
 

 

25 DE JULHO DE 2018 

Quarta-feira 

 FÓRUM REFORMA TRABALHISTA 

 APÓS REFORMA, NEGOCIAÇÃO ENTRE TRABALHADORES E EMPRESAS CAI 39,6% NO 

1º SEMESTRE 

 FMI: PROBLEMAS COM REFORMAS E INCERTEZA POLÍTICA PODEM AFASTAR 

CAPITAIS DO PAÍS 

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

(84,2 PONTOS) 

 RECEITA CORRIGE MÊS DE REFERÊNCIA DA QUEDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 INTENÇÃO DE INVESTIMENTO DA INDÚSTRIA CONTINUA BAIXA EM UM CENÁRIO 

INCERTO 

 BNDES LANÇA LINHA DE FINANCIAMENTO DIRETO PARA MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

 BNDES: INDÚSTRIA DESEMBOLSA R$ 5,1 BILHÕES NO 1º SEMESTRE DE 2018 

 PEQUENAS EMPRESAS ABREM 13 VEZES MAIS VAGAS QUE MÉDIAS E GRANDES NO 1º 

SEMESTRE, DIZ SEBRAE 

 QUAL É O MELHOR REGIME TRIBUTÁRIO PARA A SUA EMPRESA? 

 VAZAMENTO DE DADOS DE EMPRESA DE ROBÓTICA EXPÕE DADOS DE MONTADORAS 

DE AUTOMÓVEIS E OUTRAS 100 EMPRESAS 

 STARTUP CRIA SOLUÇÃO QUE PROTEGE DADOS SIGILOSOS NO AMBIENTE VIRTUAL 

 INDÚSTRIAS DO SETOR ELETROELETRÔNICO DEMITEM 1.078 TRABALHADORES EM 

JUNHO 

 CRISE ABORTA ESBOÇO DE REAÇÃO NO EMPREGO 

 CERCO A ‘VICIADOS EM REFIS’ TAMBÉM DEVE AFETAR QUEM É VÍTIMA DE ERROS 

 MAIS DE METADE DOS PRODUTOS NÃO NORMALIZOU PREÇO APÓS FIM DA GREVE DOS 

CAMINHONEIROS 

 INFINITY: RESULTADO DA ARRECADAÇÃO É BOM MESMO COM GREVE DOS 

CAMINHONEIROS 
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 MAIS DA METADE DAS TRANSPORTADORAS DE CARGA TEM ALTO RISCO DE CALOTE, 

DIZ SERASA 

 CARGILL CRITICA TABELA DE FRETE E AVALIA AQUISIÇÃO DE FROTA PRÓPRIA 

 OMC DIZ QUE 'PRIMEIROS TIROS' DA GUERRA COMERCIAL FORAM DISPARADOS 

 FGV PREVÊ QUE, APÓS BAQUE DE MAIO, JUNHO SERÁ DE RECUPERAÇÃO NA 

ATIVIDADE 

 INDÚSTRIAS DE BRASIL E JAPÃO APRESENTAM ROTEIRO PARA ACORDO COMERCIAL 

ENTRE MERCOSUL E O PAÍS ASIÁTICO 

 ALIANÇA DO PACÍFICO E MERCOSUL QUEREM ESTREITAR RELAÇÃO COMERCIAL 

 BRASIL PERDEU US$ 3,99 BI EM EXPORTAÇÃO PARA A ALIANÇA DO PACÍFICO EM 

2017 

 ECONOMIA TEVE RETRAÇÃO DE 1,5% EM MAIO, APONTA MONITOR DO PIB DA FGV 

 DÓLAR CAI 1% E FECHA ABAIXO DE R$ 3,75 NA MENOR COTAÇÃO EM MAIS DE UM 

MÊS 

 PREVISTO PARA 2019, ROTA 2030 CARECE DE INCENTIVOS 

 MORRE SERGIO MARCHIONNE, EXECUTIVO RESPONSÁVEL PELA RECUPERAÇÃO DA 

FIAT 

 FORD VAI INVESTIR US$ 4 BI EM NOVA UNIDADE DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS 

 AUTOMOTIVE BUSINESS EXPLICA O ROTA 2030 

 VALE É 1ª EMPRESA A RECUPERAR GRAU DE INVESTIMENTO DAS TRÊS AGÊNCIAS DE 

RISCO 

 SIDERÚRGICAS PREPARAM REAJUSTES DE PREÇOS DE AÇO NO BRASIL POR DÓLAR E 

PREÇOS INTERNACIONAIS, DIZ FONTE 
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CÂMBIO 

EM 25/07/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,707 3,708 

Euro 4,329 4,330 
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Após reforma, negociação entre trabalhadores e empresas cai 39,6% no 1º 
semestre 

25/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

  
Manifestação por campanha salarial no centro de São Paulo - Marlene Bergamo –  
 

Está mais difícil para trabalhadores e patrões concluírem negociações coletivas, apesar 
de a nova lei trabalhista, em vigor desde novembro, ter dado força a esse instrumento 
ao permitir que o negociado prevaleça sobre o legislado em uma série de quesitos. 

 
As negociações protocoladas no Ministério do Trabalho no primeiro semestre deste ano 

recuaram 39,6% ante 2017, apontam dados do Salariômetro da Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisa Econômicas) divulgados nesta quarta-feira (25). 
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O levantamento indica ainda que o reajuste salarial mediano nominal negociado em 
2018 foi menor do que o do ano passado —2,8% contra 5%—, mas a proporção de 
reajustes acima da inflação (considerando um INPC de 1,8%) foi maior: 

84,6% ficaram acima da inflação, contra 79,1% em 2017. 
 

Foram 7.563 acordos firmados, contra 11.462, e 920 convenções, ante 1.680. 
 

As negociações coletivas estabelecem regras para as relações de trabalho entre 
empregados e empresas. Convenções são negociadas entre os sindicatos de 
trabalhadores e patronal e valem para toda a categoria. 

 
Já acordos são estabelecidos entre a entidade de trabalhadores e uma empresa, para 

regulamentar necessidades específicas daquela relação com os funcionários. 
 
Segundo Hélio Zylberstajn, professor da FEA-USP e coordenador do projeto, a 

insistência de sindicatos de trabalhadores em incluir no texto a contribuição sindical 
—que virou facultativa após a reforma— alegando aprovação em assembleia é um dos 

entraves para a conclusão das negociações. 
 
“A empresa fica na dúvida e se recusa a chancelar, porque a lei diz que o recolhimento 

exige manifestação expressa do trabalhador”, diz. 
 

"Sem a contribuição, você percebe que a coisa não anda por parte dos sindicatos de 
empregados", afirma Priscila Kirchhoff, associada da prática trabalhista do Trench 
Rossi Watanabe. 

 
Outra barreira, segundo o professor, é que empresas tentam retirar cláusulas 

tradicionalmente incluídas em convenções anteriores. Isso porque a reforma acabou 
com o princípio de ultratividade, segundo o qual uma convenção continuava válida se 
o prazo para que uma nova fosse firmada vencesse.  

 
"Cada setor sempre tem cláusulas que as empresas gostariam de retirar e agora 

legalmente elas podem fazer isso no intervalo de tempo em que a convenção vence e 
uma nova não é protocolada", explica Zylberstajn. 
 

Foi o que aconteceu, por exemplo, com professores de escolas particulares da cidade 
de São Paulo. Em maio, professores de 34 colégios da capital realizaram 

paralisações para reivindicar a manutenção da convenção coletiva. O sindicato 
patronal dos estabelecimentos de ensino do estado propôs alterações, e a convenção 
não foi renovada. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Entre as mudanças, o sindicato patronal queria restringir o acesso a bolsas de estudos 
para filhos de professores e reduzir dez dias do período de recesso no fim do ano. 
 

"Não eram leis, mas tradições do setor incorporadas às convenções coletivas", 
diz Zylberstajn. 
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Flavio Pires, sócio do Siqueira Castro, destaca ainda insegurança generaliza em relação 
à nova legislação. “Qualquer nova lei que entra em vigor naturalmente requer um 
tempo natural de acomodação, maturação e entendimento pela sociedade, entidades 

e meio jurídico. A segurança maior tende a vir em um ou dois anos”, afirma. 
 

Para José Silvestre, coordenador de relações sindicais do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a configuração do negociado 

sobre o legislado é válida, mas exige "condições mais simétricas de trabalho e uma 
presença maior do sindicato da porta para dentro da empresa", situações que, segundo 
ele, não ocorrem no Brasil. 

 

FMI: problemas com reformas e incerteza política podem afastar capitais do 
País 

25/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 24-07-2018) 
 

Os problemas na implementação das reformas e as incertezas do cenário político 
doméstico podem afetar a entrada de capitais estrangeiros no Brasil neste ano, alerta 

o Fundo Monetário Internacional (FMI).  
 
Em relatório sobre o setor externo de 2018, a organização lembra que o País ainda 

depende do investimento estrangeiro direto (IED) para financiar seu déficit em conta 
corrente e que esses fatores - juntamente com o cenário externo de redução da 

liquidez - permanecem como riscos negativos na atração de investidores. 
 
"Apesar da incerteza política, a saída líquida de investimentos em portfólio declinou 

em 2017, após registrar alta substancial em 2016. O diferencial de juros, ainda grande 
apesar do recente relaxamento monetário, o grande mercado doméstico e grandes 

 
buffers 
 

externos devem ajudar a atrair fluxos de capitais", diz a entidade no relatório. "Ainda 
assim, a rigidez do Orçamento, do setor bancário e dos mercados de trabalho e de 

bens, se não enfrentada adequadamente, pode enfraquecer o interesse do investidor." 
 
O FMI nota que a posição externa brasileira em 2017 foi consistente com os 

fundamentos econômicos de médio prazo e as políticas que ele considera adequada. 
Já o déficit em conta corrente deve crescer em 2018, dada a melhora do País no ciclo 

econômico. 
 
Para apoiar esse quadro, a instituição avalia que o País deveria buscar elevar a 

poupança nacional, o que abriria espaço para uma expansão sustentável dos 
investimentos. "A consolidação fiscal, incluindo a que pode acontecer por meio do novo 

teto federal de gastos, e a reforma da Previdência devem ajudar a elevar a poupança 
pública", aponta o documento. 

 

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

pontos) 

25/07/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 24-07-2018) 
 

 
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 
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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 
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. 

 

Receita corrige mês de referência da queda da produção industrial 

25/07/2018 – Fonte: EM.com 
 
A Receita corrigiu o mês de referência da queda da produção industrial citada no texto 

enviado anteriormente. A queda diz respeito a maio, e não junho, como constou. 
Segue a versão corrigida: 

 
 Mesmo sob impacto da greve dos caminhoneiros, a arrecadação de impostos e 

contribuições federais somou R$ 110,855 bilhões em junho, um aumento real (já 
descontada a inflação) de 2,01% na comparação com o mesmo mês de 2017. Esse foi 
o sétimo mês consecutivo de crescimento real nas receitas em relação ao ano passado. 

Em relação a maio deste ano, houve aumento de 3,09%. 
 

O valor arrecadado foi o maior para meses de junho desde 2015. O resultado veio 
dentro do intervalo de expectativas de 19 instituições ouvidas pelo Projeções 
Broadcast, que ia de R$ 105,400 bilhões a R$ 116,886 bilhões, próximo da mediana 

de R$ 110,500 bilhões. 
 

De acordo com a Receita, o comportamento da arrecadação foi influenciado por fatores 
macroeconômicos, como a queda de 6,67% na produção industrial em maio - em 
relação ao mesmo mês de 2017 - decorrente da greve dos caminhoneiros naquele 

mês. As receitas com Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) caíram 14,28% 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/07/24/internas_economia,975375/receita-corrige-mes-de-referencia-da-queda-da-producao-industrial.shtml


em junho, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Além disso, as receitas 
com o Imposto de Renda Pessoa Física sobre rendimentos de capital caíram 27,93% 
devido à redução na taxa de juros. 

 
Entre janeiro e junho deste ano, a arrecadação federal somou R$ 714,255 bilhões, o 

melhor desempenho para o período desde 2015. O montante ainda representa avanço 
de 6,88% na comparação com igual período do ano passado.  

 

Intenção de investimento da indústria continua baixa em um cenário incerto 

25/07/2018 – Fonte: DCI  

 
Apesar da melhora dos índices de produção e do otimismo em relação à demanda 

interna e exportações, incertezas na economia e impactos da greve adiam tomada de 
decisão das empresas 
 

 
A produção aumentou ligeiramente após a forte queda em maio  

 
A intenção da indústria brasileira de investir segue em ritmo de queda, apesar do 
maior otimismo em relação à demanda interna e às exportações. O cenário de 

incertezas e a capacidade ociosa estão adiando novos aportes.  
 

“O investimento é um compromisso de longo prazo, necessita de maior segurança. 
Desde o começo do ano, existe uma frustração com o ritmo de expansão e não há 
perspectiva de crescimento mais forte”, avalia o economista da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Marcelo Azevedo. 
 

