20 DE AGOSTO DE 2018
Segunda-feira


MELHORA A CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS, INFORMA PESQUISA DA CNI



CNI DIVULGARÁ O ICEI, A SONDAGEM INDUSTRIAL E A SONDAGEM INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO



INDÚSTRIA ACELERA IMPORTAÇÕES EM 2018



EM 17 ANOS, XP MUDA INDÚSTRIA DE INVESTIMENTOS E INCOMODA BANCOS



NO VÁCUO DA POLÍTICA, EMPRESÁRIOS AMPLIAM PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES



SENSO DE MISSÃO E INDIGNAÇÃO MOTIVAM O ENGAJAMENTO DE EMPRESÁRIOS NA
POLÍTICA



COMO SERÁ O TRABALHO NO MUNDO 'VOLÁTIL, INCERTO, COMPLEXO E AMBÍGUO'



STARTUPS INVESTEM EM INOVAÇÃO PARA ACABAR COM A BUROCRACIA NO SETOR
DE

RH



IMPRESSORAS 3D REDUZEM CUSTOS DE EMPRESAS, MAS PREÇO AINDA É ENTRAVE



EM 4 ANOS DE CRISE, 3,3 MILHÕES DE BRASILEIROS DESISTIRAM DE PROCURAR
EMPREGO, REVELA

IBGE



BRASIL TEM ‘UMA ITÁLIA’ DE INADIMPLENTES



DEIXAR DE PAGAR ÁGUA E LUZ VIRA ‘ESTRATÉGIA’



FOCUS MOSTRA QUE PROJEÇÃO DE CÂMBIO PARA FIM DE 2018 PERMANECE EM R$
3,70



APESAR DO DÓLAR ALTO, CRESCE ‘POUPANÇA’ DE BRASILEIROS EM PONTOS DE
FIDELIDADE



IPCA PARA 2018 PERMANECE EM 4,15% NA PESQUISA FOCUS



MONITOR DO PIB DA FGV APONTA CRESCIMENTO DE 0,3% NO SEGUNDO
TRIMESTRE



MINISTRO DOS TRANSPORTES DEFENDE PRORROGAR CONTRATOS DE CONCESSÃO DE
FERROVIAS



ETANOL CAI EM 20 ESTADOS E NO DF; PREÇO MÉDIO RECUA 1,56% NO PAÍS



COMBUSTÍVEL DE AVIÃO ALCANÇA VALOR RECORDE NO PAÍS



AMBEV NEGOCIA COM VOLKSWAGEN PARA INCLUIR CAMINHÕES ELÉTRICOS NA
FROTA



SUSEP PUBLICA ORIENTAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DO DPVAT



GKN DRIVELINE RECONHECE MELHORES FORNECEDORES



BASF COMPRA PARTICIPAÇÃO NA LANZATECH



VENDAS MUNDIAIS DO GRUPO VOLKSWAGEN CRESCEM 7,5%



DAF MIRA 10% DO MERCADO DE CAMINHÕES ACIMA DE 40 TONELADAS



VOLKSWAGEN CONCORDA COM AUMENTO SALARIAL DE 5,5% PARA FUNCIONÁRIOS
NO



MÉXICO, DIZ SINDICATO

VOLKSWAGEN VAI FAZER RECALL DE 700 MIL TIGUANS E TOURAN NO MUNDO, DIZ
REVISTA



AMBEV SE ALIA À VOLKSWAGEN PARA USAR 1.600 CAMINHÕES ELÉTRICOS ATÉ
2023



TESLA SE APROXIMA DE MÍNIMA EM 3 MESES APÓS JPMORGAN ADICIONAR
DÚVIDAS SOBRE PLANO DE SAÍDA DA BOLSA



DAF ANUNCIA SEU NOVO PRESIDENTE NO BRASIL



PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO EM JULHO SOBE 6,7% ANTE JULHO DE 2017



COTAS NOS EUA MELHORAM PREÇO DO AÇO EXPORTADO BRASILEIRO



APÓS ALONGAR DÍVIDAS COM BANCOS, CSN ANUNCIA R$ 890 MI EM DIVIDENDO
EXTRAORDINÁRIO

CÂMBIO
EM 20/08/2018
Compra

Venda

Dólar

3,947

3,948

Euro

4,514

4,517

Fonte: BACEN

Melhora a confiança dos empresários, informa pesquisa da CNI
20/08/2018 – CNI
Levantamento feito com 2.838 empresas entre 1º e 13 de agosto mostra que, mesmo
com a recuperação, o ICEI continua abaixo da média histórica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) subiu 3,1 pontos em relação a
julho e alcançou 53,3 pontos em agosto. Com isso, o indicador ficou acima da linha

divisória dos 50 pontos que separa a confiança da falta de confiança, informa a
pesquisa divulgada nesta segunda-feira (20), pela Confederação Nacional da Indústria

(CNI). Mesmo assim, o ICEI está abaixo da média histórica, que é de 54,1 pontos, e
dos 55,5 pontos registrados em maio, antes da greve dos caminhoneiros.
A confiança é maior nas grandes empresas, em que o indicador alcançou 54,4 pontos.
Nas pequenas ficou em 51,2 pontos e, nas médias, em 53 pontos. Nas indústrias
extrativas, o ICEI subiu para 58,5 pontos, acima dos 53,5 pontos registrados na
indústria de transformação e dos 51,8 pontos verificados na construção.
“A atividade industrial vem se normalizando, após a greve dos caminhoneiros. Além
disso, estamos entrando em um período do ano no qual é usual termos maior atividade
econômica. Contudo, as incertezas eleitorais e a tabela de preços mínimos de frete
impedem uma confiança maior”, afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo.
De acordo com a pesquisa, o aumento da confiança neste mês é resultado,
especialmente, da percepção sobre as condições futuras da empresa e da economia.
O Índice de Expectativas subiu de 53,5 pontos em julho para 56,3 pontos em agosto.
Com isso, continua a apontar otimismo dos empresários em relação ao desempenho
da economia nos próximos seis meses.
O Índice de Condições Atuais subiu de 43,6 pontos em julho para 47,2 pontos em
agosto. Mas ainda está abaixo dos 50 pontos, mostrando que os empresários ainda
percebem a piora das condições atuais dos negócios. Em maio, antes da greve dos
caminhoneiros, o indicador estava em 50,1 pontos.
O ICEI é um indicador ajuda a entender as tendências da indústria e da economia.
Empresários confiantes tendem a ampliar a produção e os investimentos, o que
estimula o crescimento da economia. Esta edição da pesquisa foi feita entre 1º e 13
de agosto com 2.838 empresas, das quais 1.126 são pequenas, 1.061 são médias e
651 são de grande porte.
SAIBA MAIS - Acesse a página de Estatísticas da CNI e veja o detalhes do ICEI.
CNI divulgará o ICEI, a Sondagem Industrial e a Sondagem Indústria da
Construção
20/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 18-08-2018)
As três pesquisas serão publicadas no Portal da Indústria. A primeira delas, o ICEI,
será divulgada na segunda-feira (20)
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgará três pesquisas entre os dias 20
e 24 de agosto: o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), a Sondagem

Industrial e a Sondagem Indústria da Construção. Confira a seguir as datas, os
horários e os formatos da divulgação dos levantamentos:
Segunda-feira (20), às 14h30, Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) de agosto
A pesquisa será divulgada no Portal da Indústria. O ICEI mostra a percepção dos
empresários sobre as condições atuais e as perspectivas para os próximos seis meses
da economia e da própria empresa. Também contém informações por setores de
atividade (indústrias extrativa, da construção e de transformação), região e porte de
empresa. Esta edição da pesquisa foi feita entre 1º e 13 de agosto com 2.838
empresas. Acompanhe a divulgação no Twitter da CNI.
Quarta-feira (22), às 10h, Sondagem Industrial de julho
O levantamento, feito com 2.257 indústrias entre 1º e 13 de agosto, revela a
percepção dos empresários sobre o desempenho da produção, do emprego, dos
estoques e da utilização da capacidade instalada da indústria em julho. Mostra as
expectativas para os próximos seis meses sobre a demanda, as exportações, o
emprego e a compra de matérias-primas. Acompanhe a divulgação no Twitter da
CNI. A pesquisa mensal também será divulgada no Portal da Indústria.
Sexta-feira (24), às 10h, Sondagem Indústria da Construção de julho
Feita entre 1º e 13 de agosto com 581 empresas do setor, a pesquisa mostra a
percepção dos empresários da construção sobre a utilização da capacidade de
operação, o nível de atividade e o número de empregados em julho deste ano.
Também revela as expectativas para os próximos seis meses sobre o nível de
atividade, os novos empreendimentos e serviços, as compras de insumos e o número
de empregados. Acompanhe a divulgação no Twitter da CNI. A pesquisa será publicada
no Portal da Indústria.
Indústria acelera importações em 2018
20/08/2018 – Tribuna PR (publicado em 18-08-2018)
O déficit na balança comercial da indústria aumentou sete vezes no primeiro semestre
na comparação com o mesmo período de 2017. O saldo negativo passou de US$ 1,3
bilhão para US$ 9,4 bilhões. As exportações cresceram 5,2%, somando US$ 66,5
bilhões, enquanto as importações subiram 17,8%, para US$ 75,9 bilhões.
Nos últimos dois anos, em razão da crise econômica, os déficits ficaram bem abaixo
da média registrada antes da recessão. Em 2013 e 2014, por exemplo, os déficits
passaram de US$ 30 bilhões, em parte por causa da valorização do dólar e de uma
onda de substituição de produtos domésticos por importados.
Uma das justificativas para o déficit atual é que, apesar do pequeno crescimento da
economia, algumas empresas estão substituindo equipamentos defasados por
modelos mais modernos. Por outro lado, mostra que o País segue dependente do
mercado externo e que o esforço de conquistar clientes externos propagado por muitas
indústrias no período da crise, teve poucos resultados.
O economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Rafael
Cagnin, ressalta que as importações crescem em ritmo mais acelerado que as
exportações mesmo com a fraca recuperação econômica. Para ele, no momento em
que o Produto Interno Bruto (PIB) começar a acelerar mais, o déficit na indústria de
transformação voltará a crescer fortemente.
“Na crise, havia a esperança de que o perfil importador pudesse ser amenizado com a
substituição por produção doméstica e ganho de mercado externo, mas, pelo que
estamos vendo, o País caminha novamente para o período pré-crise, com padrão
fortemente importador”, afirma Cagnin.

Sem produção. A indústria de autopeças projeta saldo negativo de mais de US$ 6
bilhões para este ano em sua balança comercial, depois de ter registrado déficits na
casa dos US$ 5 bilhões nos últimos três anos, valor que inclui a importação de
empresas de componentes e montadoras.
As exportações de autopeças devem crescer 11,5%, para US$ 8,2 bilhões, mas as
importações vão aumentar 14%, para US$ 14,5 bilhões. Um dos motivos, segundo o
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças), é o significativo número de lançamentos de carros, que cada vez
introduzem novas tecnologias.
Outra razão, mais preocupante, é que várias peças deixaram de ser fabricadas no País
com o fechamento de empresas que não resistiram à crise e a única alternativa é
trazer de fora.
A indústria têxtil deve exportar US$ 1,1 bilhão durante o ano, e importar US$ 6 bilhões,
projeta Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção (Abit).
O setor investia em média R$ 6 bilhões por ano em modernização de equipamentos,
mas, em razão da elevada ociosidade das máquinas nos anos de crise, o valor caiu
para cerca de R$ 2,5 bilhões. “Neste ano ampliamos em 20% o valor gasto na compra
de equipamentos”, informa Pimentel, ressaltando que “o potencial é muito maior
quando a economia está crescendo.”
Fábio Silveira, da consultoria MacroSector, avalia que, em razão da baixa
competitividade da indústria brasileira, “quando a economia volta a crescer, não tem
jeito: as importações crescem e o saldo da balança piora”.
O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de
Castro, prevê que as importações de todos os setores vão aumentar este ano 11,5%,
totalizando US$ 168,1 bilhões. Já as exportações terão alta de 3,1%, para US$ 224,4
bilhões, o que resultará em saldo positivo de US$ 56,3 bilhões, uma queda de 15,9%
em relação ao valor gerado no ano passado.
“O preço do petróleo melhorou, assim como o da soja. Além disso, exportamos mais
quantidade de soja por causa da quebra da safra da Argentina”, justifica Castro.
Em 17 anos, XP muda indústria de investimentos e incomoda bancos
20/08/2018 – Folha de S.Paulo (publicado em 18-08-2018)
Visão de negócio reformulou corretoras, que ampliaram oferta de aplicações,
inclusive de terceiros
Criada há menos de 18 anos, a XP chacoalhou a engrenagem da indústria de
investimentos no Brasil, antes comandada pelos bancos.
Mudou a forma de atuação das corretoras, fortaleceu os agentes autônomos, tomou
conta da distribuição de fundos e incomodou os bancos.
Tanto incomodou que, no ano passado, o Itaú anunciou a compra de 49,9% da XP,
com possibilidade de elevar essa participação nos anos seguintes. No início do mês, o
Banco Central deu aval à operação, mas limitou o avanço do banco no controle da
empresa.
O negócio criado em Porto Alegre por dois jovens com 20 e poucos anos, Guilherme
Benchimol e Marcelo Maisonnave, foi avaliado pelo novo sócio, o Itaú, em R$ 12

bilhões.
“A XP inovou porque deixou de pensar no produto, como faziam os bancos, para pensar
nas necessidades do cliente”, afirma Ricardo Rocha, professor de finanças do Insper.
Os dois sócios começaram, em 2001, como agentes autônomos, profissional que
apresenta investidores aos produtos financeiros, mas não pode fazer recomendações.
Nos fins de semana, Benchimol e Maisonnave davam cursos de educação financeira
para ampliar a renda. Logo perceberam que era uma excelente forma de captar
clientes.
Cresceram tanto que compraram uma corretora no Sul e depois foram para São Paulo,
surfando o boom das ofertas iniciais de ações em 2006 e 2007. Veio a crise financeira
global em 2008, e ficou claro que precisavam diversificar.

