
  

 

04 DE SETEMBRO DE 2018 

Terça-feira 

 INDICADORES INDUSTRIAIS 

 FATURAMENTO DIMINUI 3,8% E EMPREGO NA INDÚSTRIA CAI 1,3%, INFORMA 

CNI 

 EMPREGO NA INDÚSTRIA CAI 1,3% EM JULHO ANTE JUNHO 

 FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA CAI 3,8% EM JULHO, DIZ CNI 

 PARANÁ RESPONDE POR 28% DOS EMPREGOS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

NO BRASIL 

 CONSUMO DE EMBALAGENS SUSTENTA CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DO ALUMÍNIO 

 CNI E IEL PROMOVEM IMERSÃO EM INOVAÇÃO NA ITÁLIA E SUÍÇA EM PARCERIA 

COM A UNIVERSIDADE DE BOCCONI 

 LIDERADO POR MEIS, NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS FOI O MAIOR EM 8 ANOS NO 

1º SEMESTRE, DIZ SERASA 

 EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA ARGENTINA TÊM DESACELERADO, DIZ SECRETÁRIO 

DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 CRISE NA ARGENTINA SERVE DE ALERTA AO BRASIL: É PRECISO CONTROLAR O 

AUMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 

 BALANÇA DE AGOSTO TEM IMPACTO DE IMPORTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA, DIZ 

MDIC 

 BRADESCO E SEBRAE ASSINAM CONVÊNIO PARA CRÉDITO A PEQUENAS EMPRESAS 

 RETOMADA DO INVESTIMENTO NÃO VIRÁ DO GOVERNO, DIZ MINISTRO DA FAZENDA 

 FECOMERCIOSP: VENDAS DO COMÉRCIO PAULISTA CRESCEM 5,7% NO PRIMEIRO 

SEMESTRE 

 EMPRESAS SÃO MULTADAS POR PERTURBAREM CLIENTE COM TELEMARKETING 

 TEMPO É ALIADO DOS EMPREENDEDORES MAIS VELHOS 

 E SE TIVERMOS QUE TRABALHAR ATÉ OS 100 ANOS? VEJA COMO PODE SER O 

MERCADO DE TRABALHO DOS CENTENÁRIOS 

 LATAM REALOCA 470 DE 1,3 MIL FUNCIONÁRIOS DISPENSADOS 
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 INÍCIO DA 2ª FASE DO ESOCIAL É PRORROGADO PARA EMPRESAS COM 

FATURAMENTO DE ATÉ R$78 MI 

 BNDES APROVA MUDANÇAS PARA APOIAR MERCADO DE CAPITAIS DE LONGO 

PRAZO, DIZ DYOGO 

 ECONOMISTAS REDUZEM PROJEÇÃO DO PIB PARA 2018 E VEEM DÓLAR A R$ 3,80 

 FGV: IPC-S DESACELERA EM TRÊS DAS SETE CAPITAIS NA QUARTA 

QUADRISSEMANA DE AGOSTO 

 IPC-FIPE AVANÇA 0,41% EM AGOSTO, APÓS ALTA DE 0,23% EM JULHO 

 BOA VISTA SCPC APURA POSSÍVEL INVASÃO HACKER 

 NOVA TABELA DO FRETE MÍNIMO VAI INCLUIR REAJUSTE DE 13% DO DIESEL 

 "MEDO DE NOVA GREVE DOS CAMINHONEIROS FAZ MOTORISTAS ENCHEREM OS 

TANQUES EM CURITIBA 

 NÃO ESTÁ NO HORIZONTE VISÍVEL UMA NOVA GREVE, DIZ MARUN 

 GOVERNO CORRE PARA APROVAR MP QUE GARANTE SUBSÍDIO AO DIESEL 

 VENDA DE CARROS TEM MELHOR RESULTADO DESDE 2015 E ONIX BATE RECORDE 

 VENDA DE VEÍCULOS NOVOS NO BRASIL SOBE 15% EM AGOSTO 

 VENDAS DO BRASIL PARA A ARGENTINA DEVEM RECUAR 

 CONGRESSO SAE BUSCA RESPOSTAS SOBRE O FUTURO DA MOBILIDADE 

 MOTOS ATINGEM O MELHOR MOMENTO DE VENDAS DE 2018 

 VOLVO CARS BATE RECORDE DE VENDAS NO PAÍS 

 RANDON PREMIA GOODYEAR, CBA E FORMALE EM 1º PRÊMIO DE FORNECEDORES 

 AGOSTO É O MELHOR MÊS EM VENDAS DE VEÍCULOS DESDE JANEIRO DE 2015 

 CAOA CHERY TRABALHA PARA RECONSTRUIR A IMAGEM DA MARCA 

 VENDAS DE PESADOS AVANÇAM 42% NO ANO 
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CÂMBIO 

EM 04/09/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 4,165 4,165 

Euro 4,815 4,816 
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Indicadores Industriais 

04/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 03-09-2018) 
 

Indústria recua em julho 
A maioria dos Indicadores Industriais mostrou queda em julho em relação a junho. A 

retração confirma o padrão oscilante da atividade industrial nos sete primeiros meses 
de 2018, sobretudo após a crise dos transportes rodoviários. Faturamento real (-

3,8%), horas trabalhadas na produção (-2,4%) e emprego (-1,3%) registram os 
maiores recuos no mês de julho, após os resultados favoráveis de junho. 
 

Julho/2018 
 

 
 

Faturamento diminui 3,8% e emprego na indústria cai 1,3%, informa CNI 

04/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 03-09-2018) 

 
Indicadores Industriais de julho confirmam as dificuldades de recuperação do setor, 

especialmente depois da paralisação dos transportes de carga  
 

 

 
 
O faturamento da indústria caiu 3,8% e as horas trabalhadas na produção diminuíram 

2,4% em julho na comparação com junho, na série livre de influências sazonais, o que 
confirma o fraco desempenho do setor neste ano, especialmente depois da paralisação 
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do transporte rodoviário de cargas. As informações são dos Indicadores Industriais, 
divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta segunda-feira (3).  
 

Mesmo com a queda registrada no mês, o faturamento de julho é 1,4% maior do que 
o de abril, mês anterior à greve dos caminhoneiros, e acumula uma alta de 5% no 

ano. Com a quarta queda consecutiva registrada em julho, as horas trabalhadas na 
produção estão 0,3% acima do nível verificado em julho do ano passado e acumulam 

um crescimento de apenas 0,7% no ano.   
 
O nível de utilização da capacidade instalada ficou em 77,6% em julho, 0,6 ponto 

percentual acima do de junho. Mas ainda está abaixo da média de 78% verificada no 
ano.  “Para os empresários, as incertezas em relação ao resultado das eleições e as 

turbulências da economia internacional turvam o horizonte da economia e dificultam 
uma recuperação mais expressiva da atividade industrial”, afirma o gerente-executivo 
de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. 

 
EMPREGO E RENDA – Os indicadores do mercado de trabalho também confirmam a 

falta de fôlego da indústria para se recuperar. O emprego caiu 1,3% em julho frente 
a junho na série livre de influências sazonais. “Com a nova queda, o emprego acumula 
um recuo de 4,3% desde maio, mês da crise dos transportes”, diz a pesquisa. No ano, 

o emprego acumula uma alta de apenas 0,4%. 
 

A massa real de salários aumentou 0,4% em julho na comparação com junho, na série 
livre de influências sazonais, interrompendo uma série de quatro quedas mensais 
consecutivas. No acumulado ano, a massa real de salários caiu 1%.  

 
O rendimento médio do trabalhador ficou estável em julho. Diminuiu apenas 0,1% em 

relação a junho, mas interrompeu uma sequência de três meses consecutivos de queda 
acentuada. No acumulado do ano, o rendimento médio do trabalhador da indústria 
caiu 1,4%. 

 
SAIBA MAIS - Acesse a página de Estatísticas da CNI e veja os detalhes dos Indicadores 

Industriais.  

 

Emprego na indústria cai 1,3% em julho ante junho 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-09-2018) 
 

O emprego na indústria voltou a cair em julho, de acordo com dados divulgados nesta 
segunda-feira, 3, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). As vagas de trabalho 

no setor caíram 1,3% em relação a junho, já descontados os efeitos de calendário.  
“Com a nova queda, o emprego acumula um recuo de 4,3% desde maio, mês da crise 
dos transportes”, considerou o documento.  

 
Ainda assim, o nível de emprego da indústria brasileira em julho foi 0,4% superior ao 

registrado no mesmo mês de 2017. Considerando o período de janeiro a julho de 2018, 
o emprego na indústria também foi 0,4% maior que o acumulado no mesmo período 
do ano passado.  

 
Apesar da piora no emprego em julho, a massa salarial real dos trabalhadores da 

indústria cresceu 0,4% em relação a junho. Na comparação com julho de 2017, porém, 
a massa de salários paga na indústria caiu 2,9%. Considerando o período de janeiro a 

julho de 2018, houve um recuo de 1,0% na massa salarial em relação aos sete 
primeiros meses do ano passado.  
 

O rendimento médio dos trabalhadores do setor ficou praticamente estável em julho, 
com redução de 0,1% em relação a junho. Ainda assim, a renda média dos 

funcionários das fábricas em julho foi 3,2% menor que a do mesmo mês do ano 
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passado. No acumulado do ano, o rendimento médio recuou 1,4% ante o mesmo 
período de 2017. 
 

Faturamento real da indústria cai 3,8% em julho, diz CNI 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-09-2018) 

 
O faturamento industrial teve forte recuo em julho, de acordo com dados divulgados 

nesta segunda-feira, 3, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na 
comparação com o mês anterior – e excluindo os efeitos de calendário -, as vendas 
das fábricas brasileiras caíram 3,8% no sétimo mês deste ano.  

 
Ainda assim, o volume faturado em julho pelo setor foi 6,8% maior que ao registrado 

no mesmo mês de 2017. Considerando as vendas de janeiro a julho de 2018, o 
desempenho foi 5,0% superior ao do mesmo período do ano passado.  
 

“A retração confirma o padrão oscilante da atividade industrial nos sete primeiros 
meses de 2018, sobretudo após a crise dos transportes rodoviários”, considerou a CNI, 

no documento.  
 
Além do menor faturamento, houve redução na quantidade de horas trabalhadas na 

indústria em julho, com queda de 2,4% em relação a junho. Esse foi o quarto mês 
consecutivo de recuo no indicador.  

 
Em relação a julho de 2017, no entanto, houve um aumento de 0,3% nas horas 
trabalhadas. No acumulado de 2018 até julho, o tempo de trabalho na produção foi 

0,7% maior que o verificado no mesmo período do ano passado.  
 

Em julho, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) no parque industrial brasileiro 
evoluiu 0,6 ponto porcentual, passando de 76,7% para 77,3% (de acordo com dado 
ajustado). Em julho de 2017, a UCI estava em 77,4%.  

