
 

 

03 DE AGOSTO DE 2018 

Sexta-feira 

 PRAZO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE CONVERSÃO DE MULTAS DO 

IBAMA VAI ATÉ O DIA 15 DE AGOSTO 

 ENTRADA DE CAPITAL EXTERNO DESACELERA PARA US$ 600 MILHÕES 

 BRASIL TERIA MAIS DE R$ 4 BI PARA INVESTIR SE TIVESSE REFORMADO A 

PREVIDÊNCIA 

 GRUPO QUE REPRESENTA EMPRESAS BRASILEIRAS NOS EUA VAI ACABAR 

 INDÚSTRIA OPERA 13,7% ABAIXO DO PICO DE PRODUÇÃO REGISTRADO EM MAIO 

DE 2011 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL AVANÇA EM 22 DOS 26 RAMOS INVESTIGADOS EM JUNHO 

 TRAJETÓRIA PERMANECE DE RECUPERAÇÃO BEM GRADUAL NA INDÚSTRIA, DIZ 

IBGE 

 PEDIDOS DE FALÊNCIAS CAEM 22,5% NO ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ JULHO 

 SESI É TOP OF MIND EM SERVIÇOS E PESQUISA APLICADA EM SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO 

 SETOR DE SERVIÇOS DO BRASIL CRESCE EM JULHO PELA PRIMEIRA VEZ EM QUATRO 

MESES, MOSTRA PMI 

 A BATALHA DOS TRABALHADORES QUE VIRARAM “CONTA PRÓPRIA” DEPOIS DA 

CRISE 

 INSS COBRA DE VOLTA VALORES PAGOS NA DESAPOSENTAÇÃO 

 DÓLAR FECHA ESTÁVEL A R$ 3,76 APESAR DE TENSÕES ENTRE EUA E CHINA 

 IPC-C1 (BAIXA RENDA) SOBE 0,25% EM JULHO ANTE 1,52% EM JUNHO, AFIRMA 

FGV 

 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DA CELESC CRESCE 6,2% NO 2º 

TRIMESTRE 

 ANTT TRABALHA EM NOVA TABELA DE FRETE MÍNIMO 

 ANP CONFIRMA MANUTENÇÃO DO PREÇO DO DIESEL PARA O MÊS DE AGOSTO 

 PREJUÍZO DE EIXO SUSPENSO PODE SER ABATIDO DE DÍVIDA 
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 DECRETO REGULAMENTA SUBVENÇÃO ECONÔMICA AO DIESEL RODOVIÁRIO 

 RELAÇÃO ETANOL/GASOLINA FECHA JULHO EM 61,48%, APONTA FIPE 

 APÓS FRETE TABELADO, EMPRESAS OPTAM POR FROTA PRÓPRIA E PODEM 

PRESSIONAR AINDA MAIS TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO AVALIAM TER FROTA PRÓPRIA CONTRA TABELA DO 

FRETE 

 TRUMP SUSPENDE NORMAS AMBIENTAIS IMPOSTAS À INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 SCANIA LANÇA CAMINHÕES MAIS “LIMPOS” 

 PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS COMEÇA NESTE MÊS; 

CONFIRA O CALENDÁRIO 

 FORD FORA DA AMÉRICA DO SUL? ESPECIALISTA TRAÇA SAÍDA POSSÍVEL 

 WEG ENTRA EM NOVA ÁREA DE NEGÓCIO COM PROJETO DE BATERIAS PARA 

DISTRIBUIDORA NOS EUA 

 INVESTIMENTOS CRESCEM NO RASTRO DOS CARROS ELÉTRICOS 

 TENNECO TEM NOVO RESPONSÁVEL PARA O MERCADO DE REPOSIÇÃO NO SUDESTE 

 LUCRO DA CADEIA AUTOMOTIVA VAI PARA AS MÃOS DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA, 

ALERTA ROLAND BERGER 

 VOLKSWAGEN ELEVA RECEITA COM VENDAS RECORDES NO SEMESTRE 

 ALLISON VAI FORNECER TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA MERCEDES 

 VENDA DE MOTOS EM JULHO É A 3ª PIOR DO ANO, COM 76,2 MIL UNIDADES 

 CO2 USADO PARA PRODUZIR INSUMO INDUSTRIAL PELA PRIMEIRA VEZ 
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CÂMBIO 

EM 03/08/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,712 3,713 

Euro 4,305 4,306 
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Entrada de capital externo desacelera para US$ 600 milhões 

03/08/2018 – Folha de S. Paulo (publicado me 02-08-2018) 
 

O Brasil foi um dos países onde houve maior desaceleração em entrada de capital no 
segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano, de acordo com o 
Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês).  

 
De acordo com os dados da organização, o Brasil registrou entrada de US$ 600 milhões 

no segundo trimestre, enquanto no período de janeiro a março houve entrada de US$ 
11 bilhões, totalizando US$ 11,6 bilhões no primeiro semestre de 2018. O resultado 
mostra um avanço na comparação com os primeiros seis meses de 2017, quando a 

entrada de capital estrangeiro no Brasil foi de US$ 8,1 bilhões.  
 

Considerando os números do segundo trimestre, o IIF apontou que Índia, Polônia, 
Brasil, Argentina e Turquia registraram “a maior desaceleração entre os mercados 
emergentes na comparação com o primeiro trimestre”. Nos cálculos do instituto 

referentes ao primeiro semestre, outros cinco países emergentes superaram o Brasil 
em termos de entrada de capital estrangeiro: China (US$ 73,7 bilhões), Índia (US$ 32 

bilhões), Turquia (US$ 24 bilhões), México (US$ 22 bilhões) e Argentina (US$ 21,7 
bilhões).  
 

O IIF apontou, ainda, que os mercados emergentes como um todo registraram entrada 
de US$ 11,9 bilhões em julho, acelerando em relação aos resultados de junho, quando 

houve entrada de US$ 10,6 bilhões. “Após dois meses de saída, a carteira líquida de 
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não-residentes se abriu para mercados emergentes e houve fluxo positivo para essas 
economias em julho”, apontaram os economistas Emre Tiftik e Scott Farnham, do IIF. 
De acordo com eles, a América Latina atraiu o maior número de entradas de capital 

(US$ 7,2 bilhões).  
 

Dólar  
O IIF afirma ainda que o dólar está próximo de patamares recordes ante moedas de 

países emergentes por causa do estresse nesses mercados e pela recente fraqueza do 
yuan. Além disso, a entidade aponta que as tensões na área comercial colaboram para 
o movimento.  

 
Na opinião do IIF, o dólar deve se fortalecer mais diante de divisas emergentes, no 

quadro atual. O instituto lembra que a moeda reage também às variações dos preços 
das commodities, como o petróleo.  
 

O IIF aponta ainda que o dólar está mais fraco em relação a moedas de economias 
fortes. Nesse caso, o dólar está mais fraco graças a diferenciais nas taxas de juros, 

nota o instituto em breve relatório.  
 
Nessa quinta-feira, 2, no Brasil, o dólar fechou estável, valendo R$ 3,75. No exterior, 

a moeda americana registrou valorização.  
 

Brasil teria mais de R$ 4 bi para investir se tivesse reformado a Previdência 

03/08/2018 – CNI (publicado me 02-08-2018) 
 

Os números são do Previdenciômetro, ferramenta da CNI, que mostra ao país 
a importância das mudança nas regras para aposentadoria 

 

 

 
Mais de R$ 4 bilhões é o valor da economia que o Brasil teria feito até esta quinta-

feira (2) se a reforma da Previdência estivesse valendo desde 1º de junho de 2017. 
Com esse dinheiro, seria possível construir 2.670 quilômetros de estradas ou 63.562 

moradias populares ou, ainda, 963 escolas. 
 
Os números são do Previdenciômetro, ferramenta criada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), que é atualizada a cada segundo e mostra ao país a 
importância das mudança nas regras para aposentadoria. 

 
Para a CNI, a reforma da Previdência deve ser um compromisso inadiável de todos os 
candidatos às eleições de outubro, pois as mudanças só serão possíveis se houver 

consenso político no governo e no Congresso Nacional. 
 

“Não há escapatória. O Brasil terá de fazer a reforma da Previdência para não agravar 
ainda mais a crise fiscal do país. Quanto mais cedo fizermos a reforma, melhor para 

as contas públicas e para o crescimento da economia", afirma o presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade. 
 

Os valores da economia exibidos no Previdenciômetro foram calculados a partir de 
projeções feitas pelo Ministério da Fazenda e representam a diferença entre os gastos 

projetados com a manutenção das regras previdenciárias atuais e os gastos projetados 
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com a mudança dos critérios para a aposentadoria, de acordo com a reforma que está 
parada no Congresso.   
 

Grupo que representa empresas brasileiras nos EUA vai acabar 

03/08/2018 – Bem Paraná  

 
Em meio à guerra comercial patrocinada pelo governo do presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, o BIC (Brazil Industries Coalition), principal grupo de defesa 
de empresas brasileiras em Washington, vai fechar.  
 

O motivo é a redução de investimentos para financiar os trabalhos da associação, 
criada em 2000, segundo segundo pessoas próximas ao BIC.  

 
Embraer, Instituto Aço Brasil, CNI (Confederação Nacional da Indústria), Apex 
(promotora de exportações) e associações dos setores elétrico e têxtil são algumas 

das empresas e entidades que são ou já foram ligadas ao BIC.  
 

A diretoria do grupo está vaga desde a saída de Antonio Josino Meirelles, em fevereiro. 
A equipe de funcionários ficou mais enxuta. O site oficial do BIC não está mais no ar.  
As alternativas para as empresas são buscar escritórios de lobby nos EUA —onde é 

atividade legal, ao contrário do Brasil— ou associações americanas do setor para 
defender seus interesses, o que poderia ser mais oneroso.  

 
"O BIC não deveria ser extinto, somos contra", disse o presidente-executivo do 
Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes.  

 
O grupo teve papel importante nas negociações com o governo americano em meio à 

guerra comercial, trabalhando com advogados, Mdic (Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços) e embaixada brasileira.  
 

O Brasil acabou isento da tarifa de 25% sobre o aço imposta a países da União 
Europeia, Canadá e México.  

 
"O grupo tem credibilidade para se comunicar com o Executivo e o Legislativo. Não é 
possível marcar uma agenda em Washington sem experiências passadas", diz Lopes, 

que tentará buscar uma solução financeira para evitar o fechamento.  
 

A situação agora está mais estável no que diz respeito ao aço. "Mas seria uma visão 
de curto prazo imaginar que vamos deixar de ter pauta com os EUA", afirma Lopes.  
 

A CNI, uma das principais associadas, afirmou que a participação de empresas 
brasileiras em associações no exterior tornou-se onerosa por causa de crise 

econômica, dólar caro e alta tributação sobre remessas internacionais.  
Disse, no entanto, que o mercado norte-americano continua como prioridade para a 

indústria brasileira.  
 
A Apex-Brasil disse que sempre colaborou com as atividades do BIC e que acatou a 

decisão "tendo em vista os crescentes problemas de financiamento de suas 
atividades".  

 
A falta de recursos não é novidade para a associação, segundo Welber Barral, consultor 
de comércio internacional e ex-presidente do conselho do BIC. "E aí começa um ciclo 

vicioso: com poucos recursos, oferece poucos serviços e tem menos associados", diz.  
 

Apesar disso, reconhece que a BIC tem papel importante na defesa dos interesses 
brasileiros e que costumava organizar eventos junto a universidades e centros de 
pesquisa.  

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/grupo-que-representa-empresas-brasileiras-nos-eua-vai-acabar


A Abinee (associação da indústria elétrica e eletrônica), outra associad, deu menos 
peso ao papel do grupo. Afirmou que usava pouco os seus serviços e que a embaixada 
brasileira dá conta de ajudar nas missões.  

 
O BIC não se pronunciou oficialmente sobre a mudança ou sobre a data de 

encerramento das atividades. 
 

Indústria opera 13,7% abaixo do pico de produção registrado em maio de 
2011 

03/08/2018 – Tribuna PR (publicado me 02-08-2018) 

 
A alta de 13,1% registrada pela indústria em junho ante maio reduziu a distância entre 

o patamar de produção atual e o ponto mais elevado já registrado na série histórica 
da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 
Na divulgação de maio, o patamar de produção estava mais de 20% aquém do ápice 

já registrado, em nível semelhante ao de dezembro de 2003. Em junho, o patamar de 
produção está 13,7% menor que o auge alcançado em maio de 2011, em nível 
semelhante ao de maio de 2009. 

 
A fabricação de bens de capital estava 31,0% abaixo do pico de produção registrado 

em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operavam 21,4% 
aquém do ápice de produção visto em junho de 2013. 
 

“Bens de capital e bens de consumo duráveis, mesmo liderando as altas em junho, 
ainda estão com distanciamento do pico de produção maior que o da média da 

indústria, porque tiveram perdas importantes anteriores”, apontou André Macedo, 
gerente na Coordenação de Indústria do IBGE. 
 

O Índice de difusão, que mede a proporção de itens com avanço na produção, passou 
de 29,3% em maio para 50,4% em junho. 

 

Produção industrial avança em 22 dos 26 ramos investigados em junho 

03/08/2018 – Tribuna PR (publicado me 02-08-2018) 

 
A indústria registrou crescimento na produção em 22 das 26 atividades pesquisadas 

na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

Nove delas tiveram alta recorde na produção no período: alimentos, bebidas, 
vestuário, calçados, produtos de madeira, celulose, minerais não metálicos, móveis e 

máquinas e materiais elétricos. As principais influências positivas para a média global 
foram dos acentuados avanços de veículos automotores, reboques e carrocerias 

(47,1%) e de produtos alimentícios (19,4%). 
 
“Em linhas gerais, aqueles que recuaram em maio mostraram recuperação para esse 

mês (junho). Até porque o mês de maio teve uma redução muito intensa, com 
paralisações em plantas industriais.  

 
Então a retomada da produção para o ritmo normal é claro que levaria a um maior 
ritmo para esses setores e para o total da indústria”, explicou André Macedo, gerente 

da Coordenação de Indústria do IBGE. 
 

