região onde é fixado o descanso pode apresentar falhas. 

Em casos extremos o suporte do pezinho pode se romper, causando a queda repentina 
da moto enquanto estiver parada ou no momento em que o piloto ou garupa montam 
na moto. 
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Para a G 310 R, as unidades envolvidas têm numeração do chassi entre R853502 e 
R854519. Na G 310 GS, os números vão de R854703 a R861659. Os proprietários 
deverão procurar um concessionário para agendar a correção do suporte do descanso 

lateral da moto ou a substituição da peça, conforme o caso. O serviço leva cerca de 
uma hora e poderá ser agendado a partir de 20 de agosto de 2018.  

 
É possível obter outras informações pelo site www.bmw-

motorrad.com.br/br/pt/recall/index.html ou no serviço de atendimento 
exclusivo para recall, com o número 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira das 8 
às 19 horas.  

 

 

Daimler ameaça reinado da Tesla no mercado de carros elétricos 

24/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-07-2018) 

  

 
Estudo indica que montadora alemã vai chegar à liderança do segmento e 
tomar espaço da empresa de Musk  
 

Com dificuldades financeiras e falta de habilidade para produzir alto volume de 
veículos, o reinado da Tesla no mercado de carros elétricos está ameaçado. A 

montadora deve alcançar a liderança global de vendas de veículos zero emissão em 
2019, mas perder este posto rapidamente e, em 2021, cair para a sétima colocação 
no ranking do segmento. A expectativa foi traçada pela PA Consulting, empresa inglesa 

especializada em inovação.  
 

A companhia do Vale do Silício deve perder espaço para a emergente concorrência das 
montadoras tradicionais, que preparam ofensiva importante no segmento de carros 
elétricos nos próximos anos. A projeção é de que fabricantes alemãs assumam o topo 

do ranking em 2021, com a Daimler em primeiro lugar, seguida por BMW e pela franco-
nipônica Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Em quarto lugar aparece a Volkswagen e, 

em quinto, a Volvo.  
 

O DESAFIO DA TESLA 

 

O futuro da Tesla neste cenário é incerto, aponta a PA Consulting, já que a companhia 
tem fracassado em fazer justamente o que a indústria automotive faz de melhor: a 

produção em massa.  
 
A última semana de junho foi a única em que a empresa conseguiu fabricar mais de 

5 mil unidades do Model 3, o carro de maior volume da marca. O feito exigiu grande 
esforço, horas extras e muita pressão sobre os funcionários, uma situação 

insustentável de manter no longo prazo. 

http://www.bmw-motorrad.com.br/br/pt/recall/index.html
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Com o atraso na produção, aumenta o número de consumidores que cancelam a 
reserve do carro ao mesmo tempo em que diminui o volume de novos compradores 
dispostos a esperar mais de um ano para receber o automóvel. Diante das dificuldades, 

a capacidade de realização de Elon Musk, CEO e principal acionista da empresa, vem 
sendo fortemente questionada. O executivo é famoso por vender planos inovadores 

para a mobilidade e a sociedade sem detalhar muito bem como vai realizá-los.  
 

Sempre ativo no Twitter, onde tem mais de 22 milhões de seguidores, Musk chamou 
a atenção recentemente por regir de forma exagerada à crítica do mergulhador 
britânico que liderou o resgate dos meninos presos na caverna da Tailândia. O 

especilista declarou que considerava inútil o submarino que a equipe de Musk 
desenvolveu como uma tentativa de ajudar no resgate. Diante do comentário, Musk 

baixou o nível e chamou o mergulhador de pedófilo.  
 

O QUE TORNA UMA EMPRESA LÍDER EM ELETROMOBILIDADE 

 

Para criar o ranking a PA Consulting levou em conta seis fatores que considera 
essenciais para que as empresas sejam bem-sucedidas na oferta de eletromobilidade. 
O primeiro é estratégia de produto, seguido de tecnologia para baterias, cultura e 

incentivos, cadeia de fornecedores, parceiros e ecossistema e, enfim, performance 
financeira.  

 
“As montadoras precisam não apenas acelerar o desenvolvimento de produtos, mas 
também criar valor para sua cadeia produtiva e elevar o volume de vendas a partir do 

foco no consumidor", analisou em comunicado Thomas Goettle, head da área 
automotiva da PA Consulting.  