 
“Para os empresários, as incertezas em relação ao resultado das eleições e também 

as turbulências da economia internacional turvam o horizonte da economia e dificultam 
uma recuperação mais expressiva da atividade industrial”, afirmou o gerente-
executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. 

 
 

Paraná responde por 28% dos empregos da indústria de transformação no 

Brasil 

04/09/2018 – Fonte: FIEP (publicado em 03-09-2018) 

 
Dados do Caged apontam que o Paraná foi o quinto estado do país em geração de 

vagas nos últimos 12 meses, puxado principalmente pelo bom desempenho do setor 
automotivo. 

 
O saldo de empregos gerados na indústria de transformação no Brasil, nos últimos 12 
meses, foi de 14.300 postos de trabalho.  

 
Este é o melhor resultado dos últimos três anos. O Paraná acompanhou a tendência 

nacional, com saldo positivo de mais de quatro mil vagas preenchidas.  
 
É o quinto estado do país que mais contratou no período, representando 28% dos 

empregos totais no setor. Os dados foram divulgados no fim de agosto pelo Caged. 
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Outros sete segmentos da indústria tiveram as maiores baixas nos últimos doze 

meses, saldo de -5.033 vagas. Entre os que mais demitiram estão o de Confecção de 
Artigos do Vestuário e Acessórios (-2412); produtos Minerais Não-Metálicos (-752); 
Têxtil (-617); de Derivados do Petróleo e Biocombustíveis (-616); de Metal (-531); 

Impressões e Gráfico (-84); e de produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos (-21). 
 

O resultado por cidade do Paraná também é reflexo dos setores que desempenharam 
melhor. São José dos Pinhais, principal polo automotivo do estado, foi a cidade que 
mais gerou empregos nos últimos 12 meses, cerca de 1.200. Pontal do Paraná (1.045), 

Cascavel (956), Curitiba (883), Fazenda Rio Grande (617), Palotina (578), Marechal 
Cândido Rondon (564), Medianeira (453), Quatro Barras (409) e Ivaté (403) também 

se destacaram. 
 

Já os municípios com redução acentuada de vagas foram Umuarama (-1400); Maringá 
(-573); Piraí do Sul (-470), Araucária (-328), Matelândia (-320); Tapejara (-243); 
Iporã (-229); Francisco Beltrão (-228); Cianorte (-212); e Altônia (-211). 

 
No acumulado de 2018, considerando todos os setores econômicos, o Paraná abriu 

aproximadamente 32,7 mil vagas de emprego. Entre 2017 e 2018, o número é de 
40,5 mil novos postos de trabalho. Só na indústria, foram 15 mil admitidos neste 
período. O setor foi o segundo que mais contratou, superado apenas pela área de 

serviços, com mais de 28 mil trabalhadores admitidos. 
 

Pesquisa trimestral  
A pesquisa trimestral do IBGE, que teve como base os resultados de abril, maio e 
junho, aponta que apesar do resultado positivo, o forte impacto sentido pelo Paraná 

com a greve dos caminhoneiros comprometeu o resultado. O estado tem uma taxa de 
desemprego em torno de 9% ou de mais 540 mil pessoas desocupadas.  

 
O dado está abaixo da média nacional, de 12%, mas pior que a média da região Sul, 
que é 8,2% de trabalhadores desempregados. “Historicamente a taxa de desemprego 

do Paraná se mantem 2% ou 3% abaixo da taxa de desemprego brasileira. Isso mostra 
uma dinâmica específica da economia paranaense e também da região sul”, analisa o 

economista da Fiep. 
 
Amapá, Alagoas e Pernambuco foram os estados com as maiores taxas de desemprego 

(21%, 17% e 16%, respectivamente). Já Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa 
Catarina, foram campeões em contratações. Nossa vizinha do Sul também foi a 

unidade da federação que mais gerou empregos na indústria de transformação nos 
últimos 12 meses. Mais de 10 mil novos postos de trabalho, segundo o Caged, 
superando estados São Paulo (-6.200), Minas Gerais (5.600), Rio de Janeiro (-4.300) 

e Rio Grande do Sul. 
 

Consumo de embalagens sustenta crescimento da indústria do alumínio 

04/09/2018 – Fonte: DCI  
 

Com a demanda da construção civil ainda em recuperação, o setor tem desempenho 
aquém do esperado neste ano, mas avança devido à retomada gradual do mercado de 

latas para bebidas  

https://www.dci.com.br/industria/consumo-de-embalagens-sustenta-crescimento-da-industria-do-aluminio-1.737541


 

 
 
Com desempenho abaixo do esperado, a indústria do alumínio tem sustentado o 

crescimento no País principalmente com a demanda de embalagens. O segmento de 
latas deve crescer, neste ano, cerca de 5% puxado pela retomada gradual do 

consumo.  
 

“O mercado brasileiro de latas está se recuperando muito bem do período de crise. No 
ano passado, crescemos 4,9% e compensamos o avanço abaixo do esperado de 2016. 
Em 2018, devemos repetir o desempenho, em torno de 5%”, avalia o presidente 

executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), 
Renault Castro. 

 
O presidente da Novelis, Tadeu Nardocci, vê um desempenho mais forte 
principalmente em embalagens para bebidas. “Há um aumento de participação de latas 

no setor de bebidas neste ano, mais do que para alimentos”, disse o executivo ao DCI. 
 

Ele diz que a empresa, fabricante de laminados de alumínio, está desempenhando 
acima das expectativas. “Nesse ano-calendário, crescemos 12% em volume de 
vendas, resultado importante diante de todo o cenário nacional. Está ligeiramente 

acima do esperado.” 
 

Castro destaca que a participação das latas no mercado de cerveja é de 50%. “Há uma 
forte recuperação nesse segmento, ao contrário da economia. Isso ocorre tanto por 
conta da Copa do Mundo quanto pela melhora do consumo.” Segundo o dirigente, as 

vendas em 2018 totalizam R$ 25 bilhões. “Aproximadamente R$ 13 bilhões são 
referentes ao tamanho tradicional, de 350 ml. O restante são de outros formatos, 

como 250 ml.” 
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O presidente executivo da Associação Brasileira do Alumínio (Abal), Milton Rego, 
afirma que o segmento de embalagens é o principal demandante da matéria-prima. 
“O segmento que continua demandando e está crescendo razoavelmente é o de 

embalagens, tanto de alimentos quanto de bebidas”.  
 

Ele destaca que transporte e eletricidade registram demanda positiva, enquanto a 
construção civil ainda sofre. “Transporte deve ter um crescimento importante neste 

ano, principalmente relacionado a veículos de carga. Eletricidade teve movimentação 
por novas linhas de transmissão e parques de energia solar. A construção civil ainda 
não se recuperou.” 

 
Rego conta que a perspectiva inicial da indústria, de crescer de 10% a 11% neste ano, 

não deve ser atingida. “Diminuiu bastante a expectativa depois da greve dos 
caminhoneiros, em maio. Se conseguirmos metade da projeção inicial, já será 
positivo.” 

 
Dólar  

O impacto da variação cambial no preço do alumínio tem sido uma preocupação para 
o setor. “Por ser uma commodity, o preço é dado em dólar e acaba sofrendo reflexo 
da desvalorização do real. Mas pior que o aumento é a falta de previsibilidade, que 

impede o planejamento”, explica Rego.  
 

Ele também aponta que a atuação protecionista dos Estados Unidos tem alimentado 
essa volatilidade. “Sem dúvida, o tratamento dos EUA a outros mercados, como a 
Rússia, que é um grande produtor de alumínio, tem aumentado essa flutuação de 

preço.” 
 

Castro afirma que, embora a influência da variação exista, não é um impacto tão 
imediato. “Os contratos de fornecimento para os fabricantes sofrem influência do 
dólar, mas não tão rapidamente quanto as variações de curto prazo. Eleva custos, mas 

mecanismos contratuais impedem impactos mais abruptos.” 
 

CNI e IEL promovem imersão em inovação na Itália e Suíça em parceria com 

a Universidade de Bocconi 

04/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 03-09-2018) 

 
Italianos se destacam por atuação na área de design e capacidade inovadora em 

modelos de negócios e serviços. Já os suíços são referência em PD&I – o país é o 
primeiro no ranking do Índice Global de Inovação  
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) está com inscrições abertas para a 12ª 
edição do Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação, que será realizado 

entre os dias 15 e 19 de outubro, na Itália e Suíça. A missão reunirá empresários, 
acadêmicos e integrantes do governo que visitarão indústrias, universidades e centros 

de referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). O grupo será formado 
por até 30 pessoas e passará três dias em solo italiano e dois na Suíça. 
 

Esta será a primeira imersão realizada em parceria com uma instituição de ensino. A 
Universidade de Bocconi, de Milão, organizará as visitas que ocorrerão no Norte da 

Itália, juntamente com a CNI e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Todos os participantes 
receberão certificado de participação na imersão que será emitido pela conceituada 
universidade italiana e pela FIA School of Business.  

 
A programação da imersão inclui palestras, debates e visitas técnicas a empresas que 

são referência em design e criação de novas experiências para o consumidor. O roteiro 
começa em Milão, onde estão previstas visitas às fábricas da Lamborghini e Salvatore 
Ferragamo, além de intensa agenda na própria escola de negócios da Bocconi.  

 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/cni-e-iel-promovem-imersao-em-inovacao-na-italia-e-suica-em-parceria-com-a-universidade-de-bocconi/
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Depois, o grupo segue para Genebra para uma agenda na Organização Europeia para 
Pesquisa Nuclear, que é o maior laboratório de física de partículas do mundo. A missão 
empresarial também vai passar por centros de PD&I do Polo de Inovação de Neuchatel 

e pelo Centro Suíço de Eletrônica e Microtecnologia. 
 

REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS – A superintendente do IEL Nacional e diretora 
de Inovação da CNI, Gianna Sagazio, destaca que a cada imersão o objetivo é explorar 

ao máximo as potencialidades do local visitado em relação à agenda de inovação. 
“Sempre que realizamos uma imersão em determinado ecossistema, exploramos as 
forças daquela localidade”, diz. 

 
A Itália, por exemplo, se destaca pela inovação nas áreas de design, modelos de 

negócios e serviços. A Suíça, por sua vez, foi incluída no roteiro da imersão em razão 
de o país aparecer com frequência nas primeiras posições de rankings que medem a 
inovação. O país europeu é o primeiro colocado do Índice Global de Inovação, 

divulgado em julho, ranking no qual o Brasil aparece apenas na 64ª colocação. 
 

De acordo com Gianna Sagazio, a ideia das imersões é criar oportunidades ao 
empresariado brasileiro de atualização em relação aos temas de maior relevância para 
a competitividade de seus negócios, bem como estimular a cooperação multilateral.  