Guilherme Benchimol, fundador e presidente da XP, no dia em que BC aprovou, com
restrição, a compra de participação de 49,9% pelo Itaú - Joel Silva/Folhapress
Emprestaram, então, a filosofia da corretora americana Charles Schwab e passaram a
trabalhar no conceito de supermercado financeiro. Em vez de ofertar só ações,
começaram a colocar, numa plataforma eletrônica, todos os produtos de
investimentos, como renda fixa e fundos.
A tese era que o cliente é mal atendido nos bancos, que ofertavam apenas produtos
próprios. A ideia com a plataforma era deixar todos os produtos da indústria visíveis
para que o investidor pudesse compará-los e escolhê-los.
Oferecendo só ações, a XP pegava apenas uns 5% do patrimônio do investidor,
destinado a aplicações de maior risco. Ao diversificar, conseguiria alcançar até um
terço de seu patrimônio. A medida também blindou o negócio: se o momento era ruim
na Bolsa e os juros básicos estavam nas alturas, ofereciam a renda fixa. E assim por
diante.
De início, a própria indústria de fundos resistiu a colocar seus produtos na plataforma
da desconhecida XP.
Com o passar dos anos, vendo a força e a velocidade de captação da empresa,
praticamente todo o mercado aderiu. Isso possibilitou ao pequeno investidor acessar
gestores de renome, antes disponíveis só aos mais afortunados, como Gávea, de
Armínio Fraga; ou Verde, de Luis Stuhlberger.
Assim, a XP apontou o modelo de sobrevivência para as corretoras no Brasil.
Conseguiu dominar o mercado porque essas casas eram empresas familiares, que
geriam os negócios a partir de subsídios dados pelas Bolsas.
Em 2007, no entanto, BM&F e Bovespa abriram capital e deixaram de funcionar como
clubes, transformando-se em empresas que buscam o lucro.
Todos os subsídios foram cortados. E as corretoras, em vez de tentar modernizar seus
negócios, entraram numa briga com as Bolsas por melhores condições —enquanto elas
reclamavam, a XP ascendia.

Em 2008, havia mais de 80 corretoras funcionando. Hoje, esse número está perto da
metade. Muitas fecharam, se juntaram ou foram compradas pela XP ou pela sua
principal concorrente, a Guide.
Ao mudar o modelo do negócio, a XP consolidou a profissão de agentes autônomos.
Mais de uma dezena dos que trabalham com a XP responde hoje por carteiras
bilionárias de clientes.
Há cerca de um ano, eles criaram uma associação, a ABAAI. A Folha apurou que o
primeiro grande pleito será retirar o veto que existe hoje para que essas casas possam
atrair sócios investidores.
A intenção é conseguir mais recursos para investir em tecnologia e compliance
(conformidade com boas práticas), mas também monetizar os seus negócios.
Os bancos ficaram vendo tudo acontecer e passaram a se movimentar apenas nos
últimos anos, lançando as suas próprias plataformas.
No caminho, houve problemas, principalmente na relação de investidores e agentes
autônomos e no investimento sob o aspecto tecnológico. Nada que viesse a
comprometer o negócio, mas por essa razão a chancela do Itaú vem no momento
certo.
Continuando na estratégia de ir abocanhando o patrimônio dos clientes, os próximos
passos da XP seriam uma seguradora e um banco. Em nota, a XP afirma não dispor
hoje de licença para atuar como banco, mas que projeta ter um no grupo, para dar
credito aos clientes, assim como faz a Schwab.
“Os clientes poderão manter os investimentos que já têm na XP [em garantia] e
acessar um crédito mais barato do que nos bancos”, diz a nota.
Desde 2013, Benchimol fala em lançar um banco de varejo. Isso não aconteceu porque
poderia atrapalhar o argumento da abertura de capital, inicialmente prevista para dar
saída do investimento a alguns fundos de participações que aplicaram na XP —e a
viabilizaram. Como sempre criticaram os bancos, poderia soar mal aos investidores
querer transformar-se em um.
“Mesmo que vire banco algum dia, não acredito que a XP seguirá os moldes dos
tradicionais, competindo em pontos que exigem escala, como folha de pagamentos”,
diz Wellington Lopes de Souza, professor de finanças do Ibmec/SP. “Ela vai atuar como
banco digital, em nichos em que pode se beneficiar de sua agilidade.”
A preocupação de que a XP perca o brilho com o Itaú na sociedade também é afastada
por Benchimol. Com as condições do BC para aprovar o negócio, ele vai ter de
renegociar a venda do controle da empresa daqui a oito anos. Se ela perder valor,
Benchimol perderá também, já que não tem ações do Itaú.
A história da empresa
2001
Nasce com agentes autônomos oferecendo educação financeira
2005
Cria área de gestão de recursos
2007
Compra a Manchester e vira corretora
2010
Vende participação minoritária de 20% para fundo Actis
2011
Compra as corretoras Senso e Interfloat

2012
Compra a corretora Prime; fundo general Atlantic entra na XP
2013
Lança shopping financeiro e anuncia intenção de criar banco de varejo
2014
Compra a Clear Corretoras
2015
Adquire a corretora UM
2016
Compra a corretora Rico
2017
Começa processo de IPO e recebe oferta do Itaú
2018
Fecha negócio com o Itaú
No vácuo da política, empresários ampliam participação nas eleições
20/08/2018 – Folha de S. Paulo (publicado em 19-08-2018)
Dados parciais do TSE contabilizam 2.491 candidatos egressos do mundo dos
negócios neste ano
Dos anos Vargas à redemocratização, o empresariado sempre teve participação em
momentos históricos da política brasileira. Tudo indica que o nível de engajamento
recente deve se somar a essa lista, mas também romper com ela por uma novidade:
o crescente protagonismo.
Se anteriormente empresários se articularam para influenciar Executivo e Legislativo,
hoje cada vez mais querem ocupar esses espaços.
Segundo levantamento feito pela Folha na base de dados do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), havia 309 empresários candidatos em 1998, cerca de 2% do total. Em 2006,
foram 1.468, quase 8% do total.
Na disputa em curso, até agora, são 2.491 —mais de 10% do total. O número é parcial,
pois a entrega de informações ao TSE só se encerra nesta semana, mas já é um
recorde.
Exemplos notáveis dessa estratégia são as candidaturas de João Amoêdo (Novo), do
setor financeiro, Paulo Skaf (MDB), que presidia a Fiesp, entidade que representa a
indústria paulista, e João Doria (PSDB), que, ao concorrer à prefeitura paulistana em
2016, virou referência no discurso de que o público precisa de um gestor.
Embora não sejam os primeiros empresários na política, alicerçam uma plataforma
que coloca como diferencial o fato de serem empresários.
É sintomático que o tema do Fórum da Liberdade, organizado há 30 anos pelo IEE
(Instituto de Estudos Empresariais), tenha sido em 2018 “A Voz da Mudança” —e que
a edição tenha obtido número recorde de participantes.
“Há uma descrença por parte do empresário em acreditar que o caminho exercido até
então, de apoiar campanhas ou partidos, poderia funcionar como agente de mudança”,
afirma Júlio Bratz Lamb, presidente do IEE.
As crises econômica e política nas quais o Brasil mergulhou influenciaram diretamente
esse ceticismo, avalia ele, motivando empresários a levar o lema “faça você mesmo”
para a política.

A abordagem mais pró-ativa dos empresários na política ocorre também no momento
em que doações de empresas a campanhas foram proibidas. Sai na frente, assim,
quem já tem patrimônio pessoal —Amoêdo, por exemplo, declarou R$ 425 milhões.
Além de candidaturas, os empresários também estão se articulando em outras frentes
políticas, caso do Movimento Brasil 200, encabeçado pelo presidente da Riachuelo,
Flávio Rocha —que chegou a se lançar pré-candidato à Presidência, mas desistiu.
Outras iniciativas de empresários são o Renova Brasil, liderado por Eduardo Mufarej
com o apoio de Abilio Diniz e Luciano Huck, e a Raps (Rede de Ação Política pela
Sustentabilidade), criada por Guilherme Leal, da Natura.
O objetivo desses projetos, segundo seus idealizadores, é capacitar novos quadros
para a política.
“Não existe vácuo de poder. Ele é sempre ocupado por alguém. No momento em que
alguns nomes são retirados do cenário eleitoral, como o ex-presidente Lula e o
[senador] Aécio Neves, um novo espaço é aberto para novas ideias e novos nomes”,
afirma Lamb.
Horácio Lafer Piva, empresário do Grupo Klabin e ex-presidente da Fiesp, tem uma
visão mais cautelosa. “Não estou tão certo [de que os empresários estão mais ativos].
Vejo que a sociedade está mais atenta, mas ainda falta ação.”
Piva diz acreditar que uma reorientação está em curso.
“Há uma curva de inflexão, e o empresário, como vários outros, está se convencendo
de que o Brasil de antes está liquidado. Ou se adequa ou morre. Ou colidera ou será
sempre um grupo que produz, mas lamenta, o que é péssimo exemplo.”
Lamb, do IEE, identifica dois grandes grupos de empresários no país: aqueles que se
utilizavam da máquina pública para obter privilégios, ligados ao que ele chama de
“capitalismo de Estado”, e aqueles detentores de negócios de pequeno e médio portes
que querem o mínimo envolvimento possível com o Estado.
Estudos sobre a atuação política do empresariado atentaram para a relação ora de
parceria, ora de conflito entre o grupo e o Estado. Na era Vargas, por exemplo, o
empresariado integrava e apoiava o nacional-desenvolvimentismo.
A parceria se mantém nos anos 1950 com o presidente Juscelino Kubitschek, é
rompida na crise institucional às vésperas do golpe de 1964, reatada no
desenvolvimentismo militar na década de 1970 e rompida novamente na transição
democrática dos anos de 1980.
Essa oscilação levou muitos pesquisadores a concluir que não há um projeto nacional
por parte dos empresários.
Haveria, sim, um pragmatismo “caracterizado por sucessivas adaptações a posições
de maior ou menor alinhamento com um papel mais ativo do Estado”, segundo análise
da cientista política Eli Diniz, professora-titular aposentada do IE/UFRJ (Instituto de
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro), publicada em 2010.
Apesar das iniciativas recentes, essa característica permanece, avalia o cientista
político Renato Boschi, professor do Iesp-Uerj (Instituto de Estudos Sociais e Políticos
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro): “Orientação curto-prazista do
empresariado sempre foi uma característica. E ainda falta precisamente um projeto de
nação”, diz.

Romeu Zema, dono do grupo Zema e candidato ao governo de MG pelo Partido
Novo - Luis Evo/Folhapress
Romeu Zema, do Grupo Zema
Presidia o conselho de administração do Grupo Zema, conglomerado com redes de
lojas de eletrodomésticos, concessionárias de veículos e postos de gasolina.
Contrariando sua antiga crença de que deveria se manter longe da política, afastouse dos negócios para disputar a eleição ao governo de Minas Gerais pelo Novo:
“Se deixamos a política apenas para as pessoas sem ética que estão aí, também somos
responsáveis”

Renato Feder, presidente da empresa Multilaser, fundador do site Ranking dos Políticos
- Danilo Verpa/Folhapress
Renato Feder, da Multilaser
Presidente da fabricante de eletrônicos Multilaser, que faturou cerca de R$ 2 bilhões
em 2017 e se prepara para abrir capital na Bolsa.
Fundou o site Ranking dos Políticos, de orientação liberal, para “ajudar as pessoas a
escolher seus candidatos”. Desde 2010, o ranking organiza informações públicas sobre
parlamentares:
“Na campanha, há um monte de gente do setor privado disposta a colaborar,
independentemente se é candidato ou não”

Alexandre Guerra, candidato do Partido Novo para o governo do DF e herdeiro da rede
Giraffas - Zanone Fraissat/Folhapress
Alexandre Guerra, da Giraffas
Herdeiro da rede de restaurantes Giraffas, é candidato ao governo do Distrito Federal
pelo Partido Novo, a agremiação que mais reúne empresários:

“Se houvesse pessoas competentes liderando o poder público, talvez não tivéssemos
a necessidade de nos colocar à disposição para ter um governo mais eficiente. Quem
dera estivesse tudo bem. Eu não precisaria estar me submetendo a isso”
Senso de missão e indignação motivam o engajamento de empresários na
política
20/08/2018 – Folha de S. Paulo (publicado em 18-08-2018)
Nomes que não aderiram a esse movimento têm apoiado agremiações e
candidatos novos
Romeu Zema, presidente do conselho de administração do Grupo Zema —um
conglomerado que inclui redes de lojas de eletrodomésticos, concessionárias de
veículos e postos de gasolina—, passou a ter insônia ao ser convidado pelo Partido
Novo para, em meados de 2017, concorrer ao governo de Minas Gerais.
Zema pensava nas centenas de trabalhadores que teve de demitir na recessão,
provocada pela crise. Ele sempre pregou que seu grupo ficasse longe da política e dos
políticos, mas, naquele momento, se sentiu culpado.
“Se deixamos a política apenas para as pessoas sem ética que estão aí, também somos
responsáveis”, diz.
Sua consciência só se acalmou após se afastar do conselho de administração da
empresa e começar a percorrer Minas em busca de votos.
Zema não é o único com esse sentimento.
Entre os motivos para a mudança radical, empresários ouvidos pela Folha citam falta
de opção de candidatos, os efeitos da crise econômica sobre os negócios e até
idealismo.
Nas palavras de Flávio Rocha, dono da Riachuelo que chegou a se filiar ao PRB para
disputar a Presidência da República, mas depois desistiu, existe uma espécie de “senso
de missão” entre seus pares, provocada pela indignação contra a corrupção explicitada
pela Lava Jato.
Há ainda um certo pragmatismo, detonado pela recessão e pela percepção de que
políticos tradicionais podem destruir a economia se deixados sozinhos no comando do
país.
Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, chegou a ser cotado para vice de Jair
Bolsonaro (PSL) no início deste ano, mas se recolheu. Na sexta-feira (17), decidiu
apoiar abertamente o candidato.
“Eu sempre me perguntava por que os empresários não se engajam. E a política no
Brasil acabou terceirizada nas mãos de pessoas incompetentes.”
Hang não considera Bolsonaro um radical, como dizem. Radical, diz, é ele próprio, por
resistir a condições econômicas adversas como empresário.
Para Christian Lohbauer, cientista político, ex-executivo de empresas e candidato à
Vice-Presidência pelo Novo, não são só os grandes empresários que se veem tentados
a entrar na política nestas eleições. Há pequenos e médios.
Segundo ele, esse grupo deixou de se sentir representado na cena política após as
federações empresariais perderem espaço e só “campeões nacionais” conseguirem
acesso ao Congresso Nacional ou ao Poder Executivo.