 

BMW atualiza sedãs da Série 3 fabricados no Brasil 

24/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-07-2018) 
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No entanto, versões permanecem como 2018, apesar de vários carros 2019 
já estarem à venda 

 
 

A BMW atualizou os modelos da Série 3 fabricados no Brasil com o pacote Plus, mas 
anuncia os carros como linha 2018, num momento em que muitos dos fabricantes 
locais já lançam ou vendem a linha 2019. Os sedãs mantiveram os preços sugeridos 

entre R$ 169.950 e R$ 259.950. 
 

A versão de entrada, 320i Sport Plus, recebeu novas rodas de liga leve de 18 polegadas 
e cinco raios duplos, faróis em LEDs com máscara negra, volante com controlador 
automático de velocidade, ar-condicionado digital com duas zonas distintas de 

temperatura, bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos, memória de posição 
para o motorista e câmera de ré. 

 
O 320i GP Sport Plus (R$ 184.950) recebe as mesmas rodas da versão acima, um 
novo painel de instrumentos multifuncional e sensores de estacionamento dianteiros 

e traseiros. A lista de equipamentos inclui também teto solar com acionamento 
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elétrico, som com nove alto-falantes e 205 watts, navegador GPS, conexão à internet, 
tela sensível ao toque e preparação para CarPlay.  
 

No 320i M Sport Plus (197.950), as rodas são de 19 polegadas com sete raios duplos. 
Sensores dianteiros e traseiros de estacionamento, painel de instrumentos 

multifuncional, teto solar com acionamento elétrico e volante Sport Plus M com 
controlador automático de velocidade e função freio são outros itens dessa opção. 

Todos os BMW 320i nacionais recebem motor 2.0 flex com turbo, injeção direta de 
combustível e potência de 184 cavalos. 
 

Na opção mais completa e potente, BMW 328i M Sport Plus (R$ 259.950), os destaques 
estão no novo sensor de estacionamento dianteiro e no sistema de som Harman 

Kardon com amplificador digital, 16 alto-falantes e 600 watts. A lista de equipamentos 
da versão é a mesma do 320i M Sport Plus, mas tem como itens diferenciados o pacote 
avançado de telefonia com Bluetooth e interface USB, apoios de cabeça traseiros 

rebatíveis, apoio de braço central retrátil e faróis de LED adaptativos. Seu motor 
também é um 2.0 flex, mas produz até 245 cv.  

 

"Precisamos de opções para trazer o aço ao estado", diz executivo da 

Marcopolo 

24/07/2018 – Fonte: Inda  
 

À frente da Associação do Aço do Rio Grande do Sul, José Antonio Fernandes Martins, 
também vice-presidente de relações institucionais da Marcopolo, revela articulação 
para tentar reduzir o impacto do aumento do preço do principal insumo da indústria 

metalmecânica. Mas o aço mais caro não tira o otimismo do setor de ônibus.  
 

A CSN anunciou aumento de 12,25% no aço, o que revoltou entidades como a Fiergs. 
Qual é o impacto nas indústrias de Caxias do Sul?  
 

Participei de reunião na semana passada com siderúrgicas para dizer que não há mais 
campo para aumento. O mercado não consegue absorver. As siderúrgicas afirmam 

que a alta decorre da tabela de valores mínimos para fretes. Juntamos pessoal da 
Marcopolo, da Randon e de distribuidores para montar um grupo de trabalho. 
Precisamos achar opções. Também estão presentes a Arcelor Mittal, a CSN, a Usiminas 

e a Gerdau. A ideia é fazer um muro para bloquear aumentos. 
  

Quais seriam as opções? 
Precisamos de opções como trazer o aço por meio ferroviário ou hidroviário. Aumento 
de preço tira nossa competitividade em relação a SP, MG e RJ. A CSN está no Rio. A 

ArcelorMittal, no Espírito Santo, ao lado de Minas, onde fica a Usiminas. Estive quarta-
feira no Ministério dos Transportes, para apresentar a situação.  

 
O ministério se comprometeu a dar o máximo apoio. Vamos trabalhar para 

“ferroviabilizar” o sistema. É absurdo um país deste tamanho ter 65% do sistema de 
fretes dependendo de caminhões. Em outros locais, o percentual não passa de 40%.  
 

Além da tabela de fretes, quais foram os outros impactos da greve? 
A greve deu uma pancada monumental nas exportações. Tínhamos o Reintegra. 

