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Maior desafio para o Brasil é apoiar empresas e capacitar pessoas para a
Indústria 4.0
08/08/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-08-2018)
Diretora de Inovação da CNI e superintendente nacional do IEL, Gianna Sagazio
participou de debate no Vototalks Festival, em São Paulo. Ela apresentou resultados
do projeto Indústria 2027

O caminho para o Brasil alcançar a realidade da Indústria 4.0 ainda é longo. No
entanto, as empresas que não começarem a se adequar em relação à transformação
digital já em curso ficarão para trás e não sobreviverão. Essa é a avaliação da diretora
de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e superintendente Nacional
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Gianna Sagazio, que participou nesta terça-feira (7),
em São Paulo, de um debate sobre Indústria 4.0 no Vototalks Festival, evento
comemorativo dos 100 anos da Votorantim.
Gianna apresentou resultados do Projeto Indústria 2027, realizado pela CNI e o IEL,
com execução técnica das universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), segundo o qual apenas 1,6% das
empresas nacionais operam na fronteira da tecnologia. De acordo com os dados, daqui
a 10 anos pouco mais de 20% das indústrias estarão no patamar da Indústria 4.0.
Diante dos dados que mostram um cenário de atraso no país, Gianna destacou que o
grande desafio será apoiar as empresas a inovarem e capacitar pessoas para a
realidade da quarta revolução industrial. “Grandes empresas competitivas que
valorizam a inovação têm estratégias que precisam ser replicadas. O desafio é
disseminar essas boas práticas para pequenas e médias empresas para fomentar a
nossa indústria”, pontuou.
A superintendente do IEL acrescentou que, diferentemente de países que investem
alto em inovação, o Brasil ainda tem uma cultura “que condena as pessoas pelos
erros”. Segundo ela, inovar significa apostar e correr o risco de errar algumas vezes
até acertar. “Os países que são mais desenvolvidos elegeram a inovação como

estratégia de desenvolvimento. A inovação é um investimento de longo prazo e que
envolve risco, mas os países que não apostarem nessa agenda não serão globalmente
competitivos. Temos um setor empresarial avançado e ótimas escolas, mas
precisamos acelerar essa agenda no país”, completou Gianna.
CRIATIVIDADE – Para o diretor técnico global da Votorantim Cimentos, Álvaro
Lorenz, é essencial que o processo de transformação digital priorize a qualificação de
pessoal. “Todo o processo de transformação digital começa pelas pessoas. A
capacitação de pessoal é fundamental nesse processo da quarta revolução industrial,
que tem tudo a ver com a criatividade”, afirmou.
Também participante do debate, moderado pelo jornalista da Revista Exame Jose
Eduardo Costa, o coordenador de Inovação e Desenvolvimento de Mercado da
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), Giuliano Fernandes, alertou que a tecnologia
será uma ferramenta de transformação da indústria. Ele ponderou que essas
mudanças só virão com “pessoas a frente dos processos”.
CNI sugere unidade de infraestrutura permanente ligada à Presidência da
República
08/08/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-08-2018)
De acordo com o gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso,
objetivo é dar continuidade a projetos em andamento. Ele participou de evento
organizado pela revista Exame

O Brasil precisa no mínimo dobrar os investimentos em infraestrutura para se tornar
um país competitivo no cenário internacional. Esse é um consenso entre os
participantes do Café Exame Infraestrutura, realizado na manhã desta terça-feira (7),
no Palácio Tangará, em São Paulo. Os números mais recentes da Consultoria Inter B
mostram que o país investiu em 2017 apenas 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB)
em infraestrutura.
Durante o evento, realizado pela Revista Exame, em parceria com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), o gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner
Cardoso, defendeu que o próximo presidente da República trate esta agenda como
prioridade de longo prazo. “Precisamos que seja criada uma unidade de infraestrutura
ligada diretamente ao presidente da República, uma central para negociar com áreas
do governo, como a de meio ambiente, o TCU (Tribunal de Contas da União) e o
Ministério Público”, enfatizou Cardoso.
O gerente da CNI acrescentou que o próximo governo terá de manter uma estrutura
semelhante à do atual Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo
federal. “É imprescindível, independentemente do nome do programa, termos uma
unidade permanente principalmente para dar continuidade aos projetos que o Brasil
tanto precisa. Para isso, é imprescindível que tenhamos um ambiente de boa
governança, segurança jurídica, além de bons estudos e modelagens bem-feitas”,
afirmou.
INVESTIMENTOS PRIVADOS - O primeiro painel de debate do evento, moderado
pelo jornalista da Exame José Roberto Caetano, teve como tema “Como a

infraestrutura pode tornar o Brasil mais competitivo”. O especialista Cláudio Frischtak,
presidente da Inter B Consultoria e integrante do Conselho de Infraestrutura da CNI
(Coinfra), alertou que o investimento na área não é suficiente sequer para a
manutenção dos equipamentos atuais. “Deveríamos investir minimamente 4% do PIB
nos próximos 20 anos. O problema é que o Estado brasileiro está quebrado. Isso
implica que o incremento será, em grande parte, necessariamente privado”, afirmou.
Na avaliação do coordenador do Projeto Infra 2038, Diogo Mac Cord, a infraestrutura
é uma área estratégica que terá o poder de girar a economia no curto prazo e de
aumentar a competitividade do país em escala global no médio e no longo prazo.
Segundo ele, “o setor privado está sempre disposto a entrar em qualquer bom
negócio”, frisou. O Infra 2038 é uma iniciativa integrada por especialistas que visa
debater temas relevantes para a infraestrutura e propor ações para que o setor
desponte no Brasil nos próximos 20 anos.
Inovações impulsionam saúde e segurança na indústria
08/08/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-08-2018)
Projetos tecnológicos desenvolvidos nos Centros de Inovação implantados pelo SESI
visam ao cuidado com o colaborador em seu local de trabalho

Inovação: sistema de inteligência reúne dados que ajudam gestores no controle de
segurança e saúde
A construtora catarinense Pasqualotto&GT está erguendo o maior edifício da América
Latina: duas torres de 280 metros em Balneário Camboriú (SC). O complexo
residencial, que será concluído em 2020, já tem 56 andares – de um total de 81 – e,
à medida que a construção fica mais distante do solo, aumentam os riscos de
acidentes. Para garantir mais segurança aos 300 trabalhadores envolvidos na obra, a
empresa aposta em uma tecnologia pioneira de inteligência artificial que monitora em
tempo real riscos no canteiro de obras.
Conhecida como SEIF (sigla para Segurança, Informação e Formação), a ferramenta
é composta por sensores, embutidos em capacetes de trabalhadores, que mapeiam
situações de risco no ambiente de trabalho.
As informações captadas são enviadas a um aplicativo acessível aos gestores de
segurança e saúde da empresa para a tomada de decisão. Entre os riscos avaliados,
por exemplo, está a entrada de empregados não autorizados em locais de serra e
vergalhões. “É possível acompanhar instantaneamente os riscos por smartphone e
impedir o acesso a essas áreas”, explica o diretor da construtora Alcino Pasqualotto.
Desenvolvida pelo Centro de Inovação em Tecnologias para a Saúde do Serviço Social
da Indústria (SESI), a SEIF está em fase de testes. Sua função principal é reforçar a

gestão presencial de técnicos de segurança do trabalho. “Além de contribuir para
atender a aspectos legais de segurança e saúde no trabalho, a tecnologia mapeia o
comportamento dos trabalhadores na obra e, em caso de irregularidades, verifica a
necessidade de treinamentos”, explica Marcelo Tournier, diretor do Centro de Inovação
do SESI. Segundo ele, construtoras e empresas de mineração e siderurgia estão de
olho na inovação, que será disponibilizada ao mercado ainda neste ano.
Projetos tecnológicos, como a SEIF, são criados nos oito Centros de Inovação do SESI.
Pesquisa feita pela entidade mostra que, para 76,4% dos gestores, a importância dada
pela indústria brasileira ao tema crescerá nos próximos cinco anos.
“Esse aparato tecnológico à disposição da indústria segue a tendência de atenção
crescente do setor em relação à segurança e à saúde no trabalho”, afirma Paulo Mól,
diretor de operações do SESI. Ele explica que o interesse se deve não apenas às
exigências legais, mas também porque o cuidado com o trabalhador melhora a
competitividade ao reduzir afastamentos e reflete positivamente no clima
organizacional, na reputação e na imagem institucional.
Para apoiar as indústrias, o SESI criou um canal na internet em que empresas podem
solicitar apoio em projetos de melhoria da saúde laboral. Interessados podem acessar
o site e inserir os dados da empresa e descrever os problemas a serem solucionados.
PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA - As novidades geradas nos Centros de Inovação
do SESI em parceria com indústrias brasileiras estão conectadas ao SESI Viva+,
plataforma de inteligência que apoia gestores nas melhorias e estimula os
trabalhadores a criar rotinas saudáveis. Nela estão reunidos dados sobre saúde e
hábitos dos profissionais, notícias e artigos sobre o assunto, dicas de adoção de hábitos
sadios e informações sobre serviços.
Entre os benefícios oferecidos está a gestão de dados de segurança e saúde no
trabalho para o eSocial, sistema que envia ao governo informações unificadas relativas
a relações trabalhistas. Empresas cadastradas no SESI Viva+ receberão um sistema
com os programas legais parametrizados conforme exigências do eSocial, com
módulos de análise de riscos, saúde e segurança laboral, entre outros.
“Embora a inserção de dados relativos à segurança e saúde do trabalho no eSocial
seja obrigatória somente a partir de 2019, é importante que as empresas se preparem
desde já para as mudanças”, alerta Paulo Mól.
Com isso, as indústrias podem monitorar afastamentos por doenças, acidentes de
trabalho e indicadores que impactam o fator acidentário de prevenção (FAP), índice
que integra o cálculo de contribuição de incidência de afastamentos acidentários. Outra
novidade é o acompanhamento online da gestão de segurança e saúde laboral na
cadeia de fornecedores, já que as empresas têm responsabilidade subsidiária em
relação a empregados terceirizados.
Para estimular inovação, economistas sugerem que Brasil aprenda a copiar
08/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 07-08-2018)
Em evento que debate a implantação de uma agenda digital para o Brasil, os
economistas Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Marcos Lisboa,
presidente do Insper, participaram de um painel sobre o fortalecimento do ecossistema
de inovação no país.
Apesar de parecer antagônico sugerir cópia quando a ideia é inovar, ambos
defenderam que o país se espelhe em modelos bem-sucedidos no uso da tecnologia
para a aceleração econômica.