Outros avanços relevantes em junho ante maio ocorreram em bebidas (33,6%), 
produtos de minerais não metálicos (20,8%), celulose, papel e produtos de papel 
(17,9%), produtos de borracha e de material plástico (12,5%), outros produtos 
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químicos (7,3%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (14,6%), produtos de 
metal (11,1%), móveis (28,5%), perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de 
higiene pessoal (19,0%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (13,5%), 

máquinas e equipamentos (5,6%), couro, artigos para viagem e calçados (14,5%), 
produtos de madeira (17,6%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos (7,1%) e metalurgia (2,5%). 
 

Na direção oposta, entre as três atividades com perdas na produção em junho, a mais 
relevante foi a de outros equipamentos de transporte (-10,7%), com a segunda taxa 
negativa consecutiva, acumulando uma perda de 24,0% nesse período. 

 
“Em outros equipamentos de transportes a perda foi na produção de motocicletas. 

Talvez a Copa do Mundo tenha causado essa antecipação de férias coletivas para 
(empregados das fábricas de) motocicletas, mas foi o único segmento com queda 
dentro de bens de consumo duráveis”, atentou Macedo. 

 

Trajetória permanece de recuperação bem gradual na indústria, diz IBGE 

03/08/2018 – Tribuna PR (publicado me 02-08-2018) 
 
A indústria mostrou em junho que mantém a trajetória de recuperação gradual da 

produção, avaliou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
O avanço de 13,1% na produção em junho ante maio sucedeu a uma queda de 11,0% 
registrada no mês anterior sob a influência da greve de caminhoneiros. Os dados são 

da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física, divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo 
IBGE.  

 
“Temos a maior parte dos segmentos industriais avançando, todas as categorias de 
uso com crescimento, e não por acaso o total da indústria aumentando 13,1%, maior 

avanço da série histórica”, apontou Macedo. “A alta de junho não só recupera a queda 
de maio como deixa a indústria em patamar superior ao de abril”, completou.  

 
Na passagem de maio para junho, 15 das 22 atividades pesquisadas superaram o 
patamar de produção de abril.  

 
Entre as categorias de uso, apenas os bens de consumo duráveis não conseguiram em 

junho superar o nível de produção de antes da greve, apesar do crescimento 
acentuado de junho. Entretanto, o pesquisador alerta que o resultado positivo precisa 
ser visto com alguma cautela, diante do cenário de incerteza na economia do País nos 

próximos meses.  
 

“O resultado de dois dígitos pode dar uma impressão de ser melhor do que está. Ainda 
não recupera todas as perdas do passado. O patamar de produção ainda está 

ligeiramente abaixo do que estava em dezembro de 2017. A alta de dois dígitos e 
disseminada entre as atividades pesquisadas não pode ser confundida com trajetória 
consolidada da produção industrial”, alertou Macedo.  

 
Os níveis de confiança de consumidores e empresários ainda baixos e o cenário de 

incertezas elevadas, por conta também de indefinições que cercam a corrida eleitoral, 
trazem ressalvas e se faz necessário aguardar as próximas leituras da pesquisa para 
avaliar melhor a saúde do setor industrial, opinou Macedo.  

 
“Claro que a situação já foi pior, mas tem um caminho importante a ser percorrido 

para que recupere as perdas do passado. Os níveis de confiança de consumidores e 
de empresários estão aquém do que já foram no passado. Recuperaram alguma perda, 
há estímulo maior de investir e de consumir do que num passado recente, mas já 

esteve muito à frente”, contou o pesquisador.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/trajetoria-permanece-de-recuperacao-bem-gradual-na-industria-diz-ibge/


O gerente do IBGE ressalta que não é possível dissociar a produção industrial da 
demanda doméstica. A indústria tem sido beneficiada pelo avanço das exportações, 
mas também necessita que o mercado de trabalho caminhe favoravelmente, com 

menos desempregados no País.  
 

“Existe melhora, mas ainda está abaixo do patamar registrado no final do ano passado. 
É como se, passados seis meses, a produção ainda estivesse ali no mesmo patamar 

do fim de 2017”, concluiu.  
 
Copa do Mundo  

A Copa do Mundo de Futebol, realizada na Rússia, pode ter reduzido a magnitude de 
crescimento da produção industrial do País no mês de junho em relação ao mesmo 

período de 2017, avaliou Macedo. A indústria teve expansão de 3,5% em junho ante 
igual período do ano anterior, com avanços em 15 das 26 atividades investigadas.  
 

“Não tem como mensurar o efeito Copa, mas, em dia de jogos do Brasil, tem redução 
de jornada ou de dias de trabalho naquelas indústrias que não atuam de forma 

continuada. Para esse tipo de comparação em relação ao mesmo mês do ano anterior, 
a Copa pode ter contribuído negativamente para o resultado”, opinou Macedo.  
 

O segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias teve expansão de 
26,7%, enquanto o de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis 

registrou elevação de 11,4%, as duas maiores influências positivas na formação da 
média da indústria no mês.  
 

Outras contribuições positivas relevantes foram de bebidas (13,6%), celulose, papel e 
produtos de papel (7,0%), indústrias extrativas (1,6%), metalurgia (3,3%) e produtos 

de minerais não metálicos (4,8%).  
 
Na direção oposta, a principal influência negativa foi de produtos alimentícios (-2,8%), 

embora também tenham registrado perdas significativas os setores de outros 
equipamentos de transporte (-14,4%), produtos têxteis (-8,0%), produtos diversos (-

10,4%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-5,1%) e outros produtos 
químicos (-1,9%). 
 

Pedidos de falências caem 22,5% no acumulado de 12 meses até julho 

03/08/2018 – Tribuna PR (publicado me 02-08-2018) 

 
Os pedidos de falências por empresas tiveram queda de 22,5% no acumulado dos 
últimos 12 meses até julho, na comparação com o período equivalente anterior, 

revelam dados nacionais da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). 
 

“O movimento de queda está atrelado à melhora nas condições econômicas desde o 
ano passado, que permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos 

indicadores de solvência”, afirma a entidade em nota. “A continuidade desse processo 
dependerá de uma retomada mais consistente da economia”, ressalta. 
 

Na mesma base de comparação, as falências decretadas tiveram alta de 16,2%, ao 
passo que os pedidos de recuperação judicial recuaram 2,0%. Já as recuperações 

judiciais deferidas apresentaram expansão de 1,8% na avaliação de 12 meses. 
 
Na análise mensal, foi verificada alta de 4,8% dos pedidos de falência ante o volume 

registrado em junho. Já as falências decretadas e as recuperações judiciais deferidas 
tiveram quedas de 17,5% e 11,9%, respectivamente. 

 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pedidos-de-falencias-caem-225-no-acumulado-de-12-meses-ate-julho/


SESI é Top of Mind em serviços e pesquisa aplicada em segurança e saúde no 

trabalho 

03/08/2018 – Reuters 

 
É a sexta vez que a entidade fica na primeira colocação no ranking da Revista 

Proteção. Anualmente são mais de 4 milhões de pessoas beneficiadas e 50 
mil indústrias atendidas 

 
O Serviço Social da Indústria (SESI) é a marca mais lembrada em serviços e pesquisa 
aplicada em segurança e saúde no trabalho no prêmio Top of Mind 2018, da Revista 

Proteção. É a sexta vez que a entidade está em primeiro lugar na categoria Entidades 
Prestadoras de Serviços na premiação, que começou em 1996. 

 

 

Emmanuel Lacerda (à direita): SESI atento às tendências para atender indústria com 
pesquisa, desenvolvimento e inovação em saúde e segurança 

 
 

O gerente-executivo de Saúde e Segurança na Indústria do SESI, Emmanuel Lacerda, 
que esteve na cerimônia de premiação nesta quinta-feira (2), destacou que o 
reconhecimento reforça o papel estratégico do SESI em apoiar empresas na gestão 

efetiva da segurança e saúde no trabalho.  
 

“Sempre estivemos atentos às tendências para atender as necessidades da indústria 
com pesquisa, desenvolvimento e inovação em saúde e segurança e hoje nos 
apropriamos das novas tecnologias da Indústria 4.0 para oferecer soluções que 

ajudem na redução de custos e aumento da produtividade e competitividade das 
empresas”, disse Lacerda. 

 
Anualmente, o SESI atende 50 mil indústrias e beneficia mais de 4 milhões de 
trabalhadores em serviços de segurança e saúde na indústria. Desde o ano passado, 

desenvolve projetos de pesquisa aplicada em segurança e saúde no trabalho em oito 
Centros SESI de Inovação, nas áreas de prevenção da incapacidade, economia para 

saúde e segurança, ergonomia, sistemas de gestão, longevidade e produtividade, 
higiene ocupacional, fatores psicossociais e tecnologias para a saúde. 
 

Recentemente, a instituição lançou a plataforma SESI Viva+, que reúne num único 
ambiente um conjunto de ferramentas, desde programas especializados, campanhas, 

conteúdos técnicos e canais de relacionamento para gestores da indústria 
implementarem ações de melhoria da gestão de SST e de estímulo à construção de 
um ambiente seguro e saudável. O objetivo é facilitar o acesso a informações e a 

tomada de decisões sobre investimentos em segurança e saúde dos trabalhadores na 
indústria. 

 

Setor de serviços do Brasil cresce em julho pela primeira vez em quatro 
meses, mostra PMI 

03/08/2018 – Reuters 
 

A atividade do setor de serviços voltou a crescer em julho, pela primeira vez em quatro 
meses, com rápida melhora na quantidade de novos trabalhos, depois de a greve dos 
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caminhoneiros causar no mês anterior o maior tombo do segmento desde o fim do ano 
passado, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) 
divulgada nesta sexta-feira.  

 
 “A entrada de novos negócios aumentou da maneira mais significativa em quatro 

meses, com a taxa de expansão superando a sua média de longo prazo”, afirmou o 
IHS Markit em nota. “Os entrevistados da pesquisa citaram uma melhoria na demanda 

básica como causa.”  
O IHS Markit informou que o PMI de serviços do Brasil avançou a 50,4 em julho, sobre 
47,0 em junho, primeira leitura desde abril acima da marca de 50 que separa 

crescimento de contração.  
 

A pesquisa mostra que o otimismo no setor também voltou aos níveis altos de 
setembro do ano passado, mas a expectativa de melhora se volta para o período pós-
eleitoral.  

 
O desempenho dos serviços, no entanto, apresentou avanço “marginal”, segundo o 

IHS Markit, sendo suficiente para atenuar e não interromper a redução do número de 
empregos no setor pelo quadragésimo primeiro mês consecutivo.  
 

O relatório do PMI também mostrou que “o ritmo de corte de posições foi o mais lento 
observado nos quarenta e um meses de redução ininterrupta”, ponderando ao mesmo 

tempo que “algumas empresas contrataram pessoal adicional devido ao forte 
crescimento de novos trabalhos”.  
 

A volta dos serviços ao campo de expansão somada à retomada da indústria elevou o 
PMI Composto a 50,4 em julho, retomando o crescimento pela primeira vez desde 

abril.  
 
Um pico de preços e prejuízos do setor privado causados por mais de dez dias de 

paralisação dos caminhoneiros em maio levaram economistas a elevarem as projeções 
para o comportamento da inflação e reduzirem as expectativas de crescimento da 

economia para cerca de 1,5 por cento, ante 3 por cento alguns meses antes.  
 
A economia, no entanto, tem reagido depois dos tombos vistos após a greve, que hoje 

representa apenas um soluço temporário na atividade econômica, segundo a 
economista Pollyanna De Lima, autora do relatório do PMI.  

 
“Os provedores de serviços tomaram a dianteira em relação a novos negócios, 
mostrando uma melhora consideravelmente mais forte que a da indústria”, disse 

Polyanna, em nota.  
 

“Mesmo assim, as taxas de expansão na produção foram marginais e similares entre 
ambos os setores, com apenas produtores de bens criando empregos.”  

 
A melhora nos serviços foi puxada pelas categorias de Informação e Comunicação e 
de Finanças e Seguros, nas quais subiram tanto o número de novos negócios quanto 

o volume de produção, de acordo com o IHS Markit. As demais categorias contraíram 
no mês.  

 
Os custos para os empresários do setor tiveram o segundo maior avanço nos últimos 
nove meses, diante de preços mais elevados de combustíveis, produtos alimentícios e 

de pessoal, com reajustes salariais concedidos a empregados. As empresas 
repassaram essa inflação para os preços cobrados dos clientes, no maior nível em 29 

meses.  
 
 

 



A batalha dos trabalhadores que viraram “conta própria” depois da crise 

03/08/2018 – Gazeta do Povo (publicado me 02-08-2018) 
 

Com a crise e o desemprego, aumentou o número de brasileiros que trabalham por 
conta própria. Mas eles ganham menos e têm condições mais precárias 

   
Os 13,2 milhões de brasileiros na fila do desemprego não são os únicos que estão 

sentindo os efeitos da deterioração do mercado de trabalho. O cenário também piorou 
– e muito – para um grupo de trabalhadores por conta própria que atuam em 
ocupações mais precárias da economia, principalmente para 5,3 milhões de brasileiros 

que entraram para esta posição depois do início da crise, em 2015.  
 

De lá para cá, o mercado para esses trabalhadores piorou em todos os aspectos, 
segundo um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) feito com base nos dados de 2017 da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), do IBGE . As ocupações ficaram ainda mais 
precárias, o rendimento encolheu e o nível de proteção social, com o acesso ao sistema 

de aposentadoria, foi reduzido. 
 

O impacto mais imediato foi sentido no bolso desses trabalhadores. A remuneração 
média de quem virou conta própria, depois do início da crise, caiu 33% em relação ao 
rendimento dos trabalhadores que estavam há mais tempo nesse tipo de ocupação.  

 
Em valores, a remuneração média encolheu de R$ 1.685 para R$ 1.133 nesse 

intervalo, como mostram os dados de 2017 da Pnad Contínua. A diferença é ainda 
maior quando se considera, por exemplo, a cor/raça e o sexo entre os trabalhadores 
que se tornaram conta própria. O rendimento de uma mulher não negra que passou a 

trabalhar por conta própria depois da crise, por exemplo, equivalia a apenas 60% dos 
ganhos de uma mulher não negra que está nesta posição há mais tempo. 