 
“O programa garante aos atores do ambiente de inovação brasileiro oportunidades 

exclusivas de acesso ao que há de mais avançado em tecnologia, infraestrutura, 
modelos de negócio e gestão, além de talentos para pesquisa, desenvolvimento e 
inovação”, detalha a diretora de Inovação da CNI. 

 
RESULTADOS – O Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação foi idealizado 

pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) – grupo constituído por 200 das 
maiores lideranças empresariais do país. As missões lideradas pela CNI e o IEL têm 
colhido resultados importantes em termos de projetos concebidos a partir do esforço 

de aproximação da indústria brasileira com o que há de mais avançado no mercado. 
 

Desde a primeira imersão, realizada no começo de 2016 nos Estados Unidos, mais de 
200 executivos de uma centena de organizações participaram do programa. Nessas 
missões, foram visitados cerca de 80 centros, empresas e instituições que atuam em 

projetos de fronteira.  
 

Dos resultados mapeados, destacam-se negociação para parcerias em PD&I, parcerias 
do tipo B2B, revisão de portfólio e governança para inovação de empresas 
participantes, além da revisão de currículos de instituições de ensino que integraram 

as delegações. 
 

Os interessados em participar da imersão à Itália e à Suíça devem fazer inscrição pelo 
site do Programa de Imersões da MEI ou enviar e-mail para a coordenadora do 

Programa, Cândida Oliveira – candida.oliveira@ielcni.com.br. 
 

Liderado por MEIS, número de novas empresas foi o maior em 8 anos no 1º 
semestre, diz Serasa 

04/09/2018 – Fonte: G1 

 
Participação de microempreendedores individuais subiu para 81,8% das empresas 
criadas. 

 
O número de empresas criadas no primeiro semestre de 2018 foi o maior dos últimos 8 anos, 

mostrou nesta segunda feira (3) um levantamento da Serasa Experian. No período, 1.262.935 
companhias surgiram, melhor resultado desde 2010, quando a medição foi iniciada. 
 

Governo prorroga 1ª fase do eSocial para empresas que faturam até R$ 78 milhões 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/programas-mei/imersoes/#saibamais
mailto:candida.oliveira@ielcni.com.br
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Em relação ao primeiro semestre de 2017, houve um aumento de 10,5% na quantidade de 
novas empresas, segundo a Serasa. 
 

Para economistas da Serasa, os números refletem o chamado “empreendedorismo por 
necessidade”, fenômeno associado à lenta recuperação da economia brasileira e a baixa 

criação de vagas formais de trabalho. 
 

Serviços de alimentação lideram 
Os serviços de alimentação lideram a lista, com 8,1% das empresas abertas. Na sequência, 
estão os serviços de higiene e embelezamento pessoal (7,6%), reparos e manutenções de 

prédios e instalações elétricas (7%) e comércio de confecções em geral (6,4%). 
 

Em junho, o país criou 156.460 novos microempreendimentos, o que apontou crescimento 
de 7,2%, em relação ao mesmo mês de 2017 (145.946), e queda de 14,3% diante do número 
apurado em maio de 2018 (182.552). 

 
MEIs são 81,8% das novas empresas 

Nos seis primeiros meses do ano, o Brasil tinha 1.033.017 de MEIs formalizados, ou 81,8% 
das 1.262.935 de companhias criadas. Foi a maior participação dessa categoria desde o início 
da série histórica, iniciada em 2010. 

 
MEI nas novas empresas 

A proporção de MEIS na abertura de empresas cresceu 14,5% em relação ao primeiro 
semestre de 2017, mostra o estudo. 
 

Já as Sociedades Limitadas tiveram participação de 7,4% entre os CNPJs criados, com 93.199 
novos empreendimentos, um crescimento de 3,8% frente ao mesmo semestre do ano 

passado (89.755). 
 
Ainda segundo a Serasa, as Empresas Individuais responderam por 5,4% das novas 

empresas, com queda de 20,7% frente ao primeiro semestre de 2017 (86.075 companhias 
criadas). 

 
A formalização de 68.475 empresas de outras naturezas jurídicas subiu 6,1% na comparação 
com 2017, quando surgiram 64.521 empresas. 

 

Exportações do Brasil para Argentina têm desacelerado, diz secretário de 
Comércio Exterior 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Segundo Abrão Neto, Brasil seguirá atento aos desenvolvimentos econômicos 
no país vizinho  
 

As exportações brasileiras para a Argentina têm desacelerado nos últimos meses, 
afirmou o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), Abrão Neto, ressaltando que o Brasil seguirá atento aos 

desenvolvimentos econômicos no país vizinho para mensurar eventuais impactos para 
a balança comercial. 

 
“A Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, representa em torno 

de 7% a 8% das nossas exportações. Então obviamente que o desempenho econômico 
da Argentina está diretamente relacionado ao desempenho comercial do Brasil”, disse. 
 

A Argentina vem passando por forte crise econômica, que tem abalado seus mercados 
financeiros. Nesta manhã, o governo do país anunciou que aplicará novo imposto sobre 

as exportações e cortará os gastos para reduzir seu déficit fiscal, enquanto negocia 
um financiamento com o FMI (Fundo Monetário Internacional). 
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Presidente argentino, Mauricio Macri, em discurso transmitido para todo o país pela 

TV, no qual anunciou medidas de austeridade - AFP  
 
Embora no ano o comportamento da balança comercial com relação à Argentina seja 

positivo, houve desaceleração “nos últimos quatro meses, com queda das nossas 
exportações em valor”, disse o secretário. 

 
“Agora observaremos como a economia argentina vai reagir”, acrescentou. 
 

Em agosto, as exportações brasileiras para a Argentina caíram 4,8% sobre um ano 
antes, a US$ 1,547 bilhão, informou o MDIC nesta tarde. Nos oito primeiros meses do 

ano, houve avanço de apenas 0,5%, a US$ 11,559 bilhões. 
 
Por outro lado, as importações do vizinho do Mercosul subiram 38,7% em agosto, a 

US$ 1,178 bilhão, e 17,4% no acumulado do ano, a US$ 7,279 bilhões. 
 

A expectativa é de que as medidas adotadas pela Argentina, que recai principalmente 
sobre os embarques agrícolas e do setor de mineração, gerem receitas equivalentes a 
1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019. 

 
Para Abrão, os produtos afetados não estão na pauta bilateral Brasil-Argentina, 

embora tenha reconhecido que a medida envolve o trigo, que é “produto importante”. 
Ele ressaltou, contudo, não ter acompanhado o anúncio do aumento, razão pela qual 
não poderia comentar seus efeitos para o Brasil. 

 
AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES 

Sobre o ritmo de importações brasileiras mais forte este ano, o secretário de Comércio 
Exterior indicou que a tendência deve ser mantida em 2018 apesar da volatilidade no 

câmbio. 
 
“Sempre destacamos que, mais que o nível exato, o que influencia com mais rapidez 

as nossas compras externas é a oscilação desse dólar. Então, nós temos contratos, 
geralmente contratos que são de mais longo prazo, que recebem o choque dessas 

oscilações cambiais, mas não respondem imediatamente a essas mudanças e são 
mudanças que ainda são relativamente recentes”, afirmou. 
 

“Então na nossa avaliação essas taxas de crescimento (das importações) seguirão 
acontecendo ao longo do ano a despeito da taxa cambial”, prosseguiu. 

O secretário afirmou ainda que as importações cresceriam ao ritmo de dois dígitos no 
acumulado do ano mesmo se fossem desconsideradas as compras de plataformas de 
petróleo, que têm afetado as contas mensais. 

 
Descontado esse efeito, haveria alta das compras externas de 15,7% de janeiro a 

julho, contra expansão de 23,1% efetivamente registrada no período. 
 
Ele informou ainda que, nesse mesmo cenário, o avanço das exportações sairia do 

patamar atual de 8,3% para 6,2%. 
 

No ano até agora, o Brasil importou quatro plataformas de petróleo e vendeu outras 
três. Crise na Argentina serve de alerta ao Brasil: é preciso controlar o aumento da dívida pública. 
 



Crise na Argentina serve de alerta ao Brasil: é preciso controlar o aumento 

da dívida pública 

04/09/2018 – Fonte: G1 

 
O ajuste fiscal anunciado pelo governo argentino na segunda-feira, que prevê zerar o déficit 

público até o final do ano que vem, foi um passo corajoso do presidente Maurício Macri. Mas 
talvez a única alternativa que lhe restava para tentar salvar a economia Argentina do colapso. 

Por décadas, a Argentina convive com déficit nas contas públicas. Já enfrentou vários 
momentos de déficit insustentável nas contas externas. 
 

Com desequilíbrio nos dois fronts, a Argentina recorreu em vários momentos ao enfretamento 
com os credores, internos e externos, como resposta a seus crômicos problemas. No limite, 

deu calote, decretou moratória. 
 
Sucesso temporário de público, garantia de fracasso no longo prazo, com tem se verificado 

durante os sucessivos governos desde a década de 1980. 
 

A nova crise pega o país com vento contrário. A situação não está nada favorável para os 
países emergentes, depois que o Banco Central americano começou a aumentar a taxa de 
juros. Os investidores fogem do risco para aplicar em títulos do Tesouro americano. 

 
Em que medida os problemas enfrentados por Maurício Macri podem atravessar a fronteira e 

atingir também o Brasil? 
 
A alta do dólar, na segunda-feira, é um sinal que merece atenção. A subida da moeda 

americana frente ao real tem o componente eleitoral como impulso principal. Mas há também 
contribuição vinda de fora. 

 
O que está acontecendo em Buenos Aires desperta preocupações dos investidores sobre o 
que poderá acontecer no Brasil a partir de janeiro do ano que vem. A crise na Turquia também 

ajuda a espalhar desconfiança em relação aos países emergentes. 
 

No caso de Brasil e Argentina, há diferenças 
enormes entre a situação econômica dos dois 
países. Mas nem por isso é tranquila a posição 

brasileira. 
 

 A inflação no Brasil deve fechar o ano em 
torno de 4%. Na Argentina, o governo já admite 
que pode atingir 40%; 

 O crescimento aqui será modesto, um pouco 
acima de 1%. Na Argentina o governo prevê 

recessão de 2%; 
 O volume de reservas cambiais é um 

diferencial importante a favor do Brasil, tanto em 
relação à Argentina quanto em relação à Turquia. 
O mesmo ocorre em relação ao déficit em conta-

corrente com o exterior. 
 

A frente vulnerável do Brasil é o desequilíbrio nas 
contas públicas, que tem levado ao aumento da 
dívida pública. 
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A trajetória é insustentável, segundo visão geral 
entre economistas. Nesse quesito, o Brasil está em 
situação muito pior. 