"Vamos copiar o que faz Coreia do Sul, Chile e Cingapura. Vamos aprender a copiar o
que dá certo em outros países", disse Lisboa.
O presidente do Insper pontuou que a inovação não é tão difícil e que os governos
gastam errado, já que o país "descolou de outros países da América Latina" nos últimos
10 anos, numa referência ao baixo crescimento do PIB.
Para estimular um ambiente favorável à inovação, Lisboa sugere três pontos: que o
Estado não proteja indústrias atrasadas, que o empreendedor aprenda a lidar com o
fracasso e que possa fazer uma avaliação rápida dos erros.
"Deu errado? Fecha. Não pede ajuda do governo. O negócio fracassou? Fecha", diz,
acrescentando que de 40% a 60% da menor produtividade é resultado da proteção a
empresas ineficientes. "A gente faz muito esforço para ser pobre", diz.
Já Armínio Fraga afirmou que ecossistemas de inovação dependem de bons
fundamentos institucionais e culturais, ambos de difícil implementação na prática. No
topo de sua lista para essa transformação está uma reforma do Estado.
"Estamos diante da urgente necessidade de grandes mudanças. O maior problema de
produtividade, acredito, está dentro do Estado, e não no resto", afirmou.
Para ele, essa reforma deve englobar uma cultura de gestão, tanto privada quanto
governamental, que seja capaz de avaliar resultados para "melhorar o que está certo
e corrigir o que está errado".
Fraga ainda defendeu a implementação de uma identidade digital, que tem sido um
dos principais objetos de discussão no evento. Organizado pelo ITS-Rio (Instituto de
Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro) e pelo BrazilLab, o GovTech debate como a
tecnologia pode aproximar cidadãos do Poder Público e como governos podem
desburocratizar processos pela digitalização.
Segundo Letícia Picolotto, do BrazilLab, enquanto Israel investe 4,2% do PIB em
pesquisa e desenvolvimento, o Brasil investe apenas 1,3%, sendo que boa parte é
proveniente do setor público.
O GovTech termina hoje, com estimativa de público de 400 pessoas e com presença
de presidenciáveis, que apresentarão suas propostas para a inovação e para governos
digitais. Na noite desta terça (7), estarão presentes os candidatos Geraldo Alckmin
(PSDB), Marina Silva (Rede), João Amoêdo (Novo), Henrique Meirelles (MDB) e
Guilherme Boulos (PSOL).
Temer conclama manutenção de otimismo de empresários no Congresso
Fenabrave
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
O presidente da República, Michel Temer, focou o seu discurso feito na abertura do
28º Congresso Fenabrave, em São Paulo, em conclamar os empresários a manterem
o otimismo na economia brasileira, a continuarem a investir no País e não olhar muito
para as incertezas decorrentes do período eleitoral.
“Temos todos os motivos para ser otimistas. Não vamos nos impressionar com o pleito
eleitoral porque em época de eleição todo mundo fica preocupado com o que vai
acontecer no futuro. Mas eu digo aos senhores que nós fincamos estacas,
estabelecemos pilares que nenhum governante que venha conseguirá prejudicar o que
nós fizemos”, disse o presidente.

Ao contrário, disse ele, as reformas iniciadas terão que ser continuadas. Temer disse
que em períodos de eleições é comum os nervos se exaltarem, mas disse que é preciso
que se caminhe depois das eleições para “um momento político administrativo”.
“É um momento em que todos devem unir-se, inclusive a oposição para fiscalizar para
o bem comum”, afirmou, acrescentando que o momento eleitoral tem que ser
encarado como um momento legítimo da democracia. “Não pode acontecer nada que
modifique aquilo que já começamos”, disse o presidente.
Para uma plateia de cerca de 2,5 mil pessoas, Temer voltou a citar as medidas tomadas
por seu governo no sentido de estimular a economia, lembrou dos recursos liberados
das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e salientou
que com a liberação dos recursos do PIS, para funcionários da iniciativa privada, e do
Pasep, para funcionários públicos, que serão injetados cerca de R$ 30 bilhões na
economia nos próximos meses.
O presidente voltou a defender o teto dos gastos, muito criticado por boa parte dos
economistas que assessoram os candidatos à Presidência.
“Quando nós assumimos, sabíamos da natureza da crise que estávamos herdando. O
problema era, inauguralmente, fiscal. Aí nossa preocupação foi, por ordem, nas contas
públicas. Por isso o chamado teto dos gastos públicos porque ninguém pode gastar
mais do que arrecada”, disse Temer, acrescentando que com isso seu governo começo
a resgatar a credibilidade na economia.
O presidente disse que em suas viagens para fora do Brasil encontra muito otimismo
de empresários na economia brasileira e que ouve deles desejo de investir no País.
Temer veta projeto que readmitia empresas ao Refis do Simples
08/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-08-2018)
Em janeiro, 471 mil participantes foram excluídos do programa por débitos
pendentes
O presidente Michel Temer vetou integralmente o projeto de lei que que autorizava a
adesão ao Simples Nacional de microempreendedores e pequenas empresas que foram
excluídos do programa neste ano.
O projeto havia sido aprovado no Congresso em julho.
Segundo o ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo), o projeto fere a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ele afirmou ainda que o governo pretende enviar um novo
projeto de lei ao Congresso sobre o assunto, para evitar que o veto seja derrubado.
Em janeiro, cerca de 471 mil participantes do Simples foram excluídos do programa
por terem débitos pendentes. No mesmo mês, a Receita Federal aceitou a reinclusão
de aproximadamente 158 mil empresas que regularizaram a situação. Os 313 mil
restantes ficaram de fora.
Pela proposta aprovada no Senado, os micro e pequenos empresários que aderirem a
um programa de refinanciamento de dívidas e regularizarem suas situações poderão
retornar ao Simples.
O chamado Refis do Simples foi aprovado em 2017 e prevê que as dívidas sejam
parceladas com descontos de até 90% dos juros, 70% das multas e 100% dos
encargos legais.
O projeto foi integralmente vetado pelo presidente Michel Temer, mas o veto foi
derrubado pelo Congresso.

A estratégia mental que pode te ajudar a ser bem-sucedido em uma
negociação
08/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-08-2018)
Negociar um salário, uma compra, um acordo, pode não ser nada fácil. Há quem tenha
um talento nato para a negociação, na verdade. Mas a maior parte das pessoas precisa
se preparar e criar estratégias para enfrentar diferentes cenários.
Uma pesquisa feita pelos especialistas em comportamento corporativo Michael
Schaerer, Martin Schweinsberg e Roderick Swaab, e publicada pelo Journal of
Personality and Social Psychology, propõe simulações mentais para enfrentar uma
negociação de forma exitosa.
São alternativas psicológicas, ou "truques mentais", que podem ajudá-lo a se sentir
mais poderoso sentado à mesa.
"Negociadores com boas alternativas (de negociação) tendem a ter aspirações mais
altas", disse Michael Schaerer à BBC News Mundo, serviço da BBC em espanhol. "Esses
métodos nos ajudam a ser mais ambiciosos", disse Schaerer, pesquisador da
Singapore Management University, em Cingapura.
Por exemplo, uma pessoa poderia mentalizar um "piso imaginário" até o qual se pode
ir em uma negociação, ou seja, uma oferta abaixo desse parâmetro mental não será
aceita: "não posso aceitar uma proposta menor que a minha".
Depois de realizar um estudo com 2,5 mil profissionais do mercado e mestrandos em
administração de empresas, os pesquisadores concluíram que esse método mental criar uma base fictícia de comparação - realmente funciona.
Eles alertam que essa alternativa fictícia deve ser realista - dentro de um valor
realmente viável. Caso contrário, ou seja, se o parâmetro for muito difícil de ser
alcançado pela proposta real, o tiro pode sair pela culatra e você ficará decepcionado
- ou perderá o "jogo".

Fazer a primeira proposta pode ser bom?
O benefício da estratégia só dá certo se o negociador fizer a primeira oferta e a outra
parte não tenha seu próprio parâmetro: a estratégia só funciona se apenas uma das
partes usá-la.
"Estudos têm mostrado que, em muitos casos, é melhor fazer a primeira proposta
porque ela define o início da negociação já em um patamar mais alto", diz Schaerer.
"Parte da nossa pesquisa sugere que o efeito da primeira oferta é extraordinariamente
forte em diferentes situações", afirma o pesquisador.
No entanto, existem circunstâncias em que é melhor esperar que o oponente faça o
primeiro movimento.

Essa estratégia funciona, por exemplo, quando você não sabe exatamente quanto é a
média salarial de determinado emprego. "Normalmente é possível descobrir
informações sobre isso para pensar em uma oferta satisfatória e razoável", diz
Schaerer.
Os riscos da imaginação
A pesquisa mostrou que "a simulação mental pode também impedir um acordo quando
as posturas das partes são difíceis de conciliar". Isso ocorre quando não há um terreno
comum para discutir. Por exemplo, quando um vendedor fixa um preço que o
comprador não pode alcançar.
E uma mentirinha?
Schaerer não concorda que seja bom criar uma "mentirinha" bastante usual em
entrevistas de emprego: dizer que outra empresa ofereceu um salário maior.
"Ainda que uma mentira possa ajudar a conseguir um acordo a curto prazo,
normalmente nós negociamos com várias pessoas ao longo do tempo", o que poderia
complicar a sustentação de mentiras, explica o pesquisador.
Pode haver um risco maior: negociar com alguém que conhece pessoas da empresa
que você indicou ter oferecido uma oferta maior. "Se a mentira é descoberta, o dano
à reputação pode ser nocivo", diz Schaerer.
Segundo o pesquisador, essa jogada pode funcionar para aqueles que adoram o risco.
O problema é que, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer de os mentirosos serem
descobertos se repetirem a estratégia.
No Brasil, 9 em cada 10 cadeirantes relatam problemas no trabalho, diz
pesquisa
08/08/2018 – Fonte: G1
A dificuldade mais citada pelos profissionais brasileiros foi a necessidade de reduzir o
número de horas trabalhadas por dia devido às dificuldades de acesso.
No Brasil, 92% das pessoas que utilizam cadeira de rodas ou outro dispositivo de mobilidade
relatam já ter vivenciado alguma consequência negativa na vida profissional em decorrência
do uso desses equipamentos.
É o que aponta uma pesquisa feita pela Toyota Mobility Foundation, uma entidade criada pela
Toyota para discutir temas ligados à mobilidade.

O levantamento foi feito com 575 pessoas que usam cadeira de rodas ou outro dispositivo de
mobilidade no Reino Unido, EUA, Índia, Brasil e Japão.
A proporção de 92% de pessoas que fazem relatos de dificuldades no mercado de trabalho
em virtude do uso da cadeira de rodas é maior que a média entre os cinco países, de 89%.

Mercado de trabalho e uso de cadeira de rodas

Percentual de entrevistados que relatam já ter vivido alguma situação negativa no
trabalho por usar dispositivo de mobilidade
Entre os profissionais brasileiros, a dificuldade mais citada foi a necessidade de reduzir o
número de horas trabalhadas por dia devido às dificuldades de acesso. Essa situação foi
relatada por 45% dos entrevistados. Entre os 5 países que participaram da pesquisa, a média
é de 30%.
O segundo problema mais citado foi a limitação dos postos a que as pessoas que usam cadeira
de rodas poderiam se candidatar, com 41%. A média entre os 5 países é de 34%.
Mercado de trabalho e uso de cadeira de rodas
Quais das seguintes situações você viveu por usar Brasil - percentual de
cadeira de rodas ou dispositivo de mobilidade?
entrevistados
Tive que reduzir o número de horas trabalhadas por dia
45%
devido às dificuldades de acesso
Houve limitação dos trabalhos que eu poderia me
41%
candidatar
Tive que trabalhar de casa
40%
Me senti menos independente no trabalho
39%
Me senti impedido de progredir na minha carreira
38%
Não foi capaz de trabalhar
37%
Senti que meu trabalho foi desperdiçado
33%
Foram atribuídas a mim menos responsabilidades no
33%
trabalho
Tive que me tornar autônomo
29%
Fonte: Toyota Mobility Foundation
"Potencialmente, milhões de pessoas em todo o mundo são incapazes de trabalhar ou de ser
tão produtivas devido aos seus atuais dispositivos de mobilidade. Há claras implicações sociais
e econômicas que destacam a necessidade urgente de inovação no campo da tecnologia
assistiva”, disse em nota Ryan Klem, Diretor de Programas para a Toyota Mobility Foundation.
Trabalhadores nos Correios suspendem início de greve no Paraná
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
Os trabalhadores nos Correios do Paraná decidiram, ontem, adiar a deflagração de
greve por tempo indeterminado marcada parea começar hoje. A decisão aconteceu
por decisão de 17 assembleias realizadas pela categoria em todo o Paraná. A decisão
de suspender o início da greve foi tomada pela categoria para avaliar a proposta
oferecida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O ministro Renato de Lacerda Paiva, vice-presidente do TST, apresentou ontem a
proposta de manter os termos do último acordo coletivo e assegurar a reposição da
inflação no período sobre salário e benefícios. Também deve acontecer uma audiência
no tribunal até o dia 14.
“Até lá os trabalhadores mantêm o indicativo de greve. O que queremos realmente e
estamos em busca é de um reajuste real”, diz Sindicato dos Trabalhadores nos
Correios do Paraná (Sintcom).