 
 

 

Atualmente, um de cada quatro brasileiros ocupados trabalha por conta própria. Ou 
seja, são 23,1 milhões de brasileiros nesta categoria que reúne tanto trabalhadores 

formais quanto informais como, por exemplo, vendedores ambulantes, 
microempreendedores individuais (MEIs) e profissionais autônomos, como dentistas, 
arquitetos e advogados. 

 
A precarização do mercado de trabalho, com a recessão, atingiu trabalhadores de 

todos os estratos, mas especialmente aqueles que estão na base. Mais da metade dos 
5,3 milhões de trabalhadores que viraram conta própria depois da crise recorreu a isso 
porque foi demitida e precisou buscar ocupações informais classificadas como 

“elementares” pelo Dieese, como faxineiros, pedreiros e preparadores de comidas 
rápidas, que já têm umA remuneração média mais baixa no mercado de trabalho. 

 
Não estamos falando de pessoas que deixaram o emprego com carteira assinada para 
abrir um negócio próprio ou empreender, explica Gustavo Monteiro, do Núcleo de 

Produção de Informação (NPI) do Dieese. 
 

Não à toa, entre os que trabalhavam por conta própria depois da crise, até 2017 
(período de recorte do estudo), 77% não tinham CNPJ e tampouco contribuíam para 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/a-batalha-dos-trabalhadores-que-viraram-conta-propria-depois-da-crise-4unkfmdhnq1fy354qdntvndtl
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a Previdência Social. Apenas 9,6% contribuíam apenas para a Previdência e 4,4% 
tinham só o CNPJ. 
 

“Meu carro é minha empresa” 
Aos 54 anos, Davi Stonoga está no grupo dos trabalhadores que não contribuem para 

a Previdência. Ele virou conta própria há um ano e meio, depois de ser demitido de 
uma empresa de autopeças. Era vendedor e virou motorista de aplicativo, caminho 

seguido por muita gente que perdeu o emprego nos últimos anos. 
 
Mesmo trabalhando mais horas e sem a proteção do emprego formal, Davi diz que não 

pretende voltar a atuar com carteira assinada. Ele trabalha 12 horas por dia de 
segunda a sexta-feira e faz uma jornada um pouco menor nos fins de semana, porém, 

garante que consegue tirar 80% a mais do que ganhava registrado.  
 
“Meu carro é minha empresa”, diz Davi, que investiu R$ 4 mil para fazer o carro rodar 

com GNV. Se antes ele tinha meta de vendas, hoje, trabalhando por conta própria, 
tem meta de faturamento. Todo dia ele sai de casa com um objetivo definido e, na 

maioria dos dias, consegue bater a meta e fazer uma “gordurinha”. Hoje, ele tem pelo 
menos uma semana de folga no faturamento. 
 

Apesar de ganhar mais agora trabalhando como autônomo, ele parou de contribuir 
para a Previdência e também não fez um novo plano de saúde, algo que manteve 

apenas para a esposa e para a filha.  
 
Receba novidades e alertas de notícias urgentes sobre economia e tecnologia direto 

no app de mensagens 
 

Depois da crise, ocupações ficaram mais precárias e concorridas  
Os conta própria de antes da recessão estavam distribuídos no comércio, reparação 
de veículos automotores e motocicletas, agropecuária, construção e informação e 

comunicação. Quem virou conta própria depois da crise passou a atuar no setor de 
alojamento e alimentação, transporte e armazenagem e comércio e reparação de 

veículos. 
 
Se antes da crise Carlos Henrique Santos, de 27 anos, conseguia escolher 

oportunidades de emprego, agora ele confessa que está pegando o que aparece. 
Demitido em dezembro do ano passado de um emprego de porteiro, comprou uma 

roçadeira e está se virando com serviços de jardinagem, pintura e reparos.  
 
Virou um “faz tudo”. No começo ele até conseguia ganhar mais – em dias bons, tirava 

R$ 100, R$ 200 – mas, por necessidade, precisou mudar do bairro Fazendinha, em 
Curitiba, para Araucária, na região metropolitana da capital, em um imóvel 

emprestado pelo sogro.  
 

No novo endereço, Santos encontrou uma demanda menor pelos seus serviços e uma 
concorrência maior, e viu a renda da família despencar ainda mais. “Na realidade as 
pessoas estão pagando menos porque tem muita gente fazendo a mesma coisa e 

oferecendo preço muito abaixo do que vale o serviço. Agora tem dia que eu saio para 
trabalhar e volto com R$ 30, R$ 50 no bolso”.  

 
Com dois filhos, um de oito anos e outro que nasce em setembro, Santos diz que quem 
segura as pontas hoje em casa é a esposa, que trabalha com carteira assinada em 

uma empresa terceirizada que presta serviço para uma multinacional. Desde que foi 
demitido, ele vem tentando sem sucesso várias seleções para vagas formais de 

emprego, “para ficar mais protegido”, como ele mesmo diz. Com uma remuneração 
baixa e incerta, contribuir para a Previdência está longe de ser uma prioridade para 
ele. 

 



Mercado tem recuperação tímida com aumento da informalidade  
O desemprego desacelerou na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste 
ano, atingindo 12,9 milhões de brasileiros em junho contra 13,7 milhões em março.  

 
Mas isso está longe de significar uma retomada mais robusta do emprego. Essa 

recuperação tímida do mercado de trabalho se deve, sobretudo, ao aumento do 
porcentual de trabalhadores informais, que chegou a 40% do total de ocupados em 

junho, segundo dados da Pnad Contínua. Isso significa que dos 91,2 milhões de 
brasileiros ocupados, 36,4 milhões estão na informalidade. 
 

“Sem uma recuperação mais consistente da economia, fica difícil uma retomada mais 
firme dos empregos com carteira assinada”. É provável que o número de ocupados 

aumente no segundo semestre, mas é um comportamento sazonal do mercado e não 
necessariamente em razão de uma melhora da economia. É importante olhar para a 
qualidade dos postos de trabalho que estão sendo criados”, diz Monteiro, do Dieese. 

 
Em junho, o mercado formal encolheu ao menor nível da série histórica iniciada em 

2012. O número de empregados no setor privado com carteira assinada caiu a 32,8 
milhões de pessoas, meio milhão a menos do que no mesmo trimestre de 2017.  
 

Na passagem do trimestre encerrado em março para o trimestre encerrado em junho, 
113 mil pessoas passaram a trabalhar por conta própria no país. Em junho, em relação 

ao mesmo trimestre de 2017, cerca de meio milhão de brasileiros viraram conta 
própria. 
 

Por conta própria  
Quem virou conta própria depois da crise encarou trabalhos menos protegidos, em 

postos menos qualificados e com remunerações 33% abaixo da recebida pelos que 
estavam há mais tempo nessa posição na ocupação  
 

Rendimento médio dos conta própria  
Em R$ 

 

 
 
 

 



 
 
 

Trabalhadores por conta própria com CNPJ e Previdência 
Em % 

 

 
Evolução do mercado de trabalho 

Em junho, em relação ao mesmo trimestre de 2017, meio milhão de brasileiros viraram 
conta própria  
Em milhões de pessoas 

 

 
Fonte: PNAD Contínua/ IBGE. Dieese.Veja mais infográficos! 
 

 

http://infograficos.gazetadopovo.com.br/?utm_source=gazeta-do-povo&utm_medium=infografia&utm_campaign=infografico


INSS cobra de volta valores pagos na desaposentação 

03/08/2018 – Folha de S. Paulo (publicado me 02-08-2018) 
 

Advogados dizem que o beneficiário que receber a cobrança precisará ir à 
Justiça  
 

Os aposentados que conseguiram aumentos provisórios no benefício por meio de ações 
judiciais de desaposentação estão sendo cobrados pelo INSS a devolver os valores 
recebidos. Advogados orientam os segurados a recorrerem à Justiça. 

 
A cobrança foi confirmada pelo INSS, que atestou a autenticidade de uma carta envida 

no final do ano passado a um segurado de Minas Gerais. O órgão não informou quantos 
beneficiários terão de devolver valores. 

 
No aviso enviado ao segurado, o instituto o intima a fazer o pagamento em até 60 
dias. O descumprimento implica descontos de até 30% na renda mensal. 

 
No caso enviado pela reportagem ao instituto, o aposentado recebeu 

aproximadamente R$ 30 mil a mais com a desaposentação entre os anos de 2011 e 
2017. 
 

A base legal para a cobrança é a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que, em 
outubro de 2016, invalidou a troca de aposentadoria. 

 
Podem ser alvos dos descontos segurados que tiveram as chamadas antecipações de 
tutela, ou seja, o adiantamento do aumento do benefício antes da conclusão do 

processo. 
 

O advogado Roberto de Carvalho Santos discorda do procedimento, pois considera que 
a discussão no Supremo não está encerrada. Neste momento, a corte ainda julga os 
chamados embargos de declaração, utilizados para esclarecer a decisão. 

“O correto seria o INSS aguardar esse pronunciamento em respeito da segurança 
jurídica”, comenta. 

 
“Entretanto, tecnicamente existem posicionamentos [na Justiça] de que a cobrança 
pode ser feita pelo INSS, caso não haja uma medida judicial que suspenda eventual 

cobrança”, diz Santos. 
 

INSS 
 
O INSS informou que as cobranças da desaposentação atendem a recomendações da 

Procuradoria-Geral Federal. A autarquia explicou que a devolução é exigida nos casos 
em que a decisão provisória é revogada pela Justiça, na própria ação. 

 
Nesses casos, se não houver o pagamento judicial, a Procuradoria encaminha a decisão 
da Justiça ao INSS, que, então, realiza a cobrança administrativa. 

 
  

Entenda a desaposentação 
 

O QUE É? 

O aposentado que trabalha com carteira assinada é obrigado a contribuir com o 
INSS. Os recolhimentos não geram benefícios previdenciários e, tampouco, aumentam 
a aposentadoria.   

 
Muitos recorreram à Justiça para incluir as novas contribuições e ter benefício 

maior. Essa ação judicial ficou conhecida como desaposentação ou troca de 
aposentadoria  
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SUPREMO NEGOU  
Em outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou que só uma lei poderia dar a 
troca de benefício.  

Como não existe lei sobre o tema, as ações dos aposentados que trabalham foram 
consideradas inviáveis  

 
AINDA FALTAM ESCLARECIMENTOS 

Após a decisão da corte, advogados pediram mais esclarecimentos aos ministros. Essa 
fase do processo, chamada embargos de declaração, teve início em abril deste ano.  
 

Uma das dúvidas discutidas é se os valores recebidos devem ser devolvidos ao INSS.  
O relator dos embargos, ministro Dias Toffoli, votou pela não devolução do que foi 

recebido.  
 
Mas isso ainda não quer dizer nada, pois só haverá conclusão após o final do 

julgamento. 
 

A discussão dos embargos está suspensa por um pedido de vista do ministro Gilmar 
Mendes 
 

ADVOGADOS SÃO CONTRA 
Defensores dos aposentados dizem que eventuais cobranças só podem ocorrer após o 

trânsito em julgado da ação, ou seja, após a conclusão de todas as etapas.  
 
Os advogados são especialmente contra a cobrança administrativa neste momento, 

ou seja, sem uma autorização judicial. 
 

QUEM CORRE RISCOS? 
Os segurados que conseguiram uma decisão provisória para antecipar a 
desaposentação podem ser alvo de cobranças. 

 
Confira abaixo os principais perfis de ações de quem pode ter que devolver os valores 

 
1 - Segurado com tutela de urgência 
O juiz concede a troca para segurados que necessitam do benefício com urgência. Esse 

entendimento foi aplicado para muitos casos de segurados com doenças graves 
 

2 - Aposentado que conseguiu tutela de evidência 
O juiz avalia que há evidência do direito do segurado e, por isso, antecipa a revisão. 
Esse procedimento foi criado pelo novo CPC (Código de Processo Civil). 

Essas decisões são precárias e, agora, poderão ser anuladas na Justiça. Com isso, há 
grandes chances de o aumento ser cortado, o que não obriga o segurado a devolver o 

dinheiro 
 

3 - Quem teve a troca mais recentemente 
A desaposentação pode ser revertida se ocorreu há menos de dois anos na Justiça 
Federal comum.  

Nesses casos, o INSS pode iniciar uma ação rescisória para reverter a decisão 
favorável ao segurado. 

A rescisória não é aplicada, porém, se a desaposentação foi concedida em um Juizado 
Especial Federal  
 

O QUE FAZER COM PROCESSOS QUE ESTÃO PARADOS?  
Segurados que ainda não tiveram suas ações julgadas deverão ter as ações 

encerradas. O fato é que esse segurado certamente não irá ganhar nada com nesse 
processo. O segurado também deve ficar atento para evitar ou reverter cobranças 
realizadas pelo INSS. 

 
 



FIQUE DE OLHO NOS DESCONTOS 
Verifique descontos: É possível descobrir se o INSS iniciou os descontos da 
desaposentação ao conferir o seu histórico de crédito. A consulta pode ser realizada 

pelo site meu.inss.gov.br ou agendado pelo 135 e retirado em um posto da 
Previdência   

 
 Descontos autorizados: Em alguns casos, o desconto pode ter sido autorizado 

pelo juiz que julgou a ação. Nesse caso, a saída é recorrer à instância superior 
para reverter a decisão. O segurado precisará de um advogado para contestar 
esse desconto 

 Descontos não autorizados: Há situações em que o juiz cancela a 
desaposentação, mas não fala nada sobre a devolução dos valores. Nesse caso, 

o advogado pode pedir ao mesmo juiz que interrompa os descontos realizados 
pelo INSS. 

 

Fontes: STF (Supremo Tribunal Federal), IBDP (Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário), Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários),  ABL Advogados e 

advogado Rômulo Saraiva. 
 

Dólar fecha estável a R$ 3,76 apesar de tensões entre EUA e China 

03/08/2018 – Folha de S. Paulo (publicado me 02-08-2018) 
 

Ibovespa, índice que reúne ações mais negociadas, registrou leve alta de 
0,43%  
 

O dólar fechou praticamente estável ante o real nesta quinta-feira (2), resistindo ao 

fortalecimento da moeda no exterior com o recrudescimento da guerra comercial entre 
Estados Unidos e China. 