Um exemplo desse novo perfil é Alexandre Guerra, herdeiro da rede de restaurantes
Giraffas e candidato ao governo do Distrito Federal também pelo Partido Novo, a
agremiação que mais reúne empresários.
“Se houvesse pessoas competentes liderando o poder público, talvez não tivéssemos
a necessidade de nos colocar à disposição para ter um governo mais eficiente. Quem
dera estivesse tudo bem. Eu não precisaria estar me submetendo a isso. Poderíamos
focar as nossas empresas. A motivação vem de um sistema político falido”, diz.
Renato Feder, presidente da fabricante de eletrônicos Multilaser, que faturou cerca de
R$ 2 bilhões em 2017 e se prepara para abrir capital na Bolsa, também se engajou.
Ele não se candidatou, mas se envolveu na política quando percebeu que não
conseguia escolher um candidato a deputado federal para votar.
O empresário decidiu fundar o site Ranking dos Políticos, de orientação liberal, para
“ajudar as pessoas a escolher seus candidatos”.
Desde 2010, o ranking organiza informações públicas sobre o perfil dos parlamentares.
“Percebemos na campanha que há um monte de gente do setor privado disposta a
colaborar, independentemente se é candidato ou não”, diz.
Até o brasileiro mais rico, Jorge Paulo Lemann, resolveu incentivar os ex-bolsistas de
sua Fundação Estudar que são hoje candidatos.
No evento anual da instituição, realizado há duas semanas, Lemann promoveu um
debate entre eles para uma plateia de centenas de estudantes.
Mesmo quem faz a opção de ficar fora desse movimento aplaude.
Presente ao evento, Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, a maior empresa de ensino
superior privado do país, disse à Folha que considera a iniciativa dos candidatos um
desprendimento.
“A Kroton é apartidária. Falo na pessoa física. Vejo como altruísta a pessoa que tem
uma carreira promissora na iniciativa privada e abre mão disso para construir um
Brasil melhor. E é provável que todos os ex-bolsistas da fundação tenham uma carreira
promissora, porque são muito bem formados”, afirma Galindo.
O setor privado chegou a ter dois representantes entre os pré-candidatos à Presidência
—Amoêdo, ex-membro do conselho de administração do Itaú Unibanco, e Rocha, da
Riachuelo— e dois que se envolveram em conversas para à Vice-Presidência —Josué
Gomes da Silva, dono da Coteminas, e Benjamin Steinbruch, da siderúrgica CSN.
Assim como Rocha, Josué e Steinbruch desistiram, mas foram nomes cobiçados para
compor chapas que se destacam, respectivamente, a do ex-presidente Lula (PT) —ou
alguém indicado por ele— e Ciro Gomes (PDT).
Amoêdo, que permanece, conta que sentiu o chamado da política, mas não se
identificou como nenhuma agremiação. Fundou o Partido Novo em 2010, decisão que
mudou sua vida.
“A política é malvista, e a pessoa tem de sair de sua atividade privada para se expor.
É por isso que a renovação é tão baixa, acaba atraindo quem já tem histórico”, diz o
candidato.

O Novo lança também cinco candidatos a governo de estado neste ano, todos
igualmente vindos da iniciativa privada.
Como será o trabalho no mundo 'volátil, incerto, complexo e ambíguo'
20/08/2018 – Folha de S. Paulo (publicado em 18-08-2018)
Em 1987, o U.S. Army War College, escola militar americana da Pensilvânia, usou pela
primeira vez o acrônimo V.U.C.A. para descrever a confusa geopolítica pós-Guerra
Fria.
Segundo eles, o mundo havia se tornado um lugar "volátil", "incerto", "complexo" e
"ambíguo", razão pela qual o termo V.U.C.A. de vez em quando vira V.I.C.A., sua
versão bem menos sexy em português.
No início do século 21, a expressão deixou a área militar e migrou para o mundo das
corporações. A chamada "revolução digital" produziu um ambiente novo onde as
certezas não mais existem e as empresas precisam se transformar radicalmente ou
correm o risco de desaparecer. E esse é só o começo do problema.
Quando o avanço tecnológico torna um segmento do mercado obsoleto, milhares de
postos de trabalho são fechados e, por isso, o capitalismo enfrenta hoje um terrível
dilema: como o sistema pode sobreviver se ele elimina empregos mais rapidamente
do que consegue criar? Para onde essa muvuca de V.U.C.A. vai levar o mundo? Não
existe resposta fácil, mas há certas pistas e também algumas apostas.
Para Antônio Brasiliano, presidente da Interisk, que atua há mais de 30 anos em
gestão de riscos corporativos, nada disso é exatamente novidade, o ritmo da mudança
é que se acelerou.
"O mundo sempre foi volátil, incerto, complexo e ambíguo. É que agora os ciclos são
menores", diz ele. "A Kodak, por exemplo, inventou a câmera digital em 1975, mas
continuou insistindo na venda de filmes por mais 30 anos. Isso não vai acontecer mais.
Um erro de avaliação como esse vai cobrar seu preço muito mais rapidamente."
Eduardo Knapp/Folhapress

Escritório de telemarketing em São Paulo
Brasiliano relembra o caso da Nokia, emblemático nesses tempos V.U.C.A.
Em 2008, a fabricante de celulares finlandesa comprou por oito bilhões de dólares a
empresa americana Naviteq, que havia desenvolvido um sistema de GPS capaz de
substituir os antiquados guias em papel. No mesmo ano surgiu o aplicativo Waze e a
Naviteq virou pó, assim como os oito bilhões investidos nela.
Daniela Yoko Taminato, que tem formação em marketing e Relações Públicas, mas
que hoje trabalha com inovação e desenvolvimento de negócios na área jurídica,
explica que o "processo de disrupção é sempre igual": "Primeiro, a estrutura de um
segmento começa a se dissolver, a concentração de poder termina e, se tudo não for
repensado rapidamente, ele acaba".

Antônio Brasiliano acrescenta: "Um novo produto digital começa sempre com uma
venda pequena, mas o crescimento dele é exponencial até que se torna disruptivo, ou
seja, ele desmaterializa o produto original."
Disruptivo. Essa é outra palavra que sempre vem associada ao V.U.C.A. E não tenha
dúvida: cada vez que ela é escrita, um setor da economia deixou de existir e milhares
de pessoas perderam o emprego em algum canto do mundo. Nem todos, porém,
enxergam as inevitáveis mudanças com olhos pessimistas. Ainda bem.
"Na verdade, V.U.C.A. é apenas um mundo de relações mais humanizadas. O homem
sempre foi ambíguo, incerto etc.", afirma Alexandre Pellaes, da Ex-Boss, empresa
dedicada ao desenvolvimento de profissionais e à pesquisa do futuro do trabalho.
"O mundo corporativo é que precisa se humanizar, deixar de ter regras tão rígidas e
ter mais tolerância ao risco, para que possa se adaptar mais facilmente às
transformações.
Nesse mundo globalizado e interdependente, com a tecnologia avançando em ritmo
cada vez mais acelerado, as variáveis são inúmeras e a imprevisibilidade é total. Tudo
afeta o todo, e a Teoria do Caos é a única regra possível.
Na prática, isso se traduz em planos operacionais de curtíssimo prazo e em
organizações horizontalizadas que não tenham medo de errar ao lançar um produto
ou serviço. Mas tudo isso fica muito bonito quando é escrito numa página de jornal.
No mundo real, frases elaboradas não salvam empresas e os solavancos são
inevitáveis, tanto para os empregadores quando para os empregados.
O seu trabalho vai mudar. E vai mudar muito.
"Não vai ter mais CLT, todo mundo vai trabalhar em casa e ser PJ [pessoa jurídica].
As empresas vão criar células para projetos específicos e os contratos serão
temporários", prevê Antônio Brasiliano. Ele acrescenta: "E isso não é o futuro, é o
presente. O futuro já chegou".
Daniela Taminato afirma que, em uma economia de ciclos mais curtos, os produtos
também precisam ir para a rua antes mesmo de ficarem totalmente prontos.
"Testa o protótipo, coloca para rodar e vai se adaptando às mudanças. Mas, para isso,
é preciso ter liberdade de errar. O risco precisa ser calculado, mas o erro deixa de ser
um tabu."
A ideia é que as empresas funcionem com a mesma lógica de um aplicativo, um
videogame ou uma rede social: nem todas as funcionalidades estão operacionais, mas
é melhor lançar logo o produto para não ser atropelado pela concorrência. O problema
é ajustar isso ao esquema rígido de uma grande corporação, que tem metas, linhas
de montagem e planejamentos escritos em pedra.
"Se meu plano operacional tem métrica muito quadrada e me obriga a vender 100
milhões, e eu não posso me furtar a cumprir o objetivo, eu vou tomar decisões burras",
explica Alexandre Pellaes. "Métricas financeiras são um direcionamento de propósito,
mas não o gatilho principal. É como vender um software ruim em vez de consertá-lo.
Isso acaba com uma empresa".
Segundo Pellaes, a receita para que o esquema não dê tilt é que as corporações
tenham lideranças "consistentes, diretas e transparentes", capazes de motivar e
engajar uma equipe conectada e alerta para dar respostas muito rápidas nesse
ambiente incerto.

"Para que tudo isso funcione, eu preciso de recursos que eu não tinha antes, eu preciso
de um estoque de talentos", conclui Alexandre Pellaes.

Charles Chaplin em cena de 'Tempos Modernos'
O talento, como se vê, continua sendo um ativo importante no mercado, o que pega
é o tal "gap" educacional entre o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido.
Atualmente, já existe uma grande distância entre a formação e preparação da mão de
obra em países periféricos, como o Brasil, e os ricos. E essa lacuna pode se transformar
num abismo em curtíssimo tempo.
"O grande problema que enfrentamos é que essa parte do mundo acabe ficando para
trás nessa transformação", adverte Antônio Brasiliano, da Interisk. "Quem não tiver
qualificação, não vai ter emprego. E isso vai aumentar a mobilidade no mundo, vai ter
uma migração muito grande para os países desenvolvidos. Isso vai provocar conflitos,
ciberataques e também o terrorismo".
Nem todo mundo concorda com esse cenário catastrófico desenhado por Brasiliano.
Daniela Taminato, por exemplo, enxerga mais oportunidades do que dificuldades.
"Sou otimista, não gosto da visão apocalíptica", afirma ela, "mas entendo que realocar
essa massa de trabalhadores que será desempregada é um grande problema."
Já existem hoje o que chamamos de 'profissionais nômades', pessoas que trabalham
para o mundo inteiro, independentemente de onde estão. "As oportunidades são
enormes, mas os desafios também, pois além de qualificar o profissional, ainda temos
a questão da inteligência artificial, que também vai tirar empregos", afirma ela.
A inteligência artificial não é coisa de ficção científica no mundo V.U.C.A. O primeiro
computador cognitivo, ou seja, capaz de aprender a partir das informações recebidas,
já está entre nós desde 2011. É o sistema Watson, criado pela IBM.
Mas não se preocupe. Marcelo Spaziani, vice-presidente da IBM na América Latina,
explica que o computador não vai produzir robôs exterminadores para destruir a
humanidade. Já a eliminação de postos de trabalho... Bem, isso não vai ter jeito.
"O impacto vai ser enorme", conta Spaziani. "Veja o mundo do direito, por exemplo.
Digamos que uma empresa esteja sofrendo uma ação trabalhista. A inteligência
artificial consegue analisar a jurisprudência, a ação, o perfil do juiz que a julgará e
fornecer imediatamente o percentual de ganho ou perda segundo o histórico dos
processos. O advogado não vai mais perder tempo fazendo pesquisas e pode se
concentrar no que realmente interessa, o trabalho intelectual".
A boa notícia é que o mundo não vai mais precisar de tantos advogados. A má notícia
é que, além de aguentar piadas ruins sobre a sua categoria, os advogados irão para a
fila de desempregados. Para disputar vagas com você.

"Estamos diante de uma grande transformação", diz Spaziani. "Na indústria de
tecnologia é algo como nunca vimos, e a IBM tem mais de cem anos de mercado.
Todos os aplicativos que existem hoje não existiam há quatro anos".