O sindicato também criticou a postura da empresa de apresentar propostas sempre
em cima da hora. No final do mês passado os trabalhadores dos Correios do Paraná
rejeitaram a proposta da direção da empresa de 1,58% de reajuste, que corresponde
a 60% do INPC da data-base da categoria, que é dia 1º de agosto.
Já segundo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), nos meses de junho
e julho de 2018, representantes dos Correios e dos sindicatos dos trabalhadores
realizaram 15 reuniões para discutir as cláusulas do acordo coletivo da categoria. A
empresa diz ter um plano de contingenciamento se necessário.
TST propõe reajuste de 100% da inflação para carteiros para evitar greve
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)

Foto: Aniele Nascimento
A Justiça do Trabalho propôs um acordo entre Correios e carteiros para evitar
uma nova greve dos empregados da estatal nesta semana. Apresentada na manhã
desta terça-feira, 7, a proposta é que os Correios paguem reajuste salarial integral da
inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e não apenas
60% desse indicador – como a empresa propôs aos empregados.
A proposta foi apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro diz que a reposição salarial pela
inflação está condicionada à continuidade do trabalho dos carteiros. Ou seja, se
carteiros entrarem em greve, a proposta será retirada e o processo de mediação do
TST, encerrado.
O ministro também propõe a manutenção das condições do acordo coletivo firmado
para os anos de 2017 e 2018. “Pondero que a presente proposta representa o melhor
resultado possível para os trabalhadores”, destacou o ministro. Em nota, o TST informa
que o vice-presidente do Tribunal indicou que a proposta foi bem recebida por parte
dos dirigentes dos Correios.
Agora, os trabalhadores terão de dar resposta à proposta até quinta-feira, 9. Já os
Correios poderão se responder oficialmente até o dia seguinte, 10 de agosto.

Em julho, os Correios apresentaram proposta de reajuste salarial de 60% do INPC – o
que representa aumento em torno de 2,21%, menos que o índice cheio que registra
alta de 3,68% em 12 meses. Essa proposta foi rejeitada em assembleia dos
trabalhadores em 26 de julho, quando também programaram nova assembleia nesta
terça-feira para eventual greve.
Cotistas do PIS/Pasep receberão benefício a partir da quarta-feira, dia 8
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
A partir desta quarta-feira, 8, trabalhadores com menos de 60 anos que têm direito
ao PIS/Pasep poderão receber o benefício. No total, 6,3 milhões de pessoas receberão
o total de R$ 5,5 bilhões, segundo o Ministério do Planejamento.
Os cotistas que possuírem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do
Brasil e que estiverem com o cadastro do Fundo atualizado receberão o depósito
automaticamente, sem necessidade de se dirigirem às agências.
De acordo com o cronograma, Caixa e Banco do Brasil começarão a efetuar os
depósitos automáticos a partir desta quarta-feira.
Devido à compensação noturna, os correntistas desses bancos poderão verificar os
valores em suas contas a partir desta quinta-feira, 9. Porém, considerando o alto
volume de pagamentos, por segurança, os pagamentos automáticos serão realizados
gradualmente no período de uma semana.
A média de valor para cada beneficiário é de R$ 1.375, a depender do prazo de
contribuição.
No total, 23,8 milhões de pessoas de todas as idades, que trabalharam com carteira
assinada entre 1971 e 1988, têm direito a acessar os recursos até 28 de setembro,
quando se encerra a janela do novo cronograma permitido pela legislação.
Após essa data, o benefício volta a ser concedido exclusivamente para o público
habitual, formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação
de invalidez (inclusive seus dependentes), pessoas acometidas por enfermidades
específicas, participantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e
herdeiros de cotistas falecidos.
A previsão do governo é que as cotas do PIS/Pasep injetem R$ 35,7 bilhões na
economia do País.
Saque nas agências
A partir de terça-feira da semana que vem, 14, o saque estará liberado para todos os
cotistas (17,5 milhões de pessoas), que deverão se dirigir às agências bancárias da
Caixa (trabalhadores que atuaram na iniciativa privada) ou do Banco do Brasil
(trabalhadores que atuaram no serviço público). O saque poderá ser realizado até 28
de setembro.
Para efetuar o saque, basta levar ao banco um documento de identificação ou o
número de registro do PIS/Pasep. Os dois bancos também oferecem essas consultas
por meio de suas páginas na internet.
Desde o início do processo de flexibilização dos saques do fundo PIS/Pasep, em 2017,
até junho de 2018, cerca de 4,8 milhões de cotistas já realizaram seus saques,
totalizando R$ 6,6 bilhões pagos aos beneficiários.

Loureiro: BNDES não seria capaz de empreender sozinho demanda de
infraestrutura
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
Um cenário de crescimento entre 1% e 3% do Produto Interno Bruto (PIB) exigirá que
o Brasil ao menos dobre seus investimentos em infraestrutura, algo da ordem de R$
150 bilhões a mais anualmente, disse o superintendente da área de Infraestrutura,
Fundos e Garantias do BNDES, André Loureiro, em apresentação do Congresso da
Apimec.
Hoje, destacou, a taxa de investimento em infraestrutura em relação ao PIB é de 2%.
“Essa ordem de grandeza, a despeito de qualquer cenário, o BNDES não seria capaz
de empreender sozinho”, disse.
Loureiro afirmou que o BNDES vem ao longo dos últimos dois anos se adaptando ao
novo cenário de juros mais baixos e que hoje está debruçado em seu planejamento
estratégico. Um dos focos, disse, é continuar a apoiar infraestrutura e atrair
investidores via mercado de capitais.
“Há um conjunto de poupança disponível alocado em dívida pública e qualquer
deslocamento para infraestrutura seria interessante. Temos pensado no papel do
BNDES para ajudar essa poupança a vir para infraestrutura”, disse.
Brasil vive nova década perdida, diz secretário do Tesouro
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, disse nesta terça-feira, 7,
que, a exemplo dos anos 80, o Brasil vive mais uma década perdida em virtude de
erros cometidos por governos passados. Ao abrir um congresso realizado na capital
paulista pela Apimec, Mansueto observou que o País terá que crescer a um ritmo anual
de 3% para anular completamente os efeitos da última recessão.
“A década de 80 ficou conhecida como a ‘década perdida’ porque o PIB per capita
cresceu pouco. Nós estamos numa década perdida. Se o Brasil crescer 3% até 2020,
vamos recuperar o que produzimos em 2011 e 2012”, disse o secretário do Tesouro.
A boa notícia, ponderou o secretário, é que a economia tem condições de crescer entre
3% e 4% ao ano, dado o cenário de juros mais baixos, com inflação controlada e uma
ociosidade que abre uma “avenida” para o crescimento nos próximos anos sem grande
pressão inflacionária.
A condição para isso, conforme sustentou, é que o País persista na agenda de
reformas, em especial a reforma da Previdência, cuja importância foi ressaltada em
boa parte da palestra do secretário.
Ao tratar da insustentabilidade do modelo previdenciário atual, Mansueto assinalou
que o Brasil caminha para ter até 2060 a mesma estrutura demográfica do Japão –
país que tem a maior proporção de idosos do mundo -, com a diferença que já gasta
mais com a Previdência Social.
“O Brasil não será mais um país jovem nos próximos 30 ou 40 anos … Os países
crescem menos quando ficam velhos”, frisou o secretário do Tesouro, acrescentando
que o risco será “muito grande” se o País não chegar a consenso nem em relação à
proposta de idade mínima de aposentadoria de 65 anos, com período de transição de
duas décadas.

Mansueto observou que, se hoje entre sete e oito trabalhadores sustentam os
pagamentos de aposentados com mais de 65 anos, em 2060, essa relação vai cair
para dois brasileiros na ativa a cada aposentado. “Essas duas pessoas terão que
produzir o que hoje é produzido por sete.”
O secretário citou o aumento de gastos, mais do que a redução das receitas, como a
principal origem do buraco nas contas públicas do País. E, embora não tenha citado
nomes, fez críticas a decisões de governos passados, como o isolamento comercial e
o programa de financiamento estudantil, o Fies, que, conforme Mansueto, entrega ao
governo uma conta, referente à inadimplência dos alunos, de R$ 5 bilhões por ano.
Após reduzir os investimentos públicos pela metade para dar espaço a outras despesas
no Orçamento – que agora tem um limite aos gastos públicos -, o setor público,
pontuou o secretário, não conseguirá fazer nenhum investimento se não promover
ajustes estruturais que atinjam gastos obrigatórios, caso da Previdência.
Após alta por conta de paralisação, inflação desacelera para 0,33% em julho
08/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-08-2018)
Nos últimos 12 meses, IPCA acumula alta de 4,48%
Depois da maior alta dos últimos 23 anos, devido aos efeitos da paralisação dos
caminhoneiros, a inflação desacelerou em julho e chegou a 0,33%, informou o IBGE,
nesta quarta-feira (8). A expectativa do mercado era um crescimento de 0,26%,
segundo pesquisa da Bloomberg.
No acumulado de 12 meses encerrados em julho, o IPCA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo) ficou em 4,48%, acima dos 4,39% dos 12 meses até junho.
O centro da meta estipulado pelo Banco Central para inflação em 2018 é de 4,5%.
Já em relação ao período de 2018, o acumulado teve alta de 2,94%, acima do
1,43% registrado no mesmo período no ano passado.
Entre as regiões, o maior índice veio de São Paulo, com alta de 0,63%, devido a
reajustes na tarifa de energia elétrica.
Embora a paralisação dos caminhoneiros, ocorrida em maio, tenha pressionado a
inflação de junho, os efeitos perdem força. Economistas e analistas de mercado
revisaram para cima as projeções para a inflação oficial, medida pela IPCA, mas
parecem ter parado neste primeiro movimento.
Os economistas chegaram a prever alta da inflação entre 3,4 e 3,5% em 2018 um
pouco antes dos protestos, passaram para 4,2% e agora estão em 4,1%.
Daqui para frente, no entanto, os riscos se dividem, tanto na direção de uma inflação
mais contida, influenciada pela lenta recuperação econômica, quanto de uma inflação
acima do esperado, em razão de deterioração do cenário devido às eleições.
Do lado de uma menor pressão inflacionária, o Bradesco destaca, em relatório, a
inflação corrente sob controle, a leve apreciação do real e o alívio nos preços do
petróleo. Do lado menos favorável, a equipe indica riscos de alta nos preços do frete,
o cenário de chuvas e a pressão de repasse de custos vinda dos preços de atacado.
A MCM Consultores ressalta que o nível ainda elevado de ociosidade da produção das
empresas pode pesar numa inflação mais baixa do que o esperado para este ano. Por
outro lado, a consultoria lembra que, na ata do Comitê de Política Monetária
(documento em que o Banco Central explica a decisão de manter o juro básico em
6,5%), o BC indicou que eventual frustração com as reformas e da deterioração do

cenário externo para economias emergentes, "permanecem em níveis mais elevados",
além de ter apontado uma preocupação com a continuidade da agenda de reformas.
"O Copom parece estar mais inseguro em relação às projeções de inflação,
reconhecendo que as chances de desvios em relação às metas aumentaram, e nas
duas direções", diz a MCM.
Para a consultoria, após a eleição, as perspectivas para a inflação e para a taxa Selic
ficarão mais nítidas.
Tributação na era digital faz parte de congresso em Curitiba a partir de hoje
08/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 07-08-2018)
Qual o nível de segurança das
constante do mundo virtual?
prejudica nossa relação com
acontece em Curitiba de hoje
do Paraná.

transações financeiras e tributárias diante da vigilância
Até que ponto a tecnologia facilita e até que ponto
os impostos? Para debater essas e outras questões,
até a sexta-feira, o IX Congresso de Direito Tributário