 
O dólar comercial caiu 0,07%, para R$ 3,758. Ao longo do dia, chegou a subir para R$ 
3,782, mas perdeu fôlego sustentado por algum otimismo em relação ao cenário 

eleitoral local. 
Na quarta-feira (1º), o presidente americano, Donald Trump, anunciou plano para 

aumentar as tarifas de 10% para 25% sobre US$ 200 bilhões em bens chineses. 
A China pediu que os EUA "voltassem à razão" e já avisou que "chantagem" não vai 
funcionar com eles. 

 

 
Negociações na Bolsa de Valores de Nova York - Associated Press  
 
Com isso, o dólar avançou sobre 26 das 31 principais divisas do mundo.  

 
Por aqui, o cenário político doméstico é pano de fundo nesta reta final para as 

convenções partidárias que definirão os candidatos da corrida presidencial. 
 

Na véspera, o PSB acertou com o PT de se manter neutro no primeiro turno das 
eleições à Presidência, o que evita uma aliança com Ciro Gomes (PDT), candidato visto 
pelo mercado como avesso às reformas que investidores esperam. 

 
"O que está pesando internamente é a eleição, que fez o mercado tirar um pouquinho 

esse tom de agitação que está lá fora", diz Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da 
Treviso Corretora. 
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BOLSA 
O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa brasileira, fechou 
com alta de 0,43%, a 76.645,05 pontos, após um dia de altos e baixos. 

 
O destaque positivo foi a Ultrapar, que subiu 7,56%, após a divulgação do balanço do 

segundo trimestre surpreender positivamente o mercado. 
 

IPC-C1 (baixa renda) sobe 0,25% em julho ante 1,52% em junho, afirma FGV 

03/08/2018 – Tribuna PR  (publicado em 02-08-2018) 
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) subiu 0,25% em julho, após a 
alta de 1,52% registrada em junho, informou nesta sexta-feira, 3, a Fundação Getulio 

Vargas (FGV). O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de 
preços entre famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos.  
 

Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,29% no ano e avanço de 3,53% em 12 
meses.  

 
Em julho, o IPC-C1 ficou acima da variação da inflação média apurada entre as famílias 
com renda mensal entre um e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice de Preços ao 

Consumidor – Brasil (IPC-BR), que teve alta de 0,17% no mês. No acumulado em 12 
meses, a taxa do IPC-BR foi superior, aos 4,22%.  

 
As famílias de baixa renda gastaram menos com alimentação e transporte em julho, 
o que arrefeceu a inflação medida pelo índice.  

 
Seis das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais baixas: 

Alimentação (de 2,31% para -0,45%), Habitação (de 2,36% para 1,40%), Transportes 
(de 0,73% para -0,05%), Vestuário (de 0,27% para -0,64%), Educação, Leitura e 
Recreação (de 0,51% para 0,28%) e Despesas Diversas (de 0,23% para 0,16%).  

 
Os destaques partiram dos itens hortaliças e legumes (de -1,52% para -21,37%), 

tarifa de eletricidade residencial (de 9,34% para 5,75%), gasolina (de 4,25% para -
0,29%), roupas (de 0,35% para -0,88%), hotel (de 2,95% para 1,86%) e alimentos 
para animais domésticos (de 0,93% para 0,01%).  

 
Na direção oposta, as taxas foram mais elevadas nos grupos Comunicação (de 0,15% 

para 0,29%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,15% para 0,20%), sob a influência 
de itens como a tarifa de telefone móvel (de 0,41% para 0,70%) e artigos de higiene 
e cuidado pessoal (de -0,54% para 0,03%). 

 

Consumo de energia elétrica na área da Celesc cresce 6,2% no 2º trimestre 

03/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 02-08-2018) 
 

O consumo de energia elétrica na área de concessão da Celesc Distribuição cresceu 
6,2% no segundo trimestre de 2018 ante igual período do ano passado, totalizando 
6.158 Gigawatt-hora (GWh), informou nesta quinta-feira, 2, a empresa. No primeiro 

semestre, o consumo atingiu 12.476 GWh, volume 2,9% superior em relação ao 
mesmo intervalo de 2017.  

 
Houve aumento de 5,3% por parte dos consumidores livres da Celesc no trimestre, 
com 2.190 GWh, em relação ao mesmo trimestre de 2017. No segmento industrial, a 

alta foi de 3,8%, para 1.897 GWh, enquanto, no comercial, o avanço foi de 20,2%, 
para 227 GWh.  

 
O mercado cativo registrou expansão de 6,6% de abril a junho, com consumo de 3.964 
GWh. A classe residencial elevou o consumo em 10,9% no período, para 1.407 GWh. 
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Na classe industrial, houve queda de 1,0%, para 643 GWh. Já na classe comercial, foi 
registrado aumento de 5,6%, para 816 GWh. 
 

ANTT trabalha em nova tabela de frete mínimo 

03/08/2018 – Tribuna PR 

 
Ponto de polêmica entre caminhoneiros e empresas e com sua legalidade em discussão 

na Justiça, a tabela com valores mínimos do frete rodoviário caminha para ganhar uma 
nova versão. Termina nesta sexta-feira, 3, o prazo aberto pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) para receber propostas da sociedade sobre o assunto.  

 
Atualmente, existe uma tabela de frete que, no entendimento do governo, está em 

vigor. Algumas entidades empresariais sustentam que não.  
 
No entanto, ainda não há palavra final sobre isso. Todas as decisões da Justiça sobre 

o tabelamento estão bloqueadas por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luiz Fux, que só pretende retomar a discussão sobre o assunto no próximo dia 

27, com a realização de uma audiência pública. Paralelamente, a ANTT trabalha nessa 
nova versão da tabela.  
 

O tabelamento dos fretes rodoviários foi uma das medidas do pacote que o governo 
negociou com os caminhoneiros para pôr fim à paralisação da categoria que durou 11 

dias, no fim de maio, e provocou uma crise de abastecimento no País.  
 
“Há represamento e produtos que já deveriam ter sido despachados ainda estão 

armazenados”, disse a assessora técnica em Logística da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA), Elisângela Lopes. Radicalmente contrária ao tabelamento, a 

entidade não deve apresentar nenhuma proposta à ANTT.  
 
Igualmente contrária à tabela do frete, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais (Abiove) pretende encaminhar um documento detalhado à ANTT. “Vamos 
reforçar que o tabelamento não interessa à indústria de soja”, informou o presidente 

da associação, André Nassar. Se, ainda assim, a opção do governo for pela fixação de 
preços, a indústria pede cautela para que ele não atrapalhe a competição.  
 

Os preços mínimos, defende a entidade, devem ser calculados com base nos itens 
efetivamente desembolsados na prestação do serviço. E, em vez de ser organizada 

em quilômetros por eixo, a tabela deve ser fixada com base no custo por tonelada, 
que é a referência usual no mercado.  
 

“Não é só que a tabela é ruim para a economia e inconstitucional; ela é inaplicável”, 
afirmou o gerente de Relacionamento com o Poder Executivo da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), Pablo Cesário. Esse é o teor do documento enviado pela 
entidade à ANTT. Ele explica que, por exemplo, a tabela considera transporte em 

caminhões de três eixos, quando o usual são veículos de maior porte.  
 
Tal como a Abiove, a CNI vai defender que, se for instituído, o preço mínimo deve 

deixar de fora itens como custo de capital e depreciação do caminhão, que não são 
diretamente atrelados ao serviço. “Tem de ser o mínimo mesmo, do contrário é uma 

tabela de preços”, explicou.  
 
Relatório  

Pelo rito da ANTT, as sugestões recebidas até hoje serão consolidadas num relatório, 
que posteriormente será analisado pela diretoria da agência reguladora, antes da 

adoção de uma eventual nova norma. É um processo que normalmente demora alguns 
meses. Mas a área técnica informa que essas sugestões também servirão de subsídio 
à discussão que ocorre no STF.  
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Relator de três ações de inconstitucionalidade movidas contra o tabelamento, o 
ministro Luiz Fux quer fazer uma discussão ampla com especialistas no dia 27 antes 
de tomar uma decisão. É bem possível que a decisão da Justiça saia antes da conclusão 

dos trabalhos da ANTT em torno da nova tabela de frete.  
 

O prazo dado por Fux, porém, é considerado longo demais pelas empresas do 
agronegócio, que dizem enfrentar um nível inédito de insegurança jurídica e paralisia 

nos negócios. Há ainda impacto sobre os preços. O Ipea estima que os alimentos 
aumentarão 3,93% este ano, respondendo por 0,62 ponto porcentual na inflação do 
ano, estimada em 4,20%.  

 
Numa tentativa de acelerar a discussão na Justiça, a Abiove e a Associação Nacional 

dos Exportadores de Cereais (Anec) ingressaram no STF com um mandado de 
segurança com pedido de liminar, para que ao menos as instâncias inferiores da Justiça 
sejam liberadas para tomar decisões sobre o tabelamento. Protocolado durante o 

recesso parlamentar, esse pedido está com o ministro Alexandre de Moraes, que 
poderá ou não tomar uma decisão antes do dia 27.  

 
Além de discutir a constitucionalidade do tabelamento, as empresas usuárias de 
transporte questionam se a atual tabela do frete está mesmo em vigor ou se foi 

revogada acidentalmente pelo governo. Outro ponto de discussão é que a tabela foi 
editada sem ser previamente discutida com a sociedade. 

 

ANP confirma manutenção do preço do diesel para o mês de agosto 

03/08/2018 – Folha de S. Paulo (publicado em 02-08-2018) 

 
Agência divulgou também a revisão, para o dia 1º de agosto, dos preços de 

referência  
A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) confirmou nesta quinta-
feira (2) que o preço do diesel ficará inalterado durante os primeiros 30 dias da terceira 

fase do programa de subvenção federal, iniciada na quarta (1). 
 

Segundo a agência, os preços de venda por refinarias e importadores serão os mesmos 
do decreto que estabeleceu os valores para a segunda fase da subvenção, iniciada em 
junho, que variam entre R$ 1,9681 por litro na região Norte a R$ 2,1055 nas regiões 

Sudeste e Centro-Oeste. 
 

O decreto que estabeleceu as regras da terceira fase permitia alteração no preço, mas 
apenas para cima —caso resíduos de desconto excedente e de parcelas referentes a 
impostos suplantassem o preço estabelecido em maio. 

 
A agência divulgou também a revisão, para o dia 1º de agosto, dos preços de 

referência —que simulam qual seria o valor cobrado caso não houvesse tabelamento. 
Eles variam entre R$ 2,2103 na região Norte a 2,3477 nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste. 
 
Isso significa que a terceira fase do programa de subvenção começa com um desconto 

de R$ 0,2422 por litro, abaixo dos R$ 0,30 projetados pelo governo, assim como 
ocorreu em 41 dos 54 dias da segunda fase. 

 
Com isso, o governo economiza parte dos R$ 9,5 bilhões separados para garantir a 
subvenção. 

 
Na terceira fase, o preço de venda por refinarias e importadores será reajustado a 

cada 30 dias de acordo com a variação das cotações internacionais. Serão cinco 
revisões até o fim do ano, de acordo com decreto publicado nesta quarta. 
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O ressarcimento da subvenção a refinarias e importadores também ocorrerá a cada 
30 dias. Até agora, porém, a ANP não pagou valores referentes à segunda fase e só 
liberou R$ 121 mil referentes à primeira fase, para a Dax Oil Refino e a Refinaria de 

Petróleo Riograndense. 
 

Petrobras e importadores não receberam. Segundo a Abicom, entidade que representa 
estes últimos, seus associados têm crédito de R$ 83 milhões. "Isso tem grande 

impacto no fluxo de caixa das empresas", reclama o presidente da entidade, Sergio 
Araújo. 
 

O decreto da terceira fase da subvenção permite que a ANP inclua no cálculo dos 
preços custos com importação dos combustíveis, como seguros e gastos logísticos. 

Ainda assim, Araújo diz que o modelo prejudica a atuação de empresas privadas, já 
que não define preços por bases de comercialização, e sim por estados. 
 

Prejuízo de eixo suspenso pode ser abatido de dívida 

03/08/2018 – Tribuna PR 

 
O governo paulista pode propor à União a redução de sua dívida com o Tesouro 
Nacional para compensar prejuízos estimados em pelo menos R$ 600 milhões por ano 

com o fim da cobrança da tarifa de pedágio sobre o eixo suspenso dos caminhões 
vazios.  

 
A isenção, que já valia nas rodovias federais concedidas, foi estendida também para 
as rodovias estaduais e municipais, mesmo privatizadas, pela Medida Provisória 833, 

editada pelo presidente Michel Temer como parte do acordo que encerrou a paralisação 
dos caminhoneiros, no final de maio.  

 
No momento, o pedágio não vem sendo cobrado e as concessionárias acumulam o 
prejuízo, segundo informou o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias 

de Rodovias (ABCR), César Borges. Ele acrescentou que, nas rodovias paulistas, a 
perda poderá superar os R$ 600 milhões estimados pelo governo local.  

 
As concessionárias aguardam uma definição da Agência de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) sobre como o prejuízo será compensado. Questionada, a agência 

reguladora informou que “brevemente” haverá uma decisão do conselho diretor sobre 
o assunto.  

 
Segundo a Artesp, o governo paulista já manifestou a intenção de utilizar recursos 
próprios para bancar a perda das concessionárias e, posteriormente, cobrar a conta 

do governo federal, “na forma de abatimento da dívida”.  
 

Outras soluções possíveis são o aumento das tarifas de pedágio ou o alongamento do 
período da concessão das rodovias. 

 

Decreto regulamenta subvenção econômica ao diesel rodoviário 

03/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 02-08-2018) 

 
O governo federal publicou em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) 

de quarta-feira, 1, decreto que regulamenta a concessão de subvenção econômica da 
União à comercialização de óleo diesel rodoviário, prevista em duas medidas 
provisórias, a primeira editada em maio e a segunda editada na quarta-feira para 

renovar a manutenção do subsídio até o dia 31 de dezembro de 2018. 
 

