
 

 

02 DE AGOSTO DE 2018 

Quinta-feira 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL SOBE 13,1% EM JUNHO ANTE MAIO, REVELA IBGE 

 INDÚSTRIA RECUPERA QUEDA COM GREVE E TEM MELHOR DESEMPENHO DA 

SÉRIE HISTÓRICA EM JUNHO, DIZ IBGE 

 RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA É INSUFICIENTE PARA RECOMPOR PERDAS COM 

GREVE DOS CAMINHONEIROS, AVALIA CNI 

 ARTIGO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL: O PIOR NÃO ACONTECEU 

 NOVO GOVERNO DEVE APROFUNDAR O AJUSTE FISCAL PARA MANTER OS JUROS 

BAIXOS, DIZ PRESIDENTE DA CNI 

 FERROVIA DO CERRADO E DESENVOLVIMENTO DE HIDROVIAS MELHORARÃO 

ESCOAMENTO DE PRODUTOS NO PAÍS 

 BNDES MELHORA CONDIÇÕES DE CRÉDITO ÀS EXPORTAÇÕES 

 IMPORTAÇÕES TÊM ALTA DE MAIS DE 40% E DERRUBAM SUPERÁVIT EM JULHO 

 NINGUÉM SAI VITORIOSO DE UMA GUERRA COMERCIAL, DIZ MINISTRO MARCOS 

JONAS 

 RENÚNCIAS FISCAIS TIRAM R$ 10 BILHÕES DO ORÇAMENTO DO PARANÁ POR 

ANO 

 APENAS 5,6% DAS MPES JÁ SE ADEQUARAM AO ESOCIAL 

 PUBLICADA NOVA CIRCULAR DA CAIXA SOBRE ARRECADAÇÃO DO FGTS COM 

O ESOCIAL 

 DATAPREV DETECTA ERRO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ESOCIAL POR 

EMPRESAS 

 ESOCIAL LANÇA NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA ORIENTAR 

EMPREGADORES: 0800 730 0888 

 TRABALHADOR PODE ACIONAR A JUSTIÇA MESMO SEM TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 PARANÁ É O QUINTO EM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO 
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 REDE PARANAENSE INAUGURA MAIOR USINA SOLAR EM SUPERMERCADO DO 

BRASIL 

 BC MANTÉM TAXA DE JUROS EM 6,5% AO ANO 

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO VEEM DECISÃO DO COPOM COMO CORRETA 

 COMITÊ DE POLÍTICA MONETÁRIA VOLTA A DEFENDER AGENDA DE REFORMAS 

ESTRUTURAIS 

 FITCH MANTÉM NOTA DO BRASIL, E PAÍS SEGUE SEM GRAU DE INVESTIMENTO 

 DÓLAR SOBE COM RENOVADOS TEMORES DE GUERRA COMERCIAL 

 IPC-FIPE AVANÇA 0,23% EM JULHO, APÓS ALTA DE 1,01% EM JUNHO 

 FLUXO CAMBIAL TOTAL EM JULHO ATÉ DIA 27 É POSITIVO EM US$ 4,451 BI 

 BC: EFEITOS DOS CHOQUES RECENTES SOBRE INFLAÇÃO ESTÃO SE REVELANDO 

TEMPORÁRIOS 

 LÍDER EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO, JSL BUSCA RECEITAS EM NOVOS 

SEGMENTOS 

 FORD CONSIDERA VENDER OPERAÇÕES NA AMÉRICA DO SUL, DIZ BLOOMBERG 

 TESLA REGISTRA RECEITA RECORDE, MAS TEM PREJUÍZO DE US$ 700 MILHÕES 

NO TRIMESTRE 

 FABRICANTES DE ÔNIBUS TÊM RESULTADOS ACIMA DAS EXPECTATIVAS NO 

SEMESTRE 

 VENDA TOTAL DE VEÍCULOS NOVOS CRESCE 7,6% EM JULHO, DIZ FENABRAVE 

 VENDA DE VEÍCULOS NO PAÍS TEM ALTA DE 12,81% NO ACUMULADO DO ANO 

 PREÇO DO DIESEL SEGUIRÁ MERCADO INTERNACIONAL A CADA 30 DIAS NESTE 

ANO 

 PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NAS REFINARIAS CAI 1,10% NESTA SEXTA-FEIRA 

 ROTA 2030 DEVERÁ SER VOTADO ATÉ O FIM DE AGOSTO OU EM NOVEMBRO, DIZ 

MDIC 

 REGULAMENTAÇÃO DO ROTA 2030 DEVE SAIR ATÉ O FIM DO ANO, PROMETE 

MDIC 

 ROTA 2030 É CONSIDERADO BOM POR REPRESENTANTES DE INDÚSTRIA E 

GOVERNO 

 GOVERNO DESENHA PLANO NACIONAL DE ELETROMOBILIDADE 

 PACCAR, DONA DA DAF CAMINHÕES, REPORTA LUCRO LÍQUIDO RECORDE PARA 

UM 1º SEMESTRE 

 VOLKSBUS LANÇA PRIMEIRO CHASSI DE TRÊS EIXOS 
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 QUAL É O FUTURO DO AUTOMOBILISMO DIANTE DO AVANÇO DOS CARROS 

AUTÔNOMOS? 

 DEMANDA DE MONTADORAS POR PNEU SOBE, MAS SETOR PREVÊ 

DESACELERAÇÃO 
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Produção industrial sobe 13,1% em junho ante maio, revela IBGE 

02/08/2018 – Tribuna PR  

 
A produção industrial subiu 13,1% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, 
divulgou na manhã desta quinta-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo da mediana das expectativas (14,10%) dos 
analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 8,70% 

e 17,10%.  
 
Em relação a junho de 2017, a produção subiu 3,5% – também abaixo da mediana. 

Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um avanço de 0,90% a 
7,60%, com mediana positiva de 4,60%. No ano, a indústria teve alta de 2,3%. No 

acumulado em 12 meses, a produção da indústria acumulou avanço de 3,2%.  
 
A alta de 13,1% na produção industrial em junho ante maio foi o melhor desempenho 

já registrado em toda a série histórica da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física, 
iniciada em 2002 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
No mês anterior, a indústria vinha de uma queda de 11,0%, prejudicada pela greve 
dos caminhoneiros, que se estendeu por 11 dias ao fim de maio.  

 
Em junho, todas as categorias de uso tiveram avanços recordes na comparação com 

o mês anterior: bens de capital, 25,6%; bens intermediários, 7,4%; bens de consumo 
duráveis, 34,4%; e bens de consumo semi e não duráveis, 15,7%.  

 
Bens de capital  
A produção da indústria de bens de capital teve alta de 25,6% em junho ante maio, 

segundo o IBGE. Na comparação com junho de 2017, o indicador mostrou avanço de 
9,5%. No ano, houve crescimento de 9,5% na produção de bens de capital. No 

acumulado em 12 meses, a taxa ficou positiva também em 9,5%.  
 
Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou aumento de 19,8% na 

passagem de maio para junho. Na comparação com junho de 2017, houve elevação 

CÂMBIO 

EM 02/08/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,754 3,755 

Euro 4,359 4,361 
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de 5,6%. No ano, a produção de bens de consumo subiu 3,5%. No acumulado em 12 
meses, o avanço foi de 4,4%.  
 

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de junho foi de aumento de 34,4% 
ante maio. Em relação a junho de 2017, houve elevação de 16,0%. Entre os 

semiduráveis e os não duráveis, houve alta na produção de 15,7% em junho ante 
maio. Na comparação com junho do ano passado a produção cresceu 3,2%.  

 
Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção aumentou 7,4% em 
junho ante maio. Em relação a junho do ano passado, houve uma alta de 1,8%. No 

ano, os bens intermediários tiveram aumento de 0,9%. Em 12 meses, houve elevação 
de 1,8% na produção. O índice de Média Móvel Trimestral da indústria teve alta de 

0,5% em junho. 
 

Indústria recupera queda com greve e tem melhor desempenho da série 
histórica em junho, diz IBGE 

02/08/2018 – DCI  

 
A produção industrial brasileira registrou alta de 13,1 por cento em junho na 
comparação com o mês anterior, o melhor resultado da série histórica iniciada em 

2002, superando os efeitos negativos provocados pela greve dos caminhoneiros no 
mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta 

quinta-feira. 
 
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 3,5 por cento. 

As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 14,1 por 
cento na variação mensal e de 4,55 por cento na base anual. 

 
"A conjuntura continua a mesma, mas houve produção maior para repor o 
descompasso da greve", disse o economista André Macedo, gerente da pesquisa. 

 
"Não só eliminamos a perda como voltamos a um patamar superior ao de abril e se 

aproxima de dezembro do ano passado, quando a indústria vinha numa trajetória de 
crescimento", 
 

O IBGE também revisou levemente para 11 por cento, ante 10,9 por cento, a queda 
da produção industrial de maio, quando um protesto de caminhoneiros levou 

desabastecimento a empresas e residências de todo o país, além de perdas para a 
agricultura, levando governo e economistas a reverem para baixo suas projeções de 
crescimento do PIB neste ano. 

 
A indústria fechou o segundo trimestre com queda de 2,5 por cento ante os primeiros 

três meses do ano e avançou 1,7 por cento em relação ao mesmo período do ano 
anterior, de acordo com o IBGE. 

 
Os resultados, porém, não indicam uma nova tendência para o desempenho do setor 
de manufatura no Brasil, segundo Macedo. 

 
"O ambiente de incerteza econômica e política freia o ímpeto de investir e de consumir 

no Brasil e isso não pode ser desconsiderado", assinalou o economista. 
 
"Não se pode deixar levar pelo resultado de junho e achar que entramos numa nova 

era. Os níveis de confiança ainda estão baixos, demanda doméstica ainda tem 
fragilidades visto que o mercado de trabalho ainda tem um enorme contingente fora." 

 
Pesquisa Focus do Banco Central, que ouve uma centena de economistas todas as 
semanas, mostra que a estimativa de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) do 
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país neste ano estava em 1,50 por cento, depois de ter chegado a 3 por cento alguns 
meses antes. 
 

O levantamento mostrou ainda que, pela mediana das projeções, a produção industrial 
vai crescer 2,91 por cento neste ano. 

 
Destaques 

Segundo o IBGE, dois destaques positivos em junho foram o crescimento de 47,1 por 
cento na produção de veículos automotores, reboques e carrocerias e de 19,4 por 
cento nos produtos alimentícios. Bebidas (33,6 por cento), e produtos de minerais 

não-metálicos (20,8%) também tiveram desempenho relevante. 
 

Na outra ponta, o ramo de "outros equipamentos de transporte" registrou uma queda 
de 10,7 por cento, no segundo recuo mensal consecutivo, informou o IBGE. 
 

"Os setores que lideram o crescimento são ligados à indústria automobilística, que tem 
aumentado produção e exportação. A cadeia automotiva, como tinta, borracha, 

plástico, metalurgia, acessórios, responde positivamente aos resultados", avaliou 
Macedo. 
 

Pequenos aumentos nas encomendas, nos volumes de produção e nos níveis de 
emprego auxiliaram a indústria a manter a expansão em julho, segundo o Índice de 

Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). 
 

Recuperação da indústria é insuficiente para recompor perdas com greve dos 
caminhoneiros, avalia CNI 

02/08/2018 – CNI (publicado em 01-08-2018)  

 
Recuperação da indústria é insuficiente para recompor perdas com greve dos 
caminhoneiros, avalia CNI 
 

Indicadores Industriais de junho mostram que o setor enfrenta dificuldades para voltar 
a crescer. Emprego, massa real de salários e rendimento médio dos trabalhadores 

continua encolhendo  
 
Os dados dos Indicadores Industriais de junho mostram que a indústria recuperou 

parte das perdas registradas com a greve dos caminhoneiros. O faturamento real da 
indústria aumentou 26,4% em junho na comparação com maio, na série livre de 

influências sazonais, recuperando com folga a queda de 16,7% de maio, informa a 
pesquisa divulgada nesta quarta-feira (1º) pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).  

 
“O forte crescimento do faturamento deve ser analisado com cautela. Esse resultado 

excepcional é explicado pelo fim do represamento de embarques”, diz a pesquisa. “Ao 
se comparar o faturamento acumulado no segundo trimestre com o do primeiro 
trimestre de 2018, registra-se queda de 2,7%”, observam os Indicadores Industriais. 

 
Na verdade, a indústria faturou em junho parte das entregas que deveriam ter sido 

feitas em maio. Além disso, analisa a CNI, a recuperação das horas trabalhadas na 
produção e da utilização da capacidade instalada foi inferior ao recuo registrado em 

maio. “Assim, ambas ficaram abaixo do nível registrado em abril”, dizem os 
Indicadores Industriais. 
 

As horas trabalhadas na produção cresceram 1,3% em junho frente a maio, na série 
de dados dessazonalizados. Com isso, o indicador não conseguiu reverter a queda de 

1,7% do mês anterior.  O nível de utilização da capacidade instalada aumentou 0,8 
ponto percentual em junho na comparação com o mês anterior também na série com 
ajuste sazonal, depois de cair 2,2 pontos percentuais em maio.  Com a alta de junho, 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/recuperacao-da-industria-e-insuficiente-para-recompor-perdas-com-greve-dos-caminhoneiros-avalia-cni/
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o nível de utilização da capacidade instalada ficou em 76,7%, menor do que os 77,2% 
registrados em junho de 2017, na série dessazonalizada. 

 
 

MERCADO DE TRABALHO -  Os indicadores de mercado de trabalho confirmam as 
dificuldades da indústria. O emprego no setor caiu 0,2% em junho frente a maio, na 

série livre de influências sazonais. Foi o segundo mês consecutivo de queda no 
indicador. No primeiro semestre do ano, o emprego subiu 0,6% em relação ao mesmo 

período de 2017.  
 
A massa real de salários recuou 0,8% em junho na comparação com maio, também 

na série dessazonalizada. Foi a quarta queda consecutiva do indicador. De janeiro a 
junho, a massa real de salários diminuiu 0,6% frente ao mesmo período do ano 

anterior.  O rendimento médio real do trabalhador caiu 0,7% em junho frente a maio, 
na série com ajuste sazonal. No primeiro semestre, a perda é de 1,1% em relação ao 
período janeiro a junho de 2017. 

 
“A recuperação da atividade industrial já era lenta e o quadro geral piorou no segundo 

trimestre”, afirma o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo 
Branco. Ele explica que isso é resultado de vários fatores.  
 