A programação inclui também discussões sobre o aumento das responsabilidades do
contribuinte com a adoção de ferramentas digitais pelo Fisco, a maneira de cobrar
impostos em serviços da nova economia, como o Spotfy e a Netflix, a tributação dos
investimentos em bitcoins e o recolhimento do ICMS em transações de e-commerce.
O IX Congresso de Direito Tributário do Paraná será realizado na sede da Ordem dos
Advogados do Brasil, seção Paraná: Rua Brasilino Moura, 253, em Curitiba. Confira a
programação
completa
no
site:
http://direitotributariodoparana.com.br
O congresso promoverá também debates de temas relacionados à reforma tributária
e às sociedades cooperativas, cuja função social não é devidamente reconhecida pela
legislação e, algumas vezes, pela jurisprudência brasileira.
A conferência de encerramento será proferida pelo ministro Luiz Edson Fachin, na
sexta-feira, dia 10, às 16h40.
Simpósio
Organizado pelo Tribunal de Justiça e pela Escola de Magistratura do Estado do Paraná
(EMAP), com o apoio da Associação Nacional de Fomento Comercial (ANFAC), o
Simpósio Jurídico Sul-Brasileiro discutirá o panorama do fomento comercial no país e
debaterá soluções e entraves atuais na movimentação da atividade, levando em conta
a visão do Poder Judiciário.
O evento, que será realizado na sexta-feira, das 8h30 às 11h30, no Auditório do
Tribunal de Justiça do Paraná, é voltado para a comunidade jurídica e empresários do
ramo e estará aberto para cobertura da imprensa.
“De 2016 a 2018, o fomento comercial, em suas variadas modalidades operacionais,
foi responsável por movimentar cerca de R$ 300 bi na economia brasileira. Na
assistência às pequenas e médias empresas, o que revela o grande potencial do setor
e do próprio país”, explica Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC.
Indicador antecedente de emprego recua 0,8 ponto em julho, diz FGV
08/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 07-08-2018)
O Indicador Antecedente de Emprego recuou 0,8 ponto de junho para julho deste ano,
atingindo 94,7 pontos em uma escala de zero a 200 pontos. O indicador teve a quinta
queda consecutiva e chegou ao menor nível desde dezembro de 2016 (90 pontos). As
informações são da Agência Brasil.

Desde o segundo trimestre de 2014, início da crise econômica, o indicador não recuava
por cinco meses consecutivos, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. O índice é
medido com base na expectativa de consumidores e de empresários da indústria e dos
serviços, em relação ao futuro do mercado de trabalho.
"O Indicador Antecedente de Emprego continua sua trajetória de queda, convergindo
para níveis próximos da média histórica prévia a crise (87 pontos). Este fato mostra
que a geração de emprego ao longo dos próximos meses deverá ser mais modesta,
relacionando-se com o crescimento econômico mais moderado do que o previamente
esperado", disse, em nota, o economista do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas) Fernando de Holanda Barbosa Filho.
O Indicador Coincidente de Desemprego, que busca refletir a opinião dos
consumidores sobre o mercado de trabalho atual, no entanto, apresentou melhora.
O ICD tem uma escala invertida, ou seja, quanto menos pontos registrar, melhor é a
situação do mercado de trabalho. O indicador recuou 1 ponto de junho para julho e
atingiu 96,1 pontos em uma escala de zero a 200 pontos (em que zero é a melhor
situação).
Para a FGV, apesar da melhora no ICD, a pesquisa sinaliza para um mercado de
trabalho bastante difícil.
Investidor estrangeiro ingressa com R$ 593,906 milhões na B3 no dia 3 de
agosto
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 593,906 milhões da B3 no pregão
da última sexta-feira, 3. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 2,26%, aos
81.434,98 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 11,2 bilhões.
Essa é a primeira entrada de recursos registrada no mês de agosto, que segue com
saldo negativo em R$ 519,928 milhões.
O desempenho é resultado de compras de R$ 13,410 bilhões e vendas de R$ 13,930
bilhões. Em 2018, o saldo de capital estrangeiro na bolsa segue negativo em R$ 6,682
bilhões.
No Paraná, 87,20% das famílias estão endividadas e 11,60% não têm
condições de quitar débitos
08/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 07-08-2018)
Famílias de menor renda são as que mais comprometem o orçamento com dívidas
O endividamento baixou pelo segundo mês consecutivo no Paraná. A Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), aponta que
88,9% das famílias paranaenses estiveram endividadas em julho. No mês anterior, o
nível de endividamento no estado era de 89,6%.
No cenário nacional, o percentual de famílias com dívidas alcançou 59,6% em julho,
apresentando a primeira alta registrada em 2018. Apesar da queda em junho e julho,
o Paraná continua no primeiro lugar do ranking nacional do endividamento.
A retomada da economia e a melhora nos números do mercado de trabalho, sobretudo
no Paraná, é um fator que favorece o endividamento, porque proporciona poder de

crédito, o que motiva a confiança do consumidor, que sente que pode parcelar compras
e que poderá honrar esses pagamentos.
Ainda que os paranaenses sejam os mais endividados do Brasil, a parcela de famílias
com contas em atraso baixou nas comparações mensal e anual e ficou em 29% no
mês de julho. A inadimplência, que é o atraso superior a 90 dias, também baixou no
Paraná, e passou de 39,2% em junho para 38,4% em julho. Da mesma forma, o índice
de famílias que reconhecem não ter condições de pagar as contas caiu de 10,1% em
junho para 9,4% no mês passado.
Diferença entre as faixas de renda
É comum o nível de endividamento ser mais elevado entre as famílias de maior poder
aquisitivo. Mas em julho as famílias com renda superior a dez salários mínimos
estavam ainda mais endividadas, com 94,7%, ante 91,7% em junho.
Nas famílias com renda até dez salários mínimos, observa-se queda no endividamento,
que era de 89,2% em junho e baixou para 87,7% em julho. Esses dados evidenciam
que as classes C, D e E estão freando os gastos, seja pela conscientização financeira
ou mesmo pela redução do poder de compra. A pesquisa revela ainda que as famílias
de menor renda são as que mais comprometem o orçamento com dívidas. Entre elas,
21,8% estão com mais da metade da renda vinculada ao pagamento de contas, ante
15,6% das famílias com renda superior.
Parcela da renda
comprometida com
dívidas (Dentre os
endividados)

Total

Até 10
salários
mínimos

Mais de 10
salários
mínimos

Menos de 10%

10,7%

10,7%

10,6%

De 11% a 50%

68,0%

66,8%

73,1%

Superior a 50%

20,7%

21,8%

15,6%

Não sabe / Não
respondeu

0,7%

0,7%

0,6%

Tipos de Dívida
O cartão de crédito permanece concentrando a maior parte das dívidas dos
consumidores paranaenses, com 75,1%. O financiamento de veículos foi o segundo
colocado quando o assunto é pagamento parcelado, com 8,9%. Em seguida aparece
o crédito imobiliário, com 8,7%.
Tipo de dívida

Total

cartão de crédito
75,1%
cheque especial
0,4%
cheque pré-datado
0,1%
crédito consignado
1,4%
crédito pessoal
1,8%
carnês
2,7%
financiamento
de
8,9%
carro
financiamento de casa 8,7%
outras dívidas
1,7%

75,4%
0,4%
0,1%
1,1%
1,9%
3,1%

Mais
10sm
73,8%
0,6%
0,0%
3,1%
1,3%
0,6%

8,5%

10,6%

8,3%
2,0%

10,6%
0,0%

Até 10sm

de

Aneel propõe aumento de R$ 1,4 bilhão nas contas de luz
08/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-08-2018)
Agência abrirá audiência pública para revisar o orçamento da CDE de 2018
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) propôs nesta terça-feira (7) uma
alteração no orçamento da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) que prevê
aumento de R$ 1,4 bilhão em valores pagos pelas distribuidoras de energia. O custo
é repassado aos consumidores por meio da conta de luz.
Aprovada pela diretoria da agência, a proposta passará agora por audiência pública,
que começa nesta quarta-feira (8) e vai até o próximo dia 28. Mesmo assim, os
processos de revisão e reajustes tarifários que ocorrem a partir desta terça-feira já
serão impactos por essa mudança, segundo a Aneel.
No caso das distribuidoras que já tiveram aumentos aprovados neste ano, o novo custo
será repassado para as tarifas em 2019.
De acordo com o texto aprovado nesta terça, o orçamento da CDE de 2018 passa a
ser de R$ 19,6 bilhões.
A agência informou que recebeu da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica,
gestora da CDE, previsão de déficit devido à redução de recursos da chamada RGR
(Reserva Global de Reversão) e, principalmente, do aumento dos benefícios tarifários
concedidos aos consumidores de energia de fontes incentivadas. A RGR é um encargo
do setor elétrico brasileiro pago mensalmente pelas concessionárias de geração,
transmissão e distribuição de energia.
A CDE foi criada para custear políticas públicas do setor, como a universalização do
serviço de energia elétrica, a produção de energia a partir de carvão mineral, a geração
de energia em sistemas isolados e a tarifa social de energia elétrica para consumidores
de baixa renda.
Câmara aprova
caminhoneiros

três

medidas

provisórias

oriundas

da

greve

dos

08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 7, três medidas
provisórias oriundas da greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio.
Os parlamentares aprovaram a MP 831/18, que determina que a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) deve contratar um mínimo de 30% dos serviços de
transporte de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos.
A matéria foi aprovada na forma de um projeto de lei de conversão e será enviada ao
Senado. A MP 833/18, também aprovada nesta terça-feira, garante a isenção do
pedágio para o eixo suspenso de caminhão vazio em todas as rodovias do território
nacional.
Já a Medida Provisória 837/2018 cria uma indenização temporária para o policial
rodoviário federal por ter trabalhado durante sua folga, situação que ocorreu muitas
vezes durante a greve dos caminhoneiros. A despesa prevista é de R$ 16,8 milhões
em 2018 e de R$ 28,8 milhões em 2019 e em 2020. Segundo o governo, os valores
foram remanejados do Orçamento do órgão de rubricas relacionadas a diárias e
passagens.

Ainda estava prevista para esta terça a votação de uma quarta medida provisória, a
840/18, que cria 164 cargos comissionados destinados ao Ministério de Segurança
Pública, mas a matéria acabou não entrando na pauta do dia.
Antes das medidas provisórias, os deputados aprovaram outros três projetos de lei
relativos à educação. Todas as matérias tinham consenso na Casa e passaram por
meio de votação simbólica, na qual não é necessário registrar o voto individual de cada
parlamentar.
Câmara aprova medida que isenta eixos suspensos de caminhões de pedágio
08/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 07-08-2018)
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (7) medida provisória que isenta
os eixos suspensos de caminhões de cobrança de pedágio.
O texto ainda tem que ser votado pelo Senado. A medida foi editada pelo presidente
Michel Temer em maio, durante a greve dos caminhoneiros que paralisou as rodovias
do país.
A isenção dos eixos suspensos era uma reivindicação antiga da categoria, mas são
contestados pelas concessionárias.
Nas carretas vazias, os eixos sobressalentes são mantidos suspensos por economia.
Dessa forma, não ocorre o desgaste dos pneus.
Os sindicatos entendem que a isenção de pedágio é justificada porque, sem o contato
do pneu com o solo, seria menor o desgaste do pavimento.
As concessionárias argumentam que o desgaste do asfalto não estaria ligado
diretamente à quantidade de eixos em toque com o solo, mas em função da pressão
que cada eixo exerce sobre a via.
A Câmara também aprovou outra medida provisória da greve dos caminhoneiros, que
destina 30% dos fretes da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) para
autônomos.
Relator da MP do Diesel negocia para prorrogar o subsídio até início de 2019
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
A política que garante um desconto de R$ 0,30 por litro de diesel bancado pelo governo
federal, prevista para vigorar somente até o dia 31 de dezembro, poderá ser estendida
por pelo menos mais dois meses, para não pegar o futuro governo numa “saia justa
muito acentuada”.
Foi o que informou o relator Medida Provisória (MP) 838, que cria esse mecanismo,
deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP). Ele negocia com o Executivo a inclusão de verbas
no Orçamento de 2019 para manter a política de preços por mais algum tempo, de
forma a dar tempo para o novo governo decidir se mantém ou não o pagamento da
subvenção.
“É uma questão que preocupa muito”, disse o deputado, referindo-se ao fim do
subsídio neste ano. Ele explicou que a inclusão de recursos no Orçamento de 2019 é
uma possibilidade em análise. Outra é incluir no Orçamento deste ano e deixar os
recursos para quitar o gasto com o subsídio no ano que vem, na forma de “restos a
pagar”.