 
Por esses dados, fica claro que a alta recente do dólar 

em relação ao real nada tem a ver com a situação 
das contas externas do país. 

 
Mas com o risco de um futuro governo não for capaz 
de estancar a sangria da dívida pública, que poderá 

levar o país ao risco de enfrentar um novo surto 
inflacionário, alta de juros e volta da recessão mal 

tendo saída dela em 2017. 
 
É isso que explica a desvalorização do real frente ao 

dólar este ano, de 25%. Na Argentina, o dólar 
valorizou 100% frente ao peso. Na Turquia, a 

desvalorização da lira foi de 74%. 
 
O agravamento da crise na Argentina afeta 

diretamente o Brasil também pelo lado comercial. 
Com a volta da recessão do outro lado da fronteira cairão as nossas exportações para o país 

vizinho. 
 
O auge do comércio bilateral foi em 2011. O Brasil exportou US$22,7 bilhões e importou 

US$16,9 bilhões, somando quase US$40 bilhões nos dois sentidos. 
 

Em 2012, nossas exportações já haviam caído para US$12,8 bilhões. E com recessão aqui no 
Brasil, nossas importações da Argentina caíram para apenas US$9,1 bilhões em 2016. 
 

Balança de agosto tem impacto de importação de uma plataforma, diz MDIC 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-09-2018) 

 
O superávit de US$ 3,775 bilhões na balança comercial do mês de agosto foi impactado 
pela negociação de plataformas de petróleo, após mudanças em regras tributárias do 

setor. De acordo com o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, Abrão Neto, houve exportação de uma plataforma no 

valor de US$ 1,3 bilhão para o Panamá.  
 
Também foi “importada” uma plataforma no valor de US$ 2,1 bilhões. Essa operação, 

no entanto, é feita apenas do ponto de vista contábil – a plataforma já estava no 
Brasil, mas havia sido exportada para que as empresas se beneficiem das regras do 

Repetro, regime fiscal do setor. Em julho, no entanto, o governo mudou regras 
permitindo que os mesmos benefícios sejam dados a plataformas no Brasil, o que deu 

início a um movimento de nacionalização desses equipamentos.  
 
No mês passado, outras três plataformas já haviam sido nacionalizadas, o que 

representa um impacto de US$ 7,330 bilhões no ano. Outra três foram exportadas, 
somando US$ 4,079 bilhões. Em julho, o orçamento da Petrobras foi ampliado em R$ 

32,7 bilhões fazer frente às mudanças no Repetro, mas Neto destacou que não é 
possível saber se esse será o montante efetivamente nacionalizado.  
 

O secretário ressaltou que, mesmo sem o impacto das mudanças tributárias para o 
setor de petróleo, as importações brasileiras teriam crescimento expressivo nos oito 

primeiros meses do ano. Retirando as plataformas da conta, a importação cresceria 
15,7%, ante 23,1% com os equipamentos. “As importações continuam crescendo 
porque vimos queda muito acentuada nas compras do exterior no ano passado e 

porque a economia está aquecida”, afirmou.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/balanca-de-agosto-tem-impacto-de-importacao-de-uma-plataforma-diz-mdic/


Neto manteve a previsão de que o superávit comercial fique na casa dos US$ 50 
bilhões este ano. Até agosto, o valor está em R$ 37,811 bilhões.  
 

Argentina  
Abrão Neto disse que o Brasil acompanha a crise na Argentina e que, nos últimos 

quatro meses, houve desaceleração nas vendas brasileiras para o país vizinho. De 
janeiro a agosto, as exportações para a Argentina cresceram apenas 0,5%, alcançando 

US$ 11,559 bilhões. O país é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, atrás 
apenas de China e Estados Unidos.  
 

Em relação ao estabelecimento de imposto sobre as exportações, o que poderá afetar 
os preços de produtos comprados pelo Brasil, o secretário disse ainda estar se 

inteirando do assunto mas que, em regra, são produtos que não estão na pauta de 
comércio com o Brasil.  
 

“Estamos observando a situação com muita atenção e esperamos que os desafios do 
lado argentino sejam vencidos com a maior rapidez possível, o que é do interesse do 

Brasil”, completou.  
 
Soja  

As exportações de soja cresceram 43% em agosto, atingindo os patamares recordes 
de 8,1 milhão de toneladas e US$ 3,2 bilhões. De acordo com dados divulgados pelo 

MDIC, o valor e o volume exportados no ano também foram recordes para o período, 
quando alcançaram US$ 25,7 bilhões e 64,6 milhões de toneladas, respectivamente.  
 

Também chegaram ao maior valor registrado de janeiro a julho as exportações de 
celulose, somando US$ 5,6 bilhões e 10,1 milhões de toneladas. Outro recorde no 

período foi o superávit da conta petróleo, que teve saldo de US$ 5,485 bilhões no ano.  
 
No mês passado, as importações cresceram 35,3%, no 21º mês consecutivo de 

aumento. Já as exportações atingiram o segundo maior valor para o mês (US$ 22,552 
bilhões), abaixo apenas de agosto de 2011 (US$ 26,1 bilhões). O saldo do ano, de 

US$ 37,811 bilhões, é o segundo maior para o período, abaixo apenas do ano passado, 
quando foi de US$ 48,087 bilhões. 
 

Bradesco e Sebrae assinam convênio para crédito a pequenas empresas 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-9-2018) 

 
O Bradesco e o Sebrae assinam nesta segunda-feira, 3, um convênio de cooperação 
técnica (CCT) para promover a melhoria das condições de acesso a crédito, um dos 

principais gargalos das micro e pequenas empresas.  
 

O objetivo é prestar orientação financeira e linhas de financiamento sob medida para 
os pequenos negócios, incluindo a ampliação do programa de microcrédito do banco, 

com ênfase no microempreendedor individual (MEI) e a modalidade com a garantia do 
Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).  
 

Os valores de desembolso de crédito previstos no acordo entre o Bradesco e o Sebrae 
não foram revelados. De acordo com o presidente do conselho de administração do 

banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, o convênio está em linha com a estratégia do banco 
de apoiar iniciativas que resultem em estímulo à atividade econômica.  
 

“Este é um projeto onde todos ganham. Mas o maior vencedor é ampliar as 
possibilidade de emprego. As pequenas e médias empresas são grandes empregadoras 

e o setor de serviços é o principal motor do PIB”, diz Trabuco, em nota ao Broadcast, 
sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bradesco-e-sebrae-assinam-convenio-para-credito-a-pequenas-empresas/


O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirma que a parceria com o 
Bradesco vai oferecer a orientação que falta para fortalecer a gestão financeira das 
pequenas empresas. “O acesso a crédito é um dos principais gargalos enfrentados pelo 

empresário de pequenos negócios. Mesmo respondendo pela franca recuperação do 
emprego do País, esses empreendedores ainda encontram dificuldades para chegar às 

instituições financeiras”, acrescenta ele.  
 

Além de orientação e oferta de crédito, as duas instituições também pretendem 
potencializar ferramentas digitais para facilitar a orientação e gestão financeira dos 
pequenos negócios, a exemplo do Portal mei.bradesco que já conta com a parceria do 

Sebrae.  
 

O acordo também prevê suporte e mentoria do Sebrae às startups instaladas no 
espaço inovaBra habitat, do Bradesco, em São Paulo. A proposta é estabelecer uma 
conexão para geração de negócios, entre as mais de 170 startups e 60 empresas 

“corporates” presentes no local. Atualmente, o Sebrae atende 2,5 mil startups em 
projetos estaduais. Em breve, o Sebrae também poderá utilizar o espaço inovaBra 

habitat. 
 

Retomada do investimento não virá do governo, diz ministro da Fazenda 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-9-2018) 
 

Guardia criticou uso de reservas internacionais para alavancar investimentos  
 

A retomada dos investimentos na economia não virá do setor público, ou de mais 
gastos do Tesouro Nacional porque isso não seria eficiente, disse nesta segunda-feira 

(3) o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.  
 

“Não adianta falar que quer mais 2% do PIB em investimento. Não terá. Ponto. Tão 
simples quanto isso. O que se terá é investimento privado se existir uma regulação 
adequada”, disse ele, em referência a concessões e PPPs (parcerias publico-privadas). 

 
Segundo Guardia, o investimento faz parte da despesa pública e seu aumento em uma 

situação de déficit primário implica mais endividamento.  
 

 
O ministro participou do Fórum de Economia da FGV (Fundação Getulio Vargas), 
organizado pelo economista Luiz Carlos Bresser-Pereira.  

 
A apresentação foi feita a uma plateia formada basicamente por economistas que 

defendem o investimento público como algo crucial à retomada da economia. Por esse 
motivo, para muitos deles a rubrica deveria estar fora do teto de gastos. 
Segundo Guardia, o Orçamento do próximo ano prevê R$ 14 bilhões em emendas 

obrigatórias, que poderiam ser realocadas. “Por que não concentrar isso em 
investimentos? É essa discussão que deveria ser feita”.  

 
Guardia criticou também a ideia de usar as reservas internacionais para financiar 
investimentos — presente no programa de governo petista, por exemplo.   

 
Segundo Guardia, o uso das reservas para financiar investimento ocasionaria aumento 

da dívida pública. As reservas, afirmou, fazem parte do ativo do Banco Central e não 
há comunicação entre ativos do BC e o Tesouro Nacional. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/retomada-do-investimento-nao-vira-do-governo-diz-ministro-da-fazenda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/economia-perdeu-ritmo-de-crescimento-diz-ibge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/setor-publico-tem-deficit-primario-de-r34-bi-em-julho-melhor-para-mes-em-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/setor-publico-tem-deficit-primario-de-r34-bi-em-julho-melhor-para-mes-em-5-anos.shtml


“Não há mecanismos que permitem transferir esses recursos para financiar 
investimentos ou gastos, além de ser ilegal. Vamos ficar no que é relevante e esquecer 
soluções simplistas, erradas e que agravam a situação.” O país tem hoje cerca de US$ 

380 bilhões em reservas. 
 

Guardia disse que a ideia de que o cumprimento do teto está sendo feito à custa de 
investimento é equivocada. “Se a gente olhar nos últimos três anos, o investimento 

direto feito pela União teve pequena queda, saindo de R$ 33 bilhões e para R$ 27 
bilhões previstos para o ano que vem. Se a gente somar capitalização de estatais 
tivemos até um pequeno aumento no período. 

 
INVESTIMENTO COMO MOTOR DA ECONOMIA  

Presente no evento, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse que o 
investimento em infraestrutura tem o poder de alavancar o crescimento econômico.  
 

Segundo ele, o investimento em infraestrutura —hoje em cerca de 1,5% do PIB— 
precisaria subir para 2% ou 3% do PIB. No entanto, lembrou, o BNDES reduziu sua 

capacidade de empréstimos de R$ 190 bilhões ao ano para metade disso, o que 
dificulta esse cenário porque a alternativa — o mercado de capitais — tem horizonte 
de curto prazo e não aceita correr o risco de projetos iniciados do zero.  