Divulgado pela entidade nesta terça-feira (24), a sondagem industrial de junho 
mostrou a 5º queda consecutiva do índice de intenção de investimento. Foi registrada 

recuperação da produção e dos estoques em relação a maio, mês fortemente afetado 
pela paralisação dos caminhoneiros. Porém, outros efeitos da greve ainda afetam a 
indústria. “Houve uma melhora no estoque e na atividade, esses efeitos pontuais da 

greve já foram revertidos em junho. Mas há impactos mais duradouros, como alta do 
custo da matéria-prima e dificuldades com logística”, aponta Azevedo.  

 
O economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Mauro Rochlin, entende 
que as melhoras de junho foram apenas reposições das perdas com a greve. “A 

economia já vinha desacelerando antes e a greve consolidou essa tendência”, destaca.  
 

Para o professor de economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de São 
Paulo (Ibmec/SP), Walter Franco, a indústria entende que há uma recuperação, mas 
fatores macroeconômicos não trazem segurança para novos investimentos.  

 
“O empresário vê uma demanda fraca, problemas de logística, entre outros problemas. 

Ainda há uma certa confiança, mas ele investe pouco, porque não está 100% seguro.”  
 
Azevedo tem uma leitura semelhante. “O empresário acredita que vai ter aumento da 

demanda de produtos e que vai comprar mais matéria-prima, mas dada a atual 
situação financeira, esse otimismo não se traduz em maior investimento”, assinala. 

 
O economista sênior do Banco MUFG Brasil, Carlos Pedroso, destaca que a recuperação  

https://www.dci.com.br/industria/intenc-o-de-investimento-da-industria-continua-baixa-em-um-cenario-incerto-1.726368
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de junho não atingiu patamar anterior à greve, pelos impactos diversos para cada 
setor. “Para bens duráveis, o produto foi entregue com atraso. Mas para bens não 
duráveis, como alimentos, houve perda de produção, como no caso do setor avícola, 

em que frangos morreram por falta de ração. Nesse caso, a recuperação não será tão 
rápida.” 

 
Azevedo revela que a CNI está finalizando o processo de revisão de expectativas para 

o ano. “Há um viés de queda, sem dúvida. Além dos efeitos pontuais da paralisação, 
houve um impacto na confiança, que tende a ser mais duradoura e adia as decisões 
de investir e aumentar produção.” 

 
Ele também cita o tabelamento do frete, o fim de créditos tributários como o Reintegra 

e a oscilação cambial como fatores de impacto negativo na atividade industrial. “A 
variação [do dólar] está muito grande, é terrível para o planejamento. Mesmo para 
quem exporta, não permite definir preços. Tornou-se uma grande preocupação para 

importadores e exportadores.”  
 

Pedroso afirma que, embora a perspectiva tenha piorado, a tendência de recuperação 
econômica se mantém. “O mercado já vinha revisando as projeções desde março. O 
cenário de investimento ficou mais difícil, também por conta da capacidade ociosa e 

eleições. Mas a trajetória de crescimento anterior à greve não foi interrompida.”  
 

A sondagem mostrou que a utilização da capacidade instalada está em 66%, três 
pontos percentuais acima de maio. “Não é magnífica, em um ano de recuperação 
deveria estar superior. Mas é o melhor índice para junho desde 2014”, destaca Franco. 

 
Mão-de-obra e crédito  

A expectativa de emprego apresentou ligeira melhora em relação a maio, mas ainda 
abaixo do patamar de abril. “Não há perspectiva de grandes contratações e nem de 
demissões. É muito caro demitir e treinar novos funcionários", avalia Franco. 

 
Na avaliação da indústria, também houve piora no acesso ao crédito. “Ficou mais 

difícil, tanto pelo lado do sistema financeiro, por haver um critério mais rígido, quanto 
pelo lado das empresas, que não estão investindo. Não adianta ter taxa de juros baixa 
se não há demanda”, explica Pedroso.  

 
O economista sênior do Banco MUFG Brasil prevê que variáveis do mercado podem 

dar maior peso ao crédito interno. “Com a recuperação da economia, câmbio 
desvalorizado e aumento de juros lá fora, poderemos ver no próximo ano a 
competitividade do mercado doméstico crescer e trazer a perspectiva de um maior 

papel do crédito interno.”  
 

BNDES lança linha de financiamento direto para máquinas e equipamentos 

25/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-07-2018) 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançará 
financiamento direto para compra de máquinas e equipamentos destinados a médias 

e grandes empresas, o BNDES Finame Direto.  
 

No novo produto, as empresas terão limites de crédito individualizados e pré-
aprovados, em um mecanismo semelhante ao que os bancos de varejo disponibilizam 
aos clientes mediante análises de risco antecipadas.  

 
O valor mínimo do crédito do BNDES Finame Direto será de R$ 10 milhões por 

operação. Os recursos serão liberados em até dois anos, a contar da data de assinatura 
do contrato. Os recursos devem ser aplicados na aquisição ou na produção de bens de 
capital nacionais.  

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-lanca-linha-de-financiamento-direto-para-maquinas-e-equipamentos/


“Com custos atrativos, prazos de carência e amortização mais alongados e flexíveis, 
além de fluxo operacional mais célere e simplificado, o BNDES Finame Direto busca 
reduzir ao máximo o custo de transação que as empresas verificam ao operar 

diretamente com o BNDES”, diz em nota o banco de fomento.  
 

Segundo o BNDES, a nova linha de financiamento será testada num formato piloto no 
mês de agosto. “A partir de setembro o produto BNDES Finame estará aberto a todos 

os interessados em pleitear financiamento”, segundo o comunicado. 
 

BNDES: Indústria desembolsa R$ 5,1 bilhões no 1º semestre de 2018 

25/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-07-2018) 
 

Os empréstimos corporativos, para a indústria e o setor de comércio e serviços, 
seguem perdendo espaço no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).  

 
No primeiro semestre, a indústria ficou com R$ 5,1 bilhões, ou 18,4% do total liberado 

pelo banco de fomento, uma queda nominal (sem descontar a inflação) de 27% em 
relação a igual período de 2017. Já o setor de comércio e serviços desembolsou R$ 
5,9 bilhões, queda nominal de 21% ante o primeiro semestre do ano passado.  

 
Os projetos de infraestrutura receberam R$ 11 bilhões, queda nominal de 9% na 

comparação com 2017. Esses empréstimos responderam por 39,7% do total liberado 
pelo BNDES no primeiro semestre. Já os empréstimos para agropecuária ficaram com 
R$ 5,8 bilhões no primeiro semestre, recuo de 16% em relação aos seis primeiros 

meses do ano passado.  
 

Em nota, o BNDES ressaltou o ganho de participação das médias, pequenas e 
microempresas (MPMEs) no total de desembolsos do banco. No primeiro semestre de 
2017, empresas desse porte responderam por 39,7% do total liberado. No primeiro 

semestre deste ano, a fatia subiu para 48,6%, com R$ 13,5 bilhões, avanço de apenas 
1%, em termos nominais, em relação aos seis primeiros meses de 2017.  

 
Esse movimento foi marcado por uma queda de 53% nos desembolsos para 
microempresas (firmas com faturamento de até R$ 360 mil ao ano) e uma alta de 

57% nas liberações para as médias empresas (com faturamento entre R$ 4,8 milhões 
e R$ 300 milhões ao ano). O Cartão BNDES, um dos principais produtos para 

microempresas, liberou R$ 941 milhões no primeiro semestre, queda nominal de 33% 
ante 2017.  
 

Já o BNDES Finame, linha automática para o financiamento de investimentos em 
máquinas e equipamentos, liberou R$ 7,9 bilhões, queda nominal de 9% em relação 

ao primeiro semestre de 2017. 
 

Pequenas empresas abrem 13 vezes mais vagas que médias e grandes no 1º 
semestre, diz Sebrae 

25/07/2018 – Fonte: G1(publicado em 24-07-2018) 

 
Pequenos negócios abriram 351,6 mil vagas no período, enquanto os de médio e 

grande porte abriram 27,2 mil, segundo dados do Caged filtrados pelo Sebrae. 
 
As pequenas empresas geraram no primeiro semestre quase 13 vezes mais empregos com 

carteira assinada do que as médias e grandes. É o que aponta um levantamento feito pelo 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 
 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-industria-desembolsa-r-51-bilhoes-no-1-semestre-de-2018/
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Os pequenos negócios abriram 351,6 mil vagas no período, enquanto os de médio e grande 

porte abriram 27,2 mil. 
 

O cenário é melhor do que o observado em igual intervalo de 2017, quando as pequenas 
empresas geraram 244,3 mil empregos, enquanto as demais fecharam 165,9 mil postos de 
trabalho. 

 
Em junho, considerando todo o setor privado e também a administração pública, o 

país fechou 661 vagas. Foi o primeiro mês de resultado negativo em 2018. Nos seis 
primeiros meses do ano, o saldo é de 392,4 mil empregos criados. Em todo o ano de 2017, a 
economia brasileira fechou 20,8 mil postos de trabalho formais. 

 
“Mesmo quando diversos setores ainda estavam impactados pela paralisação dos 

caminhoneiros, o resultado na geração de vagas em junho reforçava o comportamento dos 
pequenos negócios, que em períodos de crise são os últimos a demitir, e ao retornar à 
estabilidade, são os primeiros a contratar”, diz em nota a diretora técnica e presidente em 

exercício do Sebrae, Heloisa Menezes. 
 

Por setor 
Durante o primeiro semestre, as pequenas empresas dos setores da construção civil e da 
indústria da transformação fecharam mais vagas do que abriram. No outro extremo, a 

agorpecuária foi o segmento que mais gerou empregos. Veja no gráfico: 
 

 
 

Empregos gerados pelos pequenos 

negócios em julho, por setor 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/20/brasil-fecha-em-junho-661-vagas-de-emprego-com-carteira-assinada.ghtml


Qual é o melhor regime tributário para a sua empresa? 

25/07/2018 – Fonte: PEGN (publicado em 24-07-2018) 
 

 
 

Seja ao abrir uma empresa, ou ao longo de sua administração, é preciso avaliar qual 
sistema de contribuição é o mais indicado (Foto: Shutterstock) 

 
Todo ano, surge a mesma dúvida: Simples, Presumido ou Real? Na hora de escolher 
o regime tributário, muitas questões devem ser consideradas, como lucratividade, 

atividade realizada e valor da folha de salários e do faturamento. Seja ao abrir uma 
empresa, ou ao longo de sua administração, é preciso avaliar qual sistema de 

contribuição é o mais indicado para o momento atual do negócio, evitando a cobrança 
indevida de tributos e outros prejuízos.  
 

“Se o empresário não fizer um bom planejamento tributário, corre o risco de pagar 
mais impostos que seus concorrentes. Além disso, em alguns casos ele não consegue 

fazer a substituição tributária, podendo ser impedido de recuperar impostos quando 
há utilização de estoques de vendas para uso e consumo ou vencimento do estoque 
antes da venda ao consumidor final”, explica o analista do Sebrae Minas, Haroldo 

Santos. 
 

O empreendedor que opta pelo Simples Nacional tem uma forma de recolhimento 
simplificado que une os tributos em uma única guia - o Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS).  

 
Esse modelo facilita o recolhimento de quase todas as contribuições, mas para ser 

utilizado, a empresa precisa declarar aos órgãos públicos e fiscais, informações sociais 
de contratação, manutenção e remuneração de funcionários, fundo de garantia e 

previdência.  
 
O regime Simples é considerado um benefício fiscal, em que o índice para o pagamento 

gira em torno do valor faturado. “É uma opção vantajosa para as Micro e Pequenas 
Empresas (MPE), com a simplificação dos impostos em uma única guia e alíquotas 

mais baixas”, destaca Santos. 
 
A opção pelo Lucro Presumido implica um nível de organização e complexidade maior, 

com apurações específicas para vários tipos de impostos e tributos. Trata-se de um 
lucro fixado a partir de percentuais padrões, aplicados sobre a Receita Operacional 

Bruta. A partir do resultado, somam-se as outras receitas auxiliares e presume-se um 
lucro para o recolhimento dos tributos. 
 

Já a empresa optante pelo Lucro Real adota a forma mais completa de contabilidade 
e também a mais onerosa, mas com grandes vantagens, como o abatimento de 

tributos pagos na aquisição de matérias-primas e serviços.  
 
Quando o planejamento tributário é bem feito, esse regime contribui para o controle 

monetário da empresa e até favorece a redução de custos. Esses benefícios são 
possíveis, porque todas as informações prestadas à fiscalização são as mesmas 

necessárias para manter uma boa gestão. 
 

https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/07/qual-e-o-melhor-regime-tributario-para-sua-empresa.html


Além disso, a dedução das despesas é feita antes da apuração, ou seja, se R$ 100 foi 
gasto para um faturamento de R$ 150, os tributos serão calculados sobre os R$ 50, 
enquanto nos regimes Presumido e Simples, a contribuição é calculada sobre o total 

faturado. Na escolha do Lucro Real, as informações prestadas devem ser detalhadas, 
com o preenchimento de diversas declarações, imputação de custos e resultados, que 

variam, inclusive, em função da faixa de faturamento e atividade. 
 