“Além da piora do quadro externo, há aumento do nível de incerteza, com dúvidas 
sobre a política econômica a ser adotada a partir do resultado das eleições, e sobre os 

desdobramentos da recente crise de transportes de carga rodoviária. Não podemos 
nos esquecer que a intervenção no livre mercado e na concorrência decorrente da 
tabela de fretes mínimos acarreta incerteza jurídica e, caso efetivada, aumento de 

custos na economia”, destaca Castelo Branco. Ouça: 
 

 
 
 

Artigo: Produção industrial: o pior não aconteceu 

02/08/2018 – G! 
  

 
 
 

 
 

 
 

Os dados da produção industrial de maio, divulgados nesta quinta-feira (2) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam o que levantamentos semanais do 
Ministério da Fazenda já apontavam: os impactos da paralisação do sistema de transporte 

rodoviário por 11 dias em maio estão sendo superados mais rápido do que se imaginava. 
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Há um resultado negativo permanente, expressado em menor crescimento da economia este 
ano, inflação mais alta e retomada ainda mais lenta do emprego. 
 

Mas aquilo que mais se temia entre economistas do governo e do setor privado não 
aconteceu: uma deterioração generalizada das condições econômicas neste segundo 

semestre, o que alimentaria um debate econômico mais acalorado durante a campanha 
eleitoral e um desafio ainda maior para o candidato que vier a ser eleito. 

 
A greve de maio interrompeu série de 12 meses consecutivos de aumento da produção 
industrial na comparação com os meses do ano anterior. Em maio, a queda foi de 6,6%. Mas, 

em junho, o aumento foi de 3,5% na comparação com junho do ano passsado. Em 12 meses, 
o aumento acumulado é de 3,2%. 

 
O pico da produção industrial, de acordo com o IBGE, foi em maio de 2011, quando atingiu 
105 pontos. Mesmo com a recuperação observada desde o ano passado, ainda se encontra 

em 90,6 pontos. 
 

Ou seja, para voltar a ser o que era, ainda há muito chão pela frente. 
 
 João Borges – Comentarista do Globo News 

 

Novo governo deve aprofundar o ajuste fiscal para manter os juros baixos, 
diz presidente da CNI 

02/08/2018 – CNI (publicado em 01-08-2018)  
 

Na avaliação da CNI, o aumento das incertezas com a aproximação das eleições e seus 
impactos na taxa de câmbio influenciaram a decisão do Banco Central de manter a 

taxa de juros em 6,5% ao ano  
 
A manutenção dos juros básicos da economia em 6,5% ao ano, anunciada nesta 

quarta-feira (1º) pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) não 
surpreendeu a indústria. De acordo com as estimativas da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), a taxa básica, a Selic, se manterá em 6,5% ao ano até o fim de 2018.  
 
Na avaliação da CNI, embora a inflação continue dentro da meta de 4,5% estipulada 

para este ano, o aumento das incertezas com a aproximação das eleições e seus 
impactos na taxa de câmbio influenciaram a decisão do Banco Central.  

 
Para o presidente da Confederação, Robson Braga de Andrade, uma redução dos juros 
neste momento seria importante para estimular o consumo das famílias e os 

investimentos das empresas e contribuiria para a recuperação mais robusta da 
economia. No entanto, pondera Robson Andrade, a definição dos juros depende da 

evolução dos preços, da atividade e dos riscos para a economia.  
 

“A manutenção dos juros em níveis baixos, sem impactos na inflação, exige que o 
próximo governo aprofunde o ajuste fiscal”, diz o presidente da CNI. 

 

Ferrovia do Cerrado e desenvolvimento de hidrovias melhorarão escoamento 

de produtos no país 

02/08/2018 – CNI (publicado em 01-08-2018)  
 
Antigo projeto de linha férrea que ligará Cuiabá a Uberlândia foi apresentado ao 

Conselho de Infraestrutura da CNI. Reunião também tratou da agenda para o setor 
hidroviário e de projeto sobre gás natural  

 
O projeto de integração ferroviária do Alto Araguaia ao Triângulo Mineiro foi 
apresentado na reunião desta quarta-feira (1º) do Conselho Temático de 
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Infraestrutura (Coinfra) da Confederação Nacional da Indústria (CNI). As estimativas 
dos responsáveis pelo plano são de que os custos de combustível com o transporte de 
milho, soja, calcário e brita sejam reduzidos 4,8 vezes com a implementação da 

ferrovia. 
 

 
 

 
 
 

 
 

A construção dessa ferrovia é uma antiga demanda da indústria e da agroindústria. O 
projeto existe há décadas, mas acabou não saindo no papel após sucessivos 
adiamentos. 

 
O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) e 

integrante do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI Carlos Antonio Garcia vai 
solicitar ao Ministério dos Transportes um procedimento de manifestação de interesse 
(PMI) para iniciar o projeto da chamada Ferrovia do Cerrado, que terá 671 km e ligará 

Cuiabá (MT) a Uberlândia (MG).  
 

Na avaliação dele, este será um importante corredor para o agronegócio, que passará 
por cidades industriais como Mineiros (GO), Jataí (GO), Rio Verde (GO) e Uberaba 
(MG). Garcia estima que o investimento necessário para a ferrovia ser viável é de R$ 

6 bilhões. 
  

“O objetivo é o apoio ao agronegócio e ao desenvolvimento da agroindústria. A ferrovia 
fará conexões para os portos de Santos, Vitória e Paranaguá. E tem uma grande 
vantagem: não há no traçado terras quilombolas nem indígenas.  

 
Nenhuma ferrovia do país teria tanta facilidade logística como esta, pois estará 

próxima a importantes zonas produtoras”, detalhou. “As cargas que estamos 
transportando hoje não têm perfil para estarem sendo transportadas por caminhão”, 
completou. 

  
HIDROVIAS – A importância da ampliação do transporte fluvial no país também foi 

tema de debate durante a reunião desta quarta. O vice-presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) Fábio Vasconcellos enumerou uma série de 
vantagens da escoação dos produtos industriais e agrícolas por hidrovias, como ocorre 

nos Estados Unidos.  
 

Engenheiro naval, Vasconcellos observou que um comboio de barcaças equivale a 
1.250 caminhões, o que significa, segundo ele, “economia para o produtor e uma 

situação ecologicamente mais amigável”. 
  
Entre as propostas para o setor, o vice-presidente da FIEPA propõe a consolidação de 

planos e estudos para projetos de hidrovias, um estudo múltiplo das águas e o 
desenvolvimento de um modelo de concessão hidroviário.  

 
“Essa fronteira agrícola está caminhando cada vez mais na direção da região Norte. 
Nesse contexto, não tenho dúvida de que as hidrovias são um fator de minimização 

do custo Brasil. Há uma necessidade premente de mudarmos a nossa matriz de 
transporte”, frisou. “O Porto de Vila do Conde (no Pará) tem potencial para passar das 

15 milhões de toneladas anuais de carga para 40 ou 50 milhões nos próximos 15 ou 
20 anos”, acrescentou. 
  

GÁS NATURAL – Durante a reunião, o diretor-executivo da Associação Brasileira da 
Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor), Martim Penna, destacou os impactos 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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que a alteração da composição do gás natural, em discussão na Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), poderá causar ao meio ambiente e à operacionalidade dos 
equipamentos em uso na indústria brasileira. Especialista no tema, o consultor Bráulio 

Pikman alertou que diversos países vêm modificando leis relacionadas ao gás em razão 
da entrada do gás de xisto, que vem se tornando uma realidade global. 

  
Bráulio criticou a proposta de alteração regulatória que tramita no país por entender 

que será prejudicial ao meio ambiente e a própria qualidade do gás. “Na prática, 
significa a possibilidade de alterar o teor de etano no gás de 5% para 20%, a proposta 
permitiria esse nível de flexibilidade”, disse. “O primeiro impacto seria a perda de 

eficiência, sem falar nas questões ambiental e legal”, completou. 
 

BNDES melhora condições de crédito às exportações 

02/08/2018 – Folha de S. Paulo 
 

Setores automotivo, de carnes e bens de defesa foram incluídos na lista  
O BNDES está criando novas condições para exportadores com uma linha de 

financiamento pré-embarque e decidiu incluir na lista os setores automotivo, de carnes 
e bens de defesa, disse o presidente do banco de fomento, Dyogo Oliveira. 
 

Pelas novas condições, há redução de 40% no spread. A taxa anual de juro cai de 
1,9% para 1,2% ao ano. O prazo de pagamento é ampliado de 36 para 48 meses. 

 
"O BNDES tem feito esforço para tornar seus produtos mais adaptados à realidade da 
economia", disse Oliveira. 

 
A operação pré-embarque envolve o exportador tomador do crédito, um banco 

comercial e o próprio banco de fomento. 
 

  
Pátio da Volkswagen; montadoras terão benefícios do BNDES - Fabio Braga/Folhapress  
 

Importações têm alta de mais de 40% e derrubam superávit em julho 

02/08/2018 – Instituto Aço Brasil  

 
Brasília - O crescimento de 42,7% das importações em julho foi impulsionado pelo 
movimento de nacionalização de plataformas de petróleo depois de o governo ter 

anunciado mudanças nas regras tributárias para o setor. Em julho, houve uma 
alteração no Repetro que permite benefício tributário para bens utilizados na 

exploração de petróleo mantidos no Brasil. Até então, os benefícios só eram 
concedidos se esses bens estivessem no exterior. 
 

No total, a importação de plataformas impactou as importações em US$ 3,3 bilhões 
em julho, elevando o valor comprado do exterior em julho a US$ 18,643 bilhões, o 

maior valor desde 2014. De acordo com o diretor de Estatísticas e Apoio às 
Exportações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Herlon 
Brandão, a expectativa é que a mudança no Repetro tenha impacto de R$ 32,7 bilhões 

neste ano (cerca de US$ 8,7 bilhões). 
 

No mês passado, foi feita uma operação contábil com uma plataforma da Petrobras 
(P-69) que foi exportada e importada no mesmo mês para conseguir ter acesso aos 
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benefícios tributários, já que foi produzida em um período de transição entre as regras. 
A plataforma foi exportada por US$ 1,2 bilhão e, imediatamente depois, importada por 
US$ 1,6 bilhão, elevando as exportações nesse montante e reduzindo o saldo 

comercial em US$ 400 milhões. Uma segunda plataforma foi comprada da China 
também por US$ 1,6 bilhão, o que também ajudou a inflar as importações. 

 
Apesar do impacto estimado para o ano, Brandão disse que o volume não é suficiente 

para mudar a previsão de superávit comercial no ano, que é de US$ 50 bilhões. 
 
Minério de ferro - Em meio à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e às 

indefinições causadas no mercado, as exportações brasileiras de minério de ferro e de 
semimanufaturados de ferro/aço cresceram em julho. 

 
Principal insumo usado na produção de aço, a venda de minério de ferro ao exterior 
somou R$ 1,814 bilhão em julho, alta de 47%. De acordo com Brandão, isso se deveu 

principalmente à variação de preço do produto, que subiu 33,9%, enquanto a 
quantidade aumentou 9,8% ante junho de 2017. 

 
“As incertezas internacionais aumentaram o preço do minério de ferro”, afirmou. Já as 
exportações de semimanufaturados de ferro/aço subiram 35,1% de junho de 2017 

para junho deste ano, atingindo R$ 427 milhões. 
 

Em junho, com a retração na economia da Argentina, houve queda nas vendas de 
automóveis de passageiros de 35,7%. No ano, as exportações do produto acumulam 
queda de 11,1%. Isso contribuiu para reduzir em 6,2% a venda de produtos 

manufaturados, que vinha em alta. 
 

Greve - De acordo com Brandão, a greve dos caminhoneiros teve impacto apenas 
“residual” no comércio exterior no mês de junho, com a situação praticamente 
normalizada.  

 
Por outro lado, houve alta de 0,5% na compra de combustíveis em julho, patamar 

bem menor do que o registrado ao longo do ano, de 20,8%. 
 
Em junho, quando passou a vigorar um programa de subsídios para o diesel - solução 

encontrada pelo governo para acabar com a greve nos transportes -, as importadoras 
de combustível chegaram a paralisar as compras do exterior temendo não ter acesso 

aos mesmos subsídios dados à Petrobras. O governo, no entanto, garantiu que o 
tratamento será igual para os produtores locais e importadores.   
 

Ninguém sai vitorioso de uma guerra comercial, diz ministro Marcos Jonas 

02/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 01-08-2018)  

 
Apesar de a balança comercial brasileira ter registrado em julho um aumento de 44% 

no volume de soja exportada para a China, na comparação do mesmo mês do ano 
passado, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, vê com 
preocupação os efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China.  

 
“Sempre tenho dito que uma guerra comercial acaba sendo ruim para todos os 

envolvidos. Ninguém sai vitorioso. Perde o comércio global. Podemos ter ganhos 
eventuais, mas que no longo prazo podem não se sustentar”, comentou o ministro ao 
jornal O Estado de S. Paulo.  

 
A alta nas vendas de soja para a China não são razão de euforia porque, no 

entendimento da área técnica do governo, o grão produzido pelos Estados Unidos que 
antes ia para a China pode “inundar” o mercado mundial e provocar uma queda nos 
preços internacionais, prejudicando inclusive as exportações brasileiras. Além disso, 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ninguem-sai-vitorioso-de-uma-guerra-comercial-diz-ministro-marcos-jonas/


avalia-se que o aumento episódico dos embarques do grão nem de longe compensa 
os estragos do protecionismo no comércio mundial.  
 

“É muito cedo para afirmarmos, mas esse movimento (de aumento na exportação para 
a China) pode ser um indício de que a soja brasileira pode estar, no momento, 

aumentando a sua participação no mercado chinês”, disse o ministro.  
 

“Entretanto, é importante destacar que, de modo geral, ainda não há impactos 
estatísticos nas exportações e importações brasileiras, tampouco há reportes de 
impacto sentido pelos setores.”  

 
A nova ameaça de escalada na guerra comercial pela administração de Donald Trump, 

com uma possível sobretaxa de 25% em importações de US$ 200 bilhões da China 
causa apreensão tanto no governo e no setor privado.  
 

Embora em tese isso possa aumentar as exportações do Brasil para a China de 
produtos como a soja, o entendimento é que todos sairão perdendo no médio e longo 

prazos, com a retração da economia, o enfraquecimento do sistema internacional de 
comércio e o aumento da insegurança jurídica. 
 

Além disso, a indústria teme o desvio, para outros mercados inclusive o brasileiro, dos 
produtos industriais que a China hoje vende para os Estados Unidos.  

 
Para o setor industrial, o risco que a concretização dessa ameaça de Trump traz é o 
desvio do comércio.  

 
“O grande medo é a China querer colocar sua produção em outros países”, disse o 

diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Carlos Abijaodi. “Se a sobretaxa for mesmo aplicada, acho que vai haver um desvio 
de comércio grande, que será problema para nossa indústria.”  