Carteira de trabalho emoldurada como relíquia
Mas embora reconheça o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho,
Marcelo Spaziani continua otimista.
"Veja o Uber, por exemplo. O aplicativo tem impacto na atividade dos taxistas, mas
gera empregabilidade para muita gente", defende. "Ou o Airbnb, que aluga imóveis
que estavam parados. Ele não acabou com os hotéis, ao contrário, viabilizou trabalho
para as empresas de limpeza, por exemplo, que têm de cuidar desses imóveis. A mão
de obra vai se adaptando, o mundo se reinventa."
O vice-presidente da IBM acrescenta um dado novo e bastante interessante. Na
Revolução Industrial, conta ele, a diferença tecnológica entre os países desenvolvidos
e os subdesenvolvidos era muito grande. Agora não.
Os "motores" do Watson, por exemplo, são os mesmos no mundo inteiro, esteja você
em Southampton ou em Sapopemba. O mundo continua "volátil", "incerto",
"complexo" e "ambíguo", mas se os desafios são globais, talvez as soluções também
sejam.
No mundo V.U.C.A., tudo muda numa velocidade exponencial, mas o sistema
educacional funciona do mesmo jeito desde a Antiga Grécia. E é bem possível que ele
não responda mais às necessidades desse inevitável mundo novo.
"A forma como estudamos, de maneira tradicional, será a ideal para o futuro?",
pergunta Marcelo Spaziani, exemplificando com o fato de um programador, hoje, ser
muito procurado no mercado independentemente de ele ter ou não uma formação
superior.
"A Coreia do Sul investiu 20 anos para mudar o ensino no país. As empresas têm um
papel nisso também, é claro, mas o governo tem de ser o grande viabilizador de uma
mudança estrutural como essa", defende.
"Talvez precisemos não de uma educação formal", opina Daniela Taminato, "mas, sim,
de cursos aplicados com competências específicas para criar 'makers'."
"A população brasileira vai ter que exigir que o estado brasileiro mude sua postura",
diz Antônio Brasiliano. "Precisa ter uma mudança cultural, uma disrupção a curto
prazo, pois a mudança no mercado de trabalho vai acontecer de qualquer forma, ou
pelo amor ou ou pela dor".
"O trabalho tem um papel muito importante na vida do ser humano", comenta
Alexandre Pellaes. "A gente trabalha por dinheiro, mas também para provocar impacto
no organismo social, para que eu me sinta uma pessoa reconhecida. O que é um
'aposentado'? Uma pessoa que é levada aos 'aposentos', que é tirada do convívio
social. É preciso valorizar esse aspecto psicológico do trabalho também."

De novo, as palavras bonitas tentam disfarçar uma dura realidade: não vai ter
emprego para todo mundo. E a coisa pode ser ainda pior em países "mal educados",
como o Brasil.
Antônio Spaziani, no entanto, acredita que a sociedade também vai passar por uma
grande mudança comportamental capaz de ajustar os dilemas do mundo V.U.C.A.
"Minha geração foi criada com a característica de 'ter' e o jovem hoje quer 'estar'", diz
ele. "Ele não quer ter carro, ter apartamento, ele quer viver experiências. E talvez ele
nem queira mais trabalhar oito horas por dia, talvez ele queira trabalhar apenas
quatro. E se isso acontecer, a transformação será imensa."
Alexandre Pellaes, por sua vez, vislumbra que em 200 anos talvez estejamos vivendo
num mundo que funcione com um sistema de renda mínima, com as máquinas
provendo todos os serviços e onde ninguém mais tenha de trabalhar para ganhar
dinheiro.
Mas, espera um pouco... isso aí não é socialismo?
Será que o capitalismo turbinado do mundo V.U.C.A. vai nos levar ao comunismo, não
por meio de uma revolução proletária, mas simplesmente porque não vai mais existir
trabalho para todos? Nem trabalho e nem produção de riqueza, naturalmente. E assim
o capitalismo acaba, não com uma explosão, mas com um gemido? Alexandre Pellaes
acha que não.
Segundo a visão dele, será um capitalismo consciente, porque nada estará garantido
e tudo será uma conquista.
"As pessoas terão de buscar isso juntas, como seres humanos maduros, para que o
sistema funcione. É uma utopia, claro, mas a utopia é a linha do horizonte para onde
devemos caminhar", conclui.
A tentativa de construir sociedades utópicas só produziu catástrofes ao longo do século
20, mas talvez, quem sabe, a coisa dê certo no século 21. Nesse mundo volátil, incerto,
complexo e ambíguo, tudo é possível. Até mesmo utopias.
*
GLOSSÁRIO
US Army War College Fundada em 1901 para formar líderes militares, a escola tem
como lema "Força e Sabedoria". Entre seus alunos ilustres estão George Patton (18851945), Dwight Eisenhower (1890-1969) e Colin Powell. A missão da academia é unir
militares e inteligência, uma missão impossível segundo o comediante Groucho Marx
(1890-1977).
Disruptivo O modelo de disrupção é, de certa forma, a antítese da evolução. No
processo evolutivo, uma ameba se arrasta da sopa primordial e acaba virando o Homo
sapiens. No processo disruptivo, um alienígena chega ao planeta, elimina o homo
sapiens e vira o dono da coisa toda.
Teoria do Caos Postula que, em sistemas complexos e dinâmicos, mínimas variações
podem causar catástrofes inimagináveis. Vem daí a popular ideia do "efeito borboleta",
formulado pelo matemático Edward Lorenz. Uma borboleta bate as asas na Califórnia
e um milhão de trabalhadores perdem o emprego no ABC. Ou algo assim.
Direito A profissão de advogado é a segunda mais antiga do mundo. Desde 1.700
a.C., com a criação do Código do Hamurabi, o mais antigo sistema de leis, uma das
funções do advogado é achar brechas na legislação. Agora o computador faz isso por
ele.

Revolução Industrial De meados do séc. 18 às primeiras décadas do 19, a produção
de bens passou a se utilizar de máquinas, desempregando milhares de trabalhadores
manuais. Ned Ludd, um tecelão inglês ultrajado, liderou um movimento pela
destruição das máquinas, o "ludismo". No fim, as máquinas venceram.
Maker Como o nome indica, é um "fazedor", mas é mais que isso. O Movimento Maker
(sim, isso existe) defende que tecnologias, como a impressora 3D, transformarão o
conceito do faça-você-mesmo, permitindo que todo mundo vire uma espécie de
carpinteiro. É provável que muitas mesas desmontem antes mesmo de serem usadas.
Utopia De origem grega, significa "lugar que não existe". Apesar disso, muita gente
tentou criar sociedades utópicas à direita e à esquerda, sempre com resultados
péssimos. O inglês Thomas More, chanceler de Henrique 8º, foi responsável pela
popularização do termo ao batizar sua principal obra, de 1516, de "Utopia". Ele foi
preso na Torre de Londres e depois executado –não por causa do livro, claro.
Startups investem em inovação para acabar com a burocracia no setor de RH
20/08/2018 – PEGN (publicado em 19-08-2018)
As HRTechs são as startups que atuam no setor de recursos humanos. Elas estão
usando tecnologias como inteligência artificial e big data para facilitar os processos.

Quase toda empresa tem um RH, um setor bastante tradicional. Mas tradicional não precisa,
necessariamente, ser antiquado. Para contratar, gerir pessoas, administrar benefícios, é
possível usar soluções propostas por startups que estão inovando e desburocratizando o RH.
Anunciar vagas de emprego tem cada vez menos resultado, afinal existem formas mais
eficazes de fazer isso. O currículo de papel também está perdendo espaço. A vida no
departamento de recursos humanos das empresas está cada vez mais digital.
Preencher uma vaga em uma empresa pode demorar até 45 dias, sem contar o alto custo do
processo seletivo. Mas muitas startups estão usando tecnologias como inteligência artificial e
big data para facilitar esse processo. São as HRTechs, sigla em inglês para as startups que
atuam no setor de recursos humanos.
Segundo o consultor Raphael Augusto, existem soluções que podem ajudar essa área comum
em todas as empresas: “Desde a parte de contratação, de benefícios, engajamento dos
funcionários, entrega do resultado até a parte de departamento pessoal com atividades do
dia a dia”.
Hoje, já existem 130 HRTechs atuando no Brasil nos mais variados setores para levar maior
bem-estar nas empresas. A ideia é desburocratizar o processo e focar em quem realmente
produz conteúdo: o funcionário.
Cammila Yochabell conhece bem as dificuldades dos RHs. Ela trabalhou na área durante sete
anos. Em busca de alternativas mais modernas para quem está procurando emprego, ela
criou uma HRTech e um dos recursos que desenvolveu foi o vídeo currículo. A plataforma faz
um “match”, um encontro, entre o candidato e a empresa que está recrutando. Com ajuda
também da inteligência artificial, os currículos são filtrados.

“Faz a transcrição do áudio dessas entrevistas e são feitos os cruzamentos de informações
para filtrar os melhores perfis para análise do recrutador. Aí o preenchimento da vaga é mais
assertivo, pois elimina entrevistas desnecessárias”, explica Cammila.
Como nem todo mundo está preparado para fazer um vídeo, a startup dá algumas dicas. Para
o recrutador, pelo vídeo é possível conhecer mais sobre o candidato.
Impressoras 3D reduzem custos de empresas, mas preço ainda é entrave
20/08/2018 – Folha de S. Paulo
Equipamentos, que podem custar até R$ 7 milhões, já produzem até peças de
reposição
Apesar de impressoras 3D ainda não serem eficientes para produzir frascos de
perfumes em larga escala, elas já proporcionam ganhos financeiros para a Natura.
A fabricante de cosméticos, que começou a usar os equipamentos em 2017, produz
neles 30 peças para as máquinas de sua linha de produção.
São impressos componentes de pinça, garras, tampas de motores e peças de plástico
que posicionam os frascos a serem embalados na linha de montagem, por exemplo.
Angela Pinhati, diretora industrial, diz que há casos em que, com a impressão em 3D,
a Natura gasta menos de um décimo do que desembolsaria importando uma peça.
“Isso permite reduzir estoques de peças, ser mais rápido. Em vez de esperar três ou
quatro dias até o fornecedor enviar, resolvemos na hora.”
Hoje, a empresa mantém duas impressoras em um laboratório de inovação inaugurado
neste semestre em sua fábrica de Cajamar (SP).
Empresas que vendem impressoras 3D para uso profissional apontam que a demanda
no Brasil começa a subir com a lenta retomada da economia.

William Franco, 40, gerente de engenharia de manutenção, observa impressora 3D no
laboratório de inovação da Natura, em Cajamar (SP) - Eduardo Knapp/Folhapress
Rodrigo Krug, fundador da fabricante de impressoras Cliever, diz que a maioria das
companhias brasileiras que adotam a tecnologia a usa para testes de seus projetos.
A impressora permite desenhar estruturas complexas e imprimi-las para testes, sem
precisar investir na criação de moldes nos quais seria injetado plástico derretido para
formar o protótipo. Assim as empresas podem avaliar o design e a funcionalidade de
suas ideias rapidamente.
Na Thyssenkrupp Elevadores, que tem fábrica em Guaíba (RS), é possível desenhar e
experimentar ideias no mesmo dia e com riqueza de detalhes, diz Sergio Roth, gerente
de inovação da companhia.

“Isso acelera muito a confecção de projetos. Além de customizar a solução, podemos
alterar facilmente o protótipo, adicionar novas características rapidamente.”
Conforme a empresa se habituava ao equipamento, começou a imprimir também
peças para reposição de seus elevadores e itens usados na fábrica. Estão na lista
botões, suportes e gabaritos (ferramentas para controlar medidas em processos
industriais).
Rodrigo Marin, cofundador da Wishbox, que vende modelos de impressoras 3D
importadas, diz que essa aceleração no tempo de desenvolvimento de produtos leva
a uma redução de custos para empresas, o que resulta em mais competitividade e
crescimento.
Por outro lado, ele diz que o preço é uma importante barreira para o avanço da
tecnologia. Segundo ele, o problema é agravado pela alta do dólar.
Em 4 anos de crise, 3,3 milhões de brasileiros desistiram de procurar
emprego, revela IBGE
20/08/2018 – G1
Desde 2014, número de desalentados mais que triplicou no país. Contingente nesta
situação chega a quase 5 milhões de pessoas – número maior que a população de
estados como Amazonas.

Dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que, desde o início da crise econômica que vem deteriorando o mercado de trabalho
brasileiro, 3,3 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego no país. É como se, em
quatro anos, toda a população do Uruguai ou de estados como o Amazonas decidisse cruzar
os braços.
A situação parece ser um contrassenso, já que frente a um cenário de grave recessão
econômica seria natural que pessoas que não trabalham – seja porque se dedicam
exclusivamente aos estudos ou aos cuidados com filhos, por exemplo – saíssem em busca de
emprego para ajudar a compor a renda familiar. Mas, a baixa perspectiva de se conseguir
uma vaga e a longa fila de espera fez o Brasil alcançar o recorde de desalentados.
Desalento é o termo utilizado para designar a situação de quem está em idade ativa e em
condições de trabalhar, mas por questões diversas não busca emprego. Os dicionários
apresentam o desalentado como sendo um indivíduo desanimado, desencorajado e sem
vontade de agir.
No 2º trimestre de 2014, havia no mercado de trabalho brasileiro 1,5 milhão de desalentados.
De acordo com o IBGE, foi o menor número de pessoas nesta condição desde 2012, quando
tem início a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).
Foi naquele período que o país começou a sair do chamado pleno emprego, alcançado em
dezembro de 2013, e a entrar na maior crise econômica de sua história recente. Desde então,
o número de desalentados subiu vertiginosamente até atingir 4,8 milhões de pessoas no 2º