“Em outras palavras, o Lucro Real flexibiliza o imposto em relação ao resultado da 
empresa. Nesse caso, o imposto a ser pago oscila de acordo com o lucro obtido no 
período, ou seja, quanto maior o lucro, maior o imposto. Por isso, é importante o 

empresário consultar um contador para fazer uma análise financeira da empresa e 
indicar um regime tributário que apresente maiores vantagens”, alerta o analista do 

Sebrae Minas. 
 

Vazamento de dados de empresa de robótica expõe dados de montadoras de 
automóveis e outras 100 empresas 

25/07/2018 – Fonte: G1(publicado em 23-07-2018) 

 
Um vazamento de dados em uma companhia de robótica canadense expôs informações de 
mais de 100 empresas, incluindo montadoras de automóveis e outros grandes nomes do setor 

industrial, como Tesla, Chrysler, Ford, Toyota, GM, Tesla, ThyssenKrupp e Volkswagen. 
 

As informações foram encontradas pela companhia de segurança UpGuard no dia 9 de julho, 
que trouxe o caso a público na última sexta-feira (20). 
 

O pacote de dados pertence à Level One Robotics e tinha 47 mil arquivos que somavam 157 
GB (gigabytes). Entre os documentos estão dados de clientes, funcionários e contratos 

firmados entre a empresa e as montadoras, incluindo os contratos de confidencialidade. 
 
Diagramas para a montagem das fábricas e configurações de robôs também estavam no 

pacote vazado.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Lista de pastas deixadas abertas por empresa de automação canadense (Foto: 

Reprodução/UpGuard) 
 

Os dados foram encontrados por Chris Vickery, um especialista em segurança conhecido por 
encontrar informações expostas na internet. Nesse caso da Level One, o vazamento ocorreu 
por uma falha de configuração do "rsync", um software usado para sincronizar dados entre 

servidores e usado regularmente em soluções de backup. 
 

Vickery descobriu que o servidor rsync mantido pela Level One não possuía restrições de 
acesso como IP ou senha. Dessa forma, ele conseguiu baixar todas as informações sem 
dificuldade. Na prática, as pastas estavam abertas para qualquer um acessar. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2018/07/23/vazamento-de-dados-de-empresa-de-robotica-expoe-dados-de-montadoras-de-automoveis-e-outras-100-empresas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2018/07/23/vazamento-de-dados-de-empresa-de-robotica-expoe-dados-de-montadoras-de-automoveis-e-outras-100-empresas.ghtml


A Level One foi avisada do problema no dia 9 de julho e fechou o servidor já no dia seguinte. 
Ao "New York Times", a companhia afirmou ser improvável que outras pessoas além de 
Vickery tenham baixado o pacote. A companhia afirmou que não dará outros detalhes para 

não comprometer uma investigação aprofundada que ela mesma está conduzindo sobre o 
incidente. 

 

Startup cria solução que protege dados sigilosos no ambiente virtual 

25/07/2018 – Fonte: PEGN 
 

 
Empresa paulista se especializou em segurança no meio digital  (Foto: 

Reprodução/Pexel) 
 

Desde sua fundação, em 2012, a empresa paulista Dinamo Networks dedica-se ao 
desenvolvimento de soluções de criptografia, assinatura e certificação digital visando 
à proteção de dados sigilosos no ambiente virtual. Já conta com cerca de 400 clientes, 

sobretudo na área financeira, incluindo o Banco Central do Brasil.  
 

Com o apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) está, 
agora, desenvolvendo uma nova arquitetura de HSM (Hardware Security Module ou 
Módulo de Segurança Criptográfica) com o objetivo de ampliar as possibilidades de 

criptografia de dados em nuvem. 
 

“O HSM se assemelha a um cofre digital; ele armazena chaves de criptografia”, explica 
o engenheiro elétrico Enilton Antônio do Nascimento Júnior, um dos sócios fundadores 
da Dinamo. Essas chaves são os decodificadores das mensagens cifradas criadas pelas 

técnicas de criptografia a fim de preservar informações sigilosas. 
 

Além disso, o HSM é um dispositivo que também funciona como provedor de serviços 
criptográficos, gerenciando o ciclo de vida das chaves e executando assinaturas 
digitais. 

 
No entanto, o aumento da demanda por criptografia exigirá das empresas do setor 

uma mudança nesse modelo atual – “centrado unicamente na venda de equipamentos 
HSM” – para um modelo de serviços criptográficos em nuvem ofertados por data 
centers (centros de processamento de dados), prevê Nascimento. E é essa modalidade 

de serviço que a Dinamo pretende atingir com o projeto em desenvolvimento. 
 

“Hoje, cada empresa monta sua própria estrutura de segurança de dados, mesmo com 
os dados na nuvem e isso aumenta o custo", diz Nascimento.  
 

Segundo ele, a tendência para futuro próximo é que empresas menores, em vez de 
adquirirem HSM com menor capacidade de processamento, contratem serviços de 

datas centers – que, por sua vez, poderão ser clientes da Dinamo. 
 

Por isso, o projeto prevê o desenvolvimento de uma nova ferramenta que permita o 
processamento da segurança de uma gigantesca quantidade de dados em nuvem.  
 

“Estamos falando de milhões de pessoas, milhares de empresas, milhões de 
transações por segundo, tudo numa escala muita alta. Nosso projeto oferece uma 

plataforma para garantir um alto nível de segurança em volumes muito grandes”. 
 
Para obter esse resultado, os engenheiros mecatrônicos, matemáticos e analistas de 

https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2018/07/startup-cria-solucao-que-protege-dados-sigilosos-no-ambiente-virtual.html


riscos da empresa – que conta atualmente com 25 funcionários – estão trabalhando 
numa mudança da arquitetura dos HSMs, combinando hardware (a parte física do 
equipamento) e firmware (também conhecido como “software embarcado”, que 

guarda as instruções operacionais programadas diretamente no hardware). 
 

De acordo com o pesquisador, atualmente existem no mercado internacional algumas 
ferramentas similares ao produto que está sendo desenvolvido pela Dinamo. “O nosso 

principal diferencial é a alta capacidade concentrada, o que permite atender altas 
demandas com um custo baixo por transação”. 
 

Prestador de Serviço de Confiança 
 

Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (UnB) em 1993, 
Nascimento começou a trabalhar com segurança da informação logo depois de sair da 
faculdade. 

 
“Inicialmente a maior dificuldade era colocar o tema de segurança da informação na 

pauta dos clientes. Havia pouco entendimento sobre a importância do assunto e dos 
benefícios com sua adoção”, afirma. 
 

Hoje, no entanto, o cenário é outro. “A demanda por criptografia em ambientes virtuais 
só tende a aumentar. O ano passado, por exemplo, o Governo Federal criou a figura 

do Prestador de Serviço de Confiança (PSC) que vai exatamente ao encontro de nossa 
oferta”. 
 

O pesquisador explica que o PSC é uma entidade criada pelo governo para armazenar 
certificados digitais em hardwares criptográficos com acesso remoto. 

 
Esse novo prestador de serviço deverá ser credenciado, auditado e fiscalizado pelo 
Instituto de Tecnologia da Informação (ITI), órgão federal vinculado à Casa Civil 

da Presidência da República. 
 

E, no dia 10 de julho de 2018, o Senado Federal aprovou em plenário um projeto de 
lei da Câmara (PLC 53/2018) para proteção de dados pessoais de cidadãos brasileiros. 
A lei estabelece regras para a coleta, tratamento e proteção desses dados por 

empresas públicas e privadas. 
 

Diante de um setor em constante crescimento, o próprio projeto teve que passar por 
ajustes.  
 

“O nível de segurança exigido pelo mercado aumentou desde a ideia inicial”, diz o 
pesquisador. Ele conta que, diante do aumento da preocupação com invasões, 

espionagem e roubo de identidade, os especialistas da Dinamo precisaram ajustar o 
projeto tanto para atender aos níveis de segurança exigidos atualmente quanto para 

flexibilizá-lo o bastante para se adaptar a novas exigências que virão num futuro 
breve. “Os certificados digitais que usamos hoje em dia, por exemplo, têm o dobro do 
nível de segurança que tinham há quatro anos atrás”, afirma. 

 
O projeto encerrou a Fase 1 do PIPE, de teste da viabilidade tecnológica do produto. 

Agora a empresa se prepara para dar prosseguimento ao projeto e ter as primeiras 
unidades do produto disponíveis para comercialização a partir do ano que vem. 
 

Segundo Nascimento, além da evolução tecnológica que o projeto trará à empresa, a 
Dinamo espera ampliar a sua participação no mercado de criptografia, tornando-se 

referência mundial em HSMs. Os planos são audaciosos: a empresa projeta multiplicar 
seu faturamento em até dez vezes em um período de 5 a 8 anos. 
 

 

http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/90408/pesquisa-de-arquitetura-de-hardware-security-module-hsm-para-data-centers/


Indústrias do setor eletroeletrônico demitem 1.078 trabalhadores em junho 

25/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-07-2018) 
 

Pelo terceiro mês consecutivo a indústria do setor eletroeletrônico demite. Só em 
junho, 1.078 trabalhadores foram colocados nas ruas, segundo mostra levantamento 

feito pelo setor de estatísticas da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee) no banco de dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged).  
 
Se de janeiro a março os departamentos de recursos humanos das fábricas de 

materiais e equipamentos elétricos e eletrônicos ficharam carteiras de trabalho, de 
abril a junho houve um refluxo, com as empresas dando baixa nas carteiras.  

 
“O resultado reflete o arrefecimento no nível de confiança empresarial e dos 
consumidores, diante de fatores como incertezas políticas, redução nas projeções de 

crescimento do PIB, valorização do dólar e impacto da greve dos caminhoneiros”, 
justifica o presidente da Abinee, Humberto Barbato.  

 
Pesquisa antecipada na segunda-feira, 23, pelo Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, demonstra que o Índice de Confiança do Empresário 

Industrial (Icei) do setor eletroeletrônico, conforme dados da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) agregados pela Abinee, atingiu 49,9 pontos no mês de junho, 

recuando 5 pontos em relação ao mês anterior, quando o indicador de confiança 
marcava 54,9 pontos.  
 

Mas apesar das três últimas quedas do emprego, o setor eletroeletrônico ainda 
acumula a abertura de 2.090 vagas no acumulado do ano, de janeiro a junho. O 

número total de empregados diretos passou de 234,1 mil em dezembro de 2017 para 
236,3 mil no mês passado. 
 

Crise aborta esboço de reação no emprego 

25/07/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 24-07-2018) 

 

 
 
Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) revela que quatro das 10 profissões que esboçavam maior reação na carteira 
assinada e tiveram abortado seu processo recuperação estão relacionadas à 
agropecuária. Outras três estão na indústria têxtil. 

 
Nos 12 meses encerrados em junho, 9 mil trabalhadores agrícolas na fruticultura 

perderam o emprego com carteira assinada. Esse contingente representa uma 
retração de quase 10% no número trabalhadores ocupados, movimento que acontece 
após uma geração de 35.569 vagas ao longo dos 12 meses terminados em junho do 

ano anterior, quando o total de pessoas atuando nessa área teve um salto de 64,6%, 
de acordo com dados compilados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) do Ministério do Trabalho. 
 
 "Vemos que setores que ainda não haviam se recuperado da recessão se depararam 

com uma conjuntura cada vez menos favorável neste ano, marcado pelo baixo nível 
de investimentos da economia e por níveis de confiança cada vez mais baixos. Por 

outro lado, alguns setores que tiveram um 2017 ''''''''espetacular'''''''' em decorrência 
da supersafra e do avanço das exportações no ano passado se depararam com um 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industrias-do-setor-eletroeletronico-demitem-1078-trabalhadores-em-junho/
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2912679/crise-aborta-esboco-de-reacao-no-emprego
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2912679/crise-aborta-esboco-de-reacao-no-emprego


cenário externo menos favorável e com uma capacidade de ampliação da demanda 
por trabalho um pouco mais limitada, pela dificuldade do País em repetir, pelo menos 
na agropecuária, o bom desempenho de 2017", justificou Fabio Bentes, chefe da 

Divisão Econômica da CNC e responsável pelo estudo. 
 

A pesquisa mostra ainda que a segunda maior queda em carteira assinada ocorreu 
entre os trabalhadores agrícolas no segmento de gramíneas, atividade que inclui o 

cultivo de produtos importantes como trigo, milho e arroz. 
 
Foram 9,8 mil vagas a menos no período, o que corresponde a uma retração de 7% 

no número de ocupados, após um incremento de mais de 13 mil vagas nos 12 meses 
terminados em junho do ano passado. 