O deputado deve apresentar amanhã (quarta) seu relatório para a MP 838. É provável
que ela seja fundida com outra MP, a 847, editada na semana passada. “Entendo que
a 847 faz ajustes importantes na 838”, comentou.
A MP 847 restringe o subsídio de R$ 0,30 ao diesel ao combustível de uso rodoviário.
Dessa forma, corrige uma falha de redação da MP 838, que não trouxe essa
especificação, de forma que o texto permite o pagamento de subsídio ao diesel
marítimo e ao ferroviário. Porém, o cálculo que indicou gastos de até R$ 9,5 bilhões
este ano com a política de preços considerou apenas o combustível rodoviário.
Outro aperfeiçoamento da MP 847 foi estender o subsídio ao diesel importado.
Algumas importadoras haviam ingressado na Justiça com ações, alegando
discriminação em relação à Petrobras.
No mais, o relatório de Jardim não deve trazer inovações em relação ao que propôs o
governo. “Vamos aprovar a MP”, adiantou o presidente da comissão especial que
analisa a MP 838, senador Dario Berger (MDB-SC).
“Mas a batata vai continuar quente”, disse, referindo-se à “morte anunciada” da
política do diesel para o dia 31 de dezembro. Na avaliação do senador, esse é um tema
“grave” que merece a análise dos candidatos. “Cabe a nós fazer uma medida paliativa,
de cumprimento do acordo que foi feito.”
A perspectiva de fim da política do diesel sem um sinal claro sobre o que virá em
seguida é uma das principais preocupações dos caminhoneiros, disse o presidente da
Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral de São Paulo, Norival
de Almeida Silva. Ele participou hoje de uma audiência pública no Senado que discutiu
a MP 838.
Na mesma reunião, o assessor jurídico da União Nacional dos Caminhoneiros
(Unicam), Gilberto Freire, propôs que a subvenção ao diesel fique restrita aos
caminhoneiros autônomos e às microempresas transportadoras.
O controle de pagamento, explicou, poderia ser feito por meio das empresas de
pagamento eletrônico de frete, que hoje operam uma espécie de cartão pré-pago dos
caminhoneiros. Pela proposta, o motorista pagaria o preço normal do diesel no posto
de gasolina, mas depois receberia um crédito equivalente a R$ 0,30 por litro por meio
desse cartão.
O presidente da Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes,
Logística e Conveniências (Plural), Leonardo Gadotti, afirmou que o controle de preços
significa um retrocesso. A medida, alertou, poderá afastar os investimentos de que o
País necessita para aumentar sua capacidade de refino de petróleo e fazer frente ao
aumento do consumo, que deverá dobrar até 2030.
ANP fecha 1ª fase de pagamento da subvenção ao diesel até final de agosto
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Aurélio Amaral, informou que o pagamento da fase 1 da subvenção ao diesel, que vai
de 1 a 7 de junho, deve ser concluído até o final de agosto, e depende de uma série
de regras de controle que estão sendo criadas para evitar erros no processo.
“Precisamos construir procedimentos internos”, explicou Amaral após participar de
evento sobre biocombustíveis na Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
A ANP ficou responsável pelo cálculo do pagamento da subvenção do governo ao
diesel, medida adotada após a greve dos caminhoneiros, em maio, para evitar um

colapso no abastecimento do País. A greve foi decorrente da alta do preço do
combustível nos postos de abastecimento, puxada pela elevação do preço do petróleo
no mercado internacional, o que levou à queda do então presidente da Petrobras,
Pedro Parente.
Amaral explicou que, após pagamento a todas as empresas pela primeira fase, as
fases seguintes serão mais fáceis. A Petrobras, que mais tem a receber, informou
nesta terça que vai aderir à fase 3 da subvenção ao diesel.
Amaral disse que não há prazo para pagar a estatal, e que até o momento o único
pagamento liberado foi da Refinaria Riograndense, “porque o valor era pequeno”,
afirmou, sobre os R$ 115 mil destinados à companhia. Já a Dax Oil Refino, que também
teve o pagamento aprovado, depende de entregar documentação para receber, disse
Amaral.
“Começamos a discutir isso agora, é um processo complicado e envolve o pagamento
de R$ 9,5 bilhões. Uma vez que definir a 1ª etapa, vai ficar mais fácil para as outras
fases”, avaliou o executivo.
Artigo: Por que ainda somos reféns do diesel?
08/08/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 07-08-2018)
O Brasil é o país com maior potencial produtor de energia elétrica por biogás
e biometano do mundo, mas o desperdiça

Antônio More/Arquivo Gazeta do Povo
O que poderia ter evitado a recente greve dos caminhoneiros? Somente o não aumento
do preço do diesel? E se novas fontes de energia tivessem sido consideradas? Esta
“crise” demonstrou, claramente, que a dependência de um único modal de transporte,
baseado em um combustível fóssil, não é a melhor estratégia para garantir o
abastecimento da população.
Dados apresentados pela Coordenação de Biocombustíveis do Mistério de Minas e
Energia mostram que o Brasil gastou US$ 51 bilhões em importações de combustíveis
fósseis nos últimos anos. Toda essa movimentação gera uma carga tributária elevada,
principalmente para o diesel. Uma alternativa para minimizar esses custos poderia ser
o biometano.
O biometano é o resultado do processo de purificação do biogás até características
similares ao do gás natural. Este processo permite que passivos ambientais se
transformem em ativos energéticos.
O Brasil é o país com maior potencial produtor de energia elétrica por biogás e
biometano do mundo, sendo que três setores econômicos são considerados os
principais responsáveis pelo potencial desperdiçado no país: o setor sucroenergético,
com 39 bilhões de metros cúbicos ao ano; o setor da produção de alimentos, com 9
bilhões de m3/ano; e o setor do saneamento básico, com 4 bilhões de m3/ano.
O biogás é mais vantajoso financeiramente e promove preservação ambiental

Somente no segmento, o Brasil apresenta, atualmente, um potencial de produção de
biometano de 78 milhões de metros cúbicos por dia com resíduos desperdiçados, o
suficiente para substituir 44% do óleo diesel consumido no país, com potencial de
redução de 74% das emissões deste combustível. Tudo com produção nacional,
descentralizada, com alto porcentual de conteúdo local no processo produtivo e a
preços competitivos.
Além da alta competitividade financeira, os biocombustíveis têm sido amplamente
incentivados em todo o mundo por seu serviço socioeconômico, uma vez que permitem
ganho de eficiência energética com economia circular, através da geração próxima ao
consumo, tratamento de resíduos e geração de renda no campo, reduzindo o êxodo
rural. Até 2030 o setor irá chegar a uma produção de 32 milhões de metros cúbicos
por dia de biometano, com um investimento de R$ 15 bilhões, evitando a emissão de
146 milhões de toneladas de CO2 no período.
A redução das emissões de carbono é um assunto que está em destaque no mundo.
No Brasil não é diferente. Em 2015, o país apresentou suas Contribuições
Nacionalmente Determinadas (NDC) ao Acordo de Paris e, no último Dia Mundial do
Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, aprovou novas metas de redução de
emissão de gás carbônico no âmbito da nova Política Nacional de Biocombustíveis
(RenovaBio), que tem como objetivo promover uma descarbonização gradual da
matriz de combustíveis.
A inserção crescente do biogás e do biometano na matriz energética brasileira é uma
das principais formas de promover sustentabilidade com redução de emissões, em
paralelo ao desenvolvimento dos diversos segmentos envolvidos em sua produção,
regulamentação e utilização, levando em conta a previsibilidade de custos para a sua
expansão e o tipo de fonte a ser expandida. Não é apenas mais vantajoso
financeiramente, é uma solução integrada de energia que promove preservação
ambiental e muito mais eficiência no uso dos recursos naturais.
Alessandro Gardemann é presidente da Associação Brasileira de Biogás e de
Biometano.
Ipea: frete tabelado deve elevar custo na agropecuária e ter efeito
inflacionário
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
O tabelamento do frete deve resultar em mais custos para o setor agropecuário no
País e, com isso, ter efeito na inflação, afirmou nesta terça-feira, 7, o diretor de
Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza Júnior. O
executivo participa, em Brasília, do seminário de Economia Agrícola no instituto.
Souza Júnior ressaltou, porém, que a questão (do tabelamento) segue indefinida.
“Muita gente está discutindo isso na Justiça e há dúvidas”, disse.
A pesquisadora Ana Cecília Kreter, da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas
(Dimac) do Ipea, acrescentou que o setor “ainda está passando por um processo de
estabilização em relação à mudança nos fretes”. E pontuou: “Essas alterações têm um
efeito diferente, a depender do porte do produtor e da distância da produção para os
centros de distribuição.”
De todo modo, os efeitos da greve dos caminhoneiros (que resultou no tabelamento
do frete) ainda não estão claros, afirmaram os especialistas reunidos no seminário.
“Todos estão debruçados para tentar entender o efeito dessa greve (no setor
agropecuário)”, confirmou o coordenador científico do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), Geraldo Barros.

Para ele, os reflexos ficaram mais claros para os alimentos perecíveis, como o leite,
quando uma grande quantidade da produção foi perdida e deixou de ser
comercializada.
Maggi: não acredito que tabelamento de frete vai funcionar
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reforçou nesta terça-feira, 7, sua insatisfação
com o tabelamento do frete, que segundo ele, vai criar muitos problemas à frente.
Maggi diz que, pelas características do Brasil, não há como tabelar o custo do
transporte. “Há vários tipos de rodovias, os caminhos são diferentes e botar tudo isso
no mesmo pacote não dá certo”, afirmou durante o 28º Congresso e ExpoFenabrave,
realizado em São Paulo.
“Os preços propostos na tabela ficaram muito elevados e a renda do produtor já é
pequena.” No evento da Fenabrave, a Embrapa Territorial apresentou o Sistema de
Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira, lançado
na manhã desta terça-feira em Brasília.
O sistema, porém, foi pouco abordado por Maggi, que preferiu focar nas questões
referentes à safra que será semeada a partir de setembro, diretamente vinculadas ao
custo de frete.
O ministro admite que a tabela, por ter sido aprovada pelo Congresso, vai passar. Mas
prevê que, no futuro, caberão ao produtor os custos do transporte, ao contrário do
que acontece hoje, quando tradings se encarregam de retirar o produto da
propriedade.
Maggi avalia que, da maneira com que o assunto está sendo encaminhado, o governo
lança o olhar sobre um processo que é ineficiente e que terá que ganhar escala para
ser eficiente. À plateia de revendedores de caminhões, Maggi disse que, inicialmente,
o tabelamento do frete vai acarretar uma maior venda de caminhões porque os
produtores vão se ocupar do transporte de seus produtos e, com isso, montar suas
frotas.
Ocorre que, disse o ministro, esses produtores terão que colocar em seus orçamentos
o custo de frotas paradas por quatro meses (quando não há produto a transportar),
como ocorre com as colheitadeiras.
Ao final, Maggi deixou uma mensagem de otimismo aos empresários. Disse que o
Brasil passa por uma grave crise, mas que “não acabará”. De acordo com ele, a melhor
maneira de mudar o quadro é o brasileiro “votar bem”.
Disse que se o candidato em que cada pessoa votar não for para o segundo turno é
importante que se vote no segundo turno no candidato que incorporar parte das
propostas do candidato derrotado. “Viva as eleições”, gritou.
Inflação
Maggi disse que o tabelamento do frete terá efeitos sobre a inflação. De acordo com
ele, não se tratará de uma escalada dos preços, mas de um ajuste.
“Com toda certeza. Já se percebe isso [impacto sobre os preços] não só na área de
grãos, mas em cargas gerais, cargas de retorno”, citou. “Tudo isso vai levar a um
movimento de ajuste no processo inflacionário.”