O subsídio vai garantir o desconto de R$ 0,46 no litro do combustível, acertado pelo 
governo federal com os caminhoneiros dentro de um conjunto de medidas para que 
encerrassem a paralisação da categoria no fim de maio. Com a subvenção, Petrobras 
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e demais fornecedores do combustível são ressarcidos pela União, que reservou R$ 
9,5 bilhões para bancar essa parte do pacote dos caminhoneiros. 
 

Dentre outros pontos, o decreto fixa os períodos específicos de apuração da subvenção 
econômica, que são: de 1º de agosto a 30 de agosto de 2018; de 31 de agosto a 29 

de setembro de 2018; de 30 de setembro a 29 de outubro de 2018; de 30 de outubro 
a 28 de novembro de 2018; de 29 de novembro a 15 de dezembro de 2018; e de 16 

de dezembro a 31 de dezembro de 2018. 
 
O repasse e o cálculo da subvenção serão feitos pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que já regulamentou o assunto em resolução 
publicada na quarta-feira. 

 

Relação etanol/gasolina fecha julho em 61,48%, aponta Fipe 

03/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 02-08-2018) 

 
Tradicionalmente mais baixo nesta época do ano, o nível entre os preços do etanol e 

os da gasolina atingiu a menor marca em três anos na capital paulista, conforme dados 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No fim de julho, a relação entre 
os preços dos combustíveis alcançou 61,48%, recorde de baixa desde o sétimo mês 

de 2015 (61,34%). Em junho deste ano, essa equivalência fora de 64,21%.  
 

Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado 
da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é 
calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do 

combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada indiferente a 
utilização de gasolina ou etanol no tanque.  

 
A boa safra de cana-de-açúcar é um dos fatores que tem favorecido a desaceleração 
nos preços, segundo a Fipe. Os preços do etanol tiveram queda de 6,24% em julho, 

depois de elevação de 5,25% em junho. Já os da gasolina cederam 1,72% na 
comparação com aumento de 4,32% antes.  

 
Com isso, o grupo Transportes no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a 
taxa de inflação em São Paulo, teve queda de 0,34% em relação à elevação de 1,01% 

em junho. O IPC-Fipe, por sua vez, atingiu 0,23% na comparação com 1,10% no sexto 
mês do ano. 

 

Após frete tabelado, empresas optam por frota própria e podem pressionar 
ainda mais transporte rodoviário 

03/08/2018 – G1 
 

Empresas e produtores estão optando por frota própria para fugir do aumento do 
custo do frete; medida deve aumentar a ociosidade de caminhões. 

 
Para fugir do aumento de custo provocado pelo tabelamento do frete, empresas e produtores 
estão optando pela compra de caminhões e montando frotas próprias com o objetivo de 

escoar a produção. O movimento, segundo analistas, tem potencial para pressionar ainda 
mais o setor de transporte rodoviário num cenário já bastante difícil, de elevada ociosidade 

de veículos. 
 
Os anúncios de compras das empresas têm desagradado uma parcela dos caminhoneiros, 

sobretudo os autônomos, que podem ser afetados com uma diminuição da demanda de 
trabalho como consequência do aumento das frotas próprias. 
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Nas últimas semanas, por exemplo, a JBS adquiriu 360 veículos; a Cargill sinalizou que deve 
seguir pelo mesmo caminho; e os produtores de grãos também começaram a montar suas 
frotas. 

 
Dados divulgados na quarta-feira (1) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos 

Automotores (Fenabrave) mostram que a venda de caminhões acelerou no país no último 
mês. Foram 6,6 mil veículos comercializados em julho, alta de 16,3% frente a junho e de 

47,3% em um ano. 
 
"É preocupante esta situação. Se esse movimento ocorrer numa grande escala, vai ter mais 

caminhão na praça. O país não precisa de mais caminhões porque a crise já deixou uma 
ociosidade bastante grande", diz o presidente da Associação Brasileira de Logística (Abralog), 

Pedro Francisco Moreira. Atualmente, a ociosidade varia de 20% a 30%, dependendo do 
setor, segundo a Abralog. 
 

A tabela do frete foi uma das medidas defendidas pelos caminhoneiros para encerrar a greve 
de maio, que durou 11 dias. Ela estabelece um valor mínimo a ser pago pelo transporte, que 

varia conforme o tipo de carga, a distância percorrida e o número de eixos dos caminhões. As 
entidades empresariais sempre se posicionaram contra o tabelamento que, na prática, fez o 
preço do serviço subir. 

  
"Me parece que essa decisão das empresas [de comprar frota] é mais um blefe, um jogo de 

palavras", afirma o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí, 
Carlos Alberto Litti Dahme. "As empresas vão ter um desgaste financeiro muito grande para 
fazer esse desembolso. Não me parece vantajoso." 

 
Custos em alta 

O frete tabelado provocou aumentos do custo no transporte para diversos setores da 
economia em todo o país. No Rio Grande do Sul, o setor moveleiro chegou a reportar 
aumentos de 80%, de acordo com a Abralog. Entre os produtores de soja, a alta foi de 15% 

a 30%. 
 

"Já tem gente comprando, alugando caminhões, porque não dá mais. São empresários que 
fazem a conta e sabem que o custo de produção aumenta muito e inviabiliza o negócio", diz 
o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), Bartolomeu Braz. 

 
"A crise no Brasil deixou a frota ainda mais ociosa e, diante do aumento do preço dos combustíveis e dos custos de 

manutenção, os caminhoneiros estão sem saber o que fazer. Agora, com as empresas e produtores comprando, 
vai sobrar mais caminhão, [a situação] vai ficar pior para os autônomos", acrescentou Braz. 
 

Tabela polêmica 
No fim de maio, o governo criou por meio de medida provisória uma tabela de preços mínimos 

por quilômetro rodado no transporte rodoviário de cargas. 
 

A tabela do frete foi desenhada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e 
duramente criticada por representantes do setor, que disseram que ela ficou "fora de padrão" 
e teria dobrado o valor do frete. A agência alterou os valores e publicou uma nova tabela, 

mas ela também recebeu críticas de representantes dos caminhoneiros. 
 

"Queremos piso balizador para o frete, para garantir que o nosso custo vai ser coberto", diz o 
presidente da Fetrabens (Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do 
Estado de S. Paulo), Norival de Almeida Silva. "Não existe só o agronegócio caso as empresas 

e produtores optem por uma frota própria. É um setor que nos interessa muito, mas há outras 
possibilidades", afirma. 

 
A ANTT abriu consulta pública para colher sugestões sobre a tabela até 3 de agosto. Somente 
após esta data ela deve divulgar uma nova tabela. 
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Ponto de equilíbrio 
Na avaliação do professor especialista em transporte Marcio D’Agosto, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a ociosidade na frota pode ter provocado uma redução 

artificial do preço do frete. Agora, avalia, o ideal seria o mercado caminhar para um novo 
ponto de equilíbrio. 

 
"Será que para determinados segmentos o valor do frete não era artificialmente baixo porque 

havia muita oferta de transporte? Isso não é sustentável, o preço fica menor do que os custos 
de fato. E aí gera distorções, que levam a greves", diz 
 

Empresas do agronegócio avaliam ter frota própria contra tabela do frete 

03/08/2018 – Folha de S. Paulo 

 
Produtores já consultam montadoras, mas ainda aguardam definição do STF 
sobre impasse  
 

O tabelamento do frete, adotado pelo governo para acabar com a paralisação dos 
caminhoneiros, elevou o custo do transporte de carga em todos os setores e já é 

considerado um elemento crítico no agronegócio. 
 
Para contornar esse choque de preços, produtores agropecuários de diferentes portes 

avaliam alugar ou até ampliar a frota de veículos de carga. 
 

"Com essa nova política de preços, as despesas com o transporte quase duplicaram.  
 
As empresas estudam alugar veículos e até mesmo comprar caminhões como 

alternativa para reduzir o custo com o transporte", diz o presidente da Associação 
Nacional dos Usuários do Transporte de Carga (Anut), Luís Henrique Teixeira Baldez. 

 
Como o transporte é um custo básico, até a fixação de preços da próxima safra está 
atrasada porque os produtores aguardam uma definição do STF (Supremo Tribunal 

Federal) em relação à constitucionalidade do tabelamento. 
 

Se for mantido, o analista sênior de agronegócio do Itaú BBA, Guilherme Bellotti, prevê 
a verticalização da operação de transporte, com produtores comprando caminhões. 
A Cargill, uma das maiores comercializadoras de grãos do mundo, com forte presença 

no Brasil, já considera contratar seus próprios motoristas para o transporte de grãos 
na próxima safra de soja. 

 
"Com o tabelamento, indústrias e exportadores terão de repensar a forma como irão 
operar no Brasil, pois se cria ruptura no funcionamento natural da cadeia de 

suprimentos e desequilibra contratos", diz o diretor de grãos e processamento da 
Cargill para América Latina, Paulo Sousa, em nota. 

 
O executivo considera ainda que as indústrias de processamento de produtos agrícolas 
e as empresas exportadoras serão obrigadas a mudar seu modelo de atuação. 

 
Em vez de comprar os grãos com a retirada nas fazendas ou nos armazéns no interior, 

serão forçadas a comprar somente com entrega nas fábricas e nos portos. 
 

"Pequenos produtores e produtores rurais da agricultura familiar serão forçados a se 
organizar em cooperativas de frete, com suas frotas próprias, ou perderão 
competitividade", diz o executivo. 

 
Há 30 dias, a cooperativa agrícola Coamo, uma das maiores do país, comprou 151 

caminhões para renovar a frota e também aguarda o STF. 
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"A compra de caminhões já estava programada para aumentar a frota e substituir 
veículos mais antigos, mas não descartamos a aquisição de mais unidades", afirma 
José Aroldo Galassini, presidente da Coamo. 

 
A cooperativa tem 780 unidades em frota própria, 450 caminhões dedicados com a 

garantia de frete de ida e volta durante o ano inteiro. No pico da colheita, contrata das 
transportadoras até 2.000 veículos por dia. 

 
A JBS, maior empresa do setor de carnes no mundo, já deu um primeiro passo. Tem 
frota particular e decidiu ampliar o número de veículos. Foram adquiridos 360 

caminhões. 
 

"A decisão está amparada na estratégia de uma operação sustentável, que garanta a 
produção e oferta de produtos, reduzindo os impactos de custo causados pela 
aplicação do tabelamento do frete rodoviário", diz a empresa em nota. 

 
O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, conta que muitas empresas já 

não estão entregando os insumos nas fazendas e os próprios agricultores têm de 
buscar produtos para dar início ao plantio da próxima safra. 
 

A Ocepar é uma cooperativa que responde por cerca de 60% da produção agrícola do 
Paraná. Ela recebe os produtos, embala e faz a distribuição. 

 
A maior parte do translado de mercadorias é feita por caminhoneiros terceirizados, 
mas Ricken estima que será preciso adquirir mais caminhões para depender menos 

dos terceirizados. 
 

Com o envio de 4 milhões de sacas de cafés por ano para o porto de Santos (SP), a 
cooperativa Cooxupé viu o preço do frete neste trajeto aumentar 37% desde que foi 
instituído o tabelamento. 

 
A cooperativa tem 14 mil produtores que entregam suas produções em 17 filiais. 

 
"Sem uma solução, vamos ter de partir para a frota própria e, para isso, precisaríamos 
de cerca de 50 veículos", diz o presidente da Cooxupé, Carlos Paulino. 

 
Uma eventual compra em bloco de caminhões pelo setor agrícola movimentaria os 

negócios das montadoras, que contabilizaram alta de 51,67% nas vendas no primeiro 
semestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. 
 

Essa expansão não é reflexo da paralisação dos caminhoneiros, uma vez que o prazo 
entre a encomenda de um caminhão e a sua entrega é de até cinco meses. 

 
Esse movimento começou em outubro de 2017 durante a Fenatran (Salão 

Internacional do Transporte de Carga) e está baseado na expectativa de aumento do 
PIB (Produto Interno Bruto) e na renovação de frota. 
 

O vice-presidente de marketing da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncini, explica 
que nos últimos dois meses verificou um movimento de pequenos produtores de milho 

e trigo adquirindo algumas unidades de caminhões. 
 
"Mas, de um modo geral, o que vemos é que o nível de consulta aumentou após a 

entrada em vigor do frete mínimo, mas não se refletiu em encomendas porque as 
empresas ainda aguardam a decisão do STF para definir sobre a frota própria", diz 

Leoncini. 
 
O presidente da MAN Latin America, Antonio Roberto Cortes, concorda que por 

enquanto ainda não há reflexo do tabelamento na venda de caminhões. 
 



"As empresas estão fazendo contas para saber se é melhor ter frota própria ou 
terceirizada. Ainda é cedo para refletir em compras. Tudo vai depender da decisão do 
STF", diz Cortes. 

 
O presidente do Sindilat (Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do 

Rio Grande do Sul), Alexandre Guerra, afirma que o custo do frete para o setor de 
leite aumentou entre 20% e 100%, dependendo da região. 

 
"Dependemos exclusivamente do transporte rodoviário, e o que não conseguirmos 
negociar com essa elevação dos custos por causa do tabelamento será repassado ao 

consumidor e isso pode levar à inflação", avalia Guerra. 
 

No caso da soja, o presidente-executivo da Abiove (Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleos Vegetais), André Nassar, estima que o produto deve ficar até 30% 
mais caro dependendo da rota e da época do ano. 

 
"O ideal seria acabar com o tabelamento, mas caso isso não ocorra é necessário que 

haja uma tabela mais compatível com o mercado", diz Nassar. 
 
O movimento das empresas de adotar frota própria não preocupa a categoria dos 

caminhoneiros, conforme afirma Wallace Landim, o Chorão, que liderou manifestações 
durante a paralisação. 

 
"É uma forma de pressionar e ameaçar, mas acho muito difícil isso se efetivar, porque 
é inviável para a empresa arcar com os altos custos da contratação de caminhoneiros 

pela CLT [Consolidação das Leis do Trabalho]", afirma Chorão. 
 

Para ele, o volume transportado é muito grande e mesmo que algumas empresas 
adquiram frota própria não será suficiente para atender à demanda. 
 