 
Na terceira posição, a profissão de operadores de máquinas para costura de peças de 
vestuário foi a que perdeu proporcionalmente mais trabalhadores. O segmento 

amargou uma queda de 3,1%, 8.743 pessoas a menos, após a abertura de pouco mais 
de quatro mil vagas nos 12 meses anteriores. 

 
Buraco profundo 
A crise do desemprego não para de apresentar resultados negativos. O Caged mostrou 

em junho o primeiro resultado negativo do ano, um fechamento de 661 vagas 
considerando todas as profissões. 

 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a 

carteira assinada atingiu em maio o patamar mais baixo da série histórica iniciada em 
2012, com apenas 32,8 milhões de trabalhadores formais no setor privado, quase 

meio milhão a menos que um ano antes. 
 
Entretanto, pelo menos na construção civil a sangria pode estar perto do fim, segundo 

Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos no Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), responsável pela Sondagem da Construção. 

 
"Ainda tem entre os empresários (da construção) uma intenção maior de demitir do 
que de contratar, mas hoje esses porcentuais estão quase iguais", lembrou Ana Maria. 

"Em outubro de 2015, a diferença chegou a quase 42 pontos. Havia quase 50% dos 
empresários dizendo que iam demitir, contra 8% dizendo que iam contratar. Hoje tem 

18% dizendo que vão contratar, contra 24,5% dizendo que vão demitir", completou a 
pesquisadora. 
 

Cerco a ‘viciados em Refis’ também deve afetar quem é vítima de erros 

25/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 24-07-2018) 

 
A Receita anunciou o cancelamento de 700 adesões ao atual programa de 

parcelamento para as empresas, mas advogados dizem que o perfil de cada 
contribuinte poderia ser melhor analisado  
 

 
 
Pagar impostos às vezes esbarra em problemas no sistema do fisco  

 
O cerco montado pela Receita Federal contra os chamados “viciados em Refis”, 

empresas que usam os programas de parcelamento para adiarem indefinidamente o 

https://www.dci.com.br/legislacao/cerco-a-viciados-em-refis-tambem-deve-afetar-quem-e-vitima-de-erros-1.726377
https://www.dci.com.br/image/policy:3.299700:1532477220/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:3.299700:1532477220/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:3.299700:1532477220/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


pagamento de tributos, pode ter como efeito colateral a exclusão de contribuintes que 
são bons pagadores, dizem advogados.  
 

Isso ocorreria em razão dos que sofrem com eventuais problemas nos sistemas do 
fisco ou se confundem com as obrigações. 

 
De acordo com o sócio tributarista do Schneider, Pugliese, Advogados, Diogo 

Figueiredo, o último programa de parcelamento da Receita, o Programa Especial de 
Regularização Tributária (Pert), teve regras mais rígidas para os contribuintes que 
queriam permanecer com as condições diferenciadas de pagamento.  

 
“Além da exclusão prevista nos casos em que o empresário inscrito passar três meses 

consecutivos ou seis meses alternados sem pagar as parcelas, o contribuinte precisava 
estar em dia com as suas obrigações tributárias vencidas após o dia 30 de abril de 
2017”, lembra o especialista tributário. 

 
Na semana passada, a Receita cancelou as adesões ao Pert de mais de 700 

contribuintes por falta de pagamento das obrigações correntes, em um total superior 
a R$ 1 bilhão, ao mesmo tempo que mais de 4 mil contribuintes estão sendo cobrados 
para que se regularizem.  

 
Figueiredo acredita que a iniciativa do fisco em desestimular a prática comum no setor 

empresarial de se inscrever em um programa de parcelamento para conseguir as 
certidões negativas de tributos necessárias para participar de uma licitação, por 
exemplo, e depois deixar de pagar à espera de um novo programa, é louvável, 

contudo, que se deve buscar separar o joio do trigo.  
 

“Tem que haver uma discricionariedade de quem é bom pagador e quem não é. Muitas 
vezes, a Receita dá instruções equivocadas, não faz cruzamentos adequados de 
retificações, entre outros problemas que acabam prejudicando o pagamento pelo 

contribuinte.” 
 

Entre os problemas citados que poderiam causar dor de cabeça para o devedor estão 
os casos de ausência de indicação do débito por falha sistêmica. “Quando há ausência 
de consolidação, o débito não aparece no programa da Receita ou aparecem lá 

algumas dívidas indevidas”, avalia o advogado. 
 

O especialista entende que o fisco deveria fazer uma análise mais aprofundada do 
perfil de cada contribuinte para saber quem se inscreveu em diversos planos e ainda 
está inadimplente, quem passou muitos meses sem pagar, entre outros.  

 
Cuidados  

Já o advogado do escritório Braga & Moreno, Luiz Eduardo Schemy, avalia que as 
empresas também têm que tomar os cuidados necessários para não ter problemas 

com a nova política de exclusão do fisco. “A exclusão, atualmente, não é imediata. O 
fisco manda uma comunicação e espera para que a regularização ocorra. É o dever da 
empresa se regularizar o mais rapidamente possível.”  

 
Segundo ele, a notícia do cancelamento de 700 adesões ao Pert servirá de estímulo 

para que os empresários analisem com mais cuidado se estão com todos os seus 
pagamentos em dia, o que pode ajudar os devedores inadimplentes de boa-fé.  
 

“As companhias, através do eCAC, conseguem verificar se as obrigações estão em dia, 
e a consulta desses dados atualmente é bastante eficaz”, destaca o advogado. 

 
Depois de efetuar os cancelamentos na última semana, a Receita fez ainda o alerta de 
que mais 58 mil optantes, com obrigações correntes em aberto no valor de R$ 6,6 

bilhões, serão alvo das próximas etapas do trabalho de cobrança.  
 



“A experiência das cobranças anteriores de optantes pelo Pert demonstra que 
aproximadamente metade dos contribuintes regulariza a sua situação após receber a 
cobrança”, defendeu o fisco.  

 
Por outro lado, Diogo Figueiredo ressalta que é preciso desmistificar a narrativa de 

que os programas de parcelamento beneficiam apenas os contribuintes. “O governo 
se beneficia com o incremento da arrecadação, ainda que com a redução de multa e 

juros”, comenta o especialista. 
  
Para ele, um dos efeitos mais benéficos para a Receita é a desistência de diversas 

empresas de manter questionamentos na Justiça acerca das dívidas tributárias. 
“Temos uma desjudicialização, já que os descontos de 90% até 100% nas multas 

fazem com que os contribuintes desistam de discutir aquela dívida judicialmente”, 
explica.  
 

Procurada, a Receita Federal não se manifestou até o fechamento desta edição. 
 

Mais de metade dos produtos não normalizou preço após fim da greve dos 
caminhoneiros 

25/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 24-07-2018) 

 
Paralisação completou dois meses com reflexos para o consumidor; 81 produtos 

ficaram mais caros e não baixaram  
 
No dia 21 de maio de 2018, teve início em todo o Brasil a greve dos caminhoneiros 

autônomos, que viria a abalar ainda mais as estruturas econômicas do País, combalido 
pelas crises políticas. Pouco mais de dois meses após o início da paralisação — que 

durou 10 dias —, os reflexos ainda podem ser sentidos no bolso do consumidor. 
 
Ao menos é nesse sentido que aponta um levantamento feito pelo Bem Paraná com 

base nas informações do Disque Economia, disponibilizadas pela Prefeitura de Curitiba 
em seu site de Dados Abertos http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/consulta/).  

 
O estudo comparou os preços de 147 produtos vendidos em nove mercados da Capital 
nos dias 18 de maio e 16 de julho, sendo que 55% dos itens avaliados (81 produtos) 

registraram alta de preço. 
 

Entre os produtos com maiores variações positivas, destaque para o amido de milho, 
que ficou 60,5% mais caro, a banana caturra (+46,86%), o leite longa vida desnatado 
(+46,29%) e integral (+44,2%) e o fermento seco biológico (+37,1%).  

 
Na outra ponta, os itens que registraram maior queda de preço foram a cebola, que 

ficou 54,41% mais barata, o azeite de oliva extravirgem (-47,73%), o contrafilé de 
carne bovina com osso (-38,82%), a acelga (-31,13%) e a carne moída de primeira 

(-27,98%).  
 
De acordo com Rogério Pryjmak dos Santos, coordenador do Disque Economia (o 

serviço é responsável por pesquisar, diariamente, o preço de diversos itens nos 
supermercados da cidade), o problema principal foi a falta de fornecimento, que 

acabou resultando no estrago de alguns produtos e na morte de animais.  
 
Segundo o especialista, a maior parte dos produtos não deve ter a situação 

normalizada “tão cedo”, principalmente os hortifruti, frango (muitos animais morreram 
pela falta de ração) e leite. No caso deste último, inclusive, os preços até hoje não 

pararam de subir — tanto que o preço do leite integral e desnatado, que em maio saía 
por R$ 2,40, em junho já havia subido para R$ 3,40 e hoje está sendo vendido, em 
média, por R$ 3,50 (na semana passada). 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/Mais%20de%20metade%20dos%20produtos%20n%C3%A3o%20normalizou%20pre%C3%A7o%20ap%C3%B3s%20fim%20da%20greve%20dos%20caminhoneiros
https://www.bemparana.com.br/noticia/Mais%20de%20metade%20dos%20produtos%20n%C3%A3o%20normalizou%20pre%C3%A7o%20ap%C3%B3s%20fim%20da%20greve%20dos%20caminhoneiros
http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/consulta/


“Neste ano, a oferta está prejudicada por contra da entressafra, comum no inverno, 
pelos reflexos da greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio, e o alto preço das 
commodities, usadas para a suplementação alimentar dos animais”, avaliou Alexandre 

Monteiro, analista de Desenvolvimento de Mercado da Organização das Cooperativas 
do Paraná (Ocepar), em reportagem publicada pelo Bem Paraná na última segunda-

feira. “Então não tem como estimar uma acomodação dos preços”, disse.  
 

Greve dos caminhoneiros 
A greve dos caminhoneiros autônomos durou dez dias e provocou desabastecimento 
em diversas cidades do País e do Paraná. Os caminhoneiros protestavam contra o 

preço do diesel e do frete. Segundo eles, a situação havia chegado a um ponto que 
eles praticamente não ganhavam nada com o trasnporte de cargas. A greve só 

terminou depois que o governo prometeu baixar o preço do diesel. 
 
Veja os produtos que tiveram a maiores altas e baixas 

Em alta 
 

81 produtos subiram de preço nos mercados de Curitiba, com variações entre 60,5% 
e 0,59% 
 

Amido de milho (pacote 

450g) 

Variação +60,5% 

Preço médio 
atual 

R$ 7,34 

Banana caturra (quilo) 

Variação 46,86% 

Preço atual R$ 3,15  

Leite longa vida desnatado 

(litro) 

Variação 46,29% 

Preço atual R$ 3,51 

Leite longa vida integral 

(litro) 

Variação 44,20% 

Preço atual R$ 3,46 

Fermento seco biológico 
(pacote de 125g) 

Variação 37,10% 

Preço atual R$ 7,32 

Achocolatado em pó (pote 

de 400g) 

Variação 35,96% 

Preço atual R$ 5,22 

Farinha de trigo (pacote de 5 
kg) 

Variação 34,91% 

Preço atual R$ 11,44 

Chuchu (quilo) 

Variação 32,73% 

Preço atual R$ 2,31 

Açúcar Cristal 

Variação 29,22% 

Preço atual R$ 9,86 

Goiabada (bandeja de 1kg) 



Variação 28,09% 

Preço atual R$ 8,90 

 
 

Em queda 
66 dos produtos pesquisados tiveram os preços reduzidos, com variações 

entre 54,41% e 0,19% 

Cebola (quilo) 

Variação -54,41% 

Preço atual R$ 2,53 

Azeite de oliva extra 

virgem (fraco de 500ml) 

Variação -47,73% 

Preço atual R$ 9,84 

Carne bovina com osso 
contrafilé (quilo) 

Variação -38,82% 

Preço atual R$ 10,98 

Acelga (unidade) 

Variação -31,13% 

Preço atual R$ 2,67 

Carne bovina mída de 

primera (quilo) 

Variação -27,98% 

Preço atual R$ 14,04 

Charque dianteiro bovino 
(meio quilo) 

Variação -27,57% 

Preço atual R$ 12,15 

Carne bovina sem osso 
patinho (quilo) 

Variação -26,30% 

Preço atual R$ 15,14 

Batata “Lavada” (quilo) 

Variação -20,40% 

Preço atual R$ 2,24 

Farinha de milho (quilo) 

Variação -19,58% 

Preço R$ 3,81 

Café solúvel (100 

gramas) 

Variação -18,86% 

Preço atual R$ 7,24 

 

Infinity: resultado da arrecadação é bom mesmo com greve dos 
caminhoneiros 

25/07/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 24-07-2018) 
 

Os dados da arrecadação de impostos e contribuições federais de junho vieram bons, 
mesmo considerando os efeitos da paralisação nas estradas no fim de maio, avalia o 
economista-chefe da Infinity Asset Management, Jason Vieira. "Se considerarmos o 

período da coleta, não pode ser visto como um resultado ruim, pois sofreu os impactos 
da greve dos caminhoneiros", diz. 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/07/24/internas_economia,975402/infinity-resultado-da-arrecadacao-e-bom-mesmo-com-greve-dos-caminhone.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/07/24/internas_economia,975402/infinity-resultado-da-arrecadacao-e-bom-mesmo-com-greve-dos-caminhone.shtml


 
A expectativa de Vieira é que a receita de julho volte a apresentar crescimento, em 
razão da sazonalidade favorável e da estimativa de devolução das quedas na atividade 

em decorrência do manifesto dos caminhoneiros. "Já temos visto alguns indicadores 
de julho com resultados mais favoráveis", conta. 