 
“Precisamos torcer para que isso (a aplicação da sobretaxa) não aconteça”, comentou 

o diretor. “Torcer para que haja uma negociação.”  
 
A aplicação unilateral de restrições à importação fere as normas da Organização 

Mundial do Comércio (OMC).  
 

“É muito ruim, porque tira o poder de uma entidade que dá as regras do comércio 
mundial”, avaliou Abijaodi. Ele observou que, no momento, o órgão de solução de 
controvérsias da OMC está parado por falta de indicação de membros pelos Estados 

Unidos.  
 

Na direção contrária, o Brasil apoia a atuação da OMC. Além disso, tem buscado 
diversificar acordos comerciais com países e blocos. A iniciativa mais ambiciosa sobre 

a mesa é o acordo do Mercosul com a União Europeia, que tem mais uma rodada de 
negociações programada para setembro.  
 

Além desse, o Mercosul negocia acordos com Canadá, Coreia do Sul, Cingapura e um 
bloco chamado Associação Europeia de Livre-Comércio (Efta, na sigla em inglês), 

formado por Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein. As entidades industriais de 
Brasil e Japão lançaram um documento propondo a negociação de um acordo de livre 
comércio.  

 
No final de julho, o presidente Michel Temer esteve no México e lá foi firmado um 

compromisso de fortalecimento do comércio com os países da Aliança do Pacífico 
(Chile, Colômbia, México e Peru).  
 



E o próprio Mercosul trabalha para reduzir as barreiras ao comércio dentro do bloco, 
além de haver assinado, no ano passado, um acordo de facilitação de investimentos 
entre os membros e outro de compras governamentais. 

 

Renúncias fiscais tiram R$ 10 bilhões do orçamento do Paraná por ano 

02/08/2018 – Gazeta do Povo (publicado em 01-08-2018)  
 

Valor era subdimensionado em relatórios anteriores; governo diz se tratar de 
benefícios sociais e guerra fiscal 

 
R$ 12 milhões por ano: até serviço de táxi tem isenção no Paraná Marcelo 
Andrade/Gazeta do Povo  
 

Consegue imaginar uma situação na qual você tem dinheiro para receber, e precisa 
do recurso para gastos essenciais, mas na hora de pagar os devedores quitam apenas 

parte do valor? Uma situação na qual de cada R$ 5 a receber, você só pega R$ 4 de 
volta?  
 

Ano que vem o Paraná prevê arrecadar R$ 37,8 bilhões em tributos estaduais, mas 
poderiam ser R$ 47,8 bilhões se não fossem as renúncias fiscais. É o que mostra um 

anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019, que traz uma relação 
inédita dos beneficiados pelos incentivos fiscais. 

 
Diz o documento elaborado pelo governo do Paraná, analisado e aprovado pelos 
deputados estaduais, que o estado consente em abrir mão de R$ 10.025.965.993 no 

ano de 2019.  
 

Esses R$ 10 bilhões são a soma de 69 benefícios diferentes, relacionados ao 
recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre 

Transmissão de Causa Mortis e Doação (ITCMD). Isoladamente, o Paraná topa 
renunciar R$ 9,2 bilhões em ICMS (91,5% das desonerações previstas), R$ 852 

milhões em IPVA (8,5%) e R$ 4,5 milhões em ITCMD (0,05%).  
 
“Se a renúncia [fiscal] não existisse, a atividade econômica seria menor e o Paraná 

teria menos empresas, de forma que a arrecadação seria significativamente abaixo da 
observada”, foi a resposta da Secretaria da Fazenda (Sefa) à pergunta da reportagem 

sobre o porquê de abdicar de impostos num momento de crise econômica.  
 
Hoje a Sefa é dirigida por José Luiz Bovo, nomeado para o cargo após Cida Borghetti 

(PP) assumir o governo do Paraná. Especial para a Gazeta do Povo, Livre.jor 
apresenta os dados dispersos em três páginas da edição do Diário Oficial do Estado de 

13 de julho. 
 
Desproporcionalidade  

“Eu fiz um cálculo bem simples, com base na LDO, e deu para identificar que, em 
2019, para cada R$ 1 investido o Paraná projeta uma renúncia de R$ 2,46.  

 
Tem uma desproporcionalidade bem importante aí”, explicou para a reportagem o 
doutor Alexandre Alves Porsse, coordenador da pós-graduação em Desenvolvimento 

Econômico da Universidade Federal do Paraná (UFPR).  

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/renuncias-fiscais-tiram-r-10-bilhoes-do-orcamento-do-parana-por-ano-15favkb77tcfnervxpdtz3veh
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=202343&indice=1&totalRegistros=193&anoSpan=2018&anoSelecionado=2018&mesSelecionado=0&isPaginado=true


“E indo para os anos seguintes, em 2020 e 2021, para cada R$ 1 investido, há uma 
renúncia, respectivamente, de R$ 3,45 e R$ 3,27. Essa é uma discussão que deveria 
ser considerada pelos agentes governamentais e pela sociedade paranaense”.  

 
O argumento apresentado pelo pesquisador da UFPR, que tem experiência na gestão 

pública em outros estados, é que, se de um lado a renúncia fiscal promove alguma 
competitividade, alocar esses recursos em investimentos em infraestrutura fariam o 

mesmo. 
 
“Com a diferença que aplicar em infraestrutura gera um benefício sistêmico, que 

impacta de maneira mais geral a cadeia produtiva, sem agir tão localizada 
setorialmente, como geralmente acontece com as renúncias fiscais”, completou 

Porsse. “Se o estado tem apontada uma redução nos investimentos para os anos 
seguintes, como consta na LDO, uma fonte possível de recursos é a revisão de algumas 
dessas renúncias fiscais”, disse.  

 
Mais beneficiados  

O setor da alimentação é de longe o mais beneficiado pela política de renúncia fiscal, 
com R$ 3,9 bilhões (38,9% do total) de ICMS que não são recolhidos aos cofres 
públicos.  

 
Depois vem o incentivo de R$ 1 bilhão ao comércio (10,9%), R$ 997 milhões ao setor 

automotivo (9,9%), R$ 444,8 milhões (4,4%) à metalurgia e R$ 438 milhões à 
prestação de serviços (4,3%).  
 

É interessante notar, entretanto, que nessa relação também aparecem renúncias 
fiscais menores, mas bastante curiosas, como os R$ 12 milhões “perdoados” ao serviço 

de táxi no Paraná, os R$ 17,8 milhões à indústria de cosméticos ou os R$ 52 milhões 
deixados de arrecadar com a locação de veículos.  
 

Segundo a Secretaria da Fazenda, não há motivo para estranhar essas desonerações, 
pois “a maioria dos benefícios existem há muito tempo”.  

 
“Em regra, o benefício é concedido para produtos e serviços e não para determinado 
segmento econômico. Pois os valores mais significativos destinam-se para os produtos 

mais essenciais e que afetam mais diretamente as pessoas de baixa renda. Como 
exemplo podemos citar o setor de alimentos (isenção da cesta básica, frutas, legumes, 

verduras, alguns tipos de leite, etc.), o qual apresenta o valor mais representativo de 
renúncia fiscal”, explicou a administração. 
 

“No caso do comércio, a renúncia deve-se à existência do Simples Nacional, criado por 
Lei Federal, não podendo ser alterado pelos entes subnacionais. E a maior parte da 

renúncia para o setor automotivo, mais de 80%, decorre de uma redução da base de 
cálculo do imposto na comercialização de veículos usados.  

 
Tendo em vista que o veículo já foi tributado integralmente uma vez como veículo 
novo, os estados, há muitos anos, decidiram que na comercialização dos veículos 

usados a tributação seria sobre uma pequena parcela do seu valor de comercialização 
(5% do valor)”, respondeu a Fazenda às perguntas sobre os setores responsáveis 

pelas maiores renúncias. 
 
A favor da prática, diz o governo do Paraná, que alguns casos específicos, “embora 

apresentados como tendo ‘impacto’ na arrecadação, na prática não geram nenhuma 
renúncia, uma vez que reduzem o dispêndio de recursos [do governo]”.  

 
E dá como exemplos as isenções nas vendas de produtos e serviços para o próprio 
poder público, crédito presumido para empresas fornecedoras de energia elétrica e de 

serviços de comunicação como pagamento de serviços prestados. Segundos os dados, 



R$ 102,7 milhões serão renunciados no setor da energia e R$ 398,6 milhões no ramo 
das comunicações ano que vem. 
 

Guerra fiscal 
A necessidade de tanta renúncia fiscal é a primeira pulga que coça atrás da orelha 

diante da vultosa quantia de R$ 10 bilhões “perdoada” num só ano. Além dos 
benefícios sociais, e de compensação financeira nas operações do próprio governo, a 

Fazenda citou outro fator para a existência de tantos “penduricalhos”: a guerra fiscal 
entre os estados.  
 

Curiosamente, os R$ 12 milhões “perdoados” aos taxistas, que tem isenção de IPVA, 
foi um dos exemplos dados à reportagem. “Os taxistas também são tratados de forma 

diferente pelos demais estados, sendo que em geral o benefício previsto na lei existe 
há várias décadas”, disse a administração. 
 

 “No contexto da guerra fiscal, em muitos casos o Paraná é obrigado a conceder 
benefícios para equiparar-se aos estados vizinhos, evitando assim a migração de 

empresas e empregos.  
 
Em linhas gerais, entende-se que se não existissem os benefícios concedidos, a 

arrecadação total poderia ser menor que a atual, em função da perda de 
competitividade”, defende-se a Secretaria da Fazenda. Citou, inclusive, o estado de 

Santa Catarina, no qual as isenções chegariam a 25% do total arrecadável - maior, 
portanto, que os 20% registrados no Paraná. 
 

Perguntamos ao coordenador da pós-graduação em Desenvolvimento Econômico da 
UFPR a opinião dele a respeito desse argumento. “[A situação do Paraná] converge 

com outros estados de porte semelhante”, respondeu Alexandre Porsse, referindo-se 
à proporção das renúncias ante os tributos.  
 

“O que vai mudar de um lugar para o outro é a alocação setorial, que difere conforme 
a estratégia de cada estado”, disse o pesquisador. Ele alerta, contudo, para a 

concentração dos benefícios em determinados setores produtivos, dizendo ser 
interessante “redistribuir a carga de incentivo para favorecer uma diversificação da 
cadeia produtiva”. 

 
Dados inéditos  

Quem consultar as LDOs dos anos anteriores, buscando comparar os R$ 10 bilhões de 
renúncia estimados para 2019, com o previsto para 2017 e 2018, vai levar um susto. 
Até agora, essas informações eram apresentadas em relatórios parciais, com menos 

de 20 especificações - ante as 69 conhecidas hoje - e cheias de lacunas.  
 

Indicações de renúncias eram preenchidas com traços em vez da indicação do recurso 
público “perdido”.  

 
A diferença é gritante, por exemplo, ao ver que dois anos atrás o anexo da lei estadual 
18.907/2016 dizia que, em 2019, a renúncia seria de somente R$ 155 milhões - um 

valor 64 vezes menor.  
 

O governo foi inquirido sobre a mudança positiva no formato do relatório, mas não 
enviou resposta até o fechamento da reportagem. 
 

Um raio-x das renúncias fiscais no Paraná  
Estimativa do Orçamento é que o estado deixou de arrecadar cerca de R$ 10 bilhões  



 
Por imposto  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Origem da renúncia por ICMS  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Apenas 5,6% das MPEs já se adequaram ao eSocial 

02/08/2018 – Contabeis.com 
 

 
 

 
 

 
 
 

Prazo final para implantação vai até novembro deste ano 
 

Com prazo limite de adesão até novembro deste ano, apenas 5,6% das Micros e 
Pequenas Empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs) já se 
adequaram ao eSocial, segundo pesquisa realizada pelo Sistema Fenacon 

Sescap/Sescon.  
 

O programa requer uma série de artigos, regulamentações e atualizações trabalhistas, 
sob pena de multa pelo não cumprimento ou até mesmo dificuldade na emissão da 
folha de pagamento. Por isso, os empresários devem buscar a regularização o mais 

rápido possível. 

http://www.contabeis.com.br/noticias/37570/apenas-56-das-mpes-ja-se-adequaram-ao-esocial/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/esocial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/folha_de_pagamento


A primeira fase do eSocial entrou em vigor em janeiro para as empresas com 
faturamento superior a R$78 milhões/ano. As demais deveriam ingressar em julho, na 
segunda fase do programa.  

 
“Cerca de 80% das empresas que vão entrar nesta etapa têm faturamento anual 

menor a R$4,8 milhões. Se as grandes tiveram dificuldades, para as pequenas, que 
têm menos estrutura, o problema seria ainda maior”, avalia o presidente da Federação 

Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), Sergio Approbato Machado Júnior. 
 

Como essa legislação obriga os empresários a realizar práticas que nunca foram 
obrigatórias, um dos principais desafios está na qualificação cadastral dos 

funcionários.  
 
O resultado da pesquisa demonstra que apenas metade (50,6%) das MPEs já 

finalizaram o procedimento para verificar a existência de divergências entre o cadastro 
interno de seus funcionários e excluir os bancos de dados do governo. “As empresas 

precisam correr, pois não é um procedimento simples. Geralmente, leva mais de um 
mês para que todo o trabalho cadastral seja concluído”, ressalta o presidente do 
Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues. 

 
Para Machado Junior é preciso que se faça do eSocial um projeto de governo, 

com capacitação, treinamento, além de ampla e irrestrita divulgação de informações 
em meios de comunicação de massa.  
 

“Recentemente falei sobre isso na Casa Civil e estamos aguardando o atendimento 
dessa solicitação o mais rápido possível, pois a nossa preocupação é que, por falta de 

conhecimento, sem uma divulgação adequada por parte do governo, as empresas não 
abracem essa causa”. 
 

Publicada nova Circular da CAIXA sobre arrecadação do FGTS com o eSocial 

02/08/2018 – Contabeis.com 

 
 
 

 
 

 
 

Empregador poderá efetuar o recolhimento do FGTS mensal e rescisório utilizando as 

guias GRF e GRRF emitidas pelo SEFIP até a competência outubro/2018 
 

A Circular CAIXA nº 818/2018 estabelece que, durante o período de adaptação à 
obrigatoriedade do eSocial, os empregadores poderão efetuar o recolhimento mensal 

do FGTS até a competência outubro/2018, por meio da GRF, emitida pelo SEFIP.  
 
Já os recolhimentos rescisórios poderão ser realizados por meio da guia GRRF  para 

os desligamentos de contratos de trabalho ocorridos até 31 de outubro de 2018. 
 