 
Gabriel Galípolo, do Banco Fator, disse que o Brasil precisaria de um teto para 

despesas com custeio da máquina pública. Para o investimento, o economista disse 
que defende uma solução heterodoxa: ele apenas um piso, afirmou. 
 

Ele disse ainda que a ideia de que, sob o regime do teto, é preciso brigar por mais 
gastos em investimentos no lugar de, por exemplo, aumentos para o funcionalismo 

público é politicamente inviável.  
 
“No fundo, o teto de gastos causa deterioração dos gastos públicos”, disse Galípolo. 

  

FecomercioSP: vendas do comércio paulista crescem 5,7% no primeiro 
semestre 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 04-0-9-2018) 
 

O comércio varejista do Estado de São Paulo encerrou o primeiro semestre deste ano 
com crescimento nas vendas de 5,7%, o equivalente a um acréscimo de R$ 17,3 

bilhões sobre o faturamento dos seis primeiros meses de 2017, segundo levantamento 
da FecomercioSP, entidade que representa o setor.  
 

Só em junho, o varejo paulista faturou R$ 53,6 bilhões, uma alta de 3,5%, já 
descontada a inflação, frente ao mesmo mês do ano passado. É um resultado que, na 

avaliação da entidade, afasta temores de que os impactos da greve dos caminhoneiros 
de maio se estenderiam aos meses subsequentes.  

 
Se considerados apenas os resultados do mês na série histórica, o faturamento de 
junho foi o maior desde 2013. Das nove atividades monitoradas, apenas as 

concessionárias de veículos tiveram queda nas vendas, de 3,9% em relação a junho 
do ano passado. O destaque positivo foi o setor de eletrodomésticos, eletrônicos e 

lojas de departamento, onde as vendas subiram 10,5% na mesma base comparativa.  
 
A previsão da Fecomercio é de crescimento de 4% das vendas do varejo de São Paulo 

neste ano, mas a entidade alerta ao risco de aumento da inflação num cenário de 
valorização do dólar por tempo prolongado. Nesse caso, haveria redução do poder de 

compra dos consumidores e pressão para o Banco Central (BC) elevar os juros, o que 
teria impacto no consumo. 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fecomerciosp-vendas-do-comercio-paulista-crescem-57-no-primeiro-semestre/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fecomerciosp-vendas-do-comercio-paulista-crescem-57-no-primeiro-semestre/


Empresas são multadas por perturbarem cliente com telemarketing 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Bancos e empresas de telefonia ligaram para clientes inscritos no cadastro 
de bloqueio  

 
Bancos como BMG, Bradesco, Pan, Safra, Santander, Caixa e Itaú e telefônicas como 

Claro, Nextel, Oi, Sky, Vivo Telefônica e Tim foram multadas pelo Procon-SP por não 
cumprirem a lei que proíbe os serviços de telemarketing de contatarem consumidores 
inscritos no cadastro de bloqueio. 

 
Segundo o órgão de defesa, foram analisadas cerca de 25 mil denúncias entre os dias 

2 de abril do ano passado e 2 de maio deste ano. O link para denúncias e também 
para incluir o telefone na lista de bloqueios é o www.procon.sp.gov.br/bloqueiotelef. 
 

As informações são de que, desde 2009, 371 empresas foram autuadas e 1,8 milhão 
de telefones foram cadastrados por consumidores que não querem receber esse tipo 

de telefonema. 
 
Segundo Procon-SP, no momento, as empresas estão recebendo os autos de infração 

com o valor das multas. O órgão disse que não poderia informar quanto é, mas que o 
valor é definido sobre o faturamento de cada empresa. É comum que essas multas 

acabem na Justiça. 
 

  
 

RECLAMAÇÕES 
Dentre as principais reclamações dos clientes estão a insistência na oferta de produtos 

e serviços, os telefonemas gerados por máquinas, fazendo o consumidor “conversar” 
com uma gravação e as ligações que não se completam e ocorrem várias vezes ao dia, 
seja por telefone fixo ou celular. 

 
O Itaú Unibanco afirmou que mantém seus cadastros atualizados e respeita a 

legislação vigente e as solicitações de seus clientes. O Santander informou que cumpre 
a legislação pertinente à utilização de telemarketing na comunicação com seus 
clientes. A Porto Seguro afirma que opera de acordo com a legislação e em prol das 

necessidades de seus clientes. 
 

O BMG e a Sky disseram que não se manifestariam. Os demais não responderam ou 
não foram localiza dos. Em nota, a Vivo informou que revisa constantemente os 
procedimentos de abordagem com clientes. 

 

Tempo é aliado dos empreendedores mais velhos 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Maior inovação de Steve Jobs, o iPhone, não surgiu em sua juventude  
 

Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg tinham pouco mais de 20 anos; Sergey Brin 
e Larry Page tinham 25; e Jeff Bezos tinha apenas 30 anos quando eles fundaram suas 

empresas de alta tecnologia, que se tornaram líderes mundiais. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/empresas-sao-multadas-por-perturbarem-cliente-com-telemarketing.shtml
http://www.procon.sp.gov.br/bloqueiotelef
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/tempo-e-aliado-dos-empreendedores-mais-velhos.shtml


As empresas deles formam uma categoria à parte, e ganharam até um acrônimo 
específico, o Famga (Facebook, Apple, Microsoft, Google e Amazon). 
 

As idades de seus fundadores não só servem de prova de que os jovens podem ser 
empreendedores de grande sucesso como geraram a crença de que eles são os únicos 

capazes de criar ideias grandes e transformadoras. 
 

"Os jovens são mais inteligentes, é isso", disse Zuckerberg à audiência de uma 
conferência sobre capital para empreendimentos em 2007. 
 

 
Mark Zuckerberg, em 2009, quando o criador do Facebook tinha 25 anos - Marcelo 
Justo/Folhapress  
 

"O estereótipo de um empreendedor é uma pessoa que abandonou os estudos", de 
acordo com um artigo recente da revista Economist. 

 
Os empreendedores jovens demonstram maior probabilidade de criar empresas de alto 
crescimento? 

 
Fundadores de meia-idade, na faixa dos 40 anos, são capazes de encontrar sucesso? 

O estudo "Idade e Empreendedorismo de Alto Crescimento", dos economistas Pierre 
Azoulay, Benjamin Jones, J. Daniel Kim e Javier Miranda, buscou respostas para essas 

questões. Eles analisaram diversos conjuntos de dados relevantes sobre negócios em 
outras fontes, como informações do serviço de patentes dos Estados Unidos. 
 

Cerca de 2,7 milhões de empresas foram criadas de 2007 a 2014, a vasta maioria de 
pequeno porte. 

 
Para identificar o subconjunto de startups voltadas ao crescimento, os autores 
buscaram por empresas com determinadas características: que sejam parte do setor 

de alta tecnologia; recebam investimentos do setor de capital para empreendimentos; 
ou detenham uma patente. 

 
A análise identificou cerca de 350 mil empresas com potencial para alto crescimento. 
A maioria dos empreendedores de sucesso está na meia-idade. 

 
A idade mediana dos fundadores das 2,7 milhões de empresas é de 41,9 anos; a de 

empresas de alta tecnologia, 43,2 anos; e a de empreendedores que receberam 
investimentos do setor de capital para empreendimentos é de 41,9 anos. Entre as 
startups que mostram crescimento mais acelerado em seu número de empregados, a 

idade mediana do fundador é de 41,8 anos. 
 

A relação entre a idade do fundador e a probabilidade de uma saída bem-sucedida 
cresce uniformemente até os 60 anos, mais ou menos. 
 

"Constatamos que a idade de fato é um fator de previsão de sucesso, e um fator 
importante, mas no sentido oposto ao que muitos observadores e investidores 

propõem", aponta o estudo. 
 
Seria possível argumentar que os empreendedores mais jovens são mais aguçados em 

termos cognitivos, menos distraídos por responsabilidades familiares e menos 
apegados a paradigmas existentes, portanto mais abertos a ideias transformadoras. 



Por outro lado, muitos recursos são acumulados com a idade, como capital humano, 
social e financeiro. Os empreendedores mais velhos provavelmente terão mais 
experiência em administrar desenvolvimento, finanças, marketing, vendas, recursos 

humanos e outras operações. 
 

O que explica os casos de sucesso empresarial extremo personificados por fundadores 
muito jovens, como Steve Jobs, Bill Gates ou Mark Zuckerberg? 

 
Se a juventude fosse o motivo principal de seu sucesso, a expectativa seria que esses 
grandes empreendedores se tornassem piores com o passar dos anos. Mas isso nem 

de longe é verdade. 
 

A maior inovação de Steve Jobs, o iPhone, não surgiu em sua juventude. A Microsoft 
continuou a crescer aceleradamente sob o comando de Gates. Jeff Bezos levou a 
Amazon muito além da venda de livros e CDs. E o Google se tornou uma potência da 

inteligência artificial sob o comando de Brin e Page. 
 

E se tivermos que trabalhar até os 100 anos? Veja como pode ser o mercado 
de trabalho dos centenários 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-09-2018) 

 

 

Eitan Abramovich/BBC News Brasil 

 

 

Não pode parar, não vai parar. O centenário Artyn Elmayan se alonga antes da 
sessão de tênis 

 

"Entre as idades de 100 e 105, eu publiquei quatro artigos", diz o idoso sentado na 
minha frente. Agora, aos 106 anos, Bill Frankland é provavelmente o médico mais 

velho em atividade no planeta. Embora eu o tenha encontrado numa manhã 
ensolarada de sábado, ele estava feliz em seu escritório em Londres, vestido de terno 

e gravata, cercado por um mar de artigos. 
  
Frankland se formou em Medicina nos anos 1930. Durante sua longa e ilustre carreira, 

ele se tornou a maior autoridade do mundo em alergia. Ele trabalhou com o ganhador 
do Prêmio Nobel Alexander Fleming, que descobriu o antibiótico, e foi chamado uma 

vez ao Iraque para tratar o ditador Saddam Hussein.  
 
Embora as regras da época exigissem que Frankland se aposentasse oficialmente aos 

65 anos, ele não planejava parar de trabalhar e tem atuado como voluntário desde 
então. "O que mais eu faria?", explica. Seu último projeto será divulgado em breve. 

"Eu precisava escrever outro artigo aos 106. E, na verdade, já foi rabiscado. Está mais 
ou menos pronto".  
 