Editorial: O preço do tabelamento
08/08/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 07-08-2018)
Ipea mostra que aumento no frete vai prejudicar o agronegócio, e os próprios
caminhoneiros podem estar prestes a sofrer com um novo choque de oferta

Albari Rosa/Gazeta do Povo
Um dos efeitos mais nocivos da greve de caminhoneiros que parou o país em maio, o
tabelamento do frete, vai custar caro ao agronegócio, afirmou na terça-feira o
presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), José Ronaldo de Castro
Souza Junior.
Mesmo com a indefinição jurídica sobre a possibilidade de o governo estabelecer
preços mínimos para o transporte rodoviário no país, o órgão já dá como praticamente
certo que haverá um impacto nos preços dos alimentos.
Em julho, pouco antes de entrar em recesso, o Congresso Nacional aprovou a medida
provisória que dava à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o poder de
estabelecer uma tabela com valores mínimos para o frete.
Antes mesmo da votação, diversas entidades do setor produtivo já haviam buscado a
Justiça, alegando a flagrante inconstitucionalidade da MP. No meio de junho, o ministro
do STF Luiz Fux determinou que todas as ações fossem suspensas para que o Supremo
resolvesse a questão e evitasse decisões contraditórias em tribunais diferentes. Mas,
depois disso, só houve algumas audiências, sem decisão nenhuma, nem mesmo em
caráter liminar.
Como a próxima reunião sobre o assunto está marcada apenas para o dia 27, o país
já terá vivido pelo menos dois meses de indefinição sobre a validade da última tabela
publicada pela ANTT, já que o governo considera que ela está em vigor, enquanto o
setor produtivo discorda. Enquanto isso, a agência reguladora está trabalhando em
uma nova tabela.
A intervenção do governo viola frontalmente os textos constitucionais que defendem
a livre iniciativa e a concorrência
As entidades que buscaram a Justiça têm razão quanto à inconstitucionalidade do
tabelamento do frete, mesmo em sua versão mais branda, aquela que apenas
determina preços mínimos para o serviço. A intervenção do governo viola frontalmente
todos os dispositivos constitucionais que defendem a livre iniciativa e a concorrência,
além de dar à agência reguladora um poder que ela não tem.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), responsável por defender a
livre concorrência no país, já alertou para o perigo de o tabelamento levar à formação
de cartéis.
Para contornar os problemas criados pelo tabelamento, empresas e produtores
agropecuários estão montando frotas próprias – a venda de caminhões em julho,
segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave),
subiu 16,3% na comparação com junho e 47,3% na comparação com julho de 2017.

Só a JBS adquiriu 360 veículos. O fato de esses produtores aceitarem arcar com os
custos da compra e da manutenção de veículos só serve para ressaltar o tamanho do
estrago feito pela imposição de preços mínimos.
Este movimento estava longe de ser surpreendente, já que seria muita ingenuidade
acreditar que o setor produtivo, tendo contra si o governo, o Congresso e, talvez, o
STF, aceitasse pacificamente um aumento exorbitante nos seus gastos sem considerar
outras possibilidades, como a aquisição de uma frota própria. Mesmo assim, há quem
queira pagar para ver, como Carlos Alberto Dahme, presidente do Sindicato dos
Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí (RS), que disse ao portal G1 acreditar
que as empresas estão apenas blefando.
Os caminhoneiros já tinham de lidar com excesso de oferta, decorrente das facilidades
na aquisição de veículos, e redução na demanda, consequência da crise econômica.
Se o Supremo contrariar a própria Carta Magna e decidir pela legalidade do
tabelamento, a tendência é um novo choque de oferta no setor de transporte, fazendo
com que uma das grandes demandas dos caminhoneiros se volte contra a própria
categoria – resultado das distorções introduzidas na livre concorrência e na livre
negociação.
Rota 2030 é vitória para setor automotivo e para a retomada, diz ministro
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-08-2018)
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marco Jorge,
disse que o Programa Rota 2030 é uma vitória para o setor automotivo e para a
retomada do crescimento da economia. Ele fala neste momento no 28º Congresso
Fenabrave, em São Paulo.
O ministro comemorou o crescimento nas vendas de veículos em julho, de 13%,
conforme divulgou na segunda-feira, 6, a Fenabrave.
“O Rota 2030 foi construído com a colaboração de todos, da indústria, das
revendedoras e todos os segmentos do governo”, disse o ministro.
Marcos Jorge ainda disse que o MDIC e o Ministério de Relações Exteriores têm
trabalhado para abrir mercados no exterior. O ministro aproveitou o espaço para
convocar os empresários presentes a se unirem ao governo para retomar o
crescimento da economia.
Ações da Tesla disparam 11% após Musk cogitar fechar capital da empresa
08/08/2018 – Fonte: Bem Paraná
As ações da fabricante de veículos elétricos Tesla dispararam 11% nesta terça-feira
(7), após o presidente-executivo da empresa, Elon Musk, anunciar que considera tirar
a companhia da Bolsa.
"Estou pensando em fechar o capital da Tesla em US$ 420 [por ação]. Financiamento
garantido", escreveu Musk em sua conta no Twitter às 13h48 (horário de Brasília).
Logo após a postagem, os papéis da empresa saltaram de US$ 356,53 para US$
371,15 —fecharam em US$ 379,57. No ano, as ações a Tesla acumulam alta de 22%.
"Minha esperança é que todos os investidores atuais permaneçam com a Tesla, mesmo
se formos privados", Musk continuou. "Criaria um fundo para propósitos especiais que
permitisse a qualquer um ficar com a Tesla. Já faço isso com o investimento da SpaceX
na Fidelity."

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) permite que as empresas
usem mídias sociais como Facebook e Twitter para anunciar informações importantes
em conformidade com suas regras de divulgação, desde que os investidores tenham
sido alertados sobre quais redes serão usadas para disseminar tais informações.
Em valor de mercado, a fabricante vale US$ 61,3 bilhões (R$ 229,9 bilhões). Se a ação
chegar a US$ 420, elevaria o valor da empresa para cerca de US$ 72 bilhões (R$
269,86 bilhões). Musk detém 20% da Tesla e disse em carta a funcionários que não
pretende expandir sua posição.
Se Musk obtivesse sucesso em fechar o capital da Tesla, seria a maior aquisição
alavancada de todos os tempos, superando o recorde estabelecido pelo acordo de US$
45 bilhões da concessionária de energia do Texas Energy Future Holdings, que
terminou em concordata em 2014.
Musk não mencionou de onde viria o financiamento para um acordo com acionistas, e
alguns profissionais de Wall Street demonstraram ceticismo com a possibilidade de
uma aquisição da Tesla em meio ao fluxo de caixa negativo da empresa.
Em uma carta a funcionários publicada também no blog da Tesla horas após a
postagem no Twitter, Musk afirmou que uma decisão final ainda não havia sido
tomada, mas disse que o objetivo ao fechar o capital da empresa seria criar um
ambiente para a companhia operar melhor.
"Como uma empresa pública, estamos sujeitos a grandes oscilações no preço de
nossas ações, o que pode ser uma grande distração para todos que trabalham na
Tesla, sendo que todos são acionistas. Ser uma empresa de capital aberto também
nos sujeita ao ciclo de lucros trimestrais que coloca uma enorme pressão sobre a Tesla
para tomar decisões que podem ser adequadas para um determinado trimestre, mas
não necessariamente corretas para o longo prazo", afirmou.
O executivo disse ainda que "com o estoque mais curto na história do mercado de
ações, ser público significa que há um grande número de pessoas que têm o incentivo
para atacar a empresa."
O executivo tem se desentendido publicamente com reguladores, críticos e repórteres
e está sob intensa pressão neste ano para provar que pode cumprir sua promessa de
transformar a empresa deficitária em lucrativa, enquanto a concorrência no mercado
de veículos elétricos se acirra.
Na semana passada, Musk reforçou a meta de produzir 6 mil sedãs Model 3 por semana
até o fim de agosto. Depois que a Tesla produziu 5 mil por semana em julho, após
vários atrasos no cumprimento dessa meta, analistas ficaram preocupados com a
possibilidade de manter a taxa de produção.
Fechar o capital seria um modo de evitar o intenso escrutínio do mercado. Quando um
usuário do Twitter comentou que o movimento "pouparia muita dor de cabeça", Musk
respondeu: "Sim".
Questionado por outro se continuaria presidente da Tesla, Musk respondeu que não
haveria mudança.
"Acredito fundamentalmente que estamos no nosso melhor quando todos estão
focados na execução, quando podemos permanecer focados em nossa missão de longo
prazo e quando não há incentivos perversos para as pessoas tentarem prejudicar o
que todos estamos tentando alcançar", disse Musk na rede social, acrescentando que
sua outra empresa, a SpaceX, é muito mais eficiente em termos operacionais em
grande parte por ser de capital privada.

"Isso não quer dizer que faça sentido para a Tesla ser privada a longo prazo. No futuro,
quando a Tesla entrar em uma fase de crescimento mais lento e previsível,
provavelmente fará sentido retornar aos mercados públicos", finalizou.
HISTÓRICO
Desde o IPO (oferta inicial de ações), em junho de 2010, as ações da Tesla se
valorizaram 2.132,76% —no mesmo período, o índice de tecnologia Nasdaq ganhou
255%.
Musk é o 31º homem mais rico do mundo, de acordo com a Bloomberg, com uma
fortuna estimada em US$ 24,4 bilhões (R$ 97,5 bilhões).
Polêmicas são a tônica da vida de Musk. O executivo ocupou as manchetes nos últimos
meses em três episódios diferentes.
Em junho, anunciou que a montadora de carros elétricos Tesla fora sabotada por um
de seus funcionários, provocando prejuízos milionários. O suspeito, segundo Musk,
alterou o código de programação do sistema de produção e enviou informações
sigilosas da empresa para terceiros.
No começo de julho, se ofereceu para ajudar no resgate dos garotos presos em uma
caverna na Tailândia.
Entre as ideias estava: cavar um túnel (uma de suas empresas é especializada nisso)
ou usar um minissubmarino construído pela SpaceX, sua empresa espacial.
Descartada, a proposta desembocou em um bate-boca pelas redes sociais com um dos
mergulhadores que participou do salvamento.
Dias depois, em meio à guerra comercial entre China e Estados Unidos, anunciou um
acordo com o governo chinês para construir em Xangai a primeira fábrica da Tesla fora
do território americano.
Se for adiante, a montadora deve começar a produzir daqui a três anos, mas dados
financeiros não foram revelados, deixando analistas céticos sobre a empreitada.
Curitiba ganha primeira oficina especializada em Ferrari, Lamborghini,
Porshe e outros luxuosos
08/08/2018 – Fonte: Bem Paraná

(Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa)
O mercado dos carros de luxo está em alta em Curitiba e o setor ganha um novo nicho,
inédito no Paraná. Nesta semana inaugura a unidade conceito Bana Premium, o
primeiro centro automotivo de luxo que atenderá os superesportivos e os veículos
multimarcas importados da capital.
A nova loja pertence ao grupo Bana, que está prestes a completar 30 anos em Curitiba,
e vai oferecer serviços especializados e equipamentos modernos com tecnologia de
última geração para atender marcas como Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Porshe, Mini
e os carros de alto padrão já bastante conhecidos pelos curitibanos, como BMW,
Mercedes-Benz, Volvo e Audi.