Dataprev detecta erro na prestação de informações ao eSocial por empresas 

02/08/2018 – Contabeis.com 
 

Mais de 11.700 vínculos celetistas foram equivocadamente cadastrados como 
pertencentes ao regime previdenciário de servidores públicos (RPPS). Empresas 

deverão corrigir as informações 
 
 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/esocial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/esocial
http://www.contabeis.com.br/noticias/37567/publicada-nova-circular-da-caixa-sobre-arrecadacao-do-fgts-com-o-esocial/
http://www.caixa.gov.br/Downloads/FGTS-circulares-caixa-fgts2018/Circular_CAIXA_818_de_30_07_2018.pdf
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/esocial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sefip
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/grrf
http://www.contabeis.com.br/noticias/37566/dataprev-detecta-erro-na-prestacao-de-informacoes-ao-esocial-por-empresas/


Mais de 11.700 empregados celetistas cadastrados por cerca de 700 empresas foram 
equivocadamente informados como se pertencentes ao Regime Próprio de Previdência 
Social, o regime previdenciário dos servidores públicos. O erro foi detectado pela 

Dataprev, ao verificar sua base de dados.  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
O Comitê Gestor do eSocial adverte que o erro deverá ser corrigido pelas próprias 

empresas que prestaram a informação, uma vez que os dados não são alterados 
automaticamente pelo sistema. Para isso, deverão fazer a retificação dos eventos 

transmitidos. Se não forem retificados, não será possível o envio dos eventos 
remuneratórios dos trabalhadores (S-1200), de acordo com as regras do eSocial.   
 

Os usuários deverão se certificar de que os seus softwares não estejam configurados 
equivocadamente, para evitar que o erro se repita no futuro. 

 

eSocial lança nova Central de Atendimento para orientar empregadores: 

0800 730 0888 

02/08/2018 – Contabeis.com 
 

Número aceitará ligações de telefones fixos para esclarecer dúvidas operacionais sobre 
o sistema 

   

 
 

 
 
 

 
O eSocial disponibilizou para todos os empregadores, inclusive os domésticos, 

a Central de Atendimento 0800 730 0888. Esse número aceitará ligações a partir 
de telefones fixos e esclarecerá dúvidas operacionais, relacionadas ao envio, 
consulta e edição de eventos transmitidos para o eSocial, além da utilização dos 

módulos Web do eSocial (Web Empresas, MEI e Web Doméstico). O horário de 
funcionamento será das 07:00 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

 
A Central se destina ao atendimento exclusivo de questões técnicas do sistema e, 

portanto, não esclarecerá dúvidas de direito material (aplicação ou interpretação da 
lei, no caso concreto). Nestes casos, o empregador deverá procurar atendimento 
diretamente nos órgãos integrantes do eSocial - de acordo com o tema, ou, no caso 

de empresas, a sua consultoria contábil ou advocatícia. 
 

Além do atendimento telefônico, o eSocial também disponibiliza o atendimento por e-
mail. Os empregadores poderão enviar suas dúvidas na área de Contato do Portal e 
receberão as respostas no e-mail informado no formulário. 

 
Já as empresas que utilizam o ambiente de testes (produção restrita), podem 

encaminhar suas questões pelo formulário próprio. Neste caso, as perguntas não serão 
respondidas individualmente, mas poderão compor a área de Perguntas Frequentes, 
disponível a todos os usuários. 
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Trabalhador pode acionar a Justiça mesmo sem tentativa de conciliação 

prévia 

02/08/2018 – Gazeta do Povo (publicado em 01-08-2018)  

 
Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve um 

entendimento de 2009 da Corte que determinou que demandas trabalhistas podem 
ser submetidas ao Poder Judiciário antes mesmo de analisadas por uma comissão de 

conciliação prévia. Com isso, os empregados poderão escolher entre a conciliação e o 
ingresso com reclamação trabalhista na Justiça. 
 

Na sessão desta quarta-feira (1°), que deu início aos trabalhos do segundo semestre 
da Corte, os ministros retomaram o julgamento de três Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas em 2000 pelo PCdoB, PSB, PT, PDT e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CNTC).  
 

As ações questionam se o empregado pode ingressar na Justiça com ação trabalhista 
antes de a questão ser examinada por uma comissão de conciliação prévia, como 

garante a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 
Os partidos e a confederação argumentam que a regra da CLT representa um limite à 

liberdade de escolha da via mais conveniente para submeter eventuais demandas 
trabalhistas. Em 2009, por maioria, os ministros decidiram por meio de liminar, que 

as demandas trabalhistas poderiam ser submetidas diretamente ao Judiciário.  
 
Para eles, esse entendimento preserva o direito universal dos cidadãos de acesso à 

Justiça. 
 

Em seu voto nesta quarta-feira, a relatora das ações, ministra Cármen Lúcia, afirmou 
que a comissão de conciliação constitui meio legítimo, apesar de não obrigatório, de 
solução de conflitos trabalhistas "permanecendo o acesso à Justiça resguardado a 

todos que venham a ajuizar demanda no órgão competente". 
 

Acompanharam integralmente o voto da presidente os ministros Luiz Fux, Alexandre 
de Moraes, Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio 
Mello. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello não participaram da sessão. 

 
"A prévia submissão de conflito trabalhista à comissão de conciliação prévia é 

faculdade assegurada ao trabalhador, não impedindo o acesso direto ao Judiciário, 
portanto, não há inconstitucionalidade possível", afirmou Barroso, em seu voto. 
Segundo o ministro, "não é obrigado [fazer o acordo], mas se fizer, tem que cumprir 

a palavra". 
 

Os ministros Edson Fachin e Rosa Weber divergiram parcialmente dos colegas em 
relação ao parágrafo único do artigo 625-E da CLT, que estabelece que o termo de 

conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, a não ser 
quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Na visão dos ministros, a expressão 
“eficácia liberatória geral” é inconstitucional. Fachin e Rosa, no entanto, foram 

vencidos no entendimento. 
 

Paraná é o quinto em emissão de carteiras de trabalho   

02/08/2018 – Bem Paraná (publicado em 01-08-2018)  
 

No primeiro semestre de 2018, mais de 2,7 milhões de carteiras de trabalho foram 
emitidas em todo o País, deste total, 147.207 foram feitas no Paraná, que aparece 

como o quinto estado em emissões, atrás apenas de São Paulo (673.347), Minas 
Gerais (277.599), Rio de Janeiro (211.712) e Bahia (163.842). 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/justica/trabalhador-pode-acionar-a-justica-mesmo-sem-tentativa-de-conciliacao-previa-2ch7nowjqm2m3c5osxpu0v7l2
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/trabalhador-pode-acionar-a-justica-mesmo-sem-tentativa-de-conciliacao-previa-2ch7nowjqm2m3c5osxpu0v7l2
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Mas, diferente da média nacional, que teve aumento de mais de 74 mil documentos 
confeccionados quando comparado ao mesmo período de 2017, no Paraná houve 
queda. Em 2017 foram 154.734 carteiras emitidas. 

 
Em 2018 também houve um aumento na emissão de carteiras para estrangeiros no 

País. Enquanto o total de emissões até maio de 2017 foi de 22.938, o mesmo período, 
em 2018, totalizou 34.727 carteiras. Esse aumento foi impulsionado principalmente 

pelo estado de Roraima, em virtude da grande quantidade de imigrantes 
venezuelanos. No Paraná foram 3.136 carteiras em 2017 e 2.966 neste ano. 
 

Rede paranaense inaugura maior usina solar em supermercado do Brasil 

02/08/2018 – Bem Paraná (publicado em 01-08-2018)  

 

 
(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)  
 

O Condor continua expandindo para fora do Paraná e acaba de inaugurar a sua 
segunda unidade em Joinville, em Santa Catarina, no dia 31 de julho. A loja é a 46ª 

da rede, que já está presente em 17 cidades, sendo 16 paranaenses e uma 
catarinense. O novo Condor América Joinville recebeu um investimento de R$ 50 
milhões e é o responsável pela instalação da maior usina solar em um supermercado 

do Brasil. 
 

Foram instalados 1680 módulos solares fotovoltaicos na cobertura da loja, capazes de 
gerar 780000kWh por ano, o suficiente para abastecer 325 residências, e ainda 
contribui para preservar o meio ambiente com a redução de 230 toneladas de CO2 por 

ano. Além desta tecnologia, a loja ainda disponibiliza aos clientes um eletroposto com 
duas vagas para carregamento de veículos elétricos. 

 
“Sou um eterno apaixonado pelo Brasil e temos a expectativa de continuar crescendo 
e apostando na força interna do mercado brasileiro. Planejamos inaugurar outras lojas 

neste ano e continuar com o plano de expansão da rede” disse o presidente do Condor, 
Pedro Joanir Zonta. 

 
A nova loja gerou 250 empregos, que junto com a outra unidade na cidade, somam 
550 empregos diretos gerados em Joinville. 

 
Os módulos solares fotovoltaicos instalados na cobertura da loja possuem células de 

silício que captam a irradiação solar. A energia gerada neles é em corrente contínua e 
para ser usada é transformada em corrente alternada por um inversor.  
 

Caso a loja não tivesse a tecnologia, seriam necessárias 1.656 árvores para compensar 
a emissão de CO². Com os módulos, fornecidos pela Domínio Solar, a loja vai produzir 

um terço da energia consumida pelo estabelecimento e o retorno do investimento virá 
em aproximadamente seis anos, o que é muito rápido comparado à vida útil de 25 

anos do equipamento. 
 
Além dos módulos solares, o novo Condor América possui outras diversas tecnologias 

sustentáveis. Uma delas é o eletroposto, uma grande novidade implantada pela rede. 
A loja possui duas vagas para que os clientes possam carregar os veículos movidos a 

motores elétricos enquanto fazem compras. 
 

https://www.bemparana.com.br/noticia/rede-paranaense-inaugura-maior-usina-solar-em-supermercado-do-brasil


O supermercado utiliza, ainda, iluminação 100% em LED, que além de ser mais 
econômica, dura três vezes mais, reduz em 50% o consumo de energia elétrica e o 
descarte no meio ambiente. Para economizar ainda mais energia, outra solução 

implantada é o sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa 
de acordo com a luz natural. Também foram instalados na cobertura do 

estabelecimento os Domus Prismáticos que filtram os raios ultravioletas em até 98% 
e permitem a entrada da luz externa no ambiente. 

 
Também haverá redução no consumo de energia com a instalação de portas nos 
balcões de congelados e refrigerados, projetados pela Eletrofrio, que além de 

manterem os produtos bem conservados, também reduzem em até 60% a carga 
térmica. Já para preservar a camada de ozônio, foi utilizado o CO2 no setor de 

congelados, um gás refrigerante 100% natural que não agride a natureza e não 
provoca o efeito estufa. O setor de refrigerados utiliza o Glicol, inofensivo à camada 
de ozônio e que reduz em até 90% os gases poluentes. 

 
O novo Condor conta também com um sistema de captação da água da chuva para 

ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários. 
 

BC mantém taxa de juros em 6,5% ao ano 

02/08/2018 – Folha de S. Paulo 
 

Manutenção veio em linha com expectativas do mercado  

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, em Brasília - AFP  
 

O Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu manter nesta quarta-feira (1º) a taxa 
básica de juros da economia em 6,5%, na mínima histórica. 
 

A decisão da autoridade monetária foi unânime e era esperada por 36 dos 38 
economistas ouvidos pela agência de notícias Bloomberg. Essa é a terceira 

manutenção seguida da Selic, após ao Banco Central pegar o mercado de surpresa e 
encerrar em maio o ciclo de cortes. 
 

Na avaliação do Comitê, a evolução do cenário básico e do balanço de riscos "prescreve 
manutenção" da taxa Selic no nível vigente. O Comitê ressalta 

que próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da 
atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. 
 

O Banco Central voltou a afirmar que a paralisação dos caminhoneiros tem impacto 
temporário sobre inflação e crescimento, mas reconheceu que o ritmo da 

economia perdeu fôlego após o movimento de maio.   
 
"Indicadores recentes da atividade econômica refletem os efeitos da paralisação no 

setor de transporte de cargas, mas há evidências de recuperação subsequente. O 
cenário básico contempla continuidade do processo de recuperação da economia 

brasileira, em ritmo mais gradual do que aquele esperado antes da paralisação", disse 
o BC em comunicado. Todos os setores da economia foram impactos pelo movimento, 
conforme apontam pesquisas do IBGE.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/bc-mantem-taxa-de-juros-em-65-ao-ano.shtml
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No início de julho, o governo anunciou a redução de sua projeção para o PIB (Produto 
Interno Bruto) de 2,5% para 1,6% em 2018.   
 

O anúncio do BC vem após a inflação disparar em junho, mas sinalizar alívio em 
julho. O IPCA, índice oficial, teve alta de 1,26%, a maior para junho desde 1995, mas 

o IPCA-15 deste mês (prévia da inflação) já desacelerou para 0,64%. 
 

"A inflação do mês de junho refletiu os efeitos altistas significativos da paralisação no 
setor de transporte de cargas e de outros ajustes de preços relativos. Dados recentes 
corroboram a visão de que esses efeitos devem ser temporários", afirmou o BC. 

 
Apesar de considerar que os efeitos dos choques recentes sobre a inflação se revelam 

pontuais, a autoridade monetária disse que é importante acompanhar ao longo do 
tempo o cenário básico e seus riscos e avaliar o possível impacto mais perene da 
paralisação. 

 
Ao analisar o cenário externo, o comitê citou como fator de risco a guerra comercial 

entre Estados Unidos e China.  
 
"O cenário externo apresentou certa acomodação no período recente, mas segue mais 

desafiador. Os principais riscos estão associados à normalização das taxas de juros 
em algumas economias avançadas e a incertezas referentes ao comércio global. O 

apetite ao risco em relação a economias emergentes manteve-se relativamente 
estável, em nível aquém do observado no início do ano".  
 

O dólar, que fechou junho em alta de 4,04% ante o real, terminou julho em queda de 
3,5%.    

 
Nesta quarta, o Federal Reserve (banco central dos EUA), manteve a taxa de juros no 
intervalo entre 1,75% e 2%, conforme o esperado pelo mercado. Mas o Fed mudou o 

tom do comunicado ao indicar que a economia americana está forte, o que reforça a 
expectativa de um novo aumento de juros no encontro de setembro. 

 
Taxas de juros maiores nos EUA atraem para o mercado americano fluxos de capital 
alocados em outras praças, consideradas mais de risco, mas, por isso, com potencial 

de rentabilidade maior, como o Brasil.  
 

O Copom voltou a dizer que os efeitos dos choques sobre a inflação podem ser 
mitigados pela ociosidade da economia e pelo fato de as expectativas de inflação 
estarem dentro da meta. "Portanto, não há relação mecânica entre choques recentes 

e a política monetária", diz o comunicado. 
 