 

Zaria Gorvett/BBC News Brasil 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/09/1980680-e-se-tivermos-que-trabalhar-ate-os-100-anos-veja-como-pode-ser-o-mercado-de-trabalho-dos-centenarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2018/09/1980680-e-se-tivermos-que-trabalhar-ate-os-100-anos-veja-como-pode-ser-o-mercado-de-trabalho-dos-centenarios.shtml


Aos 106, Bill Frankland é provavelmente o médico mais velho em atividade no 

planeta e não dá sinais de que vai parar. 
 

Não é preciso dizer que a atitude de Frankland é pouco usual. A maioria das pessoas 

imagina seus últimos anos de vida como umas férias estendidas –uma chance de trocar 
cadeiras de escritório por poltronas e de começar a tirar as sonecas da tarde. Mas 
provavelmente não será assim que as coisas funcionarão no futuro.  

 
Há uma lacuna considerável entre a quanto a maioria de nós terá para a aposentadoria 

e quanto dinheiro de fato precisaremos. E isso cresce a cada dia. De acordo com um 
relatório recente do Fórum Econômico Mundial, as pessoas vivendo em uma das 
maiores economias do mundo –como EUA, Reino Unido, Japão, Holanda, Canadá, 

Austrália, China e Índia– coletivamente enfrentarão um desagradável rombo de US$ 
428 trilhões (R$ 1,6 quatrilhão) na poupança em 2050.  

 
Enquanto isso, a população global envelhece. Em 2015, havia cerca de 451 mil 
centenários, e esse número deve ser oito vezes maior nas próximas três décadas. Nos 

EUA, eles são o grupo etário que cresce mais rapidamente. No Reino Unido, há agora 
tantos centenários que a Rainha Elizabeth 2ª contratou uma equipe extra para enviar-

lhes cartões de aniversário quando chegarem aos 100. Na realidade, a maioria das 
crianças nascidas em países ricos hoje tem a expectativa de celebrar o centésimo 
aniversário.  

 
PRODÍGIOS NATURAIS  

Isso é parte do problema. Até nos EUA dos anos 1960, mais de duas décadas depois 
que as aposentadorias públicas foram introduzidas, as pessoas geralmente só 
conseguiam aproveitar o benefício por cerca de cinco anos –já que a idade de 

aposentadoria era em média 65 anos, e a expectativa de vida beirava os 70.  
 

No futuro, um número grande de idosos terá que trabalhar. Que tipo de trabalho farão? 
Será o suficiente? E alguém vai empregá-los?  
 

A resposta para a primeira pergunta pode surpreender. Ao redor do globo, da Califórnia 
à Polônia até a Índia, os centenários já trabalham duro. E parece que nenhuma 

profissão está fora de cena.  
 

Há muitas para listar, mas elas incluem barbeiros como Anthony Mancinelli, que tem 
cortado cabelo há 95 anos (ele começou em 1923, aos 12 anos); atletas como 
Stanislaw Kowalski, que quebrou o recorde mundial por correr cem metros aos 104 

anos; e estrelas do YouTube, entre elas Mastanamma, uma bisavó de 107 anos que 
ensina milhões de seguidores a preparar, por exemplo, ovo frito de ema.  

 

Barcroft Media/BBC News Brasil 

 

 

Mastanamma, de 107 anos, é uma sensação do YouTube e ensina sua audiência a 

cozinhar 

 
Aliás, há pessoas mais velhas que querem trabalhar. É o caso de Peter Knight, 

empreendedor do Reino Unido. Há quatro anos, criou a empresa de recrutamento 
Forties People, especializada em contratar pessoas mais experientes. "Não há limite 
de idade. Já tivemos um cliente com 82 anos, e o seu empregado mais velho tinha 

94", conta.  
 



O homem de 94 anos se aposentara três vezes na mesma empresa, que cuida dos 
registros da Marinha britânica –mas toda vez ele voltava ao escritório para encontrar 
com os colegas. Ele começava a ajudar, e uma coisa levava à outra, até que 

começaram a pagar-lhe uma pequena quantia para que transitasse pelo local. "Ele era 
parte da mobília".  

 
Já alguns empregos são simplesmente bons demais para se largar. O apresentador de 

TV britânico Sir David Attenborough, de 92 anos, que apresenta programas sobre a 
vida selvagem na BBC, está confiante de que chegará aos 100 - e já disse várias vezes 
que não tem planos de se aposentar. Afinal quem se aposentaria se o trabalho 

envolvesse brincar com preguiças ou bebês gorilas?  
 

"Não temos uma idade de aposentadoria compulsória no Reino Unido. No setor de 
educação superior, há pessoas que continuam a dar aulas aos 70 anos", diz Jane 
Falkingham, gerontologista e diretora do Centro de Mudança Populacional na 

Universidade de Southampton. "Acho que o professor mais velho que temos na 
faculdade está em meados dos 70. Mas claro que a academia tem uma vida 

relativamente boa".  
 
Para Frankland, continuar a trabalhar foi uma decisão prática –mesmo que ele seja 

claramente apaixonado por seu trabalho. "Eu era uma jardineiro obcecada, mas agora 
eu não consigo", diz. "Todas as coisas que costumava fazer, aos 106 anos, não consigo 

fazer mais. Então, o que me resta? Eu leio bastante, principalmente coisas científicas, 
em vez de romances ou coisas parecidas".  
 

 

Getty Images/BBC News Brasil 

 

 

Sir David Attenborough, de 92, tem confiança de que chegará aos 100 –e não tem 
planos de se aposentar 

 

Em Forties People, não há um padrão de trabalho, embora a maioria seja de escritório. 
"Tivemos três companhias de imprensa ligando para nós há poucas semanas", conta. 

Depois de tentar recrutar recepcionistas e equipes de RH mais jovens e não considerá-
las confiáveis, eles decidiram buscar trabalhadores mais velhos que priorizassem seus 
empregos.  

 
Para pessoas em atividades com maior exigência física, continuar a trabalhar é mais 

desafiador. Mas nem sempre esse é o caso. "A tecnologia está mudando a forma de 
trabalho", diz Falkingham. "As atividades manuais e pesadas estão sendo feitas por 
máquinas. A natureza do trabalho está mudando, o que vai facilitar que as pessoas 

trabalhem por mais tempo".  
 

E A MAIORIA DAS PESSOAS ESTARÁ APTA?  
A maioria dos centenários está surpreendentemente saudável, em melhor forma que 

os aposentados mais jovens. Um estudo recente descobriu que eles tendem a sofrer 
menos doenças que aqueles até duas décadas mais jovem.  
 

Eles também não estão mal mentalmente. Embora algumas de suas habilidades 
decline com a idade, a chamada "inteligência cristalizada" – as habilidades que 

construímos ao longo da vida– continua a amadurecer até a velhice.  
 
Em 2016, cientistas examinaram a saúde e as habilidades de centenários que se 

registraram para votar em Nova York e descobriram que eles tinham poucos sinais de 
senilidade e estavam, em geral, vivendo em condições notavelmente boas.  



Embora se aposentar cedo seja percebido como melhor para a saúde, em algumas 
circunstâncias parar de trabalhar pode ter o efeito oposto. Um estudo com profissionais 
de trabalhos manuais na Áustria descobriu que homens que se aposentavam 3,5 anos 

mais cedo tinham 13% mais chances de morrer aos 67 anos –especialmente se fossem 
solteiros, solitários e usassem isso como uma chance de reduzir a atividade física.  

 
As principais ilhas do Sudeste do Japão, no Mar da China Oriental, parecem dar 

sustentação a essa tese. Okinawa é famosa por sua grande proporção de centenários; 
estima-se um centenário para cada 2 mil pessoas no local.  
 

Ao longo dos anos, pesquisadores têm investigado esse lugar incrível e notaram vários 
aspectos no estilo de vida da população de Okinawa que podem explicar sua 

longevidade. Isso inclui comer muitos vegetais e menos calorias que um americano 
médio –além de sua atitude no trabalho.  
 

Não há palavra para "aposentadoria" na língua de Okinawan; os moradores, muitos 
fazendeiros e pescadores, continuam a atividade até morrer. Moradores idosos vivem 

sob o princípio do "ikigai", que traduz-se em algo como "ter uma razão para se levantar 
de manhã".  
 

Previsivelmente, as ilhas ostentam a única banda pop centenária do mundo: o KBG84, 
que só aceita membros com mais de 80 anos e que fez uma turnê pelo Japão cujos 

ingressos esgotaram.  
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Estes cantores idosos de Okinawa são membros da banda japonesa de mulheres 
KBG84, com uma média de idade de 84 anos 

 
Portanto, os centenários não são tão decrépitos quanto você pensa, e há muitas 
atividades que eles podem fazer. Mas alguém vai querer empregá-los?  

 
Bem, sim. "O futuro tem que ser mais velho, eu acho", diz Knight. Segundo ele, os 

trabalhadores mais velhos têm várias vantagens sobre seus colegas mais novos, 
incluindo a maior capacidade de trabalhar com pessoas e a habilidade de comunicação.  
 

Além disso, trabalhadores mais velhos são geralmente especialistas na área. Frankland 
foi convidado a prestar depoimento na Justiça aos 99 anos. O caso envolvia um 

motorista alegando que um acidente não era sua culpa, e sim consequência de uma 
reação alérgica de uma picada de vespa. Frankland convenceu a corte que isto era 
improvável, e o acusado acabou sendo condenado.  

 
No entanto, há desafios. Knight diz que vários clientes rejeitaram candidatos mais 

velhos por serem muito experientes –eles eram vistos como uma ameaça à pessoa 
que os contratava. Por exemplo, uma funcionária idosa resolveu várias crises enquanto 

o colega sênior estava de férias. Mas, em vez de ficarem satisfeitos, "eles se livraram 
dela porque ela se tornou popular no escritório. Eles pediram outra pessoa sem suas 
habilidades ou experiência".  

 
Outro problema que centenários podem enfrentar é um pouco mais óbvio –eles estão 

velhos. "Se você olha o site da empresa e eles dizem que esta é uma 'equipe jovem, 
vibrante e dinâmica', a última coisa que eles querem é alguém idoso trabalhando lá", 



diz Knight. Há uma lacuna cultural. Imagine contar a um colega com bisnetos sobre 
uma rave que você foi no final de semana. "É como trabalhar com seu pai ou avô".  
 

Apesar disso, um lugar que tem liderado esta tendência é o Japão. Com a maior 
expectativa de vida do planeta e taxas de nascimento com os recordes mais baixos, 

quase um terço da população nacional está acima dos 65 anos. Essa realidade 
demográfica levou à criação de recompensas do governo a empresas que contratam 

trabalhadores mais velhos. Eles também consideram aumentar a idade de 
aposentadoria opcional para 70 anos.  
 

BASE DE CLIENTES  
A empresa de cosméticos Pola, que vende produtos de cuidado da pele, alimentos 

saudáveis e roupas íntimas em lojas de departamento nos EUA, emprega cerca de 
1.500 pessoas com seus 70, 80 e 90 anos –a maioria mulheres. Eles construíram uma 
forte base de clientes ao longo dos anos, e equipes mais velhas têm desempenho 

melhor que as mais jovens.  
 