"Alguns vão comprar, mas será uma parcela pequena", diz. 
 

Trump suspende normas ambientais impostas à indústria automotiva 

03/08/2018 – Folha de S. Paulo 
 

Estados americanos já se preparam para combater, na Justiça, a mudança de 
regras  
 

A administração de Donald Trump anunciou, nesta quinta-feira (2), uma proposta para 
flexibilizar regras que obrigam as fabricantes a produzir carros cada vez mais eficientes 
no consumo de combustível, em uma medida que, na avaliação de analistas, 

beneficiaria basicamente a indústria petrolífera. 
 

A proposta, que será lançada pela EPA (agência de proteção ambiental) e pelo 
Departamento de Transportes americano, tem como alvo padrões estabelecidos em 
2012 durante o governo de Barack Obama e que se alinhavam com os parâmetros da 

Califórnia, mais rígidos que em outros estados. 
 

As regras previam que os veículos melhorassem a eficiência no consumo de 
combustível ano após ano, até 2025. Trump quer congelar as exigências para as 

fabricantes nos patamares atingidos em 2020. 
 
A diferença no consumo de combustíveis é relevante e o impacto para a indústria 

petrolífera, idem. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/trump-suspende-normas-ambientais-impostas-a-industria-automotiva.shtml


 
Carros passam pela ponte do Brooklyn, em Nova York - AFP  

 
Pelas diretrizes do governo democrata, a frota de carros e caminhões leves vendidos 
pelas fabricantes nos Estados Unidos teriam um desempenho médio de 75,26 

quilômetros a cada 3,785 litros em 2026. A proposta de Trump diminuiria a eficiência 
para 59,5 quilômetros pelo mesmo volume de combustível. 

 
A mudança, se aprovada, elevaria o consumo de combustível nos Estados Unidos em 
500 mil barris diários, segundo analistas. A proposta ficará aberta a comentários por 

60 dias, após os quais o governo pode ou não acatar as sugestões e comentários 
recebidos. 

 
No documento em que detalha o plano, a EPA e o Departamento de Transportes dizem 
que os padrões estabelecidos em 2012 têm elevado o custo dos novos veículos para 

uma média de US$ 35 mil, fora do alcance de muitas famílias americanas. Nos 
próximos 50 anos, afirmam, os custos à sociedade superariam US$ 500 bilhões. 

 
Mas, para analistas, os consumidores estariam entre os prejudicados –e não 
beneficiados-- pelas mudanças, assim como as próprias fabricantes de veículos, sem 

contar o impacto ambiental. 
 

"Essa é uma das ações mais nocivas e idiotas tomadas pela EPA", afirmou à Folha a 
procuradora-geral de Massachusetts, Maura Healey, que lidera uma coalizão de 19 
estados e o distrito de Columbia contra a nova regra de Trump. 

 
Ela diz que a medida vai na contramão dos esforços para combater o aquecimento 

global. "A administração cedeu ao lobby das montadoras e àqueles que negam as 
mudanças climáticas", diz. 

 
Tony Dutzik, analista do Frontier Group, diz que os consumidores seriam penalizados 
ao precisar pagar mais por combustível do que pagariam com a eficiência prevista 

pelas atuais regras. “Os preços de combustível são difíceis de prever. Eles vão ficar 
anos com um carro que pode se tornar caro”, diz. 

 
Para as fabricantes, que defendiam a flexibilização e padronização das regras no país, 
o panorama também não seria tão favorável. 

 
A batalha legal que o governo enfrentaria jogaria incertezas sobre os planos das 

empresas --os carros seriam produzidos com que tipo de eficiência? Ameaça também 
a inovação na indústria automotiva, pois poderia reduzir os investimentos em energia 
limpa, como em veículos elétricos. 

 
Só a indústria petrolífera sairia ganhando, diz Dutzik. “Se olhar para a regra proposta, 

aumenta o consumo em 500 mil barris de gasolina por dia. Parece bom para a indústria 
de petróleo.” 
 

Scania lança caminhões mais “limpos” 

03/08/2018 – Tribuna PR 

 
Uma nova geração de caminhões menos poluentes chega ao mercado brasileiro. 
Resultado de investimentos de R$ 1,5 bilhão feitos pela Scania na fábrica de São 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/scania-lanca-caminhoes-mais-limpos/


Bernardo do Campo, no ABC paulista, a nova linha inclui cinco modelos movidos a gás 
natural, biometano e bioetanol.  
 

Segundo a empresa, “serão os primeiros caminhões movidos a GNV/biometano do 
mundo”. Na linha a diesel, o motor é 12% mais econômico do que o atual. A nova 

plataforma também está preparada para a produção futura de híbridos e elétricos.  
 

A produção dos novos veículos começa em outubro e as entregas no início de 2019, 
informa Christopher Podgorski, presidente da Scania América Latina. Mais da metade 
da produção local é exportada para países latino-americanos.  

 
A nova linha passa a ser feita no País dois anos após seu lançamento na Europa. 

Apesar de resistências no passado, o caminhão a GNV, desenvolvido com novas 
tecnologias, é visto pela Scania como alternativa economicamente viável e menos 
poluente, além de ser uma opção de rápida aplicação até que o mercado esteja 

preparado para outras tecnologias, como a eletrificação.  
 

“O GNV tem custo de operação inferior ao do diesel, além de índice de emissão de 
poluentes até 70% menor”, diz Silvio Munhoz, diretor comercial da Scania. Segundo 
ele, a infraestrutura de abastecimento já existe. Podgorski ressalta que o preço do 

veículo é mais caro, mas o retorno pode ser rápido.  
 

Apesar de vários testes nos últimos anos, Ford, Iveco, MAN e Volvo não têm à venda 
caminhões a gás ou biogás. A Mercedes-Benz informa ter o produto disponível se 
houver demanda.  

 
Investimento  

Para o lançamento da nova geração de veículos, a fábrica da Scania passou por 
mudanças e ficará parada por duas semanas, em janeiro, para últimos ajustes.  
 

O projeto consumiu 60% do investimento de R$ 2,6 bilhões previsto para 2016 a 2020 
e inclui a adoção de um novo conceito de vendas em que concessionários serão 

treinados para atuar como consultores. “O cliente diz para qual uso quer o caminhão, 
e o concessionário poderá indicar a melhor opção entre 35 diferentes aplicações 
disponíveis”, diz Podgorski.  

 

Pagamento do licenciamento anual dos veículos começa neste mês; confira o 
calendário 

03/08/2018 – Gazeta do Povo (publicado em 02-08-2018) 
 

Data do pagamento varia de acordo com os dígitos finais das placas 

 
Daniel Caron/Gazeta do Povo  
   

A cobrança do Licenciamento Anual de Veículos começa neste mês de agosto para os 
carros, motos, ônibus, vans, caminhões, entre outros, emplacados no Paraná pelo 
Departamento de Trânsito (Detran). A data de vencimento da taxa varia de acordo 

com os dígitos finais da placa e alguns motoristas já receberam avisos em casa, mas 
ainda será preciso emitir a guia de pagamento.  

 
Todos os veículos com placas terminadas em 1 e 2 terão o prazo de pagamento 
encerrando em agosto. Já as placas com final 3, 4 e 5 em setembro; finais 6, 7 e 8 

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/pagamento-do-licenciamento-anual-dos-veiculos-comeca-neste-mes-confira-o-calendario-a94o2frclj38k7f8kxu0yb3jt
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em outubro; e finais 9 e 0 no mês de novembro. Mesmo assim, todas as guias já estão 
disponíveis. “Ou seja, quem tiver condições de acertar o valor antecipadamente pode 
fazer isso”, afirmou o chefe da primeira Ciretran de Curitiba, Valmir Moreschi. 

 
Para realizar o pagamento, o usuário precisa emitir a guia de pagamento no site, no 

aplicativo Detran Fácil ou ainda pessoalmente nos terminais de autoatendimento do 
Departamento de Trânsito. Esses terminais estão localizados em alguns 

supermercados da capital, nas Ruas da Cidadania e nos shoppings Palladium, Estação, 
Crystal, Pátio Batel e Jardim das Américas.  
 

De acordo com Moreschi, após a emissão, o usuário deve procurar os caixas 
automáticos do Banco do Brasil ou as agências do Sicredi, Sicoob, Santander e seus 

autorizados. “Lembrando que nos nossos postos de atendimento é possível encontrar 
um caixa eletrônico que aceita esse pagamento com cartões de débito, exceto Elo”, 
informa. 

 
Até 15 dias após a quitação do licenciamento, o condutor receberá o aviso em casa. 

Ele será enviado por correspondência simples e não exigirá a assinatura do usuário 
para recebimento. “Antes enviámos a carta registrada, mas muitos documentos 
voltavam porque os proprietários não estavam na residência, então mudamos isso”, 

explicou o chefe da primeira Ciretran de Curitiba. 
 

No entanto, é necessário que o endereço esteja atualizado. As alterações necessárias 
podem ser feitas nos postos de atendimento da instituição ou pelo site ao emitir o 
requerimento e encaminhar os documentos exigidos pelos Correios.  

 
Além disso, condutores que possuem talões de água ou luz registrados em seu nome 

podem utilizar o aplicativo do Detran para alterar o endereço sem sair de casa.  
 
Não recebo mais o boleto em casa? 

Até 2016, o boleto com o valor do licenciamento era enviado para a residência dos 
condutores. Mas isso mudou no ano passado, quando os condutores passaram a 

receber em casa somente o aviso de vencimento e não mais a guia para pagamento.  
 
Essa mudança ocorreu devido à Lei Federal 13.281, que passou a incluir juros nas 

multas atrasadas. “Para licenciar o veículo é necessário quitar os débitos antigos, 
incluindo multas, seguro obrigatório e IPVA, então não foi mais possível emitir o boleto 

com antecedência devido à contabilização dos juros, que muda até o dia do 
pagamento”, explicou Moreschi. 
 

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo 0800 643 7373 e solicitar 
atendimento referente ao pagamento do licenciamento. O atendimento ocorre 24 

horas por dia, inclusive aos sábados e domingos.  
 

Localização dos totens do Detran  
- Detran - central no Tarumã e postos avançados da Rua João Negrão (Centro) e do 
Hauer. 

- Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) - Capão da Imbuia 
- Shoppings - Palladium, Pátio Batel, Estação, Crystal e Jardim das Américas 

- Supermercados - Muffatto/Portão, Condor/Nilo Peçanha, Condor/Santa Cândida e 
Festval/Centro Cívico 
- A ssociação Comercial do Paraná (ACP) - calçadão XV de Novembro 

- Autoshopping Curitiba  
- Ruas da Cidadania - Pinheirinho, Boa Vista, Boqueirão, Bairro Novo, Santa 

Felicidade, Matriz, Fazendinha/Portão, Cajuru, CIC e Tatuguara. 
 
 

 

http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/geraExtrato.do?action=iniciarProcesso
http://www.detran.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12
http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/servicos-detalhes.php?tema=motorista&id=193


Ford fora da América do Sul? Especialista traça saída possível 

03/08/2018 – Gazeta do Povo (publicado em 02-08-2018) 
 

Empresa nega, mas mercado cogita uma saída parcial da América do Sul  

 
Especialista traça saída possível da Ford da América do Sul Reinaldo Canato  
   
Na última quarta-feira (1.º), a Bloomberg noticiou, citando fontes não identificadas, 

que a montadora Ford pretende vender suas operações em toda a América do Sul. A 
empresa negou a informação, mas repetiu que “um redesenho de nosso modelo de 

negócios é necessário para determinar onde devemos participar e como podemos 
vencer neste mercado”, já que os resultados vêm se mostrando consistentemente 
baixos. 

 
Para o economista Raphael Galante, consultor na Oikonomia Consultoria Automotiva 

com 14 anos de experiência no setor automotivo, o cenário mais provável para a 
montadora na região está longe de ser a saída completa da marca do mercado. 
 

Vale lembrar que, entre 2006 e 2014 (antes da crise brasileira), a América do Sul 
rendeu US$ 4,607 bilhões para a montadora, o que corresponde a 20% da 

lucratividade – mesmo representando apenas 8,3% dos carros vendidos.  
 
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. Na região como um todo há 13,6 mil funcionários em 8 fábricas. 

 
“O perrengue da Ford é a divisão de caminhões”, diz Galante. “Se o mercado de autos 
estava ruim [a partir de 2014, com o chamado caos automotivo], a parte de caminhões 

era um ‘buraco negro’ que sugava tudo de bom da operação”, analisa. “Se o mercado 
de autos foi terrível o de caminhões foi uma ‘carnificina’”, complementa. 

 
Qual é a solução? 
Neste cenário, a resolução, ou “redesenho”, como disse a própria empresa, pode estar 

em apenas uma categoria: os caminhões. 
 

Fontes com conhecimento interno do mercado já especularam que a neerlandesa DAF 
poderia adquirir a divisão de caminhões da Ford. Agora, fala-se em uma parceria entre 

a montadora alemã e a Volkswagen apenas para este mercado – considerado um “peso 
morto”.  
 

Sem extinguir a Ford Caminhões ou fechar fábricas, esse negócio abriria espaço para 
a companhia viabilizar uma restruturação anunciada para os próximos 5 anos, com 

custo de US$ 11 bilhões. Esse plano inclui investimentos mundiais, como carros 
elétricos e autônomos.   
 

Vale lembrar que, no Brasil, a Volks é dona da Scania e da MAN, além da Volks 
Caminhões: 40% do mercado na categoria. Com a fatia de mercado que já possui, se 

realmente adquirir a Ford Caminhões, a companhia ganha uma escala altamente 
significativa, passando a deter aproximadamente 52% do mercado.   
 

“A marca [Ford] não vai sair do mercado”, garante Raphael. “Ela pode querer se livrar 
do segmento de caminhões, o que eu acredito muito. Mas a melhor saída para ela é a 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/ford-fora-da-america-do-sul-especialista-traca-saida-possivel-2v98eq6clr529aw93a5r155mh
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/ford-considera-vender-operacoes-na-america-do-sul-diz-bloomberg-anwvdjun7ash44fzbsz2updx5


aliança com a Volks, até que no futuro ela ache algum comprador para esse segmento 
ou que o mercado de pesados vire a chave”, pondera. 
 