 
Ainda assim, o cumprimento da meta fiscal para o setor público consolidado, de déficit 

R$ 161,3 bilhões, não será fácil. "Vai cumprir, mas está cada vez mais apertado", 
admite, ao esperar, por enquanto, rombo de R$ 159 bilhões em 2018.  
 

"Houve piora nas expectativas para a atividade no início do ano para cá, e ainda 
tiveram os impactos da greve. Se colocarmos tudo isso na conta, fica um cenário mais 

complicado. Além disso, tem os efeitos da incerteza eleitoral." 
 
Diante da sinalização de resultados um pouco menos favoráveis da atividade no sétimo 

mês deste ano, o economista considera precipitado estimar alta de 1,5% para o 
Produto Interno Bruto (PIB) no fim deste ano, como indica a pesquisa Focus do Banco 

Central (BC).  
 
"No início de 2018, havia a possibilidade de alta de 3,0%, mas os dados do primeiro 

trimestre patinaram. Aí, a projeção caiu para 2,8%. Agora, estamos com 1,9% por 
ora. Mas alta de apenas 1,5% é um pouco exagero", afirma. "Da mesma forma, acho 

estranha a projeção de 4,1% para a inflação. Estamos com 4,4%, perto da meta 
4,5%", afirma. 
 

Mais da metade das transportadoras de carga tem alto risco de calote, diz 

Serasa 

25/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 24-07-2018) 
 
Micro e pequenas empresas estão em situação mais crítica que as demais; categoria 

esteve no centro da greve dos caminhoneiros, em maio. 
 

 
 
 

 
 

 
Mais da metade das empresas transportadoras de carga no Brasil, 56%, apresenta alto risco 
de não pagar as contas em dia nos próximos 12 meses. É o que aponta um estudo inédito da 

Serasa Experian feito em junho e divulgado nesta terça-feira (24). 
 

A categoria esteve no centro na paralisação dos caminhoneiros que durou 11 dias no final de 
maio e provocou uma crise de desabastecimento em todo o país, com forte impacto na 

economia. 
 
Probabilidade de inadimplência do transporte de carga 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/24/mais-da-metade-das-transportadoras-de-carga-tem-alto-risco-de-calote-diz-serasa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/24/mais-da-metade-das-transportadoras-de-carga-tem-alto-risco-de-calote-diz-serasa.ghtml
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https://g1.globo.com/economia/ao-vivo/greve-de-caminhoneiros-maio-de-2018.ghtml


Do total de transportadoras com forte probabilidade de calote financeiro, 33,9% já estão 
inadimplentes ou em processo de recuperação judicial e extrajudicial e falência decretada. 
 

Outros 16,6% das companhias de carga possuem médio risco de não pagar suas dívidas nos 
12 meses seguintes, enquanto 27,4% apresentam baixo risco. 

 
Em nota, o diretor de gestão de estratégia da Serasa Experian, Mário Rodrigues, apontou que 

a situação financeira destas empresas é um bom indicador para entender o que pode estar 
por trás da crise no setor. “Por isso, é fundamental que as contratantes priorizem a análise 
diária dessas informações com o objetivo de evitar impactos negativos em seus negócios”. 

 
Risco é maior entre micro e pequenas 

Segundo a pesquisa, transportadoras de todos os portes apresentam alto risco de calotes, 
mas as micro e pequenas empresas – que possuem faturamento de até R$ 4 milhões por ano 
– estão em situação mais crítica. 59% destas empresas têm alta probabilidade de não pagar 

as contas, acima da média geral. 
 

Em seguida, 55% das transportadoras de médio porte – faturamento de até R$ 50 
milhões/ano – estão nesta situação, enquanto 38% das grandes companhias – faturamento 
acima de R$ 200 milhões por ano– correm este risco. 

 
O estudo fez a análise de risco de crédito de uma amostra de 4.065 empresas de transporte 

de cargas que atendem diversos segmentos como serviços, construção civil, bens de 
consumo, varejo, mineração, metalurgia e agronegócio. 
 

Cargill critica tabela de frete e avalia aquisição de frota própria 

25/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-07-2018) 

 
A Cargill disse nesta terça-feira, 24, que o tabelamento do frete rodoviário vai 
inviabilizar a comercialização antecipada de grãos e que avalia investir em frota própria 

de caminhões. “Uma alternativa a essa fixação de preços altíssimos que a empresa 
analisa para a próxima safra é o investimento na verticalização das operações, ou seja, 

aquisição de frota própria de caminhões e contratação de motoristas”, disse a trading 
em nota.  
 

A Cargill afirma que as compras de serviços de transporte sempre ocorreram com base 
na oferta e na procura e agricultores, indústrias e exportadores se basearam na análise 

desses parâmetros para definir seu modelo operacional.  
 
“Com o tabelamento, indústrias e exportadores terão que repensar a forma como irão 

operar no Brasil, pois cria-se uma ruptura no funcionamento natural da cadeia de 
suprimentos e desequilibra os contratos, a ponto de comprometer a confiança na 

expansão sustentável do agronegócio”, enfatizou no comunicado o diretor de grãos e 
processamento da Cargill para América Latina, Paulo Sousa.  

 
Para ele, indústrias de processamento de produtos agrícolas e empresas exportadoras 
serão forçadas a mudar seu modelo de atuação: em vez de comprar grãos com retirada 

nas fazendas ou nos armazéns no interior, serão forçadas a adquiri-los somente com 
entrega nas fábricas e nos portos.  

 
“Desta forma, se reduz o risco ao máximo, permitindo a utilização de frota própria nas 
rotas de alta eficiência entre fábricas e portos, maximizando uso das hidrovias ou 

ferrovias – as quais são mais eficientes e agora se tornam juridicamente muito mais 
seguras”, disse o executivo.  

 
Para a trading, a lei também incentiva agricultores que ainda não têm caminhões a 
adquirir seus veículos próprios e, os que já têm, a ampliar sua frota de maneira 

significativa.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cargill-critica-tabela-de-frete-e-avalia-aquisicao-de-frota-propria/


“Isto pode comprometer ainda mais o equilíbrio do mercado e tornar o excesso de 
oferta de caminhões um problema substancialmente maior”, ressaltou o executivo. 
Sousa ponderou ainda que produtores com maior capacidade de investimento 

conseguirão, com frotas próprias, incorporar à sua receita os benefícios de um frete 
artificialmente sobrevalorizado, enquanto pequenos produtores e produtores rurais da 

agricultura familiar serão forçados a se organizar em cooperativas de frete ou perderão 
competitividade.  

 
A Cargill acrescentou que “o tabelamento de frete é um atraso ao modelo econômico-
social brasileiro e traz enormes impactos financeiros para a população que mais 

necessita de alimentos. É um desrespeito aos grandes avanços e ganhos de eficiência 
e produtividade promovidos pelo agronegócio brasileiro, dentro e fora das 

propriedades rurais.” 
 

OMC diz que 'primeiros tiros' da guerra comercial foram disparados 

25/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-07-2018) 
 

'Peço aos que acreditam no comércio como força do bem para falarem', afirma 
Roberto Azevêdo  
 

O diretor-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio), Roberto Azevêdo falou 

nessa quarta-feira sobre o aumento da tensão e das preocupações relacionadas à 
guerra comercial, que ameaças o comércio global. O brasileiro disse que "agora é a 

hora" para se falar sobre as questões comerciais.  
 
"Quer você chame ou não uma guerra comercial, certamente os primeiros tiros foram 

disparados", afirmou o brasileiro durante a reunião dos membros OMC. 
 

  
 
O brasileiro Roberto Azevêdo é diretor-geral da OMC (Organização Mundial do 
Comércio) - Michele Tantussi/Reuters  

 
Sem citar os Estados Unidos, que vem aumentando as taxas de importação, Azevêdo 

disse em comunicado que a escalada [de taxações e disputas 
comerciais] representaria uma séria ameaça aos empregos, ao crescimento e à 
recuperação em todos os países. 

 
Em comunicado, o diretor-geral alertou sobre o risco a longo prazo dos impostos sobre 

importação. "Há também um impacto sistêmico em potencial, que representa uma 
ameaça maior a longo prazo, especialmente se os países começarem a aceitar essa 
dinâmica tit-for-tat [retaliação equivalente] como algo normal". 

 
O governo chinês impôs novas taxas às importações norte-americanas logo depois que 

as taxações do governo de Donald Trump passaram a valer. Países europeus, o México 
e o Canadá também estudam sobretaxar produtos importados dos EUA —
também como resposta às medidas protecionistas de Trump relacionadas ao aço e ao 

alumínio.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/omc-diz-que-primeiros-tiros-da-guerra-comercial-foram-disparados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/china-e-eua-travam-maior-guerra-comercial-da-historia.shtml?loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/china-e-eua-travam-maior-guerra-comercial-da-historia.shtml?loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/trump-ameaca-sobretaxar-os-us-505-bilhoes-de-importacoes-da-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/china-anuncia-medidas-de-estimulo-para-fazer-frente-a-guerra-comercial.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/eua-acionam-omc-contra-tarifas-retaliatorias-de-china-e-europa.shtml


Segundo Azevêdo, a situação exige uma resposta urgente da OMC. De acordo com o 
comunicado, o diretor-geral tem encontrado com líderes e ministros dos países-
membros da organização em busca de soluções.  

 
"O comércio afeta todas as nossas vidas. Por isso, peço a todos que acreditam no 

comércio como uma força do bem para falarem. Agora é a hora", afirma em 
comunicado. 

 
Azevedo afirmou que tem visto progresso e um aumento no engajamento dos países 
às pautas da OMC. Para ele, mais países focados na organização podem ajudar a 

encontrar uma solução. 
 

FGV prevê que, após baque de maio, junho será de recuperação na atividade 

25/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-07-2018) 
 

Após a forte queda em maio, a atividade econômica se recuperou em junho, o 
suficiente, conforme mostram os dados até aqui, para o Produto Interno Bruto (PIB) 

crescer 0,3% no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano, no 
cenário traçado por Claudio Considera, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Mais cedo, a FGV informou, pelo Monitor do 

PIB, que a atividade retraiu 1,5% em maio ante abril.  
 

“O baque da greve no mês de maio fez com que todos os analistas ficassem muito 
pessimistas com o resto da economia, mas alguns números já mostram que está 
começando a haver um retorno.  

 
A confiança do consumidor já aumentou em julho. Em junho, parece que a indústria 

vai devolver um pouco do que perdeu em maio”, afirmou Considera, coordenador do 
Monitor do PIB da FGV.  
 

Mesmo com a recuperação em junho, o segundo trimestre ficará marcado por uma 
irregularidade na atividade econômica. Considera lembrou que a greve de 

caminhoneiros seguiu tendo efeitos em junho.  
 
Em algumas atividades, especialmente na pecuária, algumas perdas podem ter sido 

permanentes, como no caso de matrizes para a criação de aves. O saldo final deve ser 
o crescimento de 0,3% em relação ao primeiro trimestre.  

 
A projeção do Ibre/FGV para o PIB de 2018 é de crescimento de 1,7%. Segundo 
Considera, essa alta é um “piso”.  

 
O maior risco para o cenário de atividade econômica daqui até o fim do ano é o 

processo eleitoral. “É o risco de se eleger um populista e os empresários pararem de 
investir, ou seja, se houver a perspectiva de que será eleito um candidato que vai 

continuar gastando, não vai fazer ajuste, não vai fazer reformas”, afirmou Considera. 
 

Indústrias de Brasil e Japão apresentam roteiro para acordo comercial entre 
Mercosul e o país asiático 

25/07/2018 – Fonte: CNI (publicado em 24-07-2018) 

 

CNI e Keidanren, principal entidade empresarial japonesa, defendem início de 
negociações que contribuam para o aprofundamento de uma agenda abrangente 

de cooperação econômica e de investimentos 

 
As indústrias de Brasil e Japão entregarão aos respectivos governos uma proposta 
estruturada comum para o início de negociação de um Acordo de Parceria Econômica 
entre o país asiático e o Mercosul.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-preve-que-apos-baque-de-maio-junho-sera-de-recuperacao-na-atividade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/industrias-de-brasil-e-japao-apresentam-roteiro-para-acordo-comercial-entre-mercosul-e-o-pais-asiatico/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/industrias-de-brasil-e-japao-apresentam-roteiro-para-acordo-comercial-entre-mercosul-e-o-pais-asiatico/


Construído pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e sua contraparte japonesa, 
a Keidanren, o roteiro com os principais temas de uma agenda de comércio, 
cooperação e investimentos será apresentado na segunda-feira (23), durante a 21a 

Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão, que ocorre em Tóquio. 
 