E como Frankland encontra trabalho aos 106 anos? "Eu tenho todo tipo de barreira 
física, e a surdez é uma delas. Lidar com essas coisas é difícil", diz ele. "Procurar por 
revistas e outras coisas do tipo é um tédio terrível. Estou muito limitado fisicamente. 

Eu costumava dizer sim a tudo e agora estou começando a dizer não".  
 

Mas as habilidades mentais de Frankland são outra história. Seria difícil encontrar 
algum entrevistado mais engajado –neste ponto da entrevista, a reportagem foi 
agraciada com histórias sobre tudo, desde seu tempo como prisioneiro de guerra no 

Japão até o livro que o inspirou a se tornar médico. (Se estiver interessado, é A História 
de San Michele, de Axel Munthe.)  

 
Pode não ser essa a vida que muita gente quer para seu futuro; e para muitos, 
problemas de saúde tornam impossível o trabalho depois dos 65 anos. Mas 

evidentemente isso pode ocorrer. E se esse é o futuro do trabalho, os escritórios estão 
prestes a ficar muito mais interessantes.  

 

Latam realoca 470 de 1,3 mil funcionários dispensados 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 03-09-2018) 

 
A LATAM Airlines Brasil informou hoje que 470 funcionários, dos pouco mais de 1,3 

mil dispensados no mês passado, serão realocados para outras áreas da companhia 
ou para empresas com as quais a LATAM estabeleceu contato. 
 

Na semana passada, a empresa informou que estava reduzindo seu quadro de 
colaboradores nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de 

Janeiro, em razão da transferência de toda a sua operação de rampa e limpeza (ground 
handling), gestão de equipamentos de solo (GSE) e atendimento a clientes com 

bagagens perdidas ou danificadas (Lost Luggage) para uma empresa terceirizada, a 
Orbital – WFS, empresa especialista nesta modalidade de serviços aeroportuários. 
 

A companhia informou ainda que, após os esforços empreendidos nas últimas 
semanas, 850 pessoas serão desligadas dos quadros da empresa nos aeroportos de 

Guarulhos e Galeão. Conforme já anunciado, a LATAM e os sindicatos que representam 
a categoria chegaram a um entendimento para que a empresa ofereça um pacote 
adicional às verbas rescisórias regulares aos funcionários que não tenham sido 

realocados. 
 

Segundo a Latam, o número de funcionários que serão realocados equivale a 36% do 
total de funcionários dessas áreas nos aeroportos acima citados, que assumirão 
funções diversas dentro dos próprios terminais e até mesmo outras cidades. 

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/latam-realoca-470-de-13-mil-funcionarios-dispensados/


Início da 2ª fase do eSocial é prorrogado para empresas com faturamento de 

até R$78 mi 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-09-2018) 

 
Primeira fase, que terminaria em agosto, será estendida até setembro  
 

Após modificar o prazo de sua primeira fase, o eSocial prorrogou também a segunda 
etapa do programa para empresas com faturamento inferior a R$ 78 milhões.  
 

Com essa mudança, a segunda fase, que se iniciaria em setembro, passou para o mês 
de outubro deste ano. A data prevista é 10 de outubro, quando os empregadores 

deverão informar ao eSocial dados dos trabalhadores e seus vínculos com as 
empresas, os chamados eventos não periódicos. 

 
As empresas terão mais tempo para prestar as informações iniciais e suas tabelas, 
conforme definido na Resolução nº 04/2018, do Comitê Diretivo do eSocial. A medida 

beneficia cerca de 3 milhões de empresas. 
 

Os empregadores que integram o primeiro grupo (empresas com faturamento superior 
a R$ 78 milhões) deverão continuar enviando todos os eventos para o ambiente do 
eSocial. 

 
Micro e pequenas empresas 

Em julho deste ano, o eSocial também anunciou prorrogação para as micro e pequenas 
empresas. O prazo para aderir ao programa, que se encerraria no dia 16 de julho, foi 
adiado para novembro, conforme decisão do Comitê Diretivo do eSocial publicada 

no Diário Oficial da União. 
 

Ganharam mais tempo para se adequar às regras empresas com faturamento anual 
de até R$ 4,8 milhões e MEIs (microempreendedores individuais) com funcionário —
aqueles sem empregados não precisam aderir ao sistema. 

 
O eSocial é uma plataforma que unifica eletronicamente as informações que as 

empresas têm de prestar ao fisco sobre seus empregados.  
 

BNDES aprova mudanças para apoiar mercado de capitais de longo prazo, diz 
Dyogo 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem aprovado 
mudanças para dar apoio ao desenvolvimento do mercado de capitais de longo prazo. 

Por isso, tão logo haja evolução no que diz respeito ao ajuste fiscal, já é evidente que 
sua participação tende a crescer, disse o presidente do banco de fomento, Dyogo de 

Oliveira, durante painel no Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, promovido 
pela Anbima e pela B3.  
 

“Já observamos um movimento muito sólido, dada a procura que vemos de gestores 
que aparecem, além dos bancos de investimento, em busca de estruturar 

financiamentos de longo prazo”, comentou.  
 

“Tão logo tenhamos solução do ponto de vista fiscal, vai ter de acontecer, pois é a 
ultima barreira que enfrentamos. Os grandes riscos macroeconômicos o Brasil 
superou”, disse ainda. Oliveira frisou que, com continuidade das reformas, “do outro 

lado teremos tempo para trabalhar as agendas de eficiência econômica, que ao final 
geram economia mais produtiva e competitiva”.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/inicio-da-2a-fase-do-esocial-e-prorrogado-para-empresas-com-faturamento-de-ate-r78-mi.shtml
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Oliveira citou que até o momento já foram emitidos perto de R$ 11 bilhões em 
debêntures de infraestrutura, com ampliação dos prazos de vencimento e mais 
adequadas aos projetos. ” Hoje as condições financeiras do BNDES e do mercado estão 

próximas”, frisou.  
 

Oliveira destacou ainda que algumas empresas têm buscado diretamente o mercado. 
“Essas decisões têm sido tomadas em função de otimização da gestão financeira e não 

simplesmente em função da elevação do custo de algumas linhas junto ao BNDES”, 
comentou. 
 

Economistas reduzem projeção do PIB para 2018 e veem dólar a R$ 3,80 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-09-2018) 

 
Apesar da pressão cambial, pesquisa Focus do Banco Central aponta queda 
na inflação  
 

Economistas consultados pelo Banco Central diminuíram suas projeções para o PIB 
(Produto Interno Bruto) do Brasil em 2018 e elevaram as previsões para o dólar após 

a eleição. 
 
A estimativa de crescimento da economia brasileira agora é de 1,44%, contra 1,47% 

na semana passada, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira 
(3). Para 2019, 2020 e 2021 foram mantidas as previsões de expansão de 2,50%.Na 

sexta-feira (31), o IBGE divulgou que o país cresceu 0,2% entre abril e junho, 
na comparação com o trimestre anterior. 
 

Apesar de o resultado ter ficado acima do esperado por boa parte dos analistas do 
mercado financeiro (0,1%), o IBGE revisou para baixo dados de trimestres anteriores, 

mostrando um PIB mais fraco do que o que se acreditava até então. 
 
Com a disparada do dólar nas últimas semanas —o câmbio chegou a bater R$ 4,21 ao 

longo de um dia—, os economistas do Focus revisaram também suas projeções para 
o câmbio em 2018. 

 
A taxa prevista passou de R$ 3,75 há uma semana para R$ 3,80. Há um mês, a 
previsão era de um dólar a R$ 3,70. Esta foi a segunda alta seguida de cinco centavos 

realizada pelos consultados. 
 

Para 2019, foi mantida a taxa de R$ 3,70. 
Mesmo com a pressão do câmbio, os sinais de uma economia mais desaquecida 
levaram os economistas a reduzirem levemente as estimativas para a inflação. O IPCA, 

índice oficial do país, de 2018 passou de 4,17% para 4,16% —ainda bem acima dos 
4,11% de um mês atrás. 

 
O centro da meta inflacionária do BC para 2018 é de 4,50%, com margem de 1,5 
ponto percentual para mais ou para menos.A inflação ainda sob controle fez com que 

a projeção da Selic (taxa básica de juros) fosse mantida na máxima histórica de 
6,50%. 

 

FGV: IPC-S desacelera em três das sete capitais na quarta quadrissemana de 
agosto 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), desacelerou em três das sete capitais pesquisadas na quarta 

quadrissemana de agosto ante a terceira medição do mês, divulgou a instituição nesta 
terça-feira (2).  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/economistas-reduzem-projecao-do-pib-para-2018-e-veem-dolar-a-r-380.shtmlhttps:/www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/economistas-reduzem-projecao-do-pib-para-2018-e-veem-dolar-a-r-380.shtml
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No geral, o IPC-S saiu de 0,10% para 0,07% entre os dois períodos. Em julho, a taxa 
foi de 0,17%.  
 

Por região, os decréscimos no período foram registrados em: Salvador (0,15% para -
0,03%), Porto Alegre (0,11% para 0,01%) e São Paulo (0,22% para 0,13%).  

 
Já os acréscimos foram verificados em Brasília (-0,38% para -0,19%), Belo Horizonte 

(0,14% para 0,20%), Recife (0,11% para 0,19%) e Rio de Janeiro (0,07% para 
0,12%). 
 

IPC-Fipe avança 0,41% em agosto, após alta de 0,23% em julho 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 
subiu 0,41% em agosto, ganhando força ante a alta de 0,23% registrada em julho e 

também em relação à terceira quadrissemana de agosto, quando o avanço havia sido 
de 0,37%, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe).  
 
O resultado de agosto superou o intervalo das estimativas colhidas pelo Projeções 

Broadcast, que iam de alta de 0,23% a 0,35%. Consequentemente, também ficou 
acima da mediana das projeções, de 0,31%.  

 
Nos oito primeiros meses de 2018, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,88%. No período 
de 12 meses até agosto, o índice apresentou ganho de 3,08%.  

 
Em agosto, migraram para inflação ou ganharam força as categorias Despesas 

Pessoais (de -0,14% em julho para 1,29% em agosto), Vestuário (-0,14% a 0,19%), 
Saúde (de 0,84% para 0,97%) e Alimentação (-0,59% para -0,49%).  
 

Por outro lado, perderam força os segmentos de Habitação (de 1,26% para 1,12%), 
Transportes (-0,34% para -0,42%) e Educação (0,28% para 0,00%).  