O novo espaço da marca dedicado aos modelos premium faz parte da estratégia do
grupo Bana em ampliar a rede de atendimento no Paraná, que já conta com lojas em
Curitiba, na região metropolitana, e em Joinville, em Santa Catarina.
A formatação da unidade de luxo surgiu a partir da necessidade do próprio mercado
curitibano. “Nosso planejamento estratégico empresarial acompanha o mercado
premium, por conta dos nosso próprios clientes, e consideramos uma oportunidade
para atender um nicho carente de mão de obra especializada e com mais qualidade”,
explica o presidente do grupo, Jair Bana.
A tecnologia que atende os padrões de fábricas destas marcas será um dos diferenciais
do novo centro automotivo. A unidade contará com sistema avançado de
balanceamento com alta precisão de medições, que garante qualidade no serviço e
agilidade na medição e processamento de informações. Outra novidade para Curitiba
é o alinhador de direção que mensura via sistema imagem tridimensional do carro
completo, de uma única vez.
“São tecnologias que garantem, principalmente, agilidade no serviço e qualidade que
atendem as expectativas dos clientes, que são extremamente exigentes”, explica o
presidente. “É uma revolução para centros automotivos que oferecem expertise
encontrada nas fábricas destes modelos”, completa.
Lounge VIP
A unidade de luxo contará com um espaço privativo para os donos dos carrões. O
Lounge VIP Bana colocará à disposição do cliente um ambiente de jogos e interação,
com simulador de carro de corrida, sala com TVs, poltronas de alto padrão, móveis de
design e um coffee bar.
Além disso, a unidade realizará o atendimento de 20 a 25 automóveis por dia, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. A unidade
também possui um espaço cortesia para guardar os pneus de corrida, por exemplo,
que não estão em uso pelos clientes.
O centro automotivo Bana Premium faz parte do padrão Black Cube Pirelli, exigido
pela marca italiana de pneus. Parceiros da Pirelli há 30 anos, o grupo Bana foi escolhido
para receber a primeira unidade premium da marca europeia no sul do Brasil.
Carro elétrico movido a energia solar se recarrega enquanto anda
08/08/2018 – Fonte: G1

Desenvolvido pela alemã Sono Motors, modelo Sion tem 330 células solares conectadas ao teto,
capô e laterais do veículo.
Uma startup com sede em Munique, na Alemanha, aproveitou o forte sol da Baviera no verão
europeu para testar o desenvolvimento final do sistema de recarga do seu carro Sion, um
veículo solar totalmente elétrico que permite que você carregue as baterias enquanto dirige.

A Alemanha provavelmente perderá sua meta de colocar 1 milhão de carros elétricos nas ruas
até 2020, mas o governo disse em abril que está pronta para oferecer apoio a empresas que
fabricam baterias para veículos elétricos.
A Sono Motors, fundada em 2016, está desenvolvendo o Sion, um veículo totalmente elétrico
que possui células solares integradas em sua carroceria. Pode ser carregado via energia solar,
de tomadas de força convencionais ou outros carros elétricos.
A produção começará no segundo semestre de 2019 em uma de suas fábricas alemãs e a
empresa tem cerca de 5.000 pedidos. O plano é que o veículo seja vendido por 16.000 euros,
cerca de US$ 18.540, no ano que vem.
O Sion terá 330 células solares conectadas ao teto, ao capô e às laterais do veículo, e seu
sistema de bateria oferecerá um alcance de cerca de 250 km antes de precisar ser
recarregado.
“Temos um aquecedor de assento, ar condicionado, um grande sistema de informações e
entretenimento onde eu também posso conectar meu telefone interativamente, o que
significa que eu realmente tenho um veículo completo que é muito simples, sem frescuras”,
disse Laurin Hahn, co-fundador e presidente-executivo da startup.

Nissan planeja ofensiva 'verde' com Leaf e produção de híbridos no Brasil
08/08/2018 – Fonte: G1 (publicado em 07-08-2018)
Elétrico mais vendido no mundo será mostrado por aqui no Salão e vendido em 2019, mas
aposta maior está na produção nacional de híbridos. Hatch Note também poderá chegar ao país.
Enquanto prepara mais versões da Frontier, agora
produzida na Argentina, e a nova geração
do Marchpara os próximos anos, a Nissan quer
incluir o Brasil na onda dos veículos elétricos e
híbridos, que consomem menos combustível e
emitem menos poluentes.
De acordo com José Luis Valls, presidente da Nissan
para a América Latina, este passo só será realmente
dado quando houver produção local de modelos
híbridos em grande escala. Para ele, o Brasil deve ser o ponto de partida da eletrificação na
região.
Em entrevista ao G1, o executivo falou sobre esses planos, novos modelos, aumento da
produção do Kicks em Resende (RJ) e também sobre o resultado ruim do March no último
teste de colisão do Latin NCap.
O ano começou muito bom para a indústria, mas agora já não vemos o mesmo otimismo.
Qual o seu panorama e sua projeção para o setor como um todo e para a Nissan
especificamente?

O mercado brasileiro estava muito otimista no início do
ano, com confiança do consumidor em alta, olhando
para um mercado acima de 2,5 milhões (de unidades).
A partir da greve (dos caminhoneiros) a confiança caiu
um pouco, mas ainda pensamos que o Brasil está forte,
quer uma mudança positiva, independente da eleição de
outubro, que deve convergir para o centro e tentar fazer
o que o país precisa.
Estamos esperando que o mercado não varie muito de 2,5 milhões. É uma melhora com
relação a 2017 (que teve 2,2 milhões).
O Rota 2030 dará a estabilidade que o setor sempre pede?
Foi bom ter o anúncio do Rota 2030 (novo regime para montadoras), que era uma
continuidade tão esperada do Inovar Auto, com as regras do jogo. A legislação ainda não está
pronta, mas mostra um direcionamento.
Ainda precisamos de mais detalhes para decidir os investimentos a longo prazo. Estamos
estabelecendo nossos investimentos futuros para ter o máximo de benefício do Rota 2030,
ou seja, com um nível de emissões muito baixo. Vamos ser muito fortes em eletrificação,
estamos trabalhando na possibilidade de trazer ao Brasil tecnologias híbridas de grande
escala.
"Precisamos de algo mais concreto para definir os investimentos com o Japão. O
Rota 2030 hoje é só um rascunho."
"O (elétrico) Leaf começará a ser vendido no Brasil no final do 1º trimestre, começo
do segundo, do ano que vem. Mas o Leaf é um mercado pequeno, precisa de
estações de recarga"
Temos muito interesse de empresas que ligam pedindo, mas será um mercado pequeno.

O híbrido que você diz já será a celula de combustível a etanol?
Essa tecnologia ainda não está totalmente desenvolvida. O concreto é que estamos pensando
em soluções híbridas que estão fazendo sucesso em outras partes no mundo, como no Japão.
O mais importante disso é que, além de ter emissões muito
baixas e alta eficiência em economia de combustível, não
precisa de infraestrutura de recarga.
Com incentivos como o Rota 2030, nós empresários
precisamos tomar decisões.
Quando diz larga escala, quer dizer produção nacional...
Precisamos de grande escala (para produzir no Brasil). Se alguém disser que vai produzir o
Leaf, se não tiver grande escala, não dá. Já com a tecnologia híbrida e o Rota 2030, é possível
pensar que você vai ter grande escala.

O Brasil já é um mercado grande, o que ajuda muito. E depois posso expandir um pouco para
os vizinhos, então essa escala é suficiente para o investimento local de novas tecnologias.
Você acabou de voltar da Argentina, onde começou a produzir a Frontier. Com isso, vocês
pretendem aumentar a oferta da picape no Brasil e trazer outros modelos do México, origem
da Frontier até agora?
As picapes que tem no Brasil hoje são da cota do México, por isso são poucas versões, volume
pequeno. Agora vamos começar a receber todas as versões. Depois vamos trazer um pouco
mais de Sentra e estamos analisando possibilidades.
Na Argentina, a Nissan também anunciou uma flexibilização na fábrica em Resende (RJ).
Quando essa ampliação deve ficar pronta e incluíra novos modelos?
Precisamos incrementar a capacidade em Resende. Estou pressionando muito Marco Silva
(presidente da Nissan no Brasil) para fazer mais Kicks. Hoje ele está contendo vendas do
Kicks.
Já temos lista de espera até janeiro. O objetivo é ter mais capacidade até o final do ano,
começo de 2019.
O March passou por mais um teste do Latin NCAP e recebeu 1 estrela agora, com um protocolo
mais exigente. Quais mudanças a Nissan pretende fazer no modelo?
Estamos atentos aos últimos resultados do Latin NCap, que tem exigências que mudam mais
rápido do que nós mudamos o carro. Mas acho que também devemos reagir a isso. Estamos
trabalhando forte no sucessor do March.
Perguntam-me sobre o Micra europeu (nome do March naquele mercado), ele não será
competitivo por aqui. Então precisamos de um novo veículo com produção nacional, com novo
desenho, atendendo a todas as exigências.
Não será no ano que vem, mas a médio prazo, porque
estamos trabalhando concretamente já no modelo.
Não é uma ideia. Será um veículo completamente
novo, plataforma e motor.
Já deve ter alguma coisa dele no Salão de São Paulo
deste ano?
No Salão não vamos falar disso (March). Vamos falar
muito de eletrificação e novas tecnologias.
Não somente falar, vamos mostrar coisas concretas como o Leaf, não somente uma ideia
para o futuro. Vamos falar muito da picape (Frontier), agora com produção regional. É um
negócio muito importante para nós, é o veículo mais importante da Nissan no mundo. Agora
teremos todo tipo de versões, vamos cobrir 95% da gama de picapes.
Na Argentina, a mesma fábrica da Frontier também produzirá a Renault Alaskan e a MercedesBenz Classe X. Como funciona essa parceria?
É um projeto muito complexo. Uma fábrica da Renault, que nunca produziu picape. Vamos
fazer a nossa, mas com a nossa arquitetura, plataforma. Faremos também uma picape para
a Renault (Alaskan) e outra para a Daimler (dona da Mercedes, a Classe X).
Elas têm seus componentes, suas mudanças no design, mas nós que vamos produzir para
eles.