Ainda segundo o comunicado, a continuidade do processo de reformas e ajustes na 
economia são essenciais para a manutenção da inflação sob controle no médio e longo 

prazo.  
 

Indústria e comércio veem decisão do Copom como correta 

02/08/2018 –Tribuna PR (publicado em 01-08-2018)  
 

A indústria e o comércio consideram “acertada” a decisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom) de manter a taxa de juros em 6,5%, conforme decisão anunciada 
no início da noite desta quarta-feira, 1º.  

 
Em nota, a Fiesp, que representa a indústria paulista, ressalta a necessidade de o 

Brasil prosseguir com reformas para que os juros convirjam para níveis internacionais. 
A Firjan, das indústrias do Estado do Rio, avalia que a atividade segue recuperação de 
forma lenta e a inflação continua abaixo da meta do Banco Central, portanto, não 

havia motivos para subir os juros.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-e-comercio-veem-decisao-do-copom-como-correta/


Para o superintendente institucional da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
Marcel Solimeo, há três razões para a manutenção da taxa: a inflação está no centro 
da meta, o nível da atividade econômica está muito fraco e aceleração da inflação no 

último mês foi “acidental e pontual, provocada pela paralisação dos caminhoneiros”.  
 

“Qualquer aumento de juros nesse momento iria inviabilizar uma melhora da 
atividade”, afirma, em comunicado.  

 
O presidente em exercício da Fiesp e do Ciesp, José Ricardo Roriz, destaca que, a 
despeito de a taxa Selic ter caído para níveis historicamente baixos, essa queda ainda 

não foi “plenamente percebida” nos custos dos empréstimos. “São cruciais, portanto, 
medidas que reduzam o elevado custo do crédito”, afirma, em nota comentando a 

decisão do Copom. Ele ressalta que o avanço das reformas que “equacionem o grave 
desequilíbrio fiscal” é crucial para que o juro básico recue “de forma consistente” para 
níveis condizentes com os padrões internacionais.  

 
No comunicado da Firjan, a instituição afirma que a decisão do BC foi “acertada”. “É 

importante destacar que a mudança no direcionamento na política econômica, com a 
adoção de medidas que aumentaram os custos sobre o setor produtivo, freou a 
recuperação da atividade e reduziu o nível de confiança dos empresários”, afirma o 

texto, que pede a retomada das reformas estruturais. 
 

Comitê de Política Monetária volta a defender agenda de reformas estruturais 

02/08/2018 – Tribuna PR  
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltou a defender nesta 
quarta-feira, 1º, a agenda de reformas estruturais e alertou, sem citar diretamente o 

debate eleitoral, que a percepção sobre a continuidade dos ajustes afeta as 
expectativas sobre a economia brasileira. O colegiado decidiu nesta quarta-feira, 1º, 
manter a Selic (os juros básicos da economia) em 6,50% ao ano.  

 
“O Comitê enfatiza que a continuidade do processo de reformas e ajustes necessários 

na economia brasileira é essencial para a manutenção da inflação baixa no médio e 
longo prazos, para a queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação 
sustentável da economia”, afirmou o Copom, por meio de comunicado. O Comitê 

ressalta ainda que a percepção de continuidade da agenda de reformas afeta as 
expectativas e projeções macroeconômicas correntes”, completou o BC.  

 
Para o colegiado, o risco de frustração das expectativas sobre a continuidade de 
reformas – o que pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória de inflação – 

permanece em níveis elevados, assim como o risco de deterioração do cenário externo 
para as economias emergentes.  

 
De outro lado, o balanço de riscos Copom considerou que a propagação inercial do 

baixo nível da inflação passada e o ainda elevado grau de ociosidade da economia 
podem produzir uma trajetória de inflação abaixo da esperada. “O Copom reitera que 
a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxas 

de juros abaixo da taxa estrutural”, repetiu o documento 
 

Fitch mantém nota do Brasil, e país segue sem grau de investimento 

02/08/2018 – G1 (publicado em 01-08-2018) 
 

O rating do Brasil está 3 degraus abaixo do grau de investimento; classificação é a 
mesma dada pela Standard&Poor's (S&P) em janeiro. 

 
A agência de classificação de risco Fitch manteve a nota de crédito soberano do Brasil em 
"BB-". Com isso, o país segue longe do selo de bom pagador de sua dívida. O rating do Brasil 
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está 3 degraus abaixo do grau de investimento. A agência manteve o Brasil em perspectiva 
estável - ou seja, sem previsões para novo corte no curto e médio prazo. 
 

Em fevereiro, a agência havia rebaixado a nota de crédito soberano do Brasil de "BB" para 
"BB-". 

A Fitch é uma das três maiores agências de classificação de riscos, instituições que avaliam 
as contas de países e empresas e atribuem uma nota de crédito. Quanto melhor a nota, mais 

seguro é o investimento - e consequentemente menor será o juro cobrado pelos investidores 
para, por exemplo, investir em títulos de dívida de um país. 
 

A classificação é a mesma dada pela Standard&Poor's (S&P) em janeiro, quando anunciou o 
rebaixamento do rating do país. 

 
Em abril, a Moody's melhorou a perspectiva de nota de crédito do Brasil de negativa para 
estável. A nota do Brasil foi reafirmada em Ba2, em um movimento que surpreendeu os 

economistas. 
 

Dólar sobe com renovados temores de guerra comercial 

02/08/2018 – G1  
 

Na véspera, a moeda norte-americana fechou em leve alta de 0,16%, vendida a R$ 3,7594. 
 

O dólar opera em alta nesta quinta-feira (2), influenciado pelo mercado internacional, após o 
governo Donald Trump confirmar o plano para elevar para 25% as tarifas sobre importações 
da China, o que já gerou resposta de Pequim, segundo a Reuters. 

 
Às 10h25, a moeda norte-americana subia 0,22%, vendida a R$ 3,7675. O dólar turismo era 

negociado a R$ 3,9259, sem o IOF.   
 
O Banco Central realiza nesta quarta-feira leilão de swap cambial tradicional, equivalentes à 

venda futura de dólares, com oferta de até 4,8 mil contratos para rolagem do vencimento de 
setembro. 

 
Se mantiver essa oferta e vendê-la até o final do mês, terá rolado o equivalente a US$ 5,255 
bilhões. 

 
Na véspera, a moeda norte-americana fechou em leve alta de 0,16%, vendida a R$ 3,7594. 

 

IPC-Fipe avança 0,23% em julho, após alta de 1,01% em junho 

02/08/2018 – Tribuna PR  

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 

subiu 0,23% em julho, perdendo força ante a alta de 1,01% registrada em junho e 
também em relação à terceira quadrissemana de julho, quando o avanço havia sido 

de 0,26%, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). 
 

O resultado de julho ficou dentro do intervalo das 11 estimativas colhidas pelo 
Projeções Broadcast, que iam de alta de 0,15% a 0,35%, e levemente abaixo da 

mediana dessas estimativas, que era de 0,22%. 
 
Nos sete primeiros meses de 2018, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,46%. No período 

de 12 meses até julho, o índice apresentou ganho de 2,76%. 
 

Em julho, mudaram para deflação as categorias Alimentação (de 3,14% para -0,59%), 
Transportes (de 1,01% para -0,34%), Despesas Pessoais (de 0,25% para -0,14%) e 
Vestuário (de 0,27% para -0,14%). 
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Por outro lado, migraram para inflação ou ganharam força os segmentos de Habitação 
(de 0,14% para 1,26%), Saúde (de 0,03% para 0,84%) e Educação (de -0,01% para 
0,28%). 

 
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em julho: 

– Habitação: 1,26% 
– Alimentação: -0,59% 

– Transportes: -0,34% 
– Despesas Pessoais: -0,14% 
– Saúde: 0,84% 

– Vestuário: -0,14% 
– Educação: 0,28% 

– Índice Geral: 0,23% 
 

Fluxo cambial total em julho até dia 27 é positivo em US$ 4,451 bi 

02/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 01-08-2018)  
 

Depois de encerrar junho com entradas líquidas de US$ 3,710 bilhões, o País registra 
fluxo cambial positivo de US$ 4,451 bilhões em julho até o dia 27, informou nesta 
quarta-feira, 1, o Banco Central.  

 
O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 4,761 bilhões no período. Isso 

é resultado de aportes no valor de US$ 37,509 bilhões e de retiradas no total de US$ 
32,748 bilhões.  
 

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de 
lucro e pagamento de juros, entre outras operações.  

 
No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 27 é negativo em US$ 311 milhões, 
com importações de US$ 14,799 bilhões e exportações de US$ 14,489 bilhões.  

 
Nas exportações, estão incluídos US$ 2,118 bilhões em Adiantamento de Contrato de 

Câmbio (ACC), US$ 4,794 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,577 bilhões 
em outras entradas.  
 

O fluxo cambial do ano até o dia 27 de julho ficou positivo em US$ 26,976 bilhões. Em 
igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 4,845 bilhões.  

 
A saída pelo canal financeiro neste ano até 27 de julho foi de US$ 2,480 bilhões. O 
resultado é fruto de aportes no valor de US$ 301,788 bilhões e de envios no total de 

US$ 304,268 bilhões.  
 

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 27 de julho ficou positivo em US$ 
29,456 bilhões, com importações de US$ 94,571 bilhões e exportações de US$ 

124,027 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 21,178 bilhões em ACC, US$ 
33,467 bilhões em PA e US$ 69,382 bilhões em outras entradas.  
 

O fluxo cambial registrado na semana de 23 a 27 de julho ficou positivo em US$ 187 
milhões.  

 
O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 37 milhões, resultado de aportes 
no valor de US$ 11,905 bilhões e de envios no total de US$ 11,868 bilhões.  

 
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 150 milhões, 

com importações de US$ 4,400 bilhões e exportações de US$ 4,550 bilhões.  
 
Nas exportações, estão incluídos US$ 712 milhões em ACC, US$ 1,538 bilhão em PA 

e US$ 2,299 bilhões em outras entradas. 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fluxo-cambial-total-em-julho-ate-dia-27-e-positivo-em-us-4451-bi/


BC: efeitos dos choques recentes sobre inflação estão se revelando 

temporários 

02/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 01-08-2018) 

 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central considerou nesta quarta-

feira, 1º, que os efeitos da greve dos caminhoneiros – ocorrida entre o fim de maio e 
o começo de junho – sobre a inflação estão se mostrando temporários. O colegiado 

decidiu há pouco manter a Selic (os juros básicos da economia) em 6,50% ao ano.  
 
“Indicadores recentes da atividade econômica refletem os efeitos da paralisação no 

setor de transporte de cargas, mas há evidências de recuperação subsequente”, 
afirmou o Copom, por meio de comunicado. “O Comitê considera que os efeitos dos 

choques recentes sobre a inflação estão se revelando temporários, mas é importante 
acompanhar ao longo do tempo o cenário básico e seus riscos e avaliar o possível 
impacto mais perene de choques sobre a inflação”, acrescentou o documento.  

 
Sob o impacto da greve, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

acelerou e chegou a 1,26% em junho. Para julho, porém, a expectativa dos analistas 
de mercado consultados pelo BC no Relatório Focus é de uma inflação de apenas 
0,30%.  

 
O Copom reforçou hoje que sua atuação deve se pautar na evolução das projeções e 

expectativas de inflação e da atividade econômica. Mais uma vez, o colegiado explicou 
que os choques de preços relativos devem ser combatidos apenas em seus efeitos 
secundários, por meio dos quais podem alterar os balanços de riscos para a inflação.  

 
“Esses efeitos podem ser mitigados pelo grau de ociosidade na economia e pelas 

expectativas de inflação ancoradas nas metas. Portanto, não há relação mecânica 
entre choques recentes e a política monetária”, acrescentou o BC.  
 

O Copom repetiu ainda que os próximos passos da política monetária continuarão 
dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções 

e expectativas de inflação. 
 

Líder em transporte rodoviário, JSL busca receitas em novos segmentos 

02/08/2018 – Tribuna PR 
 

O grupo de logística JSL está atrás de talentos: busca três executivos para comandar 
divisões que passarão a atuar de forma independente e se dedicarão a serviços de 
transporte para o setor público, à venda de veículos e à locação de máquinas e 

caminhões.  
 

A ênfase na diversificação ocorre em um momento complexo: após a greve dos 
caminhoneiros, o segmento de transporte rodoviário ficou exposto ao tabelamento dos 

fretes – o que, segundo especialistas, pode afetar o lucro. Desde a paralisação dos 
caminhoneiros, no fim de maio, as ações da JSL caíram quase 35% na Bolsa paulista.  
 

A tentativa de ampliar alternativas de receita vem na esteira da experiência da JSL 
com a locadora de veículos Movida, que também abriu capital na B3. Hoje, a “empresa-

mãe” vale R$ 824 milhões na B3, R$ 470 milhões a menos do que a Movida. Embora 
ambas acumulem queda desde o início do ano, as perdas da JSL são bem mais 
expressivas: 50%, ante 12,5% da locadora, considerados os dados do fechamento de 

ontem.  
 

O presidente da JSL, Fernando Simões, diz que o transporte rodoviário ainda é o carro-
chefe do grupo, com cerca de 45% do faturamento. A locadora de veículos vem em 
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segundo, com 30%. O grupo reportou receita líquida consolidada de R$ 7,3 bilhões 
em 2017.  
 

A parcela restante do faturamento está espalhada por outras três divisões, hoje 
subordinadas à transportadora. Com a mudança organizacional proposta, diz Simões, 

cada divisão terá um presidente ou diretor, que poderá definir estratégias de forma 
mais livre. “Todos os nossos negócios têm sinergias”, afirma o executivo, que é filho 

do fundador do grupo, Júlio Simões, e começou a trabalhar na JSL em 1981, aos 14 
anos.  
 

Simões diz que, ao dar mais poder a cada segmento, a JSL conseguirá ter um melhor 
aproveitamento de ativos. A ideia é que uma atividade auxilie a outra: as 

concessionárias de veículos novos poderão alimentar o serviço de locação. Já a área 
de venda de seminovos poderá passar adiante os caminhões usados pelos clientes de 
aluguel.  

 
A divisão Vamos, por exemplo, que faz locação de máquinas e caminhões, também 

vai concentrar as 14 revendedoras da marca MAN, da Volkswagen, que pertencem ao 
grupo. O objetivo da JSL é nomear um CEO para a Vamos.  
 

O outro negócio que deverá ganhar um novo presidente é a CS Brasil, dedicada a 
disputar contratos de transporte no setor público – tanto de equipamentos quanto de 

passageiros. Por fim, as redes de concessionárias de veículos novos do grupo – das 
marcas Volkswagen, Fiat e Ford – ganharão um diretor executivo.  
 