 
 

 
 
 

 
 

O roteiro é um importante avanço na construção do Acordo de Parceria Econômica 
(EPA, na sigla em inglês), discutido entre CNI e Keidanren desde 2014. Inicialmente 
estruturado para abranger o Brasil e o Japão, a proposta foi aprofundada para incluir 

os demais países integrantes do Mercosul.  
 

“A partir da preocupação com o aumento da anti-globalização e do protecionismo, o 
EPA Mercosul-Japão levará à formação e ao fortalecimento de zonas econômicas livres 
e abertas”, afirma o documento, que incentiva os governos do bloco sul-americano e 

do país asiático a iniciarem, rapidamente, as negociações. 
 

NEGOCIAÇÕES - O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, lembra que a 
entidade tem defendido o aumento da rede de acordos comerciais firmada pelo Brasil, 
como forma de ampliar a integração do país às cadeias globais de valor.  

 
Ele analisa que avanços recentes nas negociações de acordos por Mercosul e Japão – 

o bloco sul-americano avançou nas tratativas com a União Europeia, o México, o 
Canadá e os países do EFTA; e o país asiático concluiu um acordo comercial os 
europeus, além de um novo Acordo Transpacífico sem os Estados Unidos – torna ainda 

mais necessário um salto nas relações entre as duas partes.  
 

“A negociação de um acordo de livre comércio é uma demanda comum dos setores 
privados brasileiro e japonês”, diz. 
 

Além disso, diante da recente falta de avanços na celebração do acordo entre o 
Mercosul e a União Europeia – demonstrado pela oportunidade perdida na reunião de 

ministros, que terminou na quinta-feira (19), em Bruxelas –, o início de negociações 
entre o bloco sul-americano e o Japão se torna ainda mais premente. Na visão da CNI, 
as negociações devem ser lançadas oficialmente já na reunião de chefes de Estado do 

G20, que ocorre em novembro, em Buenos Aires. 
 

Ao longo dos últimos meses, as entidades empresariais analisaram os principais temas 
que devem ser incluídos numa eventual discussão que leve ao aprofundamento da 

agenda de comércio e de investimentos entre o bloco e o Japão.  
 
Além do comércio de bens e serviços, o roteiro aponta a necessidade de avanços em 

regras de origem, simplificação e harmonização de procedimentos alfandegários, 
adoção de medidas de facilitação de comércio – como o reconhecimento mútuo dos 

programas de Operador Econômico Autorizado –, entre outros pontos (confira lista 
abaixo). 
  

AGENDA AMBICIOSA – Em relação ao comércio, a proposta de acordo sugere que a 
maioria das tarifas de importação e de exportação devem ser eliminadas no prazo de 

10 anos após a eventual entrada em vigor do EPA.  
 
Ao mesmo tempo, o roteiro apresentado estabelece que haja flexibilidade no período 

de desgravação para bens mais sensíveis de forma que não tenham um período de 
transição superior a 12 a 15 anos. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni


 “O acordo deve visar a formação de mercados mais livres e abertos e envidar todos 
os esforços para reduzir e eliminar medidas tarifarias e não-tarifárias que têm impacto 
negativo sobre o comércio”, diz o documento. 

 
Em relação à indústria japonesa, os interesses são, principalmente, na eliminação de 

tarifas em bens como carros e equipamentos de transporte, autopeças, produtos de 
ferro e aço, máquinas e equipamentos mecânicos, entre outros produtos 

industrializados.  
 
Em contrapartida, os integrantes do Mercosul buscam a liberalização do comércio de 

carne e miúdos bovinos, frango, biodiesel, milho, alguns tipos de frutas, açúcar e 
etanol, têxteis, além de outros produtos que, atualmente, enfrentam dificuldades de 

inserção no mercado japonês. 
 
Mercosul e Japão em números  

  Mercosul Japão 

PIB  US$ 2,427 tri US$ 4,984 tri 

População  259,45 milhões 126,5 milhões 

Fonte: World Economic Outlook Database (April 2018 Editon), FMI 

 
POTENCIAL ECONÔMICO – O roteiro avalia que os fluxos de comércio e 

investimentos entre Japão e o Mercosul são sólidos e as relações bilaterais amistosas 
criam um ambiente favorável ao diálogo. Mas CNI e Keidanren acreditam há grande 
potencial para o aumento da cooperação econômica e entre os países.  

 
“A liberalização do comércio de bens e serviços e a remoção de barreiras ao 

investimento, a definição de regras em temas como o comércio eletrônico e novos 
arcabouços legais visando a melhora do ambiente de negócios contribuiria para a 
consolidação de laços econômicos mutuamente benéficos”, afirma o documento. 

 
Os setores privados de Brasil e Japão trabalharão ativamente, nos próximos meses, 

no contato com os respectivos governos e com o Mercosul para conquistar avanços no 
aprofundamento da agenda de comércio e investimentos. 
 

Segundo levantamento feito em maio pela Câmara de Comércio e Indústria Japonesa 
do Brasil entre 348 empresas que atuam nos países do Mercosul, há amplo apoio do 

setor privado para o avanço das negociações: 84% das empresas afirmam que o EPA 
é necessário (no Brasil, o apoio foi de 83% das companhias ouvidas).  
 

Aliança do Pacífico e Mercosul querem estreitar relação comercial 

25/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-07-2018) 

 
Presidentes da Aliança do Pacífico e do Mercosul assinaram nesta terça-feira, 24, uma 
declaração conjunta para estreitar a integração comercial na América Latina. Apesar 

de a negociação prever um horizonte de conversas sobre acordo de livre comércio 
entre os dois blocos, o documento tem foco em questões não tarifárias.  

 
A declaração conjunta e um plano de ação atualizado visam a redução de burocracia 
e facilitação de comércio, fortes demandas do setor privado.  

 
O avanço na agenda comercial comum entre os grupos esbarra no México, anfitrião 

do evento, que tem atenções voltadas à negociação de um novo Tratado de Livre-
Comércio da América do Norte (Nafta) com os Estados Unidos.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alianca-do-pacifico-e-mercosul-querem-estreitar-relacao-comercial/


A agenda de comércio externo com os parceiros da América do Sul poderá ser usada 
como estratégia para o México, que busca novos parceiros caso as negociações com 
os Estados Unidos emperrem.  

 
Em conversa bilateral com o Brasil, no entanto, o presidente do México, Enrique Peña 

Nieto, deu os sinais de que o acordo com os americanos e canadenses é a prioridade 
neste momento.  

 
Contraponto aos EUA  
A aproximação dos dois blocos não é nova, mas a reunião em Puerto Vallarta, no 

México, foi o primeiro encontro de presidentes dos dois grupos e é considerado um 
sinal dos países da América Latina de contraponto ao protecionismo do presidente 

americano, Donald Trump.  
 
O plano de ação existente entre os dois será ampliado também para setores como 

mobilidade acadêmica, turismo e cultura.  
 

Enquanto Peña Nieto conversa com a América Latina na cidade litorânea de Puerto 
Vallarta, o futuro presidente do México fez acenos ao americano Donald Trump.  
 

Carta de Obrador a Trump  
Em entrevista ao jornal local El Universal, o futuro chanceler do novo governo 

mexicano, Marcelo Ebrard, considerou positiva a resposta inicial de Trump à carta 
enviada pelo presidente eleito Andrés Manuel López Obrador na última semana. 
“Estamos com um otimismo razoável sobre o Nafta”, disse Ebrard.  

 
Em uma carta de tom conciliatório ao presidente dos Estados Unidos, o presidente 

eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, disse estar pronto para iniciar uma 
nova etapa nas relações os EUA e o México, com o objetivo de buscar um “caminho 
comum” em temas de conflito, como comércio, migração, desenvolvimento econômico 

e segurança.  
 

“Está tudo pronto para começar um novo estágio na relação de nossas sociedades com 
base na cooperação e prosperidade”, disse López Obrador na carta, que foi 
inicialmente revelada pelo The Wall Street Journal.  

 
O documento foi entregue a uma delegação de autoridades do governo norte-

americano que visitou a Cidade do México, em 13 de julho, e se reuniu com o 
presidente eleito.  
 

Brasil tenta aproximação  
Em negociação bilateral, o Brasil busca chegar mais próximo de um acordo de livre 

comércio com o México. Atualmente, o México é a única lacuna na relação comercial 
com países da Aliança do Pacífico, já que se considera que há acordos de livre comércio 

com Chile, Peru e Colômbia, mas não com os mexicanos.  
 
Na segunda-feira, 23, após conversa com Peña Nieto, Temer afirmou que a negociação 

do Nafta não prejudica as conversas com o Brasil. Mas ouviu, do presidente mexicano, 
que o diálogo precisa esperar agosto, quando se espera um avanço no diálogo com os 

Estados Unidos.  
 
A Temer, Peña Nieto disse que a transição de governo com o novo presidente tem sido 

suave. As equipes de Obrador e de Peña Nieto tÊm trabalhado de forma conjunta na 
negociação com os americanos. O embaixador do Brasil no México, Maurício Lyrio, irá 

se encontrar com Ebrard em Puerto Vallarta.  
 
 

 
 



Brasil e Chile  
O Brasil tenta expandir, especialmente, os mercados agrícola, têxtil e de calçados no 
México. Ao atual presidente mexicano, Temer pediu especificamente o aumento da 

cota para exportação de frango, atualmente de 300 mil toneladas até o fim de 2019.  
 

A previsão é de que o País alcance esse volume, contudo, no final de 2018, por isso o 
interesse em expandir a cota. O frango é hoje o quarto produto mais exportado do 

Brasil ao México, perdendo para os produtos ligados ao setor automotivo e 
automóveis. Em 2017, o comércio entre os dois países chegou à casa de US$ 8,5 
bilhões.  

 
“É interessante como esta providência de fazer conexão do Mercosul com a Aliança do 

Pacífico está dando resultados muito objetivos na relação do Brasil e os países da 
Aliança do Pacífico”, disse Temer, ao deixar na manhã desta terça-feira, 24, o encontro 
bilateral com o presidente do Chile, Sebástian Piñera.  

 
Brasil e Chile discutem o aprofundamento das relações bilaterais em questões como 

convergência regulatória. Hoje, a situação dos dois países já é considerada como de 
livre comércio. O presidente chileno tem sido um dos principais articuladores da 
aproximação entre Aliança do Pacífico e Mercosul.  

 
Brics  

Temer passa menos de 24 horas em Puerto Vallarta. Do México, segue para 
Johannesburgo, na África do Sul, em encontro dos líderes dos Brics, onde deve ter 
reuniões bilaterais com os presidentes da China e da Rússia.  

 
O termo Bric foi criado em 2001 pelo economista inglês Jim O’Neill para fazer 

referência a quatro países Brasil, Rússia, Índia e China. Em abril de 2011, foi adiciona 
a letra “S” em referência à entrada da África do Sul (em inglês, South Africa). 
 

 

Brasil perdeu US$ 3,99 bi em exportação para a Aliança do Pacífico em 2017 

25/07/2018 – Fonte: CNI (publicado em 24-07-2018) 
 
Dados da CNI mostram queda na participação do país nas importações 

realizadas pelos membros do bloco entre 2008 e 2017. Indústria defende 
aprofundamento de acordos em reunião realizada nesta terça (24), no México 

 

 

 

Se o Brasil tivesse mantido sua participação nas importações realizadas pelos países 
da Aliança do Pacífico entre 2008 e 2017, ele teria exportado US$ 3,99 bilhões a mais, 
no somatório, aos quatro países do bloco – México, Colômbia, Peru e Chile – apenas 

em 2017. O cálculo é da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
 

No período analisado, o Brasil perdeu participação nas importações de todos os países 
da Aliança do Pacífico ao longo da última década, com exceção do Chile. De acordo 
com a CNI, entre 2008 e 2017, a presença brasileira no total de importações realizadas 

pelo México passou de 1,7% para 1,3%.  
 

No caso da Colômbia, o percentual caiu de 5,9% para 5% no mesmo período. No Peru, 
foi de 8% para 6% e, no caso do Chile, a participação nas importações do país cresceu 
de forma tímida, de 8,4% para 8,6% entre 2008 e 2017. 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/brasil-perdeu-us-399-bi-em-exportacao-para-a-alianca-do-pacifico-em-2017/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


Na reunião de chefes de Estado do Mercosul e da Aliança do Pacífico, nesta terça-feira 
(24), em Puerto Vallarta, no México, a indústria brasileira defende o aprofundamento 
da agenda de acordos comerciais entre os dois blocos e a negociação de temas não 

tarifários, como a redução da burocracia no comércio exterior. 
 