Esse modelo será uma solução mais comum nos próximos anos para reduzir custos?
Acho que sim. Não é somente uma solução, mas é o futuro para geração de escala, que nos
permite ser mais competitivo em custos. E isso não será somente na produção
especificamente, mas também com novas tecnologias.
Agora somos a aliança número 1 no mundo em produção (Renault-Nissan-Mitsubishi), mas o
que é mais importante nisso é escala para poder negociar. Haverá muitos investimentos em
novas tecnologias, uma empresa pequena não terá dinheiro suficiente.
Nissan e UFSC vão estudar reúso de baterias do Leaf
08/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 07-08-2018)

A Nissan e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) vão estudar juntas
soluções futuras para as baterias usadas de veículos elétricos. A formalização do
acordo entre a montadora e a instituição de ensino ocorreu na sede do laboratório
Fotovoltaica UFSC (Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar) com a
presença do presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, do pró-reitor de pesquisa
da instituição, Sebastião Soares, e do coordenador do laboratório, Ricardo Rüther.
Os convênios a serem firmados no futuro permitirão que a Nissan e a UFSC testem
as aplicações dessas baterias. O início dos estudos precede o lançamento da nova
geração do Leaf no Brasil, que ocorrerá em 2019.
A montadora vai fornecer inicialmente à instituição de ensino seis baterias de
veículos Nissan Leaf utilizados como táxis em São Paulo e no Rio de Janeiro entre
2012 e 216, como parte de um projeto especial da empresa.
"Após a utilização nos carros, as baterias ainda possuem uma grande
capacidade de carga e abastecimento. No Brasil, o trabalho conjunto com os
pesquisadores da UFSC será fundamental para que todo o potencial delas seja
testado", disse Marco Silva.
Entre os trabalhos dessa parceria haverá o estudo do potencial das baterias como
sistemas de armazenagem de energia, o que a Nissan chama em todo o mundo de
Xstorage Buildings (Edifícios de Armazenagem) para a geração de energia de maneira
independente da rede elétrica convencional.
Considerando o consumo médio residencial no Brasil de 5,66 kWh/dia, a energia
acumulada em uma bateria poderá, por exemplo, abastecer uma casa por três dias. A
armazenagem de energia solar também será um dos temas de estudo. Uma das
primeiras aplicações planejadas pelos pesquisadores vai ocorrer no próprio prédio do
laboratório Fotovoltaica.
A energia gerada durante o dia pelos módulos fotovoltaicos instalados sobre os prédios

do laboratório ficará armazenada nas baterias do Nissan Leaf para ser utilizada durante
a noite, quando a tarifa é mais alta.
"A parceria com a Nissan é de extrema importância para nosso laboratório
porque vai permitir que a gente una os dois pilares das nossas pesquisas, a
mobilidade elétrica e o armazenamento de energia. Estamos animados com
as diversas possibilidades de aplicação dessas baterias", comenta Rüther,
coordenador do laboratório.
No ano passado o grupo desenvolveu um ônibus elétrico alimentado exclusivamente
por energia solar, usado diariamente para o transporte de pesquisadores e alunos
(veja aqui).
O uso alternativo de baterias do Leaf já é realidade em algumas partes do mundo. Em
junho deste ano a Nissan inaugurou no estádio Johan Cruyff Arena, na Holanda, o
maior sistema de armazenamento de energia da Europa. Alimentado por 148 baterias
do Leaf, funciona de forma independente sem conexão com a rede elétrica
convencional.
No Japão, a Nissan e sua afiliada 4R Energy Corporation se uniram à cidade de Namie,
no nordeste do país, para instalar postes de luz alimentados por uma combinação de
painéis solares e baterias retiradas do automóvel.
Philips aposta em venda maior de LED no mercado de reposição
08/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 07-08-2018)

Empresa homologou lâmpadas aos padrões legais para substituir halógenas
de faróis
A Lumileds, divisão de iluminação automotiva da Philips, prevê o crescimento das
vendas de lâmpadas de LED no mercado de reposição, para substituir lâmpadas
halógenas H4 e H7 dos faróis originais de fábrica e H8, H11 e H16 dos faróis de neblina.
Para motivar essa troca, a empresa aposta em apelo triplo: mais segurança,
durabilidade e beleza.
Também garante que é a única no Brasil a atender a legislação para a substituição,
preservando a mesma área de projeção da luz e potência dosada para não causar
ofuscamento aos motoristas dos veículos à frente ou que vêm no sentido contrário.
No Brasil nenhum carro sai de fábrica com faróis 100% LED, só modelos importados
de gama superior usam esse tipo de iluminação original, mas a tecnologia começa a
ganhar espaço também nos veículos nacionais para aplicação em luzes de sinalização,
como lanternas e farol de rodagem diurna (DRL, na sigla em inglês).
Mesmo globalmente, a proporção de carros zero-quilômetro com iluminação LED ainda
é baixa, em torno de 5% nos faróis e 20% nas lanternas, segundo estima João Paulo
Bogonovi, gerente geral da Lumileds Brasil.
“O sistema LED é mais caro mas tem vantagens, economiza espaço e energia, dura
muito mais, por isso a tendência é de crescimento gradual do uso nos próximos anos,
porque é difícil substituir rápido a tecnologia de lâmpadas halógenas que domina o
mercado há mais de 30 anos”, diz o executivo.

O mercado brasileiro de reposição – que sem revelar porcentuais a Philips afirma
liderar no segmento de iluminação automotiva – representa perto de 60% das vendas
de lâmpadas da divisão Lumileds no País.
Os outros 40% vão para fábricas de faróis e lanternas, que são fornecidos aos
fabricantes de veículos, e correspondem, segundo a empresa, a uma fatia de 30% do
fornecimento original de lâmpadas automotivas no Brasil, mas neste caso só vende
LEDs de sinalização. Por enquanto, o LED para faróis será vendido exclusivamente no
aftermarket, para quem quiser substituir as lâmpadas halógenas de fábrica.
ILUMINAÇÃO MAIS FORTE E DENTRO DA LEI
A maior potência de iluminação pode garantir mais segurança, por aumentar a
visibilidade do veículo à noite. Para se ter ideia, enquanto a lâmpada halógena de um
farol tem intensidade luminosa de 30 megacandelas por metro quadrado (Mcd/m2), a
geração mais recente de LEDs emite mais de 100 Mcd/m2.
Segundo a Philips, a segunda geração de lâmpadas LED que começa a ser vendida no
mercado brasileiro de reposição entrega 160% mais iluminação do que uma lâmpada
convencional.
Do ponto de vista estético, a luz branca do LED tem temperatura de cor de 6.200
Kelvin, dando ao veículo uma aparência mais moderna. A durabilidade também é muito
maior, pode chegar a oito anos, porque o diodo emissor de luz é um semicondutor
feito de material sólido, não tem filamento que se rompe com o tempo.
“Muita gente vai vender o carro sem nunca ter trocado essa lâmpada”, destaca a
gerente de marketing Juliana Gubel. A Philips dá garantia de três anos às suas
lâmpadas LED, comparado ao máximo de dois anos da iluminação convencional.
Para colocar o LED para faróis no mercado de reposição, a Philips afirma que testou a
lâmpada nos 10 carros mais vendidos no País em laboratórios credenciados pelo
Inmetro. A empresa garante que seu LED, ao contrário de concorrentes, é o único no
mercado que respeita o mesmo corte de iluminação e potência previstos pela
legislação, para evitar problemas de segurança com ofuscamento da visão de
motoristas que vêm em sentido contrário.
Para fazer a troca da lâmpada halógena pela LED dentro da lei existe certa complicação
burocrática: o Código de Trânsito Brasileiro prevê que a modificação deve ser
homologada por oficina credenciada – que afere se a iluminação respeita os limites de
corte e potência previstos em legislação – e informada no documento do veículo.
Venda de pneus cresce apenas 2,3% no primeiro semestre
08/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 07-08-2018)
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A venda de pneus no primeiro semestre somou 28,9 milhões de unidades e
registrou pequena alta de 2,3% sobre o mesmo período do ano passado. Esse
ligeiro crescimento foi possível pelo fornecimento às montadoras, em que os 7,6

milhões de pneus fornecidos resultaram em alta de 28,3% na comparação com a
primeira metade de 2017.
Já o mercado de reposição, o de maior volume, encolheu. O período teve 21,3
milhões de pneus repassados às revendas, 4,6% a menos na comparação
interanual. Os números da Anip também mostram que a alta foi puxada pelos pneus
de carga (3,5 milhões de unidades e alta de 9,2%) e de motos (4,85 milhões,
acréscimo de 7,9%).
“O resultado poderia ter sido melhor, já que tínhamos registrado um forte aumento
nas vendas nos primeiros meses. Mas sentimos o impacto da paralisação em maio
(do setor de transporte rodoviário) e da Copa do Mundo, que afetaram o
funcionamento das linhas de produção e as vendas no varejo”, diz o presidente
executivo da Anip, Klaus Curt Müller.
Vale ressaltar que no caso dos pneus para motos a Anip omitiu em seu estudo o
volume de venda às montadoras, o que resultaria em cerca de 700 mil pneus a
mais do que o informado.
A balança comercial registra saldo positivo de US$ 13,1 milhões, apesar de o
volume importado ser mais alto em 2 milhões de unidades, o que indica que os
fabricantes locais estão enviando ao exterior itens de maior valor agregado.
Veja

abaixo

os

resultados

da

Anip

para

o

1º

semestre

de

2018:

CSN reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 1,19 bilhão no 2º tri
08/08/2018 – Fonte: G1
Receita líquida totalizou R$ 5,687 bilhões, alta de 32% na comparação anual.
A CSN teve lucro líquido de R$ 1,190 bilhão no segundo trimestre, revertendo prejuízo de R$
640 milhões no mesmo período do ano passado, informou o grupo siderúrgico nesta quartafeira (8).
O resultado, entretanto, ficou abaixo do registrado no 1º trimestre (R$ 1,486 bilhão)
A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda) ajustado foi R$ 1,42 bilhão, alta de 58% em relação ao segundo trimestre de 2017,
com margem Ebitda de 24 por cento, devido a melhor performance de todos os segmentos,
disse a empresa.

A receita líquida totalizou R$ 5,687 bilhões, alta de 32% na comparação anual, impulsionada
pelos aumentos de preços dos produtos siderúrgicos, aumento no volume e preço no
segmento de mineração e "evolução positiva nos segmentos de logística ferroviária, cimento
e energia", destacou a empresa.
O volume de vendas de aço no mercado interno atingindo 798 mil toneladas, uma alta de
22% em relação ao mesmo período de 2017

CSN: dívida líquida no 2º trimestre sobe 1% para R$ 27,125 bi
08/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
A dívida líquida da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) alcançou R$ 27,125 bilhões
no fim de junho, aumento de 1% na relação anual e de 2% na trimestral, informou a
empresa.
A alavancagem, medida pela razão da dívida líquida pelo Ebitda, foi a 5,34 vezes, ante
5,67 vezes no mesmo intervalo do ano passado e de 5,82 vezes no período
imediatamente anterior. A CSN frisa, no documento que acompanha o seu
demonstrativo financeiro, que a queda da alavancagem poderia ter sido maior se não
fosse os efeitos da variação cambial no segundo trimestre do ano.
O caixa da CSN no segundo trimestre do ano somou R$ 4,387 bilhões, queda de 4%
ante o segundo trimestre de 2017, porém aumento de 42% ante o primeiro trimestre
do ano, o que foi possível graças à venda do ativo da companhia detido nos Estados
Unidos.
Resultado financeiro
A CSN registrou resultado financeiro negativo de R$ 989 milhões no segundo trimestre
do ano, ante uma perda de R$ 829 milhões no segundo trimestre do ano passado e
de R$ 594 milhões nos três primeiros meses deste ano. Essa linha foi afetada, segundo
a companhia, pela variação cambial observada no período.
Investimentos
Os investimentos da CSN somaram no segundo trimestre deste ano R$ 263 milhões,
aumento de 10% em relação a igual intervalo do ano passado. Ante o primeiro
trimestre do ano houve um aumento de 18%.
Do total investido, de acordo com a CSN, R$ 134 milhões foram na área de siderurgia,
R$ 99 milhões em mineração, R$ 13 milhões em cimento e R$ 15 milhões em logística.
O aumento dos investimentos no período, segundo a empresa, deve-se à sazonalidade
da execução dos projetos. “A evolução de dispêndios na siderurgia está relacionada a
investimentos para melhor performance na coqueria e sinterização”, detalhou a
companhia no documento que acompanha o seu demonstrativo financeiro.
Minério de ferro
A venda de minério de ferro pela CSN no segundo trimestre somou 8,13 milhões de
toneladas, aumento de 4% na relação anual e de 9% no comparativo trimestral,
segundo a empresa.
Do total produzido, 6,754 milhões de toneladas foram destinadas ao mercado externo,
alta de 4% ante o mesmo intervalo do ano passado e de 10% em relação ao trimestre
imediatamente anterior.
Já a produção de minério de ferro pela CSN foi de 6,744 milhões de toneladas, queda
de 10% na relação anual e aumento de 10% ante o trimestre imediatamente anterior.
As compras de minério de terceiros alcançaram 1,878 milhão de toneladas, mais de

10 vezes o observado um ano antes e aumento de 26% ante os três primeiros meses
do ano.
O preço realizado da CSN, entregue na China, foi de US$ 56,8 a tonelada, ante US$
49,5 a tonelada no segundo trimestre de 2017. No primeiro trimestre do ano o preço
realizado foi de US$ 55,9 a tonelada.