Incertezas  
Para Maurício Lima, sócio do Instituto Ilos, especializado em logística, o setor de 

transporte rodoviário vive um momento de insegurança com o fato de a medida 
provisória do tabelamento do frete ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. “Agora, 
é uma medida que vai ser muito mais difícil de ser derrubada”, afirma.  

 
Por isso, as empresas do setor deverão buscar alternativas de receita além do frete, 

se puderem. Uma delas, segundo Lima, é justamente o aluguel do caminhão, em vez 
da realização do frete completo. “O incentivo ao ganho de produtividade acabou. 
Agora, todo mundo terá de ir a Brasília para negociar uma tabela de frete melhor, em 

vez de melhorar sua operação.”  
 

Apesar de admitir os desafios atuais do setor, o presidente da JSL diz que a variedade 
dos serviços ofertados deixa a empresa menos exposta. Embora os fretes sejam 
relevantes para o negócio, parte de sua receita vem da operação completa da logística 

de grandes negócios.  
 

“É um trabalho customizado”, diz ele, citando que a JSL faz transporte, carregamento 
e gerencia estoques da fabricante de celulose Fibria e da marca Kibon, da Unilever. 

“No caso da Kibon, somos responsáveis por garantir o armazenamento do sorvete na 
temperatura correta”, explica. 
 

Ford considera vender operações na América do Sul, diz Bloomberg 

02/08/2018 – Gazeta do Povo (publicado em 01-08-2018)  

 
Desde 2012, a montadora não apresenta lucro antes de impostos na região. 
Ainda na semana passada, diretor financeiro da montadora falou em 

“redesenho do modelo de negócios” 
 

A Ford Motor está considerando vender suas operações na América do Sul para rivais, 
de acordo com fontes da Bloomberg. A empresa já teria contatado a Fiat Chrysler e a 
Volkswagen a respeito do negócio, além de outros competidores, em busca de 

interessados. Em uma atualização feita uma hora após a publicação, a Ford não negou 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/ford-considera-vender-operacoes-na-america-do-sul-diz-bloomberg-anwvdjun7ash44fzbsz2updx5
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-01/ford-is-said-to-shop-money-losing-south-american-unit-to-rivals


totalmente a notícia, mas informou a Bloomberg que a reportagem está “imprecisa” e 
que a companhia não pretende “deixar o Brasil”. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Desde 2012, a montadora não apresenta lucro antes de impostos na região. A perda 

no mercado local foi de US$ 4,2 bilhões no período. No ano passado, somou US$ 5,8 
bilhões em vendas.  
 

Na semana passada, no anúncio do balanço da empresa, a região foi um dos assuntos 
detalhados. Bob Shanks, diretor financeiro da montadora, disse que o negócio na 

região “não possui uma forte posição competitiva” e que a empresa “não conseguiu 
um retorno apropriado sobre o investimento no mais recente ciclo econômico, que 
vem de 2004 ao presente”. Na ocasião, ele falou em “redesenho significativo do 

modelo de negócios [local] focado em onde jogar e como vencer”.  
 

A venda não é a única alternativa cogitada pelo CEO da Ford, Jim Hackett, de acordo 
com as fontes do site. Colocar as operações à venda seria uma solução coincidente 
com uma restruturação anunciada pela companhia para os próximos 5 anos, com custo 

de US$ 11 bilhões. Isto porque a Ford vem investindo pesado em carros elétricos e 
autônomos - e não teria mais capacidade para manter as fábricas na América do Sul 

sem esperar retornos positivos.  
 
Ao mesmo tempo, analistas consultados pelo site vêem dificuldade na operação de 

venda. Com câmbio instável e risco político, o mercado sul-americano parece uma 
opção pouco atraente no momento. 

 
Só no Brasil, a Ford tem 4 fábricas: Camaçari, São Bernardo do Campo, Tatuí e 
Taubaté. A primeira e maior delas fabrica 912 veículos por dia, ou um a cada 80 

segundos.  
 

Tesla registra receita recorde, mas tem prejuízo de US$ 700 milhões no 

trimestre 

02/08/2018 – G1 (publicado em 01-082018) 

 
Gastos da fabricante dobraram na comparação com o mesmo período do ano passado. Objetivo 

é aumentar ritmo da fabricação de modelo 'popular' para melhorar resultados. 
 

ATesla, fabricante americana conhecida por seus carros elétricos, anunciou nesta quarta-feira 
(1) os resultados do segundo trimestre do ano. A companhia registrou receita recorde de US$ 

4 bilhões, ante US$ 2,79 bilhões no mesmo período do ano anterior. 
 

Por outro lado, a empresa ainda dá prejuízos consideráveis. No segundo trimestre, as contas 
ficaram US$ 717,5 milhões no negativo, contra US$ 336,4 milhões no mesmo período do ano 

passado. 
 
A empresa de Elon Musk encerrou o segundo trimestre com US$ 2,78 bilhões em caixa depois 

de gastar US$ 609,8 milhões em despesas de capital no trimestre. 
 

O fluxo de caixa livre, uma métrica importante da saúde financeira, diminuiu para US$ 739,5 
milhões negativos no segundo trimestre, em comparação com US$ 1 bilhão negativo no 
primeiro trimestre, excluindo os custos de sistemas para seus negócios de energia solar. 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/08/01/tesla-registra-receita-recorde-mas-tem-prejuizo-de-us-700-milhoes-no-trimestre.ghtml
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A empresa no último trimestre cortou suas previsões de gastos e começou a demitir 9%. 
 
O presidente-executivo, Elon Musk, está sob intensa pressão para provar que pode fornecer 

números consistentes de produção do Model 3, considerado um modelo "popular". A marca 
enfrenta uma série de desafios de fabricação desde o ano passado. 

 
A empresa tem negado que precisará levantar dinheiro, mas vários analistas de Wall Street 

esperam um movimento até o final do ano. 
 
Novos desafios para o Model 3 

A saúde financeira da Tesla depende muito do Model 3. O próximo passo da empresa é 
aumentar ainda mais a produção do veículo. "Nosso objetivo é aumentar a produção para 10 

mil do Modelo 3 por semana o mais rápido possível", disse a Tesla. 
 
O plano atual é elevar a produção de 3 mil para 6 mil veículos por semana no final de agosto, 

reforçando expectativas de que a montadora de veículo elétrico liderada por Musk Elon vai 
cumprir sua meta de rentabilidade e fluxo de caixa positivo nos próximos dois trimestres. 

 
O objetivo é fabricar de 50 mil a 55 mil Model 3 no terceiro trimestre. A Tesla afirmou que 
finalmente atingiu a estimativa de produção semanal de cerca de 5 mil carros em julho. 

 
No total, foram produzidos 53.339 veículos no segundo trimestre, sendo que 18.449 foram 

do Model 3. 
 
 

Fabricantes de ônibus têm resultados acima das expectativas no semestre 

02/08/2018 – DCI 

 
Demanda por renovação de frota e ambiente favorável com juros e inflação controlada 
são fatores que impulsionam consumo, e retomada do setor ocorre antes do esperado 

por empresas 
 

 
 

A retomada de consumo interno e crescimento das exportações no 1º semestre 
trouxeram resultados do acima do esperado para fabricantes da cadeia de ônibus. 

Demanda represada e indicadores econômicos criam ambiente de forte recuperação. 
 
“O mercado caiu muito entre 2014 e 2016, o crescimento nas vendas não ocorre por 

aumento de necessidade de transporte, houve uma parada no consumo pela crise.  
 

Esse ano a confiança melhorou com a inflação e juros controlados, além da situação 
cambial favorável às exportações”, avalia o vice-presidente de vendas, marketing e 

pós-vendas da MAN Latin America, José Ricardo Alouche. O grupo, proprietário da 
Volkswagen Caminhões e Ônibus, previa crescimento de 30% nos primeiros seis meses 
do ano, mas atingiu 50%. “Indica um potencial de recuperação antes do esperado”, 

aponta Alouche. 
 

O executivo acredita que a retomada vai engrenar no 2º semestre. “Há perspectiva de 
grandes negócios para sustentar o patamar elevado. Existia um consumo represado, 
clientes que renovavam a frota após três anos de uso seguraram um pouco mais, 

esperando o momento ideal. Acredito que esse momento chegou.” Ele também projeta 
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um 2019 melhor, com maior estabilidade política. “Essa perspectiva de 30% era 
considerada alta, mas o mercado brasileiro reage rápido.” 
 

De acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave) nesta quarta-feira (01), o número acumulado de 

emplacamentos de ônibus nos primeiros sete meses do ano foi de 9.397, crescimento 
de 18,48% sobre igual período do ano passado.  

 
O CEO da Marcopolo, Francisco Gomes Neto, revela que a fabricante de carrocerias 
também obteve resultados melhores do que o imaginado. “Muito acima da nossa 

expectativa de 10% a 20%, crescemos 39% no segmento ônibus.“ Ele atribuiu o 
resultado a necessidade renovação da frota. “Acredito que o segundo semestre será 

mais fraco e 2019 ainda traz dúvidas, por conta da falta de clareza de qual será a 
política econômica. Mas há espaço para crescer e esperamos seguir essa retomada.” 
 

O diretor de negócio ônibus da Marcopolo, Rodrigo Pikussa, conta que a empresa passa 
por um plano de otimização de plantas. “Tínhamos seis fábricas, reduzimos para cinco 

e devemos desativar a unidade Planalto, em Caxias do Sul, no próximo ano. Teremos 
quatro plantas para ter maior eficiência e produtividade.” 
 

O gerente de operações de vendas de ônibus da Scania, Alan Frizeiro, aponta que a 
melhora do consumo começou por uma série de motivos. “A Scania enxerga como 

fatores para a retomada do mercado as exigências de idade média da frota e da lei de 
acessibilidade para transporte público e soluções para combustíveis alternativos, para 
reduzir a emissão de poluentes.  

 
A demanda do operador brasileiro é por menor custo operacional, rentabilidade, 

conforto e segurança.” Frizeiro conta que no ano passado, a fabricante teve 
crescimento de 85% no segmento rodoviário em relação a 2016. “O ano passado já 
começou a trazer mudanças. Foi um aumento sobre uma base pequena, mas a Scania 

foi bem acima. Em 2018, esperamos crescer 32% nas vendas.” 
 

Exportações  
O diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter 
Barbosa, destaca que a empresa teve aumento de 40% nas vendas em 2018 e é a 

empresa que mais exporta ônibus no País. “Foram mais de 2.500 unidades exportadas 
nesse ano, incluindo um contrato de fornecimento de 500 ônibus para o transporte 

urbano da cidade de Lagos, na Nigéria.” 
 
O presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, afirma que 

a empresa bateu recorde de embarques no 1º semestre. “A exportações cresceram 
significativamente e atingimos praticamente 2 mil unidades em 2018, um desempenho 

71% superior ao ano passado.” O executivo conta que a companhia fechou negócios 
com Angola, Moçambique, Nigéria e África do Sul. 

 
Pikussa declara que, pela primeira vez, a Marcopolo fez um lançamento simultâneo de 
um produto no Brasil e no México. “Temos que entender a demanda de cada mercado, 

para adequar a estratégia e alavancar as vendas no exterior. Exportamos para mais 
de 100 países e temos uma estrutura robusta para atender a necessidade, quando ela 

surgir.” 
 

Venda total de veículos novos cresce 7,6% em julho, diz Fenabrave 

02/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 01-08-2018)  
 

A venda de veículos novos no Brasil cresceu 7,6% em julho ante junho, para 217,5 
mil unidades, informou nesta quarta-feira, 1, a Federação Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (Fenabrave), que representa as concessionárias.  

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/venda-total-de-veiculos-novos-cresce-76-em-julho-diz-fenabrave/


Na comparação com julho do ano passado, o volume, que considera automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus, corresponde a uma alta de 17,7%. De janeiro 
a julho, os emplacamentos acumulam 1,384 milhão de unidades, crescimento de 

14,9% sobre igual intervalo de 2017.  
 

Boa parte do crescimento do mercado em julho se deve às vendas diretas, como são 
chamadas as vendas feitas diretamente pelas montadoras a clientes como locadoras, 

frotistas, produtores rurais e taxistas. Diferem, portanto, da venda no varejo, 
representada pelas concessionárias, que vendem para o consumidor comum.  
 

No mês passado, as vendas diretas corresponderam a 45,2% do mercado de veículos 
leves. Antes da crise, essa modalidade costumava ocupar cerca de 30% das vendas. 

Em julho do ano passado, a fatia foi de 39%.  
 
Os automóveis e comerciais leves, que representam mais de 90% do setor, 

registraram 208,5 mil emplacamentos no sétimo mês de 2018, alta de 16,6% em 
comparação a igual mês de 2017 e de 6,9% ante junho. O ano acumula 1,335 milhão 

de unidades vendidas, avanço de 14,1%.  
 
Entre os pesados, as vendas de caminhões atingiram 6,6 mil unidades em julho, 

crescimento de 47,3% ante igual mês do ano passado e de 16,2% na comparação de 
junho. De janeiro a julho, foram 39 mil unidades emplacadas, expansão de 50,1% em 

relação a igual intervalo de 2017.  
 
Os ônibus, por sua vez, tiveram 2,2 mil licenciamentos em julho, alta de 56% em 

comparação a julho do ano passado. Em relação a junho, o segmento avançou 92,3%. 
O ano acumula 9,3 mil unidades vendidas, crescimento de 18,4% em relação a igual 

intervalo do ano passado. 
 

Preço do diesel seguirá mercado internacional a cada 30 dias neste ano 

02/08/2018 – Folha de S. Paulo  
 

Alvo dos caminhoneiros em maio, combustível terá cinco reajustes com base 
em referência da ANP  
 

O governo confirmou nesta quarta-feira (1º) que não mexerá no preço do diesel em 

agosto, apesar da queda das cotações internacionais em julho. 
 

O combustível passará, no entanto, a acompanhar o mercado internacional a partir do 
dia 31 de agosto, com a previsão de cinco reajustes até o fim deste ano. 
 

Os reajustes serão realizados a cada 30 dias, com base no preço de referência 
estabelecido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis) para o 

primeiro dia de cada período. 
 
O preço é revisto diariamente de acordo com as variações do mercado internacional. 

 

  
 
Os reajustes serão calculados com a subtração do desconto de R$ 0,30 do preço de 

referência. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/preco-do-diesel-seguira-mercado-internacional-a-cada-30-dias-neste-ano.shtml


A ANP pode incluir neste valor eventuais gastos adicionais do governo caso o diesel 
passe muito tempo acima do preço esperado para cada mês, o que ainda não ocorreu 
no programa. 