Daquilo que exportávamos, o governo nos devolvia 2%. Foi reduzido para 0,1% para 
pagar a redução no diesel. Isso foi uma punição. Vale lembrar que, além do preço do 
aço, outros produtos também sofrem aumentos por conta da tabela. 

  
Como está a produção de ônibus? 

Está excelente. A produção brasileira aumentou 50,3% no primeiro semestre, em 
relação ao mesmo período de 2017. 
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Além da base de comparação mais fraca, o que explica esse avanço? 
Em parte pela licitação para o Caminho da Escola, programa de transporte escolar 
rural. Tivemos a prorrogação do prazo, por um ano, junto ao Planalto, para utilização 

de poltronas móveis em ônibus rodoviários, usadas por pessoas com deficiência. Com 
isso, empresas aceleraram as compras. Cada poltrona tem preço médio de R$ 30 mil.  

 
Um terceiro ponto foi a criação do programa Refrota 17, com R$ 3 bilhões disponíveis. 

É suficiente para 8 mil ônibus urbanos. Com a alta do dólar, muitas pessoas desistiram 
de ir para o Exterior e resolveram viajar dentro do Brasil. Parte desses trajetos é feita 
em avião. A outra, em ônibus. O mercado de turismo melhorou. Por fim, as 

exportações vão bem. Rezamos para o dólar ficar no patamar de R$ 3,80. 
 

 

China investiga dumping nas importações de aço inoxidável em alguns países 

24/07/2018 – Fonte: Inda  

 
A China abriu investigação antidumping nesta segunda-feira sobre as importações de 

aço inoxidável no valor 1,3 bilhão de dólares, inclusive de uma usina chinesa de capital 
fechado com operações no exterior, após reclamações de danos à indústria local. 
  

O Ministério do Comércio afirmou que a investigação terá como alvo importações de 
lingotes de aço inoxidável e chapas e folhas de aço inoxidável laminadas a quente da 

União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia, que quase triplicaram em 2017. 
 
A ação ocorre após uma queixa apresentada pela Shanxi Taigang Stainless Steel, com 

apoio de outras quatro usinas estatais, incluindo a divisão de aço inoxidável da 
Baosteel, que culpou as importações baratas pela queda nos preços, disse a empresa. 

  
A China produz e consome cerca de metade do aço inoxidável do mundo, material 
usado para proteger edifícios, transportes e embalagens contra erosão. 

  
Embora a denúncia tenha como alvo oito produtores estrangeiros, inclui também 

várias empresas chinesas, incluindo a unidade na Indonésia de um dos maiores 
produtores mundiais, a Tsingshan Stainless Steel, e 19 traders que importam 
produtos. 

  
Algumas empresas chinesas privadas abriram ou começaram a construir fábricas na 

Indonésia nos últimos anos, aproveitando os abundantes recursos de níquel e o baixo 
custo de produção. 
 

Uma parte significativa da nova produção foi vendida na China, dizem analistas. 
  

O rápido aumento das importações prejudicou o mercado chinês, de acordo com a 
queixa apresentada pela empresa Shanxi Taigang e divulgada com o documento do 

Ministério do Comércio. 
  
Quase dois terços das importações de inox da China vieram da Indonésia no ano 

passado, acima dos 5 por cento em 2016 e zero em 2015, de acordo com a denúncia. 
O volume importado da Indonésia subiu para 86 por cento no primeiro trimestre. 

  
Os preços dos produtos de aço inoxidável importados caíram 23 por cento, para 1.867 
dólares a tonelada em 2017, em comparação a 2.436 dólares um ano antes. 

 
 “Se permitirmos que esses produtos continuem a entrar no mercado chinês com 

preços baixos e conquistem mais participação de mercado, as vendas de produtos 
domésticos da China continuarão a cair”, diz a reclamação. 
  

 

http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=26592


As empresas europeias alvos da investigação incluemAcerinox, da Espanha, 
Outokumpu Oyj, da Finlândia, e Aperam, com sede em Luxemburgo. 
  

Entre as empresas japonesas estão a Nindhin Steel, a Nippon Steel & Sumitomo Metal 
e a JFE Steel. A siderúrgica PT Jindal Stainless da Indonésia e a sul-coreana Posco 

005490.KS também estão listadas. 
 