Posicionamento da Ford 
Procurada pela reportagem da Gazeta do Povo, a assessoria da Ford do Brasil enviou 

o seguinte posicionamento, à respeito de sua possível saída da América do Sul: 
 

“A referida matéria [da Bloomberg] é incorreta. A Ford não está considerando uma 
saída da América do Sul. Conforme já dito pela Companhia, os resultados financeiros 
na América do Sul estão abaixo do desempenho esperado e um redesenho de nosso 

modelo de negócios é necessário para determinar onde devemos participar e como 
podemos vencer neste mercado.” 

 

WEG entra em nova área de negócio com projeto de baterias para 

distribuidora nos EUA 

03/08/2018 – Reuters (publicado em 02-08-2018) 
 

A WEG anunciou nesta quinta-feira a entrada no segmento de sistemas de baterias de 
grande porte para empresas de energia elétrica, no qual obteve um primeiro contrato 
junto a uma distribuidora de eletricidade nos Estados Unidos, de olho em um mercado 

com significativo potencial para aplicações em vários países, inclusive no Brasil.  
 

A companhia, maior fabricante de motores elétricos do Brasil, acertou parceria com a 
norte-americana Northern Power para a entrega de um conjunto de armazenamento 
de energia em baterias de lítio que serão operadas pela Viridity Energy Solutions, dos 

Estados Unidos.  
 

O sistema será usado pela distribuidora norte-americana Vermont Electric Cooperative 
para aprimorar a gestão da infraestrutura da companhia em momentos como horários 
de pico.  

 
“É uma área nova para a WEG. O projeto nos EUA vai ser referência importante para 

clientes e vai abrir portas para nós, trazer ‘know how’ para fazermos isso no Brasil e 
em outros países”, disse João Paulo Gualberto da Silva, diretor de novas energias da 
fabricante brasileira.  

 
Segundo Silva, a WEG já produz soluções de armazenamento de energia, mas são 

produtos de porte menor, voltados a aplicações como manter o funcionamento de 
estações rádio-base de operadoras de telefonia celular durante apagões. O sistema 
vendido à Viridity é muito maior.  

 
“Apenas as baterias são do tamanho de dois a três contêineres e os inversores são 

mais dois contêineres”, disse o executivo. “Ele poderá abastecer 2.100 casas ao 
mesmo tempo durante 1 minuto.”  

 
A Vermont Electric, que contratou o banco de baterias, deverá se beneficiar com 
menores riscos de blecautes na rede atendida pelo sistema. Ela ainda poderá receber 

energia extra dos equipamentos justamente em momentos em que a eletricidade está 
mais cara, nos horários de pico, o que reduz custos, disse Silva.  

 
Ele comentou que as baterias do sistema são produzidas pela Samsung e importadas 
da Coreia do Sul, enquanto os equipamentos para a operação serão produzidos por 

uma unidade da WEG nos EUA em parceria com a Northern Power. O software de 
gerenciamento de carga e descarga das baterias é proprietário da Viridity Energy, uma 

subsidiária da israelense Ormat Technologies, cliente da WEG.  
 
“As baterias estão ficando cada vez mais densas e tem havido evoluções nessa área 

provocadas pelos carros elétricos. E com isso as baterias ficaram mais baratas...Isso 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1KN23U-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1KN23U-OBRBS


permite que as distribuidoras possam avançar em projetos de armazenamento de 
energia de fontes intermitentes como solar ou eólica”, adicionou Silva.  
 

Ele explicou que outra vantagem da tecnologia é permitir a instalação de bancos de 
energia mais próximos de grandes consumidores, o que ajuda no planejamento das 

redes das distribuidoras.  
 

Segundo o executivo, a WEG tem condições de produzir o sistema no Brasil, com 
exceção das baterias e do software de gerenciamento, algo que a empresa pode suprir 
por meio de aquisições ou parcerias.  

 
No caso do sistema fornecido nos EUA, o contrato está na casa dos milhões de dólares 

e o conjunto tem potência instalada de 1,9 megawatt, com capacidade de 
armazenamento de energia de até 5,3MWh. A previsão de entrada em operação é em 
junho de 2019.  

 
No Brasil, a WEG tem sido atualmente consultada por distribuidoras como Copel, CPFL 

e Celesc para um projeto de pesquisa e desenvolvimento sobre armazenamento de 
energia promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), disse Silva.  
 

Ele comentou, no entanto que o novo negócio não deve ser uma fonte relevante 
imediata de receitas para a WEG.  

 
“Estou esperançoso que poderemos fazer os primeiros negócios (no Brasil) ainda este 
ano...Por causa do projeto de P&D da Aneel. Mas não será relevante do ponto de vista 

de receita, serão experimentais...É um mercado que não existe ainda no Brasil e nos 
EUA começou fazer cerca de 1 ano.”  

 
No Brasil, a Eletropaulo chegou a estudar ainda neste ano um projeto de instalação de 
baterias em São Paulo que poderia envolver cerca de 30 milhões de reais, mas a 

distribuidora posteriormente avaliou que a instalação não seria economicamente viável 
no momento.  

 

Investimentos crescem no rastro dos carros elétricos 

03/08/2018 – EM.com 

 

 
Projeto da CPFL: empresa tem 16 veículos elétricos e implantou 10 revendas para 
abastecimento nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes (foto: CPL/Divulgação)  

 
No primeiro semestre do ano, foi vendido no Brasil cerca de 1 milhão de carros e 
comerciais leves do tipo flexfuel, por volta de 100 mil a diesel, 40,2 mil a gasolina e 

apenas 1.944 modelos elétricos, de acordo com os dados divulgados pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  

 
O volume dos elétricos é muito baixo, tanto que eles ainda são uma atração quando 
rodam pelas ruas e estradas. Apesar de a participação ainda ser residual na frota 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/08/03/internas_economia,977675/investimentos-crescem-no-rastro-dos-carros-eletricos.shtml


brasileira, empresas de diferentes segmentos têm começado a se mexer para pegar 
carona nessa tecnologia. 
 

Nesta semana, por exemplo, o Makro Atacadista anunciou parceria com a BYD do 
Brasil, uma das principais fabricantes de veículos elétricos do mundo, e passou a 

oferecer em sete lojas no estado de São Paulo e na unidade de Aracaju os carregadores 
para esses carros. São 11 pontos de carregamento que podem ser usados 

gratuitamente. Como os principais clientes da bandeira são pequenas empresas, a 
novidade deverá ser útil para quem já está investindo em frotas movidas a 
eletricidade. 

 
A expectativa é de a demanda de ônibus, caminhões e comerciais leves cresça mais 

rápido do que os carros elétricos por causa de questões ambientais e de economia. 
Mas, por enquanto, a sua participação na frota atual ainda é de apenas 2,4%, como 
identificou pesquisa do Observatório de Veículos de Empresas (OVE), feita entre março 

e abril e que acaba de ser divulgada.  
 

O levantamento mostra ainda que 2,4% das empresas pretendem incluir em suas 
frotas os modelos elétricos entre este ano e 2020. Essa taxa de participação pode 
chegar a 15,7% a partir de 2021. Contudo, 79,5% das empresas nem sequer cogitam 

incluir essa alternativa em suas frotas. 
 

A DHL e a Supply Chain, que atuam no setor de logística, já começaram a adotar os 
modelos elétricos em suas frotas. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a colocar o 
carro nas ruas. Em julho, a empresa americana passou a fazer entregas também na 

Grande São Paulo e na região de Campinas (SP). 
 

A realidade mapeada pela pesquisa do OVE e também pelos números da Anfavea pode 
mudar, mesmo que ainda de forma gradativa, depois que o governo assinou o 
programa Rota 2030, em julho.  

 
Isso porque a medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer, que criou o 

novo regime automotivo brasileiro, reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), de 25% para 7% a 20%, segundo a eficiência energética dos modelos híbridos 
e elétricos. 

 
Havia expectativa de parte do setor no sentido de que a alíquota fosse zerada, a 

exemplo do que fizeram alguns países, numa forma de acelerar o crescimento da frota 
brasileira de veículos não poluentes.  
 

Gerente da Toyota, Anderson Suzuki acredita que as vendas poderão ter uma reação 
com a queda do IPI para esses modelos.  

 
No entanto, ele destaca que só mesmo com aumento da escala de produção será 

possível ter no Brasil a quantidade maior de modelos e mais opções de e preços. 
 
Regras claras 

Outra regulamentação que poderá estimular mais investimentos é o conjunto de 
normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), publicadas em junho, que 

tratam da recarga de veículos elétricos por interessados na prestação desse tipo de 
serviço, como distribuidoras, postos de combustíveis, shoppings e empreendedores.  
 

Até agora, não havia regra para a instalação dos postos de recarga, o que causava 
insegurança em quem pretendia investir. 

 



A Aneel, segundo preferiu adotar 
regulamentação mínima, evitando 
interferir na atividade e nos processos 

tarifários dos consumidores de energia 
elétrica, quando o serviço for prestado por 

distribuidora.  
 

Na época do anúncio, o diretor da Aneel, 
Tiago Correia, comentou a decisão. “A 
agência está eliminando eventuais 

barreiras para o desenvolvimento desse 
mercado.  

 
A norma garante que o empreendedor 
invista nas instalações de recarga sem 

medo de surpresas regulatórias 
posteriores”. 

 
Preço alto é maior barreira 
A regulamentação feita pela Aneel serviu 

de combustível para os planos das 
distribuidoras de energia. A Enel, por 

exemplo, firmou parceria com a montadora 
BMW, e inaugurou no mês passado o maior 
corredor elétrico da América do Sul, 

segundo as duas empresas. Foram 
instalados seis postos de recarga ao longo 

de 430 quilômetros da Rodovia Presidente 
Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro. O 
investimento foi de cerca de R$ 1 milhão. 

Continua depois da publicidade 
 

“A frota brasileira de veículos híbridos e 
elétricos ainda é pequena, mas 
acreditamos que os carros elétricos 

também vão ser o futuro no Brasil. Nesse 
projeto, buscamos desmistificar o que 

muito se ouve sobre esses veículos, que 
eles não podem fazer viagens longas por 
causa da falta de estrutura para o 

abastecimento”, explica Nuno Pinto, gestor 
de marketing da EDP Energia. 

 
Durante seis meses, o abastecimento será 

gratuito. Depois desse prazo, as empresas 
vão avaliar se passarão a cobrar pelo 
combustível.  

 
Para o executivo da EDP, as frotas das 

empresas poderão representar um bom potencial para os negócios. Como exemplo, 
Nuno Pinto cita a Prefeitura de São José dos Campos, no interior paulista, que anunciou 
a troca de todos os veículos leves usados da Guarda Municipal por modelos elétricos. 

Serão, ao todo, 30 unidades. 
 

Para o gestor da EDP, o estímulo maior veio com a portaria da Aneel sobre a instalação 
dos postos de recarga. Mas a multinacional portuguesa ainda estuda como vai entrar 
nesse mercado. Parcerias com o setor de construção civil, indústria, comércio e pessoa 

física poderão ser uma das formas de ingresso da companhia nessa área. 
 



A distribuidora CPFL Energia também investiu nos postos de recarga. Hoje tem 10 
eletropostos em duas rodovias, Anhanguera e Bandeirantes, no interior paulista, 
unindo Campinas e São Paulo. Além disso, a empresa tem 16 veículos elétricos em 

sua frota.  
 

Segundo Rafael Lazzaretti, diretor de estratégia e inovação da companhia, a aprovação 
do Rota 2030 poderá ajudar a diminuir a distância entre os mercados dos modelos 

com motores a combustão e os elétricos. Mas o preço desses veículos ainda é, na sua 
opinião, a principal barreira. “Hoje é uma opção que cresce em nichos, seja entre 
aqueles que gostam de tecnologia, seja os que se preocupam com a sustentabilidade”, 

avalia. 
 

Lazzaretti acredita que se o mercado brasileiro tiver modelos mais baratos e o 
consumidor começar a fazer mais contas sobre o investimento, a tendência é de mais 
carros elétricos nas ruas. Isso porque, segundo o executivo, o modelo elétrico gasta 

um terço do que é desembolsado para abastecer o modelo a combustão. Se o 
motorista de um carro flex gasta R$ 300 por semana para encher o tanque, na versão 

elétrica o valor para rodar a mesma quilometragem cai para R$ 100. 
 
Capacidade 

 
A preocupação de distribuidoras, como a CPFL Energia, vai além da instalação de 

pontos de recarga. O principal desafio é saber que as atuais redes têm condições para 
arcar com aumento da demanda por energia para abastecer esses veículos. “Até agora 
sabemos que a atual rede é suficiente para atender a demanda atual e pelos próximos 

15 anos não há risco ou um possível impacto no setor elétrico”, garante o diretor da 
CPFL. 

 
Outra distribuidora que está investindo no setor é a Copel, do Paraná. Julio Omori, 
superintendente de smartgrid e projetos especiais, concorda que o mercado ainda é 

insipiente. Ainda assim, a empresa investiu em um corredor elétrico, assim como a 
EDP e a CPFL, entre Curitiba e Foz do Iguaçu.  

 
Além disso, a companhia tem conversado com algumas montadoras, como BMW e 
Chevrolet, na tentativa de buscar parcerias. 

 
“Ao mesmo tempo que olhamos como esse mercado vem se comportando, avaliamos 

como será quando ele for maior; por exemplo, quando forem centenas de eletropontos 
usados ao mesmo tempo, com carga simultânea, e será preciso substituir 
transformadores em rede”, explica. 

Para Omori, ainda falta algum tipo de estimulo para nacionalizar a tecnologia 
empregada na cadeia dos carros elétricos. Os carregadores, por exemplo, são 

importados. “Será preciso pensar esse tipo de questão dentro de uma política pública. 
O governo precisa pensar em um plano para o futuro”, sugere. 