 
Caso a regra valesse para agosto, o litro do diesel nas refinarias poderia cair R$ 0,10 

por litro, de R$ 2,10 para R$ 2 por litro, uma vez que o preço de referência da ANP 
para o último dia de julho foi de R$ 2,3028 (ainda não foi divulgado o valor do dia 1º 

de agosto). 
 
O decreto prevê acompanhamento mensal pela ANP dos gastos com a subvenção, que 

poderão ser de, no máximo, R$ 9,5 bilhões. Ao atingir 95% deste valor, o programa 
será encerrado antecipadamente pelo governo. 

 
Criado para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros, o programa prevê desconto de 
R$ 0,30 no valor de venda do diesel por refinarias e importadores. 

 
A cada 30 dias, o governo transfere recursos do Tesouro para essas empresas. 

 
Na Medida Provisória 847, também publicada nesta quarta com as bases para o 
período restante do programa, o governo preferiu frisar que os descontos são 

concedidos apenas ao diesel rodoviário. 
 

Diferentemente da MP 838, que criou o programa no fim de maio, o texto atual deixa 
claro em seu artigo 6º que a subvenção "será restrita à comercialização de óleo diesel 
rodoviário". 

A medida evita pedido de subvenção por vendas de diesel náutico, usado por 
embarcações. 

 
Além do desconto de R$ 0,30, o governo se comprometeu com os caminhoneiros a 
reduzir em R$ 0,16 a carga tributária federal sobre o diesel. 

 
A promessa eleva a R$ 13,6 bilhões o compromisso do Tesouro com a redução do 

preço do combustível. 
 
Demanda represada por paralisação faz consumo disparar 

 
Com demanda represada pela paralisação dos caminhoneiros, as vendas de diesel no 

país dispararam em junho. 
 
De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (1º) pela ANP (Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), é o maior volume dos últimos 
cinco anos. 

 
Segundo a agência, o mercado brasileiro consumiu 5 bilhões de litros de diesel em 

junho, alta de 33,1% com relação ao mês anterior, que sofreu impacto dos protestos 
pelo país, e de 7,4% com relação ao mesmo mês de 2017. 
 

Os principais fatores para a alta, disse a agência, foram a intensificação do transporte 
de carga após demanda represada em maio e o impacto da subvenção federal, que 

reduziu o preço em 11,47% no mês. 
 
Apesar do aumento no consumo, as importações de diesel caíram 9% em junho, o que 

indica que parte da demanda extra foi atendida com estoques guardados durante a 
paralisação dos caminhoneiros. 

 
No mês, o produto importado respondeu por 14,8% das vendas, contra 21,7% no mês 
anterior. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/greve-dos-caminhoneiros/


Em janeiro, as importações representaram 40% do volume vendido no mercado 
interno. 
 

A escalada dos preços internos afeta as vendas de gasolina, que caíram 16,51% com 
relação a junho de 2017. O combustível se mantém nos menores níveis dos últimos 

cinco anos pelo terceiro mês consecutivo. Na comparação com maio, houve alta de 
2,39%. 

 
O aumento nessa base de comparação reflete a normalização do mercado após dias 
de falta de produtos nos postos durante a paralisação dos caminhoneiros. 

Em 2018, as vendas de gasolina acumulam queda de 11,98%. 
 

Preço médio da gasolina nas refinarias cai 1,10% nesta sexta-feira 

02/08/2018 – Tribuna PR 
  

A Petrobras anuncia que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, 
que entra em vigor nesta sexta-feira, 3, será de R$ 1,9465, indicando queda de 1,10% 

ante o atual de R$ 1,9682. O valor seguia o mesmo desde 28 de julho.  
 
O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. 

Venceu na terça-feira, 31, o prazo do decreto que manteve a subvenção de R$ 0,46 
por litro, em atendimento as reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim 

de maio.  
 
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou no 

Diário Oficial da União (DOU) resolução que regulamenta a metodologia de cálculo da 
subvenção econômica ao óleo diesel, que foi renovada até o fim deste ano por meio 

de medida provisória. 
 

Rota 2030 deverá ser votado até o fim de agosto ou em novembro, diz MDIC 

02/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 01-08-2018)  
 

O Rota 2030 deverá ser apreciado pelo Congresso ou até o fim do mês de agosto ou 
em novembro, disse nesta quarta-feira, 1, o secretário de Desenvolvimento e 
Competitividade Industrial, Igor Calvet, em coletiva de imprensa concedida durante 

evento do setor automotivo em São Paulo.  
 

Segundo ele, como os deputados estarão em campanha em setembro e outubro, não 
será possível realizar a votação da medida provisória em um desses dois meses. 
Portanto, ele disse que está trabalhando com dois cenários: antes do início da 

campanha ou depois do segundo turno.  
 

O Rota 2030, nova política do governo para o setor automotivo, foi anunciado no início 
de julho. O governo, depois do anúncio, passou a ter um prazo de 30 dias para 

publicação do decreto. De acordo com Calvet, o texto já saiu do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e agora está na Receita Federal. Os demais 
órgãos vinculados ao Ministério da Fazenda já aprovaram o texto, com pequenos 

ajustes.  
 

Por ser uma medida provisória, o Rota 2030 tem 120 dias para ser aprovado pelo 
Congresso, a partir da data de publicação do decreto. Se o Congresso apresentar 
barreiras à aprovação, Calvet acredita que uma reedição poderá ser feita depois de 

novembro. O secretário ressaltou que o prazo de 120 dias é suspenso durante o 
período eleitoral.  

 
O secretário disse também que a comissão mista do Congresso que vai analisar o Rota 
2030 já está pronta. Falta apenas a definição do relator e do presidente da comissão. 
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“Quando soubermos os nomes, poderemos ter uma indicação de qual será o prazo 
mais provável”, disse. 
 

Regulamentação do Rota 2030 deve sair até o fim do ano, promete MDIC 

02/08/2018 – Automotive Business (publicado em 01-08-2018)  

 

 
O ministro Marcos Jorge, do MDIC, na abertura do Simea 2018: confiança em 

resolver a regulamentação do Rota 2030 ainda neste governo  
Governo precisa publicar decreto em uma semana e ministério prepara 10 
portarias  
 

Antes que o Rota 2030 entre efetivamente em vigor, muitas regulamentações 
precisam ser editadas para tornar possível a aplicação da nova política industrial para 

o setor automotivo, aprovada em linhas gerais por Medida Provisória publicada no 
último dia 7 de julho.  
 

“Será resolvido neste governo, deveremos aprovar tudo até o fim do ano”, prometeu 
o ministro Marcos Jorge de Lima, titular da pasta do Ministério da Indústria, Serviços 

e Comércio Exterior (MDIC), onde as principais diretrizes do programa foram 
gestadas ao longo de mais de um ano de discussões e embate com o Ministério da 
Fazenda, que bloqueou boa parte dos incentivos fiscais previstos inicialmente.  

 
A primeira e maior regulamentação do Rota 2030 é o decreto presidencial para 

detalhar os vários pontos do programa, como por exemplo metas numéricas e prazos 
exatos para atingir níveis de eficiência energética. Em tese, o documento deve ser 
publicado no Diário Oficial da União até 30 dias depois da assinatura da Medida 

Provisória, até o próximo dia 7, portanto.  
 

“O decreto está quase pronto, faz 10 dias que encaminhamos o texto para análise da 
Receita Federal, mas restam poucas dúvidas. Acho que não teremos problemas em 
aprovar até a semana que vem”, avalia Igor Calvet, secretário de Desenvolvimento e 

Competitividade Industrial do MDIC, que ao lado do ministro Marcos Jorge participou 
em São Paulo da abertura do 27º Simpósio de Engenharia Automotiva, Simea 2018, 

na quarta-feira, 1º.  
 

APROVAÇÃO DA MP NO CONGRESSO 

 

Para que o programa tenha validade efetiva, a Medida Provisória que o criou precisa 
ser aprovada e convertida em lei pelo Congresso Nacional em até 120 dias. “Já foi 

constituída a comissão mista [de deputados e senadores] que vai avaliar a MP e 
encaminhá-la para votação. Há duas janelas para que ela seja votada: no fim de 
agosto ou então como plano B em novembro, depois das eleições”, informa Calvet – 

que não descarta uma possível reedição da MP caso isso seja necessário.  
 

O ministro Marcos Jorge avalia que não haverá problemas em aprovar a MP: “O 
Congresso está comprometido”, confia. Para ele, as dezenas de emendas 
parlamentares já apresentadas ao projeto não deverão desfigurar ou comprometer o 

Rota 2030. “Estamos atentos ao texto. Qualquer emenda para melhorar o programa 
nós acolhemos, mas vamos medir qualquer outro impacto indesejável”, acrescentou.  

 
De acordo com o procedimento parlamentar, o relator da MP poderá aceitar ou rejeitar 
as emendas apresentadas. Ainda mais adiante, a Presidência da República poderá 
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vetar parcialmente artigos da lei caso algum adendo acrescentado na no Congresso 
seja julgado inconveniente.  
 

APÓS O DECRETO, 10 PORTARIAS 

 
Após a publicação do decreto de regulamentação do Rota 2030 esperado para a 

semana que vem, já está no horizonte do MDIC a edição até o fim do ano de 10 
portarias ministeriais, que servem para determinar especificações técnicas dos 
diversos artigos do programa. 

 
 “As linhas gerais dessa regulamentação já estão escritas e a ideia é publicar tudo até 

o fim do ano”, afirma Margarete Gandini, diretora do Departamento das Indústrias de 
Equipamentos de Transporte, sob o mesmo guarda-chuva da Secretaria de 
Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC.  

 
A diretora informou ainda que as portarias deverão ser colocadas em consulta pública 

antes de entrar em vigor. Ela avalia que até o momento as 10 são suficientes para 
regulamentar por completo o Rota 2030, ao contrário do que aconteceu com o 
programa anterior, o Inovar-Auto, que terminou em 2017 sem que todos os seus 

princípios fossem regulamentados.  
 

“Por enquanto contemplamos tudo, mas é preciso considerar que toda política 
industrial é dinâmica, algumas adaptações e mais alguma portaria pode ser 
necessárias ao longo do programa”, ponderou.  

 

Rota 2030 é considerado bom por representantes de indústria e governo 
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Representantes da indústria e governo abrem o Simea 2018 com elogios ao 
Rota 2030 

Fabricantes de veículos e autopeças elogiam o programa no Simea  
 
Mesmo ainda dependente de muitas regulamentações, a nova política industrial para 

o setor automotivo para os próximos 15 anos, contida no programa Rota 2030, foi 
elogiada por representantes da indústria e do governo durante a abertura 27º 

Simpósio de Engenharia Automotiva, Simea 2018, na quarta-feira, 1º, que este ano 
traz como tema “A rota para o futuro da mobilidade”, em consonância com o momento 
de definições.  

 
“A AEA (Associação de Engenharia Automotiva, que organiza o evento) participou 

ativamente das discussões do Rota 2030 durante mais de um ano, mas sabemos que 
ainda há muito trabalho para de fato implantar o programa”, pontuou Edson Orikassa, 
presidente da entidade, que forneceu consultoria técnica para elaboração do projeto.  

 
Ao contrário do que aconteceu com o Inovar-Auto, desta vez o programa setorial 

incluiu benefícios fiscais também para os fornecedores de autopeças, o que recebeu 
elogios de Dan Ioschpe, presidente do Sindipeças, entidade que reúne as principais 
empresas da cadeia de suprimentos dos fabricantes de veículos no País.  
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“É o programa que nossa indústria precisava. Nosso setor se sente 

recompensado pelo que foi proposto. O Sindipeças esteve envolvido nas 
discussões e considera que o apoio à pesquisa e desenvolvimento [das 

empresas de autopeças] é um fator estruturante, diferente dos programas 
anteriores, que permite a inserção do País na cadeia global de produção 
automotiva”, disse Ioschpe.  

 
Na mesma linha, Antonio Megale, presidente da associação nacional de fabricantes de 
veículos, a Anfavea, comemorou a aprovação da Medida Provisória que cria o Rota 

2030 como fator fundamental para reter pesquisa e desenvolvimento do setor no País.  
 

“O Rota 2030 traz a visão de longo prazo que faltava, não é o fim, é só o 

começo. O programa incentiva investimentos estratégicos em pesquisa e 
desenvolvimento, para tornar o País relevante não só como grande produtor 

de veículos, mas também como gerador de tecnologia, especialmente a 
relacionada ao uso de biocombustíveis, que poderíamos perder sem o apoio 
local”, afirmou Megale.  

 
Marcos Jorge de Lima, ministro da Indústria (MDIC), pasta onde o Rota 2030 foi 
gestado, destacou que o programa cria condições para o desenvolvimento no País de 

veículos mais eficientes, econômicos e seguros, com consequente redução de gasto 
de combustível, emissões de poluentes e acidentes de trânsito.  

“Temos uma política moderna, que torna o Brasil atraente para o 

desenvolvimento de tecnologias usadas em toda a cadeia automotiva, em 
linha com grandes centros da Europa e Japão. Precisamos de veículos com 

mais tecnologia para transformar o País em um grande exportador para toda 
a América Latina. Temos capacidade para isso”, destacou o ministro Marcos 
Jorge.  

 
Para Rogelio Golfarb, presidente do Simea deste ano e vice-presidente da Ford América 
do Sul, o Rota 2030 é fundamental para trazer previsibilidade ao setor e direcionar 

investimentos. “Não podemos trabalhar e definir programas futuros sem essas 
diretrizes”, defende. Mas ele reconhece que o programa não resolve todas as questões. 

“Temos ainda muitas batalhas pela frente. É preciso pensar em como o Brasil vai se 
inserir da cadeia global de produção do setor automotivo, para com isso gerar 
crescimento econômico e emprego no País”, sublinhou.  

 

INCENTIVOS SATISFATÓRIOS 

 
Um dos principais articuladores do Rota 2030 no MDIC, Igor Calvet, secretário de 

Desenvolvimento e Competitividade Industrial da pasta, considerou o formato final do 
programa satisfatório para incentivar a indústria local, com a devolução de 10% dos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento feitos para abater do Imposto de Renda 
e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) das empresas, além de prêmios para 

as empresas que superarem metas de eficiência energética e segurança.  
 
“Quando começamos a discutir o projeto, é fato que queríamos dar muito mais 

benefícios a P&D do que o que foi aprovado, mas olhando para a restrição fiscal que o 
País atravessa e a condenação do programa anterior Inovar-Auto na OMC 

(Organização Mundial do Comércio), fizemos o que foi possível, focando [os incentivos 
fiscais] em tecnologias de tendência (que pode elevar o desconto a até 20%).  
 

Além disso, também preservamos o desconto do IPI para atingir metas de eficiência 
energética e segurança, que são ambiciosas e deixarão o País em linha com a União 

Europeia. Somando tudo, avaliamos ser sim suficiente para incentivar o setor a adotar 
as tecnologias necessárias”, defendeu Calvet.  