trimestre deste ano - o maior número desde que o IBGE começou a fazer o levantamento - o
que corresponde a um aumento de 227% neste período.
Desalento cresce vertiginosamente no Brasil após crise
De acordo com o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, vários
fatores levam uma pessoa a integrar o grupo dos desalentados. Num período de crise
econômica, porém, a própria perda do poder aquisitivo contribui para o aumento desta
população.
“Muitas dessas pessoas desalentadas sequer têm dinheiro para pagar passagem e procurar
emprego. Mas se você oferecer [uma vaga de emprego], elas vão aceitar e vão poder
assumir”, disse o pesquisador.
Também contribui para o aumento do desalento, segundo Azeredo, a percepção subjetiva da
população em relação ao mercado de trabalho.
Mas o desânimo para procurar emprego tem relação direta também com a fila do
desemprego. Dos 13 milhões de desempregados no Brasil no 2º trimestre deste ano, 3,1
milhões buscavam uma oportunidade no mercado há mais de dois anos - o maior contingente
do chamado desemprego de longo prazo desde 2012.
“A probabilidade de uma pessoa desistir de procurar emprego está muito relacionada ao
tempo que ela ficou procurando uma vaga", enfatizou Azeredo.
Conforme o levantamento do IBGE, desde o início da crise econômica, em 2014, o contingente
de pessoas buscando emprego há mais de dois anos cresceu 162%.
Nordeste concentra 60% dos desalentados
Dos 4,8 milhões de desalentados no país, 2,9 milhões estão no Nordeste, segundo o IBGE, o
que corresponde a 60% do total de brasileiros nesta condição. O Sudeste, região mais
populosa do Brasil, aparece em segundo lugar, com 1 milhão de desalentados (20% do total).
O Sul, por sua vez, concentra o menor contingente - 194 mil pessoas (4%).
Distribuição dos desalentados no Brasil
Dentre os estados com maior número desalentados, a Bahia se destaca com quase 600 mil
pessoas nesta situação - o que equivale a 20% do total de pessoas em condição de desalento
no Nordeste. O número supera, e muito, o de São Paulo (384 mil) e de Minas Gerais (296
mil), estados com as maiores populações do país.
Ainda conforme o levantamento do IBGE, nos quatro anos de crise econômica o estado de
Santa Catarina foi o que teve o maior aumento percentual no número de desalentados passou de 3 mil pessoas no 2º trimestre de 2014 para 25 mil no 2º trimestre de 2018 - um
aumento de 733%.
O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com um salto de 621% de pessoas desalentadas
neste período - passou de 14 mil para 101 mil. Goiás vem na sequência, com aumento de
571%, passando de 14 mil para 94 mil.
Brasil tem ‘uma Itália’ de inadimplentes
20/08/2018 – Tribuna PR
O Brasil nunca teve tantos inadimplentes. Em julho, o total de brasileiros com dívidas
em atraso chegou a 63,4 milhões, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC),
contingente quase equivalente à população da Itália. O número assusta, porque a série

histórica mostrava uma melhora na inadimplência de março a setembro de 2017, diz
Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil. No entanto, a reversão das
expectativas da economia afetou essa trajetória.
Os mais pobres ainda são os que mais devem, mas é entre as famílias de maior renda
que a inadimplência tem resistido, indica a mais recente pesquisa da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Enquanto o porcentual de
famílias de menor renda com dívidas pendentes caiu de 29%, em julho de 2017, para
26,7%, agora, no grupo com renda superior a dez salários mínimos, o índice de
inadimplentes alcançou 10,8%, ante 10,6% do mesmo mês do ano passado.
A paulistana Júlia H.P., que pediu para não revelar o sobrenome, espelha essa classe
mais alta que está com contas atrasadas. Autônoma, recebia cerca de R$ 15 mil na
empresa em que trabalhava, mas perdeu o emprego quando engravidou.
A situação piorou quando Júlia foi abandonada, durante a gestação, pelo pai de seu
filho. “Foram cinco meses sem trabalho e sem licença-maternidade. Como tinha acesso
fácil a crédito, usei tudo. Fiquei devendo condomínio, internet, cheque especial,
empréstimo bancário, carta de crédito… tudo.”
De volta ao mercado de trabalho, ela tenta agora se reestruturar, apesar do salário
mais baixo. Refinanciou o carro e fez novo empréstimo no banco para pagar as contas
mais urgentes. “Minha dívida no cheque especial ainda é surreal.”
A economista-chefe do SPC Brasil, explica que, em geral, o comportamento dos
endividados não muda conforme a renda. “As classes altas têm mais margem de
manobra, mas, em grande parte das vezes, quanto mais a pessoa ganha, mais gasta.”
Economista da CNC, Marianne Hanson lembra que as famílias de maior renda têm
acesso a crédito de melhor qualidade, com juro menor e prazo maior.
Para os especialistas, no entanto, a crise não ensinou muito aos brasileiros em termos
de controle de gastos ou consumo consciente. “A gente achou que a crise promoveria
mudanças de comportamento, mas isso só ocorreu no curto prazo. No longo prazo,
mais estratégico, nada mudou”, lamenta Marcela, do SPC Brasil.
Deixar de pagar água e luz vira ‘estratégia’
20/08/2018 – Tribuna PR
Em um momento de aperto, o brasileiro está deixando de pagar principalmente as
contas básicas, como as de água e luz. O calote nesses débitos subiu 7,6% nos 12
meses encerrados em julho, segundo o SPC Brasil. No mesmo período, as dívidas
bancárias – como cheque especial, empréstimos pessoais e cartão de crédito – subiram
6,9%.
A decisão sobre qual conta atrasar, segundo o SPC e a Serasa Brasil, está ligada ao
fato de que os juros, nas contas de água e luz, serem bem mais baixos do que os
cobrados em débitos ligados a instituições financeiras. Além dos juros mais baixos, o
reajuste das contas básicas superou – e muito – a inflação. Enquanto o IPCA, principal
índice de inflação, subiu 4,48% nos 12 meses acumulados até julho, a inflação da
energia elétrica medida pelo IBGE subiu 18,02%.
Desta forma, o Brasil formou uma legião de “equilibristas” de contas, de acordo com
a economista-chefe do SPC, Marcela Kawauti. “O jeito é manter algumas contas em
dia, enquanto o orçamento está apertado.”
É justamente isso o que tem feito a viúva Rita A., de 52 anos, que pediu para ter a
identidade preservada. Em alguns meses, a conta de luz é a eleita para ser paga
depois; em outros, os boletos do condomínio ou do telefone ficam na gaveta. A

situação ficou mais complicada há poucos meses, quando uma carta de cobrança
chegou com a informação de que ela devia cerca de R$ 9 mil do financiamento de seu
apartamento.
“Meu filho estava na faculdade e precisou sair do trabalho para poder estagiar, então
deixei de pagar as parcelas do imóvel e só voltei a pagar quando ele já estava formado
e trabalhando. Agora, tenho tentado pagar uma das parcelas atrasadas e uma das
atuais por mês.”
Causa
Para Gireffe Contini, gerente do Serasa Consumidor, o desemprego é a principal
variável que eleva o total de inadimplentes no País. A taxa de desemprego no segundo
trimestre ficou em 12,4%, segundo o IBGE. No fim do primeiro trimestre, um
trabalhador da Grande São Paulo levava quase um ano procurando emprego, em
média, aponta a Fundação Seade e o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Segundo a economista Juliana Inhasz, do Insper, a inadimplência acaba se tornando
crônica pelos altos juros. Desta forma, as prestações atrasadas acabam explodindo de
valor.
Focus mostra que projeção de câmbio para fim de 2018 permanece em R$
3,70
20/08/2018 – Tribuna PR
O relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 20, pelo Banco Central,
mostrou manutenção no cenário para a moeda norte-americana em 2018 e 2019. A
mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano seguiu em R$ 3,70, mesmo
valor verificado há um mês.
Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano permaneceu em R$ 3,70, igual a
quatro pesquisas atrás.
Superávit comercial
Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial
em 2018 na pesquisa Focus. A estimativa de superávit comercial passou de US$ 57,00
bilhões para US$ 56,90 bilhões. Um mês atrás, a previsão estava em US$ 57,50
bilhões. Para 2019, a estimativa de superávit foi de US$ 49,80 bilhões para US$ 49,55
bilhões, ante US$ 49,30 bilhões de um mês antes.
Na estimativa mais recente do BC, atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI),
o saldo positivo de 2018 ficará em US$ 61,0 bilhões.
No caso da conta corrente, a previsão contida no Focus para 2018 passou de déficit
de US$ 20,00 bilhões para déficit de US$ 19,90 bilhões, ante o resultado negativo de
US$ 20,00 bilhões projetado quatro semanas antes. Para 2019, a projeção de rombo
seguiu em US$ 32,00 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado para o próximo ano
era de US$ 31,00 bilhões.
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento
Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário,
tanto em 2018 quanto em 2019. A mediana das previsões para o IDP em 2018 seguiu
em US$ 68,00 bilhões, ante US$ 67,50 bilhões de um mês atrás. Para 2019, a
expectativa foi de US$ 74,00 bilhões para US$ 72,00 bilhões, ante US$ 70,00 bilhões
de um mês antes.
O BC projeta déficit de US$ 11,5 bilhões em transações correntes em 2018 e IDP de
US$ 70,0 bilhões.

Déficit primário
O Relatório de Mercado Focus trouxe manutenção na projeção para a área fiscal em
2018 e 2019. A relação entre o déficit primário e o Produto Interno Bruto (PIB) este
ano seguiu em 2,05%. No caso do próximo ano, permaneceu em 1,50%. Há um mês,
os porcentuais estavam em 2,00% e 1,50%, respectivamente.
Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2018 seguiu em 7,40%, conforme as
projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2019, permaneceu em 6,85%.
Há quatro semanas, estas relações estavam em 7,40% e 6,95%, nesta ordem.
O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do
pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após
as despesas com juros.
Desde o início de julho, as projeções do mercado para o déficit primário e o déficit
nominal são publicadas no Focus.
Apesar do dólar alto, cresce ‘poupança’ de brasileiros em pontos de fidelidade
20/08/2018 – Tribuna PR
O brasileiro voltou a acumular milhas no cartão de crédito – e está aproveitando-as
cada vez mais. Depois de recuar dois anos seguidos, o estoque de pontos em
programas de fidelidade cresceu 13% em 2017 na comparação com o ano anterior,
segundo dados divulgados pelo Banco Central. Além disso, a quantidade de pontos
expirados caiu 32%, mostrando que o consumidor tem buscado mais maneiras de
converter milhas em benefícios.
No ano passado, os pontos de programas de recompensa somaram 209,3 bilhões, ante
184 bilhões em 2016. O avanço chama a atenção por ocorrer mesmo em meio ao dólar
caro. Em 2017, a cotação média do dólar foi de R$ 3,19 – inferior à média de 2016,
mas ainda elevado. Normalmente, US$ 1 gasto no cartão resulta em uma milha.
Assim, quando a moeda americana se valoriza, são gerados menos pontos – o que
ajudou a derrubar o estoque acumulado nos últimos anos, depois do auge desse
segmento, em 2014.
“Um dos motivos desse crescimento é a estagnação econômica, que elevou muito a
procura por programas de fidelidade”, afirma Ronald Domingues, diretor financeiro da
Multiplus, parceira da companhia aérea Latam. “As pessoas começaram a pesquisar
mais sobre como podiam viajar ou trocar algum eletrodoméstico sem colocar a mão
no bolso.”
Outra razão, aponta ele, é o aumento de cartões das categorias chamadas
intermediárias ou premium, segundo mostra o mesmo levantamento do BC. Esses
cartões têm mais vantagens e podem pontuar mais que cartões básicos – única
categoria que recuou no ano passado. “O cliente vem demandando cartões com mais
benefícios e os bancos vêm respondendo, de olho na concorrência do mercado.” Leonel
Andrade, presidente da Smiles, parceira da Gol, completa: “Os cartões que geram
mais aderência são os que dão mais vantagens em programas aéreos, que têm uma
percepção de valor muito grande para os clientes.”
Varejo
Não são só os bancos que estão de olho nesse mercado, ao lançarem cartões em
parceria com programas de fidelidade ou diminuírem a quantidade mínima de
transferência de pontos do cartão para determinado programa. O varejo não financeiro
e os serviços, que até pouco tempo atrás ficavam de escanteio nesse mercado,
começam a aparecer mais. Os programas têm realizado mais parcerias com empresas

de setores diversos, nas quais o cliente acumula mais pontos. A Smiles, por exemplo,
é parceira do Uber e da Localiza. A Multiplus, da rede Ipiranga e do Ponto Frio.
“A participação dos bancos no acúmulo dos pontos era de 80% e agora já é menos de
60%”, informa Domingues, da Multiplus. “Em contrapartida, 30% dos pontos hoje vêm
dos nossos parceiros do varejo, sendo que até pouco tempo era nada.”
Se no acúmulo de pontos o varejo cresceu, no resgate continua ofuscado pelas
viagens. Segundo dados da Associação Brasileira do Mercado de Fidelização (Abemf)
do primeiro trimestre de 2018, 74,4% dos pontos são utilizados na compra de bilhetes
aéreos. Os destinos nacionais mais procurados são Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília;
entre os internacionais, a preferência é por Orlando, Miami e Santiago. Na Smiles, a
busca por voos é ainda maior, chegando a 90%. “O nosso foco sempre vai ser viagem
e entretenimento”, diz Andrade.
Com o aumento de estoque, no entanto, uma das principais reclamações dos
consumidores, inclusive para órgãos de defesa do consumidor, é a “inflação” das
milhas, ou seja, a exigência de mais pontos para determinados trechos. Questionadas,
as empresas afirmam que a precificação dinâmica leva em conta oferta e demanda –
mais precisamente, se o avião está cheio ou não.
IPCA para 2018 permanece em 4,15% na pesquisa Focus
20/08/2018 – Tribuna PR
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA – o índice
oficial de preços – de 2018 e 2019. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta
segunda-feira, 20, pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA este ano
seguiu em 4,15%. Há um mês, estava em 4,11%. A projeção para o índice em 2019
seguiu em 4,10%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.
O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2020, que seguiu em 4,00%.
No caso de 2021, a expectativa foi de 3,93% para 3,90%. Há quatro semanas, essas
projeções eram de 4,00% e 3,95%, nesta ordem.
A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está dentro da meta deste ano,
cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de
3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75%
a 5,75%). No caso de 2020, a meta é de 4,00%, com margem de 1,5 ponto (de 2,5%
a 5,5%). Já a meta de 2021 é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a
5,25%).
Há duas semanas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que
a inflação de julho foi de 0,33%, acima do 0,27% projetado pelo BC no último Relatório
Trimestral de inflação (RTI), de junho. No acumulado do ano, o IPCA está em 2,94%.
No Focus, entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA
no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 seguiu em
4,16%. Para 2019, a estimativa do Top 5 permaneceu em 4,20%. Quatro semanas
atrás, as expectativas eram de 4,09% e 4,06%, respectivamente.
No caso de 2020, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 4,00%, igual ao
verificado há um mês. A projeção para 2021 no Top 5 seguiu em 3,75%, também igual
ao visto um mês atrás.
A projeção mediana para o IPCA 2018 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis
seguiu em 4,15%. Houve 37 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o
porcentual calculado estava em 4,11%.