Na avaliação da CNI, acordos comerciais celebrados pelos países da Aliança do Pacífico, 
sobretudo com os Estados Unidos e a União Europeia, e a negociação de temas não 

tarifários com essas mesmas economias têm contribuído para que o Brasil concorra 
em condições menos favoráveis dentro do bloco. 
 

“O Mercosul precisa ampliar e fortalecer os acordos comerciais com os países da 
Aliança do Pacífico não só pela proximidade geográfica, mas para se ter normas e 

regulamentos aceitáveis entre os países, facilitando e estimulando cada vez mais a 
relação entre os blocos”, afirma o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos 
Abijaodi.  

 
A indústria entende que é necessário ampliar a negociação entre o Mercosul e a Aliança 

do Pacífico no que diz respeito às regras do comércio internacional, com destaque para 
temas não tarifários. 
 

Entre esses temas estão a redução de burocracia no comércio exterior entre os blocos 
(com a definição de prazos máximos para a liberação de mercadoria, por exemplo); a 

eliminação de barreiras técnicas sanitárias e fitossanitárias; e um alinhamento em 
regulamentações entre esses países. 
 

Economia teve retração de 1,5% em maio, aponta monitor do PIB da FGV 

25/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 24-07-2018) 

 
Queda foi impactada, sobretudo, pela greve dos caminhoneiros; na comparação 
contra maio do ano passado, economia recuou 1,8%. 

 
A economia brasileira registrou retração de 1,5% em maio na comparação com abril, segundo 

dados do Monitor do PIB-FGV, divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-
feira (24). 
 

Segundo a FGV, a queda foi impactada, sobretudo, pelos efeitos da greve dos caminhoneiros 
ocorrida nos dez últimos dias do mês de maio. 

 
"Esse efeito foi mais forte nas atividades industriais de transformação (-9,1%), interrompendo 
a trajetória ascendente de dez meses consecutivos; e construção (-4,5%). Na atividade de 

serviços, os setores mais atingidos foram transportes (-14,6%) e comércio (-4,4%)", informa 
o Monitor do PIB-FGV. 

 
Pela ótica da demanda, as quedas na passagem de abril para maio foram mais acentuadas 

nas atividades de consumo das famílias (-0,8%) e nos investimentos medidos pela formação 
bruta de capital fixo (-11,7%). 
 

'Prévia' do PIB do BC aponta que economia recuou 3,34% em maio 
Na comparação contra maio do ano passado, a economia teve queda de 1,8%. No trimestre 

móvel encerrado em maio, a queda foi de 1%, em comparação ao de fevereiro. Na 
comparação interanual, entretanto, cresceu 0,5%. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/24/economia-teve-retracao-de-15-em-maio-aponta-monitor-do-pib-da-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/previa-do-pib-do-banco-central-aponta-que-economia-brasileira-recuou-334-em-maio.ghtml


Piora em projeções 
A greve dos caminhoneiros impactou fortemente 
os indicadores econômicos de maio e junho. Além 

dos efeitos nesses meses, as revisões de projeções 
do crescimento para este ano indicam que os 

prejuízos devem se estender além dos 11 dias em 
que os caminhoneiros ficaram parados. 

 
Um dos órgãos que piorou as expectativas para o 
crescimento da economia brasileira neste ano 

citando a greve entre as justificativas foi o Fundo 
Monetário Internacional (FMI). A projeção em abril 

para o Produto Interno Bruto (PIB) era de alta de 
2,3%. Agora, é de 1,8%. 
 

O Banco Central reduziu de 2,6% para 1,6%. 
Bancos, consultorias e analistas do mercado 

financeiro também pioraram suas expectativas 
para o ano, incluindo a greve em suas 
justificativas. 

 
Dados fechados 

Além da queda nas projeções para a economia do 
ano, os indicadores mostram as perdas de diversos 
setores. Um deles é o que mede o desempenho 

dos serviços, que tem peso importante no PIB. 
A queda foi de 3,8% no mês em que começou a 

paralisação. 
 
Também em maio, a produção industrial despencou 10,9%, enquanto a produção de veículos 

no Brasil caiu 15,3%. Já as vendas no comércio recuaram 0,6%, a primeira queda registrada 
neste ano. 

 
Enquanto isso, a inflação voltou a ganhar força. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu para 1,26% em junho, na maior taxa para o mês de junho desde 1995. 

 

Dólar cai 1% e fecha abaixo de R$ 3,75 na menor cotação em mais de um 
mês 

25/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-07-2018) 
 

Bolsa brasileira avança com bom humor global após China anunciar medidas 
de estímulo  
 

O clima de otimismo nos mercados globais e um cenário nacional sem turbulências 
ajudaram a Bolsa brasileira a retornar aos 79 mil pontos nesta terça-feira (24). O dólar 
recuou ante o real e fechou abaixo de R$ 3,75, conforme a aversão a risco pelo mundo 

arrefeceu. 
 

O dólar comercial caiu 1%, para R$ 3,746, na menor cotação desde 19 de junho (R$ 
3,745). Na mínima do dia, chegou a R$ 3,733. O dólar à vista perdeu 1,33%, para R$ 

3,7413.  
 
O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, avançou 1,49%, para 

79.154,98 pontos, maior patamar desde 24 de maio (80.122,31 pontos). O giro 
financeiro foi de R$ 9,2 bilhões. 
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A boa notícia para o mercado veio da China. Pequim anunciou que adotará uma série 
de medidas fiscais e financeiras para estimular a demanda interna e fazer frente à 
guerra comercial travada com os Estados Unidos que vem castigando os mercados. 

 
O governo chinês disse que vai autorizar mais empresas a deduzirem investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento de seus impostos e decidiu expandir financiamentos 
de projetos em infraestrutura. 

 
Das 31 principais divisas do mundo, 17 se valorizaram em relação ao dólar. 
 

Com a notícia, os mercados asiáticos fecharam no azul. A Bolsa de Hong Kong, por 
exemplo, avançou 1,44%, e o índice Shanghai Shenzhen, 1,59%. As principais Bolsas 

europeias também encerraram o pregão em alta, com destaque para o índice CAC 
(França), que subiu 1,04%, e o DAX (Alemanha), com avanço de 1,12%. Em Wall 
Street, o Dow Jones, principal índice de Nova York, subiu 0,79%. 

 
"Como pano de fundo, temos ainda uma sinalização de que Ciro Gomes (PDT) fica 

mais fraco na corrida eleitoral com o apoio do centrão a Geraldo Alckmin (PSDB). Isso 
levou o mercado a reagir bem na quinta-feira (19) e na sexta (20). Ontem, tivemos 
uma pausa pontual em dia de correção e hoje, com ajuda do exterior mais propenso 

a risco, investidores retomaram o movimento de buscar ativos brasileiros", 
explica Cleber Alessie Machado, operador da corretora H.Commcor. 

 
Por aqui, o Ibovespa foi impulsionado por ações de mineração e siderurgia. A Vale, 
que responde por 12% do indicador, subiu 3,45% —na segunda (23), a agência de 

classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito da mineradora e ela voltou a 
ter 'grau de investimento'. 

 
Avançaram também CSN (6,35%), Usiminas (2,27%), Gerdau (2,94%) e 
Metalúrgica Gerdau (0,64%), sua holding controladora. 

 
Os papéis da Petrobras subiram 2,08% (preferenciais) e 1,77% (ordinários).  

 

Previsto para 2019, Rota 2030 carece de incentivos 

25/07/2018 – Fonte: DGABC  

 

 
 

Principalmente à manutenção do emprego, avalia sindicato; 81 emendas serão 
votadas  
 

Após publicação do programa destinado ao incentivo da indústria automotiva, o Rota 
2030, por meio de MP (Medida Provisória) no dia 6 de julho, entidades representativas 

dos trabalhadores afirmam que os impactos na geração dos empregos serão mínimos.  
 
E, efetivamente, a iniciativa deverá começar a valer somente a partir de 2019. Diante 

disso, foram propostas 81 emendas alterando o texto original, que devem ser 
analisadas por comissão mista no Congresso Nacional. Grande parte das sugestões 

está relacionada à questão da manutenção dos operários nas fábricas. 
 
Em encontro do segmento automotivo na CNM-CUT (Confederação Nacional dos 

Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores), realizado ontem, representantes da 
categoria nacional discutiram as falhas do regime automotivo do governo federal em 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/china-anuncia-medidas-de-estimulo-para-fazer-frente-a-guerra-comercial.shtml
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sua sede em São Bernardo. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC propôs emendas ao 
texto, que também foram apresentadas no evento. 
 

Os principais pontos que pedem modificação do texto do programa estão relacionados 
à manutenção e à qualificação do emprego e ao ambiente de trabalho, além de maior 

controle às importações.  
 

De acordo com o coordenador do segmento automotivo da CNM-CUT. José Roberto 
Nogueira da Silva, o Bigodinho, o Rota terá impactos negativos na região e em todo o 
País se não sofrer alterações. “Para o trabalhador é muito ruim, porque o programa só 

está enxergando o produto final e não pensa na manutenção dos empregos.  
 

A questão de Pesquisa & Desenvolvimento (benefício fiscal que pode ser descontado 
de dois impostos e chega a R$ 1,5 bilhão anual, até 10,2% do que é investido), garante 
o mesmo incentivo do governo tanto para o carro nacional quanto para o importado, 

não consegue frear importação e não cria emprego. Ou o nosso País se torna 
construtor de veículos, com adensamento da cadeia produtiva para gerar mão de obra 

qualificada ou corremos o risco de nos tornarmos apenas montadores.” 
 
Para o diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Messias 

Damasceno, o antecessor Inovar-Auto, que vigorou até 2017, foi mais completo do 
que o Rota.  

 
“Quando você tinha o aumento de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) após 
importados, incentivava as compras de conteúdo local e também o setor de 

ferramentaria. O que o Rota não estimula nem desestimula, porque não tem nenhuma 
contrapartida. Desde o início do ano sem um programa automotivo já vimos o aumento 

de importação de veículos e autopeças, o que pode se agravar se o programa 
permanecer assim”, disse. 
 

O deputado federal Carlos Zarattini (PT), relator de 24 emendas propostas ao Rota, 
incluindo as construídas junto ao sindicato, e integrante da comissão mista, também 

vê problemas no projeto atual.  
 
“Quando há redução da carga tributária tem que resultar em benefícios para o 

trabalhador e não só para a empresa. Acredito que existe processo de modernização, 
mas tem que ser de um jeito saudável. Não adianta ter grandes empresas se não tiver 

mão de obra capacitada.” 
 
Após passar pela comissão mista, o que é previsto para o mês que vem, o texto deve 

ir para o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. A votação deverá ser 
concluída até o dia 17 de setembro, ou seja, em 60 dias, por conta do caráter de 

urgência dado à medida.  
 

Morre Sergio Marchionne, executivo responsável pela recuperação da Fiat 

25/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Sergio Marchionne, que estava à frente da Fiat Chrysler (FCA) desde 2004, morreu na 
manhã desta quarta-feira (25), aos 66 anos, alguns dias após o grupo anunciar os 

nomes que o sucederão. 
 

 
Sergio Marchionne - Rebecca Cook/Reuters  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/morre-sergio-marchionne-executivo-responsavel-pela-recuperacao-da-fiat.shtml
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O executivo foi afastado dos cargos que ocupava por causa de por complicações de 
uma cirurgia feita no ombro direito no mês passado. Ele estava sendo tratado no 
hospital da Universidade de Zurique, na Suíça. 

 
Sua última aparição pública foi em 27 de junho, em um evento em Roma. 

 
Ele já preparava sua saída, mas planejava entregar as rédeas só em 2019. A questão 

da sucessão é "difícil, mas vamos encontrar a pessoa adequada e capaz", ele havia 
afirmado. 
 

Um dos executivos que ocupou um cargo de CEO por mais tempo na história da 
indústria automobilística, o ítalo-americano remodelou profundamente o grupo e é 

apontado como o responsável pela recuperação das empresas. 
 
Legado 

Marchionne resistiu à possibilidade de vender marcas bem cotadas —como a Jeep—, 
afirmando que isso criaria um problema ainda maior. 

 
Ele também foi bem sucedido na revitalização da Chrysler, algo que proprietários 
anteriores da empresa americana —a Mercedes, a Daimler, e o grupo de private equity 

Carberus— haviam tentado e falhado. 
 

À frente da Fiat, conseguiu multiplicar por 11 o valor da companhia, ajudado por 
movimentos como os desdobramentos da CNH Industrial —dona da Iveco (caminhões) 
e da New Holland (tratores)— e da montadora de luxo Ferrari. 

 
A separação da fabricante de peças Magneti Marelli, prevista para este ano, deve 

aumentar ainda mais essa geração de valor. 
 
Na América do Norte, acertou ao encerrar a produção de sedãs não rentáveis e mirar 

utilitários esportivos e caminhões mais caros, movimento copiado pelas concorrentes 
Ford e GM. 