 

Tenneco tem novo responsável para o mercado de reposição no Sudeste 

03/08/2018 – Automotive Business (publicado em 02-08-2018) 

 
Rafael Baggio responderá pelas marcas Monroe Amortecedores, Axios e 

Walker na região  
 

A Tenneco anuncia a nomeação de Rafael Baggio como seu novo gerente para o 
mercado de reposição na região Sudeste do Brasil. Ele responderá pelas marcas 

Monroe Amortecedores, Monroe Axioe e Walker no mercado de reposição dos quatro 
estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 

 
Com mais de 13 anos no setor automotivo, Baggio é especialista em gestão de equipes 
comerciais com estratégias direcionadas ao desenvolvimento da rede de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27834/tenneco-tem-novo-responsavel-para-o-mercado-de-reposicao-no-sudeste


distribuidores, ganho de participação do mercado e ampliação da área de cobertura. 
Ele é graduado em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo. 
 

“Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe. É minha missão contribuir para a 
obtenção de resultados cada vez mais positivos, inclusive já em 2018”, declara Baggio.  

 

Lucro da cadeia automotiva vai para as mãos de empresas de tecnologia, 
alerta Roland Berger 

03/08/2018 – Automotive Business (publicado em 02-08-2018)  
 

Consultoria aponta que há muito investimento na mobilidade do futuro, mas 
ele não está direcionado para a indústria  

 
Nos últimos anos as melhorias incrementais da indústria automotiva receberam menos 
atenção do consumidor e dos investidores, que acompanhavam com atenção outro 

movimento: a rápida transformação da mobilidade, com o surgimento de novos 
serviços e soluções.  

 
Rodrigo Custódio, diretor da Roland Berger no Brasil aponta que o segmento atrai forte 
fluxo de capital, enquanto a indústria automotiva patina para fechar as contas e 

conseguir fazer os investimentos necessários no desenvolvimento de tecnologias 
essenciais para sua sustentabilidade no futuro, como carros elétricos e autônomos.  

 

“A transformação é acelerada. O lucro da cadeia automotiva está mudando 
de mãos, indo para companhias como Waymo e Uber. A indústria precisa 

entender como se beneficiar disso, em que momento vai conseguir se 
apropriar e gerar receitas em algum novo negócio”, destaca. 
 

De um lado, as empresas do setor investem em ativos fixos e em pesquisa e 

desenvolvimento. De outro, startups de mobilidade e tecnologia recebem generosos 
aportes de investidores para desenvolver software e escalar seus negócios.  
 

“É investimento para queimar dinheiro”, diz Custódio, lembrando que boa parte destas 
organizações ainda não atingiram equilíbrio financeiro. A Uber, por exemplo, apesar 

de apresentar consecutivos balanços no vermelho, capitou US$ 11 bilhões em aportes. 
A chinesa Didi, que comprou a brasileira 99, recebeu US$ 15,7 bilhões. “Na China o 
movimento á mais acelerado”, diz.  

 
Custódio entende que, depois de algum tempo sem entender este movimento, as 

empresas automotivas começaram a investir nestas novas companhias para ter 
alguma participação na transformação. “Agora as próprias montadoras começam a 
criar divisões de mobilidade, que é o setor que recebe uma avalanche de 

investimentos”, diz, citando o exemplo da Daimler, que anunciou que vai separar suas 
operações.  

 
A tendência é que o movimento se aprofunde, diz o consultor. “Em Cingapura, 10% 
da frota de veículos já são carros compartilhados ou de frotas de serviços de 

mobilidade”, diz.  
 

É PRECISO SIMPLIFICAR 

 
Ao lado da mobilidade, outro segmento que atrai forte fluxo de capital é o 
desenvolvimento de carros autônomos, projeto prioritário para todas as companhias 

que atuam no segmento. “Há grandes empresas envolvidas aí, incluindo as gigantes 
de tecnologia, como o Google”, lembra.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27831/lucro-da-cadeia-automotiva-vai-para-as-maos-de-empresas-de-tecnologia-alerta-roland-berger
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27831/lucro-da-cadeia-automotiva-vai-para-as-maos-de-empresas-de-tecnologia-alerta-roland-berger
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A Roland Berger traça dois cenários para a tecnologia. O mais conservador indica que 
estes modelos terão participação de 8% nas vendas em 2030. Se a evolução for mais 
agressiva do que o esperado, a penetração pode chegar a 26% no mesmo ano”, 

aponta.  
 

A recomendação que ele dá às empresas automotivas é encontrar novas maneiras de 
monetizar, criando receitas recorrentes. Custódio cita a possibilidade de usar dados 

dos clientes para oferecer novos modelos de venda ou pagamento pelo uso do carro, 
trabalhar a manutenção preditiva e serviços baseados na nuvem, tornando o 
automóvel o hardware que concentra diversas possibilidades de software.  

 

“A tendência é que a venda de veículos seja menor no futuro, mas com 
margens maiores para as empresas envolvidas, que estarão concentradas 

em serviços.” 
 

Outra recomendação é que as empresas automotivas simplifiquem a própria atuação.  
 

“Não há necessidade de desenvolver todas as tecnologias envolvidas nos carros do 
futuro”, diz. Ele cita o exemplo da BMW, que decidiu diminuir drasticamente o uso de 
software customizados e aumentar o aproveitamento de soluções de prateleira, que 

não impactam a qualidade de seus serviços e são mais baratas.  
 

Volkswagen eleva receita com vendas recordes no semestre 

03/08/2018 – Automotive Business (publicado em 02-08-2018) 
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Faturamento cresce 7,7%, para € 42,7 bilhões; custos com dieselgate 
reduzem lucro  
 

Com mais de 3,11 milhões de veículos vendidos em todo o mundo, um novo recorde 
para o primeiro semestre, a VW apura receita 8% maior no acumulado de janeiro a 

junho do que em mesmo período do ano passado, ao faturar € 42,7 bilhões contra os 
€ 39,6 bilhões acumulados em iguais meses do ano passado. 
 

O retorno operacional sobre as vendas foi de 5% contra 4,5% registrados há um ano. 
Antes de eliminar itens especiais, o lucro operacional ficou em € 2,1 bilhões, 20% 

maior que o do ano passado. No entanto, custos com o dieselgate fizeram com que a 
marca tivesse despesas extraordinárias de € 1,6 bilhão na primeira metade deste ano, 
o que reduziu o lucro líquido para algo em torno de € 500 milhões. 

 
“O bom desempenho operacional no primeiro semestre do ano mostra que estamos 

progredindo passo a passo com o realinhamento da marca Volkswagen. A demanda 
dos por nossos novos modelos continua em alta.  

 
Ao mesmo tempo, continuamos a exercer disciplina de custos: devemos buscar 
consistentemente esse caminho e acelerar ainda mais nossa transformação para 

elevar nosso poder de lucro a um nível realmente competitivo e viável para o futuro 
no longo prazo”, disse o membro do conselho de administração da marca Volkswagen 

que responde pela área financeira, Arno Antlitz. 
 
Segundo a montadora, a mudança na legislação da União Europeia para testes de 

emissões de veículos leves, o WLTP (leia aqui) pode gerar efeitos temporários no lucro 
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operacional e na liquidez no terceiro trimestre. No entanto, o conselho de 
administração da marca confirmou sua previsão para o ano. 
 

A empresa espera receitas 10% maiores e o retorno operacional sobre as vendas 
(antes de itens especiais) deve variar de 4% a 5%. O fluxo de caixa operacional antes 

de itens especiais deve voltar a ser positivo, prevê a VW.  
 

Allison vai fornecer transmissão automática para Mercedes 

03/08/2018 – Automotive Business (publicado em 02-08-2018) 
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Montadora usará caixa de seis marchas em ônibus urbanos com motor 
dianteiro  
 

A Allison vai fornecer uma transmissão automática de seis marchas para equipar 
ônibus urbanos Mercedes-Benz com carrocerias até 13,2 metros e motor dianteiro de 

quatro cilindros e 208 cavalos. A oferta começa ainda este ano para os chassis OF 
1721 L, equipados com motor de quatro cilindros e 2018 cavalos. A suspensão poderá 
ser convencional ou pneumática. A transmissão é do modelo T 3270 xFE. A informação 

foi divulgada durante a Lat.Bus & Transpúblico, que ocorre até 2 de agosto no 
Transamérica Expo Center. 
 

“Em testes na cidade do Rio de Janeiro o consumo foi igual ou apenas 3% 

mais alto do que em caixas manuais”, afirma o diretor geral da Allison para 
a América do Sul, Evaldo Oliveira. 

 

“Acreditamos em sucesso no Brasil. Na Argentina essa transmissão foi bem aceita. 
Fornecemos mais de 600 unidades em apenas um ano e meio”, afirma o executivo.  

 
A Mercedes também ressalta as vantagens do equipamento, como “maior durabilidade 
do trem de força”, segundo o diretor de vendas e marketing da montadora, Walter 

Barbosa. O aumento de opções para o frotista e o ganho em conforto para quem dirige 
os ônibus foram outras vantagens lembradas por Barbosa. 

Segundo a Allison, os modelos xFE de transmissão automática são compatíveis com 
combustíveis alternativos. A empresa também negocia com a Agrale o fornecimento 
de transmissões automáticas. A montadora instalada no Sul do País testa uma 

transmissão T 3270 com retarder em um chassi MA 17. A Volksbus é outro possível 
cliente.  

 
A caixa automática vem de Indianapolis (EUA). No Brasil ocorre a montagem de 
periféricos e a custmização eletrônica.  

 

Venda de motos em julho é a 3ª pior do ano, com 76,2 mil unidades 

03/08/2018 – Automotive Business (publicado em 02-08-2018) 
 
A venda de motos em julho registrou 76,2 mil unidades. Foi o terceiro pior mês de 

2018 em volume de vendas. Ficou apenas 2,9% acima de junho e registrou média 
diária abaixo de 3,5 mil unidades, contrariando a projeção das montadoras, de 3.650 

motos/dia para o mês. No ano a melhor média ocorreu em abril, com 4,1 mil 
motocicletas novas lacradas por dia. 
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No acumulado de janeiro a julho foram licenciadas 533,1 mil unidades, resultando em 
alta de 7,1% sobre os mesmos sete meses de 2017. Os números foram divulgados 

pela Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários.  
 

No ranking de vendas o destaque vai para a Haojue, que se tornou a terceira marca 
em emplacamentos, superando a Shineray. As motos Haojue são montadas em 

Manaus dentro da mesma fábrica que produz os modelos Suzuki e Kymco. A rede de 
revendas também é compartilhada pelas três. 
 

O volume da Haojue ainda é pequeno, 5,4 mil motos no ano, mas está ajudando a 
suprir a falta de novidades em produtos da baixa cilindrada da própria Suzuki dentro 

das concessionárias. Os dois modelos Haojue mais vendidos são a Chopper 150 e a 
DK 150.  

 
 

Haojue DK 150 é a segunda moto mais emplacada da marca e é vendida ao 
lado de modelos Suzuki e Kymco  

 
 

PEQUENA RECUPERAÇÃO 

 

Depois de seis anos consecutivos de queda, o setor de motocicletas terá seu primeiro 
ano de crescimento. A Fenabrave projeta 917 mil unidades para 2018 e alta de 7,7% 
sobre 2017. A associação dos fabricantes (Abraciclo) é um pouco mais conservadora. 

Acredita em 915 mil motos emplacadas e 7,5% de alta.  
 

Imaginando que a virtude esteja no meio e que o número mais próximo da realidade 
sejam 916 mil unidades em 2018, ainda assim o setor fechará o ano 8% abaixo do 

fraco 2016, quando foram licenciadas 998 mil motocicletas.  
 

CO2 usado para produzir insumo industrial pela primeira vez 

03/08/2018 – CIMM (publicado em 01-08-2018) 
 

 
CO2 vira insumo químico 

 
Químicos alemães conseguiram pela primeira vez usar o CO2 (dióxido de carbono) em 

estado gasoso - como ele ocorre na atmosfera - para a produção de um produto 
químico utilizado em massa pela indústria. 
 

O produto é a metionina, que é usada como um aminoácido essencial, principalmente 
na fabricação de rações para alimentação animal. 

 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16999-co2-usado-para-produzir-insumo-industrial-pela-primeira-vez


A expectativa é que o novo processo enzimático possa substituir a atual produção 
petroquímica desse insumo, abrindo a tão sonhada rota para utilização do CO2 para 
produção de insumos úteis. 

 
"Com base na ideia de que a metionina nos microrganismos é degradada por enzimas 

para o metionato, com a liberação de CO2, tentamos reverter esse processo porque 
toda reação química é, em princípio, reversível, embora muitas vezes apenas com o 

uso extensivo de energia e pressão," explicou o professor Arne Skerra, da Universidade 
de Munique. 
 

O metionato, ou metional, ocorre na natureza como um produto de degradação da 
metionina, e é formado como um intermediário durante o processo convencional - só 

que o processo convencional tem seis etapas, exigindo o altamente tóxico cianeto de 
hidrogênio, entre outros insumos. 
 

Melhor que fotossíntese 
A equipe não apenas conseguiu desenvolver a reação reversa em escala de laboratório, 

como atingiu um rendimento surpreendente de 40%. 
 
"Em comparação com a complexa fotossíntese, na qual a natureza também incorpora 

biocataliticamente o CO2 em biomoléculas como um bloco de construção, nosso 
processo é altamente elegante e simples: a fotossíntese usa 14 enzimas e tem um 

rendimento de apenas 20%, enquanto o nosso método requer apenas duas enzimas," 
comemorou Skerra. 
 

Esta pode ser a primeira vez que se desenvolve um processo de fabricação 
biotecnológico usando CO2 gasoso como precursor químico imediato. Até agora, as 

tentativas de reciclar o gás de efeito estufa, que é um dos principais contribuintes das 
mudanças climáticas, não foram adiante devido à energia extremamente alta 
necessária para as reações. 

 
Metionina 

A metionina é um aminoácido, isto é, um bloco de construção básico das proteínas, 
que é essencial para muitos organismos, inclusive para os humanos, mas não pode 
ser produzida por eles. 

 
Este aminoácido deve, portanto, ser ingerido pelos alimentos. 

Assim como os fertilizantes minerais aceleram o crescimento das plantas, a metionina 
melhora o crescimento de aves, peixes e outros animais. 
 

A produção global atual de metionina é de aproximadamente um milhão de toneladas 
por ano. 

 