No caso de 2019, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis passou de 4,14% para
4,13%. Há um mês, estava em 4,10%.
As projeções do IPCA que consideram apenas os últimos 5 dias úteis são uma das
novidades do novo formato do Focus. As estimativas gerais do IPCA, que seguem
fazendo parte do Focus, levam em conta os últimos 30 dias. Conforme o BC, a intenção
de divulgar projeções com base nos últimos dias úteis tem como objetivo mostrar um
retrato mais tempestivo do indicador de inflação.
Selic
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa
básica de juros) para o fim de 2018 e de 2019.
O Relatório de Mercado Focus trouxe que a mediana das previsões para a Selic este
ano seguiu em 6,50% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar. Já a projeção
para a Selic em 2019 permaneceu em 8,00% ao ano, igual ao verificado há quatro
semanas.
No caso de 2020, a projeção para a Selic seguiu em 8,00% e, para 2021, também
permaneceu em 8,00%. Há um mês, os porcentuais projetados eram de 8,00% para
ambos os anos.
No início do mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anunciou a
manutenção, pela terceira vez consecutiva, da Selic (a taxa básica de juros) em 6,50%
ao ano. Em sua decisão, o Copom afirmou que os indicadores recentes da atividade
econômica “refletem os efeitos da paralisação no setor de cargas, mas há evidências
de recuperação subsequente”.
A instituição também reconheceu que a inflação de junho, de 1,26%, refletiu a greve
dos caminhoneiros e “outros ajustes de preços relativos”. No entanto, pontuou que os
“dados recentes corroboram a visão de que esses efeitos devem ser temporários”.
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de
médio prazo, a mediana da taxa básica em 2018 seguiu em 6,50% ao ano, igual ao
verificado um mês antes. No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic seguiu
em 7,63%, também igual a quatro semanas atrás. No caso de 2020, permaneceu em
8,50% e, para 2021, também em 8,50%. Há um mês, estava em 8,50% para 2020 e
2021.
Monitor do PIB da FGV aponta crescimento de 0,3% no segundo trimestre
20/08/2018 – Folha de S. Paulo
Na comparação com o mesmo período de 2017, a alta foi de 1,2%
A atividade econômica do país teve crescimento de 0,3% no segundo trimestre, em
comparação ao primeiro trimestre, segundo o monitor do PIB (Produto Interno Bruto)
da Fundação Getulio Vargas.
Na comparação com o mesmo período de 2017, a economia do país no segundo
trimestre deste ano teve uma alta de 1,2%. Nessa relação entre os anos, o consumo
das famílias teve um crescimento de 1,8%, com destaque para os produtos duráveis.
Já a exportação, na comparação com o período do ano passado, recuou 2,9%, e
apenas os produtos agropecuários tiveram crescimento, com alta de 6,7%. As
importações subiram 6,5% na mesma relação entre os anos.
Em termos monetários, o PIB alcançou em valores correntes aproximadamente R$ 3,4
trilhões até junho.

Ministro dos Transportes defende prorrogar contratos de concessão de
ferrovias
20/08/2018 – O Estado de S. Paulo (publicado em 18-08-2018)
O governo está convencido de que a prorrogação por 30 anos dos contratos de
concessão de ferrovias já em vigor é vantajosa para o País e seguirá nos preparativos
para adotar essa medida, disse ao Estado o ministro dos Transportes, Valter Casimiro.
A iniciativa é alvo de uma ação de inconstitucionalidade protocolada pelo Ministério
Público Federal na segunda-feira.
Cinco concessionárias querem alongar seus contratos: Rumo Malha Paulista, Estrada
de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória a Minas, Ferrovia Centro-Atlântica e MRS
Logística. Juntas, elas prometem investimentos que somam pelo menos R$ 32 bilhões.
“O País está com um gargalo em sua infraestrutura e precisa ampliá-la”, diz o ministro.
“Só a Rumo vai triplicar a capacidade da ferrovia, e tirar essa carga toda do modal
rodoviário é uma coisa excelente para o Brasil.”
A Rumo é a primeira na fila para prorrogar seu contrato. O ministério espera receber
na próxima semana os estudos técnicos que estão em análise na Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
O passo seguinte será enviá-los ao Tribunal de Contas da União, o que a área técnica
pretende fazer este mês ou início de setembro. Só após essa etapa a prorrogação do
contrato poderá ser assinada. A dúvida sobre a constitucionalidade não vai afetar esse
trâmite, disse o ministro. “O procedimento continua.”
A Rumo se comprometeu a investir R$ 1,28 bilhão em sua própria malha para reduzir
os problemas que surgem quando as linhas passam por dentro de cidades,
aumentando o risco de acidentes. Esse valor corresponde à taxa de outorga que a
concessionária precisará pagar ao governo pelos 30 anos adicionais de contrato.
O valor seria destinado à Estrada de Ferro Carajás, outro contrato candidato à
prorrogação, e não à construção de um ramal ferroviário ligando Água Boa (MT) a
Campinorte (GO) como informou ontem o Estado. A outorga da Rumo será
integralmente reinvestida na própria malha.
Além da melhoria nas áreas urbanas, a concessionária planejou outros investimentos
após a prorrogação, como a duplicação da linha entre Campinas e Itirapina, um trecho
de 110 km. Segundo a concessionária, o contrato atualmente em vigor não prevê
obrigatoriedade de investimentos. A prorrogação serviria para suprir essa falha.
A petição do Ministério Público cita um relatório elaborado pela ANTT, que levantou
um volume de R$ 1 bilhão em “encargos decorrentes de obrigações eventualmente
não cumpridas no âmbito dos contratos de concessão e arrendamento vigentes”.
Perto de 80% desse valor corresponde a trechos de ferrovia sem tráfego ou com más
condições. A proposta da concessionária é recuperar esses trechos, como parte da
prorrogação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Etanol cai em 20 Estados e no DF; preço médio recua 1,56% no País
20/08/2018 – Tribuna PR
Os preços do etanol hidratado recuaram nos postos de 20 Estados brasileiros e no
Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros

quatro Estados – Amazonas, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins – houve alta
e no Piauí os preços não variaram. No Amapá não foi feita a avaliação.
Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 1,56% no preço
do etanol na semana passada. Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor,
a cotação média do hidratado recuou 1,58% sobre a semana anterior, de R$ 2,462
para R$ 2,423 o litro.
No período de um mês os preços do combustível caíram 6,74% nos postos paulistas.
A maior queda porcentual entre todos os avaliados, de 2,85%, foi no Rio de Janeiro e
a maior alta no preço do biocombustível na semana passada, de 1,16%, foi em
Rondônia.
Além de São Paulo, no período de um mês os preços do etanol caíram em 22 Estados
e no Distrito Federal, o destaque no período com recuo de 7,92%. Na média brasileira
o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou queda de 5,77% na comparação
mensal.
O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$
1,897 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,790 o litro, no Rio
Grande do Sul. São Paulo tem também o menor preço médio estadual, de R$ 2,423 o
litro, e o maior preço médio ocorreu nos postos do Acre, de R$ 3,985 o litro.
Gasolina
O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 21 Estados
brasileiros na semana passada, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas. Em
cinco outras unidades da Fderação houve alta e em Rondônia os preços não variaram
entre as semanas.
Na média nacional, os preços médios recuaram 0,47% entre as semanas, de R$ 4,461
para R$ 4,440. Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos
pesquisados, o litro da gasolina caiu 0,31% na semana passada, de R$ 4,221 para R$
4,208, em média. No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,933 para R$ 4,875,
em média, baixa de 1,18%. Em Minas Gerais houve recuo no preço médio da gasolina
de 0,25%, de R$ 4,735 para R$ 4,723 o litro.
Vantagem
Os preços médios do etanol seguem vantajosos sobre os da gasolina nos cinco Estados
entre os maiores produtores do País – São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato
Grosso – e o uso do bicombustível é também favorável no Rio de Janeiro, curiosamente
o maior produtor brasileiro de petróleo.
O levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas considera que o etanol de cana ou
de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado
de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Em Mato Grosso, o hidratado é vendido em média por 55,37% do preço da gasolina,
em São Paulo por 57,58%, em Minas Gerais a 59,86% e em Goiás em 60,01%. No
Paraná a paridade está em 62,91% e no Rio de Janeiro em 67,10%. Na média
brasileira, a paridade é de 59,59% entre os preços médios do etanol e da gasolina,
também favorável ao biocombustível.
A gasolina é mais vantajosa em Roraima, com a paridade de 90,04% para o preço do
etanol.
Combustível de avião alcança valor recorde no País
20/08/2018 – Tribuna PR

O querosene de aviação (QAV), responsável por cerca de um terço do preço do bilhete
aéreo, alcançou nesta semana o seu maior valor histórico pago pelas companhias
aéreas no Brasil, em torno de R$ 3,30, incluindo impostos, informou nesta segundafeira, 20, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).
“Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), é o valor mais alto alcançado
desde 2002, ano que foi implantada no Brasil a liberdade tarifária, o que derrubou as
tarifas aéreas à metade do preço cobrado até então. Só nos últimos dois anos, o QAV
acumula alta de 82%”, afirma a Abear, em nota.
Para o presidente da associação, Eduardo Sanovicz, a disparada do preço do
combustível dos aviões é mais “uma ameaça à competitividade do setor”. “A fixação
de um teto para o ICMS sobre o combustível dos aviões, imposto que só é cobrado no
Brasil, não foi aprovada pelo Senado no ano passado.
Além disso, temos uma política de precificação da Petrobras que não é discutida e
penaliza não só a aviação, mas diversas outras atividades de extrema importância
para o país”, afirma, na nota, Sanovicz.
Ambev negocia com Volkswagen para incluir caminhões elétricos na frota
20/08/2018 – Tribuna PR
A Ambev firmou uma negociação com a Volkswagen Caminhões e Ônibus que vai
culminar na utilização, até 2023, de 1,6 mil caminhões elétricos no transporte de
bebidas. A parceria significa que mais de um terço da frota da empresa de bebidas
será composta por veículos movidos a energia limpa.
A negociação é a maior da montadora de caminhões da Volkswagen no ano para o
segmento de cargas. O modelo de veículo será recarregado com 100% de energia
elétrica comprada de fontes limpas, como eólica e solar.
As companhias calculam que o uso dos caminhões elétricos vai permitir que mais de
30,4 mil toneladas de carbono deixem de ser emitidas pela cadeia logística da Ambev
por ano.
Susep publica orientação sobre orçamento do DPVAT
20/08/2018 – Tribuna PR
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou no Diário Oficial da União
(DOU) circular que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou
não, o Seguro DPVAT.
A circular, que aborda a natureza e as características essenciais relacionadas às
despesas custeadas pelas receitas do seguro, determina que a Seguradora Líder,
administradora do DPVAT, deverá submeter anualmente à aprovação do Conselho
Diretor da Susep uma previsão orçamentária detalhada de todas as suas despesas
para o exercício social seguinte, até o dia 30 de setembro de cada ano.
O texto também diz que os valores que irão compor o orçamento, incluindo as
despesas com sinistros, despesas administrativas e outras despesas relacionadas a
operação, deverão ser compatíveis com os valores apresentados por empresas do
mesmo porte que atuem com o ramo automóvel – responsabilidade civil.
Além disso, a circular destaca que não serão custeadas pelas receitas do DPVAT as
“despesas com sinistros que excedam ao valor máximo previsto em lei, a não ser
quando um valor maior for decidido por uma ação judicial” e as “despesas relacionadas

a multas ou qualquer outra sanção que decorra de falhas operacionais na gestão do
consórcio”.
Outra determinação imposta pelo ato da Susep é que a Seguradora Líder institua
estudos para avaliar a legalidade, a efetividade e a economicidade de sua política de
conciliação e de contratação. Esses estudos deverão ser auditados por empresa de
auditoria independente.
O Seguro DPVAT foi criado em 1974 para amparar vítimas de acidentes de trânsito em
todo o País, não importando de quem seja a culpa pelo acidente. O DPVAT paga
indenizações de até R$ 13,5 mil, em caso de morte e invalidez permanente, e de até
R$ 2,7 mil, para cobrir despesas médicas e hospitalares.
Os recursos do DPVAT são financiados pelos proprietários de veículos por meio de
pagamento anual. Do total arrecadado, 45% vão para o Ministério da Saúde (SUS);
5%, para o Ministério das Cidades (Denatran); e os demais 50% são direcionados para
o pagamento das indenizações e reservas.
GKN Driveline reconhece melhores fornecedores
20/08/2018 – Automotive Business (publicado em 17-08-2018)