 
Sucessores 
Mike Manley, 54, que estava à frente da Jeep desde 2009, foi anunciado no sábado 

(21) como substituto de Marchionne na presidência-executiva da FCA. 
 

O inglês deverá implementar uma estratégia já definida no mês passado por seu 
antecessor, cujo objetivo é garantir um “futuro forte e independente”, afirmou o grupo. 
Segundo a Morgan Stanley, a Jeep deve representar aproximadamente 70% dos lucros 

do grupo FCA neste ano. 
 

Na Ferrari, foram nomeados John Elkann como presidente do conselho e Louis 
Camilleri como CEO. Marchionne ocupava ambos os cargos. 

 
Elkann é da família Agnelli, controladora da FCA. 
 

Nascido em 1955 na Alexandria (Egito), Camilleri começou a trabalhar em 1978 na 
Philip Morris, onde era conselheiro delegado desde 2002. O grupo é muito ligado à 

Ferrari por ser o patrocinador da Scuderia na F-1. 
 
Já na presidência do conselho da CNH Industrial assume a britânica Suzanne Heywood, 

que fez carreira na consultoria McKinsey e já era conselheira da companhia. 
 

Brasil 
Marchionne esteve no Brasil em março deste ano, quando inaugurou o terceiro turno 
de operação da fábrica da Fiat em Goiana (PE). 

 
A unidade funcionava em apenas dois turnos desde 2016. 

https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2018/07/saida-de-presidente-da-ferrari-agita-bastidores-da-f-1.shtml


Em entrevista à Folha, ele afirmou que o Brasil precisava ter uma postura mais aberta 
na economia. 
 

“Apesar de todas as iniciativas [da empresa no país], nunca conseguimos fazer do 
Brasil um mercado global. Agora chegou o momento de trazer esta questão para o 

governo brasileiro”, disse. 
 

Para o executivo, o movimento de oposição dos Estados Unidos aos grandes acordos 
econômicos (como o Nafta e a Parceria Transpacífico) criou um espaço no continente 
que poderia ser ocupado pelo Brasil. 

 
“Essa é sem dúvida uma chance de a América Latina ter um espaço maior globalmente, 

principalmente para o Brasil”, disse. 
 
Marchionne também defendeu o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas ao 

etanol como caminho para soluções ambientalmente mais vantajosas. 
 

“Precisamos nutrir o que temos aqui. Ignorar essa oportunidade é um crime e o 
governo precisa usar isso como uma solução para os problemas da emissão de gás 
carbônico”, disse. 

 

Ford vai investir US$ 4 bi em nova unidade de veículos autônomos 

25/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 24-07-2018) 
 
A montadora tem a intenção de lançar carros autônomos em 2021 

 

 
 

A nova unidade engloba integração de sistemas autônomos, pesquisa de veículos 
autônomos e engenharia avançada  

 
A Ford Motor informou que vai investir 4 bilhões de dólares até 2023 em sua recém-
criada unidade de veículos autônomos, a Ford Autonomous Vehicles, na tentativa de 

produzir carros autônomos nos próximos três anos. 
 

A segunda maior montadora dos Estados Unidos disse que a nova unidade engloba 
integração de sistemas autônomos, pesquisa de veículos autônomos e engenharia 
avançada. 

 
A unidade, que será comandada pelo vice-presidente Sherif Marakby, ficará sediada 

no campus da Ford em Corktown, em Detroit, e será detentora da participação da Ford 
na Argo AI - parceira de Pittsburgh para desenvolvimento de sistemas autônomos. 
 

A Ford disse que os 4 bilhões de dólares compreendem o investimento de 1 bilhão de 
dólares na Argo AI anunciado no ano passado. 

 
A Ford e a BMW planejam lançar carros autônomos em 2021. Enquanto isso, a Tesla 
falou sobre a criação de uma rede de carros autônomos e o Uber disse estar 

empenhado em um esforço de desenvolvimento, apesar do acidente em que um carro 
de condução autônoma matou uma mulher no Arizona. 

 
A General Motors, maior montadora dos Estados Unidos, já possui uma unidade de 

veículos autônomos, a Cruise, adquirida em 2016. 
 

https://www.dci.com.br/industria/ford-vai-investir-us-4-bi-em-nova-unidade-de-veiculos-autonomos-1.726196
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Automotive Business explica o Rota 2030 

25/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 24-07-2018) 
 

 
Desde 2017, o palestrante e consultor Paulo Cardamone dá suporte ao MDIC 

na elaboração final do Rota 2030 
 

Workshop em 27 de agosto terá palestras especiais sobre o programa de 
política industrial  
 

Concebido inicialmente para atender o pessoal que prepara o budget e estrutura os 
conceitos estratégicos a serem desenvolvidos em 2019, o workshop Planejamento 

Automotivo (27 de agosto no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo) estendeu sua 
agenda para incluir detalhes importantes do Rota 2030, programa de política industrial 
cujas bases foram lançadas recentemente por medida provisória do governo. O 

conjunto de regras, diretrizes, incentivos e metas contidas no Rota 2030 valerá pelos 
próximos 15 anos, com três ciclos e revisões a cada cinco anos.  

 
Paulo Cardamone, chief strategy officer da Bright Consulting, escalado para explicar o 
alcance e o impacto do Rota 2030, conhece como ninguém o dia a dia das montadoras 

e fornecedores no setor e dá suporte a clientes de sua consultoria com foco em 
planejamento estratégico relativo à manufatura de veículos, powertrain e cadeia de 

suprimentos.  
 
Cardamone tem servido desde 2010 o governo brasileiro no desenvolvimento de 

recomendações para a melhoria da competitividade do setor automotivo, incluindo a 
legislação de eficiência energética e segurança para veículos leves.  

 
Na Bright Consulting, é responsável por projetos de consultoria relacionados a cenários 
de futuro que permitem analisar em diferentes contextos as profundas transformações 

por que passa a indústria automobilística. Desde dezembro de 2017 dá suporte ao 
MDIC e seus legisladores na elaboração final do programa Rota 2030.  

 
O Rota 2030 estará em pauta durante o workshop Planejamento Automotivo 2019 
também em outras palestras, como a do presidente da Anfavea, Antonio Megale, a do 

Sindipeças, Dan Ioschpe, e nos debates com Pablo Di Si, presidente da Volkswagen 
do Brasil, e Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil.  

 

Vale é 1ª empresa a recuperar grau de investimento das três agências de 
risco 

25/07/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Menos de três anos depois da tragédia da Samarco, em Mariana (MG), e da pressão 
de queda dos preços internacionais do minério de ferro, a mineradora Vale voltou a 

ter grau de investimento pelas três grandes agências de classificação de risco.  
 
A companhia é a primeira empresa nacional a obter os três selos – das agências 

Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s – depois de o Brasil ter perdido o grau de 
investimento e da piora da crise no País.  

 
Enquanto a reconquista do selo de bom pagador pelo Brasil ainda não está no radar, 
a Vale recuperou a distinção da “trinca” de agências de classificação de risco na 
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segunda-feira, após a Moody’s ter elevado a avaliação da empresa. Entre as vantagens 
da obtenção do grau de investimento está a captação de recursos a taxas de juros 
mais baixas.  

 
A avaliação da Vale mudou pouco mais de um ano depois da chegada de Fabio 

Schvartsman, executivo escolhido para presidir a companhia e torná-la mais previsível 
aos olhos do mercado financeiro.  

 
A confiança renovada na empresa é percebida nas ações da companhia. No acumulado 
dos últimos 12 meses a ação da mineradora registra alta de quase 80%. Neste ano, a 

valorização chega perto de 30%. Nessa terça-feira, 24, os papéis ordinários da Vale 
subiram 3,45%, para R$ 51,31.  

 
Perfil financeiro  
A Moody’s, que havia retirado o grau de investimento da Vale no início de 2016, 

justificou, ao devolver a avaliação, que a empresa modificou o perfil de produção e 
conseguiu reduzir dívida.  

 
“A conclusão do projeto S11D possibilitou um aumento substancial na produção de 
baixo custo, enquanto o aumento do foco na mistura de minério de ferro de melhor 

qualidade e maiores prêmios deram suporte à lucratividade”, disse a agência, em 
comunicado.  

 
Desde a chegada de Schvartsman à Vale, a companhia ampliou a meta de redução de 
endividamento, caminho que já vinha sendo trilhada na gestão anterior, de Murilo 

Ferreira.  
 

Ao fim do primeiro trimestre, a dívida líquida da Vale somava US$ 14,9 bilhões, uma 
redução de 35% desde março de 2017. A intenção é encerrar o ano com 
endividamento líquido de US$ 10 bilhões. A redução da dívida foi auxiliada por vendas 

de ativos. Agora, o movimento seguirá adiante com geração de caixa, segundo a 
companhia.  

 
A decisão da Moody’s levou também em conta o acordo assinado mês passado entre 
Vale, a BHP Billiton (sua sócia na Samarco) e as autoridades brasileiras para diminuir 

os danos causados pelo rompimento da barragem, que incluíram não apenas impactos 
ambientais, mas resultaram também resultaram na morte de 19 pessoas.  

 
No fim de 2017, outro movimento garantiu à companhia maior visibilidade do 
mercado: a migração das ações ao Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas 

de governança corporativa da B3.  
 

No fim do ano passado, o diretor executivo de finanças e relações com investidores da 
Vale, Luciano Siani, havia dito que a recuperação do grau de investimento era uma 

meta da companhia. Com esse selo, a tendência é de custos mais baixos para captação 
de recursos.  
 

O BTG Pactual, em relatório ao mercado, reiterou sua recomendação de compra para 
a ação da Vale, a despeito do bom desempenho recente do papel.  

 
O banco de investimento destaca o prêmio de qualidade do minério de ferro da 
companhia, além de um bom momento da empresa para ganhos, assim como sua 

maior previsibilidade de gestão.  
 

“Com uma impressionante alocação de capital e com um jogo claro para os próximos 
anos, acreditamos que a história de ação foi materialmente arriscada”, diz o BTG.  
 

 
 



Balanço  
A Vale divulga hoje seu resultado referente ao segundo trimestre. Com um impulso do 
prêmio de qualidade de seu minério de ferro, a Vale deverá apresentar um 

desempenho financeiro robusto no período.  
 

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização) ajustado deverá crescer 43% na relação anual para US$ 3,9 bilhões, 

conforme a média das projeções de cinco instituições financeiras consultadas pelo 
Prévias Broadcast (BB-BI, BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e Safra). 
 

Siderúrgicas preparam reajustes de preços de aço no Brasil por dólar e preços 

internacionais, diz fonte 

25/07/2018 – Fonte: DCI (publicado em 24-07-2018) 
 
CSN já estaria comunicando clientes de acréscimo de 10% na sexta-feira, medida que 

deve ser seguido pela ArcelorMittal, em agosto, e Usiminas 
 

 
 
Antes do novo reajuste, as siderúrgicas aplicaram um anterior entre o final de junho 
e início de julho, também na casa de 10%  

 
Siderúrgicas brasileiras estão preparando nova onda de reajustes de preços de aço 

para os próximos dias, aproveitando um cenário de preços elevados no exterior e 
situação cambial que tem favorecido as importações. 
 

A CSN já está comunicando clientes sobre entrada em vigor de reajuste de cerca de 
10 por cento a partir de sexta-feira, afirmou uma fonte do setor nesta terça-feira. As 

ações da companhia lideravam os ganhos do Ibovespa, avançando cerca de 7 por 
cento por volta das 14h20. 
 

O movimento, segundo a fonte, também está sendo acompanhado pelas rivais 
ArcelorMittal, que já comunicou reajuste para o início de agosto, e Usiminas, que ainda 

não informou quanto de elevação nos preços vai aplicar. 
 
"A razão para o aumento que estão dizendo é que o preço (do aço) lá fora não caiu e 

o dólar", disse a fonte, citando que a diferença de preços entre a liga produzida no 
Brasil e a comprada do exterior está negativa, o que tem incentivado as importações 

do produto. 
 
"O prêmio sem o novo aumento está negativo ou quase zero com o dólar perto de 

3,80", acrescentou a fonte. 
 

Antes do novo reajuste, as siderúrgicas aplicaram um anterior entre o final de junho 
e início de julho, também na casa de 10 por cento. 

 
Procurada, a ArcelorMittal disse que não comenta suas políticas de preços. A CSN não 
comentou de imediato e a Usiminas não pode ser contatada. 

 
As vendas de aços planos no Brasil no primeiro semestre por distribuidores subiram 

11 por cento sobre um ano antes, para 1,54 milhão de toneladas. Em junho, o 
crescimento foi de cerca de 38 por cento, em parte motivado por represamentos de 
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encomendas gerados pela greve dos caminhoneiros no fim de maio, em um 
desempenho considerado acima do esperado pelo setor. 
 

O Instituto Aço Brasil (IABr), que representa as siderúrgicas, deve divulgar seus 
números na quarta-feira, junto com novas projeções para a indústria. 

 