Venda da mineração Usiminas pode ser saída para o futuro da companhia 

24/07/2018 – Fonte: Inda (publicado em 23-07-2018) 
 

Com as reservas de minério de ferro do tipo “friável” – granulado, de extração mais 
fácil – próximas do esgotamento, a Mineração Usiminas (Musa) se encontra diante de 

um futuro incerto. A empresa passa por mudanças no comando, o que pode dificultar 
a aprovação de investimentos em novas capacidades, restando como uma das 
possíveis saídas a venda da companhia ou parte dela. 

  
Conforme apurou o DCI, as reservas da Musa do tipo granulado, ou “friável”, se 

esgotam em 2025, o que demandaria investimentos imediatos, já que na mineração 
esse espaço de tempo é considerado curto. 
 

“Vender é uma alternativa, parcial ou totalmente. A única certeza é que nem o caixa 
da Musa nem a controladora [Usiminas] têm fundos suficientes para bancar esse 

aporte”, afirma uma fonte próxima à empresa, ressaltando que alguns executivos 
veem a possibilidade como a opção mais viável para salvar o futuro da companhia. 
  

De 2008 a 2013, a Musa investiu R$ 700 milhões em estações de beneficiamento para 
lavrar o minério do tipo friável na região de Serra Azul, Quadrilátero Ferrífero (MG). 

Hoje, a capacidade de produção da companhia é de 12 milhões de toneladas anuais 
na forma de granulado, sínter feed e concentrado. 
  

Mas o início da queda dos preços das commodities e da crise econômica brasileira fez 
com que a Usiminas adiasse a decisão de tocar o projeto Compactos, que se refere a 

um minério de ferro que é abundante na região, mas cuja extração é mais difícil. 
  
Para lavrar esse produto, seriam necessários investimentos em novas estações de 

beneficiamento. “O projeto de engenharia está pronto, mas engavetado desde 2013, 
devido à crise econômica, alta volatilidade dos preços das commodities e a briga de 

acionistas na controladora, que veio para agravar o quadro”, afirma uma fonte, 
lembrando que o caixa atual da Musa tem aproximadamente R$ 500 milhões, o que 
não seria suficiente para desenvolver novas capacidades “O aporte necessário seria na 

casa de bilhão”, pontua. 
  

 
Redução de caixa 

 
No contexto de crise global da cadeia siderúrgica e da recessão econômica que o Brasil 
passou nos últimos anos, a Musa se viu obrigada a resgatar sua controladora, a 

Usiminas, que detém 70% da empresa. Os outros 30% são da japonesa Sumitomo. 
Como parte de uma renegociação de dívidas da siderúrgica mineira com bancos 

credores, a mineradora precisou aportar R$ 1 bilhão no caixa de sua controladora, 
sendo R$ 700 milhões de recursos próprios e outros R$ 300 milhões da Sumitomo. 
“Após todos esses episódios, os acionistas ficaram sem condições de bancar o 

investimento no projeto Compactos”, destaca uma fonte. 
 

E mesmo em um cenário global em que os preços do minério de ferro só ganham 
força, o cenário para exportações do produto pela Musa é limitado. Segundo apurou o 
DCI, a indisponibilidade de porto próximo à mina obrigaria a companhia a participar 
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de leilões em empreendimentos de terceiros. “Nem sempre isso vale a pena, o que 
torna a atividade de exportação da Musa algo inconstante”, diz a fonte. 
  

Novo comando 
A Musa anunciou na última quarta-feira (18) como novo diretor-presidente o 

engenheiro Carlos Hector Rezzonico, que até então ocupava o cargo de diretor 
corporativo de suprimentos da Usiminas. Segundo comunicado, o executivo integra a 

equipe da empresa desde 2016 e, anteriormente, passou por outras grandes 
companhias como Siderar, Sidor e Tubos de Acero do México, em diversos países. 
  

Rezzonico veio para substituir Wilfred Bruijn, que entrou na empresa em 2009 e agora 
segue para uma concorrente da área de níquel no Nordeste do País, conforme relatam 

fontes do mercado. 
  
Em nota, a Usiminas afirmou que o Conselho de Administração da Musa “mantém 

avaliações constantes de opções de otimização de suas reservas minerais, não 
havendo previsão de tomada de decisão no curto prazo”. Também destacou anúncio 

recente de projeto para filtragem e empilhamento de rejeitos a seco, em que serão 
investidos R$ 140 milhões de recursos próprios. 