Premiação ocorreu em Porto Alegre durante workshop realizado pela
empresa
A GKN Driveline premiou seus melhores fornecedores durante workshop realizado
em agosto na cidade de Porto Alegre (RS) com profissionais da cadeia de suprimentos,
qualidade e engenharia.
De acordo com a empresa, os cinco melhores parceiros foram rconhecidos por atingir
metas e superar expectativas em relação a serviços prestados e produtos entrguess
em 2017. Os certificados foram entregues pelo diretor de suply chain da GKN,
Fernando Gehes Fischer.
A GKN Driveline está no Brasil desde 1974. Tem duas unidades de fabricação, nas
cidades de Porto Alegre e Charqueadas (RS), onde produz semieixos homocinéticos
para o mercado local e exportação.
A empresa tem 49 unidades em 23 países e emprega 28 mil pessoas. Além de
semieixos homocinéticos, produz também sistemas de transmissão integral,
diferenciais convencionais e controlados para transmissões e eixos (Trans Axle).
Detém ainda tecnologias avançadas de transmissões elétricas e híbridas (eDrive).
Basf compra participação na LanzaTech
20/08/2018 – Automotive Business (publicado em 17-08-2018)
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A Basf anunciou que comprou participação na LanzaTech, empresa de biotecnologia

com sede em Chicago. O investimento, que não teve o valor revelado, foi feito pela
Basf Venture Capital, fundo de capital de risco da organização.
A corporação foi atraída por uma tecnologia desenvolvida pela startup de reciclagem
de carbono. A solução produz etanol a partir de gases residuais que contêm monóxido
de carbono e hidrogênio. Assim, indústrias podem reduzir suas emissões de dióxido
de carbono ao reutilizar os resíduos no lugar de incinera-los.
Patenteada pela LanzaTech, a tecnologia já é utilizada na siderurgia, convertendo
gases residuais em etanol. O combustível, por sua vez, tem diversas aplicações
possíveis, como a produção de diesel, gasolina ou fluidos para aviação. A Basf aponta
que a solução pode ser aproveitada na indústria química.
“O investimento nos ajudará a alcançar nossa meta de um futuro inteligente em
carbono”, destaca em comunicado Jennifer Holmgren, CEO da LanzaTech.
Fundada em 2001, a Basf Venture Capital tem como objetivo gerar novo potencial de
crescimento para a organização, apostando em novas frentes. Os investimentos feitos
pelo fundo miram segmentos como produtos químicos, novos materiais, software,
serviços e modelos de negócio inovadores e digitais.
Vendas mundiais do Grupo Volkswagen crescem 7,5%
20/08/2018 – Automotive Business (publicado em 17-08-2018)

Europa sozinha absorveu 2,8 milhões de veículos no acumulado até julho
As vendas mundiais do Grupo Volkswagen somaram no acumulado de janeiro a julho
6,4 milhões de veículos, resultando em importante alta de 7,5% sobre igual período
do ano passado. O destaque no período vai para a Europa, que absorveu 2,8 milhões
de unidades e cresceu 8,7%.
O mercado chinês teve crescimento próximo a 8% no período. Os 2,3 milhões de
veículos do grupo entregues no país asiático foram pouco menos do que a companhia
vendeu a todos países da Europa Ocidental juntos.
Em contrapartida, o desempenho do Grupo VW na América do Norte foi quase o mesmo
anotado na comparação interanual, com 546,4 mil veículos entregues e apenas 0,4%
de alta. O fraco desempenho decorre da queda das vendas no México. Os Estados
Unidos, maior mercado da região, somaram 365,9 mil unidades e aumento modesto
de 6,5%. Mas permitiu que a região fechasse suas vendas no positivo.
Os resultados da América do Sul indicam 332,2 mil unidades e alta de 13,6%, apesar
da retração no mercado argentino. O Brasil continua alavancando os resultados da

região, onde o Grupo VW entregou 210 mil unidades, 25,1% a mais que nos mesmos
sete meses do ano passado.
VENDAS POR MARCA
Os automóveis da marca-mãe Volkswagen sustentaram mais da metade das vendas
do grupo no período, com 3,6 milhões de unidades e alta de 6,5% na comparação
interanual.
O crescimento da Audi permanece moderado. Com 1,1 milhão de carros no período,
ficou abaixo dos 5%. Também modesto foi o crescimento da Porsche, 4,7%,
decorrente da venda de 152,9 mil unidades. Até o ano passado a marca registrava
altas mais significativas em decorrência do Macan.
A marca tcheca Skoda mantém bom ritmo de alta. Entregou mais de 750 mil veículos
no período e cresceu 12%. A espanhola Seat teve alta mais expressiva, 20,1%, mas
com volume mais modesto, 342,7 mil unidades.
No segmento de veículos comerciais o crescimento mais expressivo ocorreu para a
MAN, com 76,5 mil veículos entregues e alta de 23,5%.
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DAF mira 10% do mercado de caminhões acima de 40 toneladas
20/08/2018 – Automotive Business (publicado em 17-08-2018)

marca:

Com foco em qualidade, fabricante busca elevar presença com fidelização de
clientes
A DAF Caminhões comemora a boa fase do mercado brasileiro de veículos pesados
de carga e aproveita para reforçar sua estratégia de crescer e aparecer. O novo
presidente da companhia no Brasil, Carlos Ayala, que assumiu o cargo há pouco mais
de um mês, reforça que uma de suas principais metas é aumentar a participação da
marca no mercado, além de elevar a fidelização por meio da satisfação do cliente.
“Estamos próximos de atingir os 10% de market share no segmento acima de 40
toneladas, com isso, vamos colocar a DAF entre os principais players do mercado”,
afirma Ayala, presidente da DAF.
Com discurso otimista, mas conservador, Ayala acredita que a marca deva alcançar a
meta entre o curto e médio prazo, o que pode significar, inclusive, já nos resultados
deste ano. “Vamos tentar”, disse.
A DAF foi a montadora de caminhões que registrou o maior índice de crescimento no
ano passado: 55,7%, com o emplacamento de 1.048 unidades, o que lhe garantiu
participação de 7,2% e quarta posição no ranking, considerando apenas o mercado
acima de 40 toneladas. No mercado total, a marca fechou 2017 em sétimo lugar e 2%
de market share.
Este ano, os números continuam positivos: em julho, por exemplo, a marca registrou
recorde vendas mensais, com 275 caminhões emplacados e participação de 70,2%.
“Tenho a convicção de que vai se repetir frequentemente”, declarou o diretor
comercial, Luis Gambim, sobre os bons números registrados até agora.
Prestes a completar seu quinto ano de operação no Brasil, em outubro próximo, a DAF
é cautelosa em cada passo. Gambim conta que a busca incessante pela qualidade em
todos os aspectos – produto e atendimento ao cliente – mantém a marca nos trilhos.
Embora o executivo admita que exista fila de espera extensa para o segmento - para
se ter ideia, toda a produção deste ano da DAF já está vendida – ele defende a
manutenção do cliente a fim de fortalecer a marca e elevar a taxa de fidelização.
“Até poderia estar vendendo mais caminhões que estou vendendo hoje, mas temos
foco nos objetivos, primeiro, alcançar os 10% no mercado em que atuamos e isso
também se faz ganhando a confiabilidade do cliente. Não temos pressa, queremos
crescer com segurança e solidez”, afirma.
Dados da companhia revelam que a base de clientes cresceu 60% só este ano e que
40% deles são recorrentes. Para isso, a montadora tem apostado grandes esforços na
rede de concessionárias, hoje formada por 35 pontos de venda.
Ao mesmo tempo, o executivo não menospreza a força do mercado e afirma que está
nos planos aumentar gradativamente a produção em sua fábrica paranaense de Ponta
Grossa.

Ele diz que o ritmo está crescente, e embora a marca não divulgue mais seu número
de produção, informa que neste ano deve mais que dobrar o volume com relação ao
de 2017, quando produziu 1,2 mil caminhões.
“Estamos operando em um turno e eventualmente em alguns sábados. A fábrica tem
capacidade para produzir 10 mil por turno, então, temos muito espaço para crescer.”
Volkswagen concorda com aumento salarial de 5,5% para funcionários no
México, diz sindicato
20/08/2018 – Reuters
A montadora alemã Volkswagen AG concordou com um aumento salarial de 5,5 por
cento para os trabalhadores no México em 2018 e outro aumento para o próximo ano,
disse o sindicato mexicano da montadora, evitando uma possível greve.
O acordo compreende o reajuste salarial, mais um aumento de 1 por cento no fundo
de poupança dos trabalhadores e a indexação dos vales-alimentação, disse o sindicato
independente de trabalhadores da Volkswagen (SITIAVW) em um comunicado
publicado no final de semana no Twitter.
Representantes dos funcionários também concordaram com um aumento equivalente
à inflação mais 2 por cento previsto para 2019, acrescentou. Isso seria dividido entre
um aumento salarial de 1 por cento e mais 1 por cento para o fundo de poupança e
vales-alimentação, disse o sindicato.
O acordo para os trabalhadores da maior montadora da Europa foi alcançado após
duas semanas de negociações, segundo o SITIAVW.
As operações da Volkswagen no México estão localizadas na cidade de Puebla, onde
tem uma de suas maiores fábricas.
Volkswagen vai fazer recall de 700 mil Tiguans e Touran no mundo, diz
revista
20/08/2018 – DCI (publicado em 17-08-2018)
A Volkswagen fará recall de cerca de 700 mil unidades do utilitário Tiguan e da minivan
Touran no mundo por causa de um possível defeito de iluminação, afirmou a revista
alemã Kfz-Betrieb, nesta segunda-feira.
A revista publicou que umidade pode causar um curto circuito na luz do teto
panorâmico dos veículos afetados pelo problema. O curto circuito pode causar
chamuscados no teto e possibilidade de fogo no veículo, publicou a revista, citando
um porta-voz da companhia. Na Alemanha, cerca de 52.500 veículos são afetados pela
falha.
A montadora está atualmente trabalhando em uma solução, publicou a revista, citando
o porta-voz.
Representantes da Volkswagen não estavam disponíveis de imediato para comentar o
assunto à Reuters.
Ambev se alia à Volkswagen para usar 1.600 caminhões elétricos até 2023
20/08/2018 – Reuters
A fabricante de bebidas Ambev firmou parceria com a alemã Volkswagen Caminhões
e Ônibus para adoção de 1.600 caminhões elétricos por todos os 20 operadores

logísticos que trabalham com a empresa até 2023, em uma estratégia que coincide
com a entrada em vigor da tabela de fretes rodoviários no país.
Um primeiro veículo da linha de caminhões elétricos, com autonomia para rodar até
200 quilômetros com energia 100 por cento renovável, deve chegar às ruas da capital
paulista até o fim de setembro, disse à Reuters o diretor de sustentabilidade e
suprimentos da Ambev, Guilherme Gaia.
“Este ano iniciamos testes com um caminhão para tornar o projeto mais assertivo...
Esse caminhão é considerado leve, a ideia é termos caminhões grandes também”,
disse Gaia.
Atualmente, a Ambev utiliza cerca de 4.800 caminhões pesados e semipesados em
toda a sua cadeia de distribuição, composta por 120 operações no Brasil. O e-Delivery,
segundo o diretor de sustentabilidade, será inicialmente usado para rotas mais curtas
e abastecido com energia solar gerada por painéis instalados em um dos nove centros
de distribuição da empresa em São Paulo. Em todo o Brasil, a empresa tem mais de
100 centros de distribuição direta.
O presidente Michel Temer sancionou em 9 de agosto a tabela de fretes rodoviários,
uma das soluções encontradas às pressas pelo governo para encerrar a greve dos
caminhoneiros em maio e que atraiu fortes críticas do setor produtivo do país por gerar
aumento nos custos de transporte.
Apesar da certa coincidência do anúncio ser feito alguns dias após a sanção
presidencial, Gaia afirmou que o projeto de caminhões elétricos, que não estão sujeitos
à tabela de fretes segundo informação da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), não tem relação com a paralisação nacional dos caminhoneiros.
“Esse movimento (a greve dos caminhoneiros) é relativamente recente, temos
acompanhado como toda a sociedade, mas o caminhão elétrico é maior que isso, é um
fenômeno, um projeto anterior a esse movimento que vimos recentemente”, afirmou
Gaia.
O presidente-executivo da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, também
mencionou coincidência ao ser questionado sobre o momento escolhido para o anúncio
da parceria. “Óbvio que uma greve dessa natureza chama a atenção para a
necessidade de se ter produtos alternativos ao diesel... Mas esse produto só começará
em linha de produção mesmo em 2020. Não estamos contemplando nenhuma venda
especificamente por causa da decisão do ministro Fux.”
Cortes se referiu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que suspendeu
ações contrárias à tabela de fretes e deve tomar uma decisão sobre a legalidade do
tema a partir do dia 27 deste mês.
Gaia, da Ambev, ressaltou que as conversas com a Volkswagen para renovação de
parte da frota parceira com caminhões elétricos ocorrem há mais de cinco anos. Com
a parceria, cerca de 35 por cento da frota que atende a cervejaria será composta por
veículos movidos a energia limpa, reduzindo as emissões de poluentes no ar em mais
de 30,4 mil toneladas de carbono por ano, segundo o grupo de bebidas.
DESAFIOS DE LOCALIZAÇÃO
A Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou o Delivery, a diesel, em setembro do ano
passado, em estratégia para ingressar no segmento de caminhões leves urbanos,
voltados a aplicações como a buscada pela Ambev. O caminhão custa entre 135 mil a
175 mil reais e a versão elétrica do produto sai por duas a três mais atualmente.
Apesar de ter um custo de operação até 50 por cento mais barato que o diesel,
segundo Cortes, o valor de compra do modelo elétrico é mais elevado por causa de
itens como a bateria, que é importada e “hoje é equivalente quase ao preço de um