O secretário também destacou a duração do Rota 2030 e a imposição de padrões 
mínimos de segurança e emissões para todos os veículos vendidos no País, sejam 
importados ou nacionais. “São padrões que melhoram o produto no horizonte de longo 

prazo. Pela primeira vez temos uma política industrial que perpassa o período eleitoral 
e dá uma visão de 15 anos à frente”, disse.  

 

Governo desenha Plano Nacional de Eletromobilidade 
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Documento prometido para novembro deste ano trará diretrizes para a 
expansão do segmento no Brasil  
 

Depois de anunciar o Rota 2030 e definir a redução do IPI para carros híbridos e 
elétricos, o governo trabalha agora na elaboração do Plano Nacional de 
Eletromobilidade, proposta de diretrizes para estimular o mercado do segmento no 

Brasil, reduzindo o abismo que separa a frota brasileira da presente em países 
desenvolvidos.  

 
O projeto foi anunciado pelo ministro do Desenvolvimento, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), Marcos Jorge de Lima. Na quarta-feira, 1º, ele participou da abertura 

do Simea, evento promovido pela AEA, Associação de Engenharia Automotiva. A 
promessa dele é apresentar o programa em novembro de 2018 com visão para os 

próximos quatro anos.  
 
A pasta identificou a demanda por estruturar um plano durante as discussões grupo 

de trabalho de veículos híbridos e elétricos, o GT7, formado para desenhar as medidas 
para o Rota 2030. Entre os integrantes do time estavam montadoras, entidades 

ligadas ao setor de energia, além de fornecedores de tecnologia e componentes. 
 
 “Percebemos esta necessidade e decidimos trabalhar em uma proposta dentro do 

governo”, contou Ricardo Zomer, analista da secretaria de desenvolvimento e 
competitividade industrial do MDIC, que também participou do Simea. Segundo ele, o 

ministério é o órgão que capitaneia a iniciativa.  

POLÍTICAS PÚBLICAS E VISÃO DE LONGO PRAZO 

 
Zomer conta que o documento pretende unificar o debate sobre eletromobilidade, que 

hoje está disperso entre os vários elos que podem ser impactados pela expansão do 
setor. Além disso, o plano pretende desenhar estratégias de longo prazo e propor 

políticas públicas que viabilizem a expansão deste mercado.  
 

“Nenhum país maduro conseguiu desenvolver um mercado interessante de 

veículos elétricos sem oferecer incentivos. Vamos ter de resolver isso no 
nosso contexto de restrição fiscal”, diz. 
 

Além de reunir empresas e entidades envolvidas no tema, a iniciativa engloba também 

o Promob-e, projeto de coordenação técnica entre Brasil e Alemanha desenhado para 
que o país europeu transfira a sua experiência no setor e contribua para o surgimento 
de um mercado nacional de carros elétricos. A ideia é entender assim aspectos como 

quais incentivos são mais efetivos e quem deve assumir a responsabilidade de 
desenvolver a infraestrutura de recarga.  
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As respostas para cada problema serão esboçadas por subgrupos de trabalho, cada 
um deles focados em um assunto: viabilidade econômica da tecnologia, baterias, 
regulamentação da energia e do produto, desenvolvimento da cadeia produtiva e 

capacitação e o desenho de um segmento de veículos elétricos levíssimos, para um ou 
dois ocupantes.  

 
“É algo muito positivo para a mobilidade urbana, mas que ainda não tem presença no 

Brasil”, diz Zomer. Ele acredita que é justamente nas grandes cidades onde que a 
eletrificação vai avançar de forma consistente.  
 

BRASIL COMBINARÁ ELÉTRICOS COM TECNOLOGIA FLEX 

 
A Anfavea, entidade que representa as montadoras, calcula que foram vendidos 3,2 
mil veículos eletrificados no Brasil em 2017, volume pífio, que responde a apenas 0,2% 

do mercado total do ano. Segundo Zomer, para aumentar esta participação será 
preciso desenhar atuação ampla e conjunta. 

 

“Precisamos trabalhar para que o Brasil não seja expectador dos avanços 
globais, mas assuma papel de protagonista com o desenvolvimento de 

soluções interessantes localmente”, avalia. 
 

O analista entende que o Brasil terá fórmulas próprias para a eletromobilidade, 
combinando a propulsão com energia elétrica ao carro flex, que já é uma matriz mais 

limpa do que os combustíveis fósseis que dominam a maior parte do mundo. “A 
eletrificação será gradual, com o avanço dos sistemas elétricos nos veículos e a 
coexistência entre a nova tecnologia e os veículos bicombustíveis tão presentes na 

nossa frota”, resume.  
 

Paccar, dona da DAF caminhões, reporta lucro líquido recorde para um 1º 

semestre 
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A partir da esquerda, modelos de caminhões Peterbilt 579, DAF XF e 

Kenworth T680, todos do Grupo Paccar 
 
Companhia encerra o período com ganhos de US$ 1,07 bilhão; receita sobe 

28%, para US$ 11,4 bilhões  
 

O Grupo Paccar, dono das marcas de caminhões DAF, Kenworth e Peterbilt reportou 

lucro líquido recorde para um primeiro semestre. Em comunicado, a companhia 
informa que seus ganhos atingiram cifra de US$ 1,07 bilhão ou de US$ 3,04 por ação 
no acumulado dos seis primeiros meses deste ano. Em iguais meses de 2017, o grupo 

havia registrado lucro de US$ 683,3 milhões, o que representa um crescimento acima 
de mais de 50%. 

 
O faturamento líquido com as vendas globais de veículos bem como com a oferta de 
serviços financeiros rendeu à companhia US$ 11,46 bilhões de janeiro a junho, 

aumento de 28,1% sobre os US$ 8,94 bilhões apurados em iguais meses de 2017. 
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“Os resultados financeiros da Paccar refletem a grande demanda global por caminhões, 
que aumentou a produção e a participação de mercado da Paccar, e a forte venda de 
peças pós-vendas”, destacou o CEO do grupo, Ron Armstrong. 

 
A Paccar Parts, divisão de autopeças para o mercado de reposição, também elevou o 

Ebit (lucro antes de juros e impostos), que passou de US$ 302 milhões (no primeiro 
semestre de 2017) para US$ 386,3 milhões no fechamento da primeira metade de 

2018.  
 

Volksbus lança primeiro chassi de três eixos 

02/08/2018 – Automotive Business (publicado em 01-08-2018)  
 

 
Lançamento da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem motor Cummins de 360 
cv e câmbio automático ZF 
/08/2018 | 16h41 

Modelo feito em parceria com o BMB é atração na Lat.Bus & Transpúblico  
 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus leva à Lat.Bus & Transpúblico (até 2 de agosto no 
Transamérica Expo Center) seu primeiro chassi de ônibus com três eixos. O 
Volksbus 18.330 OT 6x2 foi desenvolvido em parceria com o BMB, centro de 

customização exclusivo da MAN Latin America instalado em Resende (RJ) ao lado da 
montadora. 

 
O modelo 18.330 OT 6x2 é equipado com motor Cummins de 360 cv e transmissão 
automática ZF Ecolife com retarder integrado. A primeira unidade desse tipo foi 

preparada para uma equipe de futebol. Recebeu carroceria Irizar i6s.  
 

Também na feira a montadora lança a versão do micro 9.160 OD, com novo eixo 
Meritor MS 15-124 reforçado.  
 

Seu peso bruto total (PBT) passou de 9,2 para 9,4 toneladas. O chassi 9.160 OD Urban 
tem entre-eixos de 4,3 metros para uso urbano ou 4,5 m para fretamento e turismo, 

permitindo carrocerias até 9 metros.  
 

RECORDE EM EXPORTAÇÕES 

 
A Volksbus vive seu melhor momento no mercado externo. Neste primeiro semestre 

enviou 1,8 mil unidades para diferentes mercados, registrando alta de 70% sobre o 
mesmo período do ano passado. De todos os ônibus exportados por montadoras 

instaladas no Brasil, 26,7% têm a marca Volkswagen. 
 
O Peru se tornou um dos principais destinos na América do Sul, com mais de 400 

chassis enviados no primeiro semestre. Argentina e Chile são dois outros mercados 
importantes. Para países africanos como Angola, Moçambique, África do Sul e Nigéria 

foram entregues mais de 600 Volksbus.  
 
O México também impulsiona as exportações e a empresa fechou em apenas dois 

negócios a venda de 750 unidades àquele país. As entregas serão feitas nos próximos 
meses.  
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Qual é o futuro do automobilismo diante do avanço dos carros autônomos? 
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O implacável avanço dos carros automatizados pode provocar transformação até no 
automobilismo, esporte que ganha grande força no mundo desde os anos 1950.  

 
Foi esta perspectiva que fez o piloto Lucas Di Grassi, que já passou pela Formula 1 e 

pela Stock Car, apostar na Formula E, corrida de veículos elétricos criada em 2012 e 
da qual já foi campeão.  
 

Agora, com alguns anos de experiência na competição alternativa, ele dá um passo 
mais ambicioso como CEO da Roborace: quer criar um campeonato de carros 

autônomos já em 2019. 
 

“O automobilismo sempre foi o espaço onde nasceram uma série de 
tecnologias importantes que chegaram o mercado depois. Nos próximos 15 

anos o carro vai mudar mais do que nos últimos 100 anos, com busca por 
eficiência energética e automação, coisas que não passam nem perto do 

esporte hoje. Com isso, vai acontecer um distanciamento. “No longo prazo, 
o automobilismo vai perder a relevância para a indústria tradicional”, disse 

em apresentação no Simea, evento da AEA que começou na quarta-feira, 1º.  

 

 
Para o piloto, o esporte está em uma encruzilhada, já que se baseia em tecnologias 
que no longo prazo serão ultrapassadas na indústria de veículos, com pouca eficiência 

e segurança. Para ele, prova deste afastamento dos interesses são os bons resultados 
que a Formula E tem, com a participação de grande parte das montadoras, que usam 

a categoria como laboratório. É justamente isso que ele quer reproduzir na Roborace.  
 
“Diferentemente do que acontece em outras categorias, antes de realizar a corrida 

estamos desenvolvendo um carro, já que estamos falando de uma tecnologia que 
ainda não existe”, conta. Em paralelo, a empresa busca formar as equipes para realizar 

a primeira temporada já no ano que vem. 
 
O plano soa um tanto mirabolante mas, segundo Di Grassi, já teve uma demonstração 

importante de que pode ser concretizado: o automóvel-laboratório da Roborace 
completou a subida do circuito de Godwood, na Inglaterra, no começo de julho 

passado. O piloto garante que toda a condução foi feita pelo software, algoritmos e 
inteligência artificial instalados no veículo, sem qualquer interferência remota. “Apenas 
limitamos a velocidade a 150 km/h por questões de segurança”, diz Di Grassi.  

 

QUEM VAI LEVANTAR O TROFÉU? 

Ele reconhece que faltaria apelo emocional em uma competição sem seres humanos 

para subir no pódio para levantar o troféu. Por isso, a empresa formulou regras para 
reconhecer a melhor interação entre homem e máquina. “Teremos carros autônomos 
que contarão com espaço para o piloto, que vai conduzir o veículo nas primeiras 10 

voltas.” A ideia é que, nessa primeira etapa, o automóvel aprenda a pista com a 
pilotagem do profissional.  
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No pit stop, o piloto desce e as cinco últimas voltas, com o carro em modo totalmente 
automatizado, vão mostrar qual equipe extraiu o melhor da combinação entre as 
habilidades orgânicas e digitais.  

 
O plano da Roborace é exigir que a competição aconteça com carrocerias comuns a 

todas as equipes, valorizando o melhor desenvolvimento de software e powertrain. 
“Assim todo mundo se concentra no que é realmente importante para a indústria e o 

custo fica mais baixo porque ninguém precisará investir em aerodinâmica, por 
exemplo.” 

 

Demanda de montadoras por pneu sobe, mas setor prevê desaceleração 

02/08/2018 – Folha de S. Paulo 

 
Houve alta de 2,3% nas vendas do primeiro semestre em relação ao mesmo 
período de 2017  
 

O fornecimento de pneus para montadoras impulsionou o setor no primeiro semestre 
deste ano, mas as perspectivas são negativas, segundo a Anip (associação que 

representa a indústria nacional). 
 
Foram comercializadas 28,8 milhões de unidades nos seis primeiros meses de 2018, 

uma alta de 2,3% em relação ao mesmo período de 2017. 
O aumento, porém, não foi homogêneo: enquanto a venda de itens para fabricantes 

de veículos subiu 28,3%, o mercado de reposição caiu 4,6%. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pneus de carros da Fórmula 1 - Eduardo Anizelli - 5.nov.15/Folhapress  
 

A demanda de montadoras tem crescido com o maior número de companhias optando 
por utilizar uma frota própria, decisão ainda mais comum após a paralisação de 

caminhoneiros, diz Klaus Curt Müller, presidente da entidade. 
 
“A venda para reposição [que representa mais de 60% dos negócios] tem permanecido 

praticamente igual, e o incremento das importações [de produtos mais baratos] nos 
preocupa”, afirma Müller. 

 
A tendência é que a alta do volume comercializado para montadoras desacelere e que, 
se o mercado nacional não ganhar representatividade, haja uma retração.  

 
“Deveremos encerrar este ano com uma produção próxima a 4 milhões de pneus no 

setor de reposição, nível similar ao de 2017”, diz Rodrigo Alonso, gerente sênior da 
Dunlop. 

 
“Na venda para montadoras, deverá haver uma melhora não só por um crescimento 
[da demanda] como por novos projetos.” Além de linhas da Volkswagen e Fiat, a 

empresa passou a atender a Toyota neste ano. 
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Alento externo 

 
A paralisação dos caminhoneiros, que levou à interrupção da produção de algumas 

fábricas, e o crescimento do país abaixo do previsto fizeram a Michelin projetar um 
resultado local pessimista.  

 
A tendência é que o setor de reposição siga estagnado até o fim deste ano e que o 
fornecimento para montadoras perca um pouco de força, afirma Nour Bouhassoun, 

presidente da companhia na América do Sul. 
A empresa tem priorizado mais exportações para compensar o mercado interno. 

A fábrica de Manaus da Levorin, que faz pneumáticos para motos e bicicletas e foi 
adquirida pelo grupo em 2016, receberá R$ 100 milhões para abastecer o mercado 
externo com pneus da marca Michelin. 

 
“Todo ano investimos mais de R$ 60 milhões em tecnologia e novos produtos. Os único 

planos que estão em pausa são os aumentos de capacidade produtiva, que requerem 
mais previsibilidade.” 
 

8 mil 
são os funcionários no país. 
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