caminhão em si”. O motor do e-Delivery é produzido pela brasileira WEG e a montagem
do veículo é feita na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende (RJ).
Cortes afirmou que para reduzir o custo, a montadora estuda alternativas que incluem
leasing da bateria junto a grupos locais. Com isso, ao final do ciclo de uso da bateria,
em cerca de cinco anos, o usuário pode devolvê-la para ser recuperada e instalar uma
nova no veículo.
Além disso, a montadora alemã quer discutir com o governo federal incentivos para
localização da produção das baterias no Brasil e para financiamentos de aquisição dos
veículos, disse Cortes.
“Queremos que o custo total de caminhão elétrico seja igual ao de um caminhão a
diesel em ambientes urbanos. Hoje é de duas vezes”, disse Cortes, referindo-se a uma
conta que inclui a compra dos veículos, mais custo de operação e manutenção e
financeiro, menos o valor da revenda.
Questionado sobre o custo de cada veículo para a Ambev, Gaia disse ser “prematuro
entrar em detalhes nesse momento”, por se tratar de um protótipo. O acordo com a
Volkswagen Caminhões e Ônibus envolve intenção de compra, disse Cortes.
“Eventualmente o caminhão pode custar mais caro, mas a composição do custo não é
necessariamente o mais importante, e sim o custo operacional do projeto”, disse o
diretor de sustentabilidade e suprimentos da Ambev.
Gaia também não quis divulgar o valor desembolsado pela Ambev na instalação de
painéis solares nos centros de distribuição, destacando que as obras fazem parte do
compromisso do grupo multinacional de usar energia renovável em 100 por cento das
cervejarias até 2025.
Tesla se aproxima de mínima em 3 meses após JPMorgan adicionar dúvidas
sobre plano de saída da bolsa
20/08/2018 – Reuters
As ações da Tesla chegaram a cair 4 por cento nesta segunda-feira, após o JPMorgan
Chase cortar em 113 dólares o preço-alvo do papel da montadora de carros elétricos,
aumentando as dúvidas entre os participantes do mercado sobre os planos de
fechamento do capital da empresa.
Ao cortar o preço-alvo para a ação da Tesla de 308 dólares para 195 dólares, o
JPMorgan disse não acreditar que o presidente-executivo da montadora, Elon Musk,
tem recursos suficientes para o plano anunciado por meio de uma publicação no
Twitter há duas semanas.
Analistas do banco norte-americano tinham elevado o preço-alvo de 198 dólares para
308 dólares, após um salto de 100 dólares no valor do papel em bolsa, que se seguiu
ao anúncio de Musk em 7 de agosto, quando disse que tinha recursos garantidos para
fechar o capital da empresa. A nota do JPMorgan nesta segunda-feira é a mais recente
evidência do ceticismo em Wall Street sobre o negócio.
Pessoas familiarizadas com o assunto disseram no domingo que o PIF, o fundo
soberano da Arábia Saudita que Musk diz ter pressionado para ajudar a financiar a
compra, está em negociações para investir na aspirante rival da Tesla Lucid Motors
Inc.
“Nossa interpretação de eventos subsequentes nos leva a acreditar que o
financiamento não estava garantido para uma transação privada em andamento, nem
havia uma proposta formal”, escreveu Ryan Brinkman, analista do JPMorgan, em nota
para clientes.

“A Tesla parece estar explorando uma transação privada, mas agora acreditamos que
tal processo parece muito menos desenvolvido do que supúnhamos anteriormente,
sugerindo que a incorporação formal (do plano) em nossa análise de avaliação parece
prematura neste momento”, disse Brinkman.
O JPMorgan agora tem como preço-alvo 195 dólares por ação, contra o fechamento
de 305,50 dólares na sexta-feira. A mediana dos analistas de Wall Street para o preçoalvo da Tesla é de 336 dólares.
DAF anuncia seu novo presidente no Brasil
20/08/2018 – Automotive Business (publicado em 17-08-2018)

Carlos Ayala assume cargo de Michael Kuester, que volta aos EUA para compor o
board
Desde 1º de julho Carlos Ayala é o novo presidente da DAF no Brasil. O executivo
assumiu o cargo deixado por Michael Kuester, que ocupou a posição desde março de
2015 e que agora volta a Seatle, nos Estados Unidos, após ser designado para compor
o board da companhia.
Ayala está no Brasil em janeiro deste ano como vice-presidente de desenvolvimento
de negócios. Seu último cargo antes de desembarcar por aqui foi o de diretor comercial
para o México e América Latina.
“Meu tempo como vice-presidente foi muito valioso para me aprofundar no mercado e
na cultura do transportador brasileiro. Estamos em um território extenso, com
operações de todos os tipos e níveis de severidade. O Brasil é um país excepcional,
tanto na sua cultura e beleza, quanto no seu potencial de mercado. Esta é uma das
razões de ter sido escolhido para sediar a primeira fábrica DAF fora da Europa, o que
aumenta a responsabilidade da minha missão no País. Estou muito feliz e focado no
crescimento da DAF Caminhões no Brasil”, comenta Ayala.
O novo presidente da DAF assume em um momento importante para a marca no País,
cujo mercado voltou a crescer. Segundo ele, uma das principais metas a ser atingida
é elevar a participação da companhia e passar das atuais 7,2% para 10% no
mercado em que atua, de caminhões acima de 40 toneladas.
Breve perfil Carlos Ayala
Presidente da DAF Caminhões Brasil
Cargo anterior: vice-presidente de desenvolvimento de negócios DAF no Brasil
Origem: México
Está na empresa desde 1985 (33 anos)
Formação: Engenheiro Mecânico pela Universidade de Cetys (México) e formado pelo
Programa
Executivo
da
Universidade
de
Stanford,
Estados
Unidos.
Fica baseado em Ponta Grossa (PR), sede e fábrica da DAF no Brasil.

Produção de aço bruto em julho sobe 6,7% ante julho de 2017
20/08/2018 – Tribuna PR
A produção brasileira de aço bruto em julho somou 3,022 milhões de toneladas,
aumento de 6,7% em relação ao observado no mesmo período do ano passado, de
acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Instituto Aço Brasil (IABr).
No acumulado de janeiro a julho, a produção foi de 20,215 milhões de toneladas,
expansão de 3,4%.
O volume produzido de laminados foi de 1,903 milhão de toneladas em julho, expansão
de 2,7%. Nos sete primeiros meses do ano, a produção alcançou 13,551 milhões de
toneladas, aumento de 6,2%.
Considerando apenas o aço plano, a produção no mês passado chegou em 1,143
milhão de toneladas, alta de 0,7%. No ano até julho, foi de 8,255 milhões de
toneladas, aumento de 6,5%.
Já o volume de aço longo alcançou 760 mil toneladas, crescimento de 5,8%. De janeiro
a julho, o aumento foi de 5,7%, para 5,296 milhões de toneladas.
As vendas internas apresentaram ritmo mais alto, com aumento de 13,1% em julho
ante o mesmo mês do ano passado, para 1,6 milhão de toneladas, de acordo com o
IABr.
As importações de julho de 2018 foram de 216 mil toneladas, aumento de 5,9%, ainda
na relação anual. As exportações, por sua vez, foram de 984 mil toneladas, recuo de
8%.
No acumulado do ano, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de
11,9 milhões de toneladas, alta de 9,7% ante igual intervalo de 2017.

Cotas nos EUA melhoram preço do aço exportado brasileiro
20/08/2018 – DCI
Resultados positivos das siderúrgicas mostram que catástrofe anunciada para o setor
não se concretizou, mas executivos dizem que as barreiras foram severas para
acabados

Apesar de ter prejudicado o mercado para os aços acabados brasileiros, a imposição
de cotas pelos Estados Unidos no âmbito da Seção 232 valorizou o preço do metal no
mundo e isso teve impactos positivos nos balanços das siderúrgicas no segundo
trimestre.

O presidente executivo do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), Carlos
Jorge Loureiro, afirma que o novo cenário, que parecia catastrófico no começo, acabou
tendo seu lado bom para o negócio de siderurgia no Brasil. “O preço do aço nos EUA
subiu mais de 40% depois da implementação da 232. Os preços de venda aumentaram
e as siderúrgicas no mundo inteiro estão apresentando balanços positivos.”
Este efeito paradoxal de uma medida que visa a proteger o mercado norte-americano
atacando os principais produtores de aço do mundo, tem como raiz o fato de que as
siderúrgicas dos EUA não conseguem suprir toda a demanda do país, de modo que as
indústrias locais seguem comprando do exterior apesar das tarifas.
Em março deste ano, o presidente norte-americano, Donald Trump, elevou as taxas
de importação do aço em 25% e do alumínio em 10% amparado pela seção 232 da lei
comercial de seu país, segundo a qual é possível impor tarifas unilateralmente sob a
justificativa de proteção da segurança nacional. A medida não era usada há 17 anos,
mas na década de 1980 ficou famosa por restringir a importação de petróleo e
derivados do Irã e da Líbia.
Ficaram de fora dessas novas tarifas o Brasil, a Coreia do Sul e a Argentina, para os
quais foram estabelecidas salvaguardas menos radicais. No caso brasileiro, foram
criadas cotas máximas para a exportação de aço baseadas na média do volume
exportado nos últimos três anos.
Loureiro entende que, apesar da limitação, as siderúrgicas brasileiras estão
embarcando dentro da normalidade e a preços melhores que no passado. “A placa
brasileira não tem o imposto de 25%, então chega ao país com maior competitividade.
Há problemas filosóficos [com a medida de Trump], mas a 232 pode até ter evitado
uma queda de preço”, opina.
O executivo atribuiu em parte a isso o bom desempenho das companhias brasileiras
do setor no segundo trimestre. Nos três meses de abril a junho, duas das principais
siderúrgicas brasileiras, CSN e Gerdau, apresentaram resultados melhores que o
esperado.
A CSN reverteu o prejuízo de R$ 639,9 milhões no mesmo período do ano passado e
lucrou R$ 1,19 bilhão. Já a Gerdau teve lucro líquido de R$ 698,3 milhões, contra R$
76,5 milhões no segundo trimestre de 2017.
Em termos de exportações, a CSN vendeu 15% a mais na base anual, com 74 mil
toneladas de aço exportadas. A Gerdau, por sua vez, exportou 25,1% a menos em
volume, foram 382 mil toneladas, mas ganhou 13,3% em reais, recebendo R$ 867
milhões pelas exportações.
De acordo com o presidente do Inda, é normal que as empresas ganhem mais dinheiro
mesmo quando exportam menos porque o “spread” do setor aumentou. “Há dois
custos básicos para o aço: 1,6 toneladas de minério e 0,6 toneladas de carvão. Como
o preço do minério e do carvão estão mais baixos, a relação aumentou. E isso define
o que é ganhar mais ou menos. As usinas estão passando por um spread muito maior
que no passado.”
Nem tão bom assim
Apesar dos números positivos, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr),
Marco Polo de Mello Lopes, destaca que considera uma “visão simplista” dizer que o
Brasil foi beneficiado pelas cotas às exportações de aço. Para ele, por mais que o
prejuízo não tenha atingido o segmento de semiacabados (como blocos e placas), que
de fato, terá um resultado melhor, houve um impacto muito negativo nos acabados
(como tubos, planos e longos).

“Temos que lembrar que o americano pegou a média de 2015, 2016 e 2017 para as
cotas. Em 2017 nossas exportações caíram só 7% no semiacabado, mas para o
acabado foi aplicado um redutor de 30%. Não dá para tachar que está resolvendo.”
Lopes lembra que um dos motivos que fizeram os EUA olharem para o caso brasileiro
com um sentimento mais favorável que aos demais países do mundo foi a
característica do aço brasileiro que chega ao país.
“Perto de 80% do que exportamos para os EUA são semiacabados que são usados pela
própria siderurgia dos EUA, então é uma exportação complementar”, ressalta. Os
acabados, por outro lado, competem com o que é feito pela indústria norte-americana
e, terão condições ainda piores agora.
Diante deste cenário, o presidente do IABr espera que as exportações das siderúrgicas
brasileiras caiam 0,6% em 2018. No primeiro semestre já houve uma queda, pelo
menos em volume, nas exportações de aço. Foram 4,434 milhões de toneladas nos
semiacabados – retração de 7,4% – e 1,263 milhão de toneladas nos aços planos baixa de 18,6%.
Após alongar dívidas com bancos, CSN anuncia R$ 890 mi em dividendo
extraordinário
20/08/2018 – DCI (publicado em 17-08-2018)
A Companhia Siderúrgica Nacional informou nesta sexta-feira que vai pagar um
dividendo extraordinário de 890 milhões de reais, a partir de 29 de agosto.
Segundo a siderúrgica, a remuneração faz parte do esforço para alongar seu passivo
financeiro que permitiu ao mesmo tempo concluir o reperfilamento de dívida de curto
prazo com o Bradesco.
A CSN disse ainda ter sido informada de que sua controladora também chegou a um
acordo para "alongamento estrutural e duradouro de suas dívidas", mas não deu
detalhes. Representantes da companhia não puderam ser contatados.
"A consumação dos alongamentos acima está sujeita à assinatura de instrumentos
definitivos, bem como ao cumprimento de certas condições precedentes e aprovações
societárias pela companhia, seus controladores e pelo banco", diz trecho do fato
relevante.
Na semana passada, o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, disse a analistas que
a empresa deveria fechar até outubro acordos para venda de ativos na Europa, o que
poderia envolver um acordo para venda antecipada de minério de ferro. Na ocasião, o
executivo afirmou que a CSN estava muito próxima de concluir alongamento de dívidas
com bancos privados após acordo acertado com a Caixa Econômica Federal.
A CSN, que fechou junho com dívida líquida equivalente a 5,34 vezes o Ebitda, espera
conseguir 1 bilhão de dólares com a venda dos ativos e mais 1,5 bilhão com a venda
antecipada de minério ferro. Em junho, a CSN já tinha levantado 400 milhões de
dólares com venda de usina nos EUA.
Segundo dados do site da companhia, o último dividendo pago pela CSN ocorreu em
2015, quando a empresa distribuiu 550 milhões de reais em proventos aos acionistas.
O dividendo anunciado pela CSN nesta sexta equivale a 0,6415 real por ação, que
fechou o dia cotada a 9,01 reais, em alta de 0,33 por cento. A companhia afirmou que
os valores a serem pagos serão antecipação do dividendo mínimo obrigatório.