 
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em agosto:  
– Habitação: 1,12%  

– Alimentação: -0,49%  
– Transportes: -0,42%  

– Despesas Pessoais: 1,29%  
– Saúde: 0,97%  
– Vestuário: 0,19%  

– Educação: 0,00%  
– Índice Geral: 0,41% 

 

Boa Vista SCPC apura possível invasão hacker 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
Uma das principais empresas de crédito do Brasil, a Boa Vista SCPC, disse na segunda-

feira, 3, que está investigando uma possível invasão a seu banco de dados, que 
concentra informações pessoais e financeiras de milhões de brasileiros. Em nota, a 

empresa disse que está apurando “a extensão de um possível incidente” e que “se for 
o caso, adotará todas as medidas técnicas e legais pertinentes”. 
 

O ataque teria ocorrido na noite do último domingo, 2, e pode ter sido liderado pelo 
grupo Fatal Error Crew, que assumiu a invasão em mensagem no site de hospedagem 

de documentos Pastebin. Fontes do setor de tecnologia ouvidas pelo Estado 
confirmaram a possibilidade de o ataque ter ocorrido. 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-avanca-041-em-agosto-apos-alta-de-023-em-julho/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/boa-vista-scpc-apura-possivel-invasao-hacker/


Hoje, a Boa Vista SCPC armazena dados como CPF, e-mail, endereço e histórico 
financeiro de brasileiros e vende o acesso ao mercado – uma consulta custa a partir 
de R$ 14. Entre seus acionistas estão a Associação Comercial de São Paulo e a Equifax, 

companhia que se envolveu em um dos maiores vazamentos da história, que colocou 
dados de 145 milhões de americanos à mercê de criminosos. 

 
Varejo 

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) instaurou investigação 
para avaliar os danos causados no vazamento de dados de cerca de 2 mil clientes da 
C&A, na última semana. Segundo o MP, informações como CPF e e-mail de clientes 

que compraram vale-presente da empresa podem ter sido expostos. Em nota, a C&A 
confirmou o ataque e disse que vai ajudar as investigações.  

 

Nova tabela do frete mínimo vai incluir reajuste de 13% do diesel 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Depois de um fim de semana em que o risco de uma nova paralisação dos 

caminhoneiros assustou parte da população e provocou filas nos postos de 
combustíveis, o governo decidiu acelerar o atendimento de dois pedidos da categoria: 
corrigir a tabela de preços mínimos do frete rodoviário e colocar fiscais nas estradas 

para verificar seu cumprimento. Os detalhes foram discutidos na segunda-feira, 3, 
numa reunião entre técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e 

do Ministério dos Transportes.  
 
A nova tabela, incorporando os efeitos do reajuste de 13% no preço do diesel 

anunciado na sexta-feira, 31, deverá ser publicada até esta quarta-feira, 5, segundo 
fonte. A expectativa é que ela seja homologada na reunião desta terça da diretoria da 

ANTT.  
 
A perspectiva de uma correção imediata da tabela conteve, ao menos por ora, o ímpeto 

de uma nova paralisação dos caminhoneiros. “O governo pode afirmar de forma 
peremptória que não acontecerá uma nova greve”, disse na segunda o ministro-chefe 

da Secretaria de Governo, Carlos Marun.  
 
Diretrizes  

Na mesma reunião, a agência vai discutir as diretrizes para a fiscalização do 
cumprimento da tabela. Alas do governo pressionam para que o trabalho comece esta 

semana. No entanto, a área técnica informa que os fiscais não podem multar sem base 
numa regulamentação específica para isso. Essas regras ainda não existem. Sua 
elaboração está em curso, mas é um processo demorado. Pelo andamento normal, 

será finalizado só em dezembro.  
 

Na segunda, ficou acertado que o rito será acelerado ao máximo. O governo está em 
alerta porque alas do movimento estão convocando uma manifestação em frente à 

sede da ANTT no próximo dia 12 para cobrar a fiscalização. Antes do aumento do 
diesel, a falta dela era a principal queixa da categoria.  
 

“Se a ANTT fizer a parte dela, não haverá paralisação”, disse Alexandre Fróes, do 
Sindicato dos Transportadores Autônomos (Sinditac) de Santa Catarina. “Só depende 

deles.”  
 
Ele acrescentou que as lideranças dos caminhoneiros não estão organizando 

paralisação. “Caso isso ocorra, vão ser casos isolados”, assegurou. Mas a manifestação 
para pressionar a ANTT pela fiscalização está mantida, informou. “Eles (a ANTT) têm 

até o dia 12 para estar funcionando”, disse Wallace Landim, o “Chorão”. 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/nova-tabela-do-frete-minimo-vai-incluir-reajuste-de-13-do-diesel/


"Medo de nova greve dos caminhoneiros faz motoristas encherem os tanques 

em Curitiba 

04/09/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 03-09-2018) 

 
Posto no bairro Rebouças chegou a vender 4 mil litros de gasolina a mais do que o 

normal nesta segunda-feira 
 

Por causa da ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros, alguns postos de 
combustíveis de Curitiba já começam a sentir uma mudança de comportamento dos 
motoristas. Com medo de uma falta de abastecimento como ocorreu na greve anterior, 

muitos clientes estão enchendo o tanque para se prevenir.  
 

Alguns postos chegaram a registrar filas de carros no fim da tarde de domingo (2) e 
um movimento maior de veículos ao longo da manhã desta segunda-feira (3). A 
possibilidade de uma nova greve surgiu com o aumento de 13% no diesel anunciado 

pela Petrobras na última sexta-feira (31). 
 

Um posto que fica na esquina da Rua Chile com a Rua Brigadeiro Franco, no bairro 
Rebouças, chegou a vender 4 mil litros de gasolina a mais do que o normal, até as 
14h desta segunda.  

 
“Houve um aumento no movimento já desde manhã, com os clientes comentando 

sobre a greve. No domingo, chegamos a ter fila para abastecer, o que, geralmente, 
não acontece. Teve cliente que abasteceu os quatros carros dele para se garantir”, 
contou o caixa Osmar Alceu Talamini, de 36 anos. 

 
Leia também: Trecho da Padre Germano Mayer e outras ruas ganham sentido único 

no Cristo Rei 
 
No posto da Rua Mário Tourinho com a Avenida Vicente Machado, no Seminário, o 

gerente de atendimento Myke Fernando de Lima, 25 anos, informou que a manhã 
desta segunda foi atípica. “Os clientes comentaram sobre os caminhoneiros e 

completaram o tanque. A maioria fez isso, o que, geralmente, não costuma ocorrer”, 
disse. Mas não foram registradas filas significativas no estabelecimento desde domingo 
à noite. 

 
Os gerentes de outros três postos, no Juvevê (Augusto Stresser com Almirante 

Tamandaré), nas Mercês (Rua Brigadeiro Franco com Martim Afonso) e no Tarumã 
(Victor Ferreira do Amaral) disseram que os clientes também estão comentando sobre 
a greve de caminhoneiros, alguns deles, inclusive, estão enchendo o tanque, mas o 

movimento tem sido considerado normal. A administração do posto de gasolina das 
Mercês explicou que, se houver mesmo greve, é provável que muita gente queira 

garantir a sua gasolina e lote os estabelecimentos como na outra vez. 
 

Veja também: Curitiba tem 154 imóveis abandonados com potencial para virar 
“mocós” 
 

O Brasil vai parar de novo? 
 

Neste fim de semana, uma nota distribuída por uma entidade de caminhoneiros 
convocando, por rede social e aplicativos de celular, uma nova greve para o dia 9 

causou apreensão. Mas a convocação, feita pela União dos Caminhoneiros do Brasil 
(UDC), não foi reconhecida por outras entidades representativas dos caminhoneiros, 
como a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) – a principal liderança da 

greve de maio – e sindicatos de diversas regiões do país. 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/medo-de-nova-greve-dos-caminhoneiros-faz-motoristas-encherem-os-tanques-em-curitiba-6pb2ws65jchl6k1wjrcjww94k/
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/medo-de-nova-greve-dos-caminhoneiros-faz-motoristas-encherem-os-tanques-em-curitiba-6pb2ws65jchl6k1wjrcjww94k/


No entanto, o temor de um novo período de desabastecimento provocou filas em 
postos de gasolina em algumas regiões. Foram registradas longas filas de carros em 
Belo Horizonte (MG) e Recife (PE) neste domingo (2). 

 

Não está no horizonte visível uma nova greve, diz Marun 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-09-2018) 
 

União dos Caminhoneiros do Brasil acusa o governo de não ter cumprido o prometido 
em relação ao preço do diesel  
 

O ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) afirmou nesta segunda-feira (3) que 
o governo não vislumbra a possibilidade de nova paralisação dos caminhoneiros num 

curto prazo. 
 
"Não está no horizonte visível uma nova greve. O bom senso deve prevalecer." 

 
A declaração acontece depois de a UDC (União dos Caminhoneiros do Brasil) ter 

divulgado nota neste fim de semana afirmando que os caminhoneiros farão uma 
mobilização em todo o país após o feriado da Independência (dia 7 de setembro). 
 

A entidade acusa o governo de não ter cumprido o prometido em relação ao preço do 
diesel, que na última sexta-feira (31) teve reajuste de 13%. 

 
Marun disse que o governo cumpriu suas promessas e que mantém diálogo 
permanente com a categoria. Ele diz que, contudo, não há nenhuma reunião específica 

agendada para tratar do tema.  
 

"Não trabalhamos com essa hipótese [de nova paralisação]. Entendemos que hoje em 
dia essa questão de fake news, de pós-fake gera situações dramáticas como essa [de 
expectativa de nova mobilização]." 

 
O ministro disse ainda que a única pendência sobre o caso é uma ação no STF 

(Supremo Tribunal Federal) que questiona a constitucionalidade do tabelamento do 
frete, uma das medidas anunciadas pelo governo para acabar com a paralisação de 
junho. 

 
Ele diz que, contudo, o governo espera que a Justiça reconheça como legal o ato do 

governo.  
 

Governo corre para aprovar MP que garante subsídio ao diesel 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A medida provisória que instituiu o subsídio ao preço do diesel perde a validade 
justamente no meio dos dois turnos da eleição. Essa possibilidade acendeu um alerta 

na área econômica do governo, segundo apurou o Estadão/Broadcast.  
 
O esforço agora é garantir o quórum necessário para votar o texto ainda nesta semana 

e afastar esse risco. A MP precisa ser aprovada até 10 de outubro, ou não haverá base 
legal para continuar bancando o benefício, um dos principais pontos negociados com 

os caminhoneiros para pôr fim à greve deflagrada em maio.  
 
A MP 838 foi editada em 30 de maio deste ano, como resposta do governo à 

paralisação que durou 11 dias e provocou uma crise de abastecimento em todo o País. 
O relatório já foi aprovado na comissão mista de deputados e senadores, mas ainda 

precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/nao-esta-no-horizonte-visivel-uma-nova-greve-diz-marun.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/entenda-a-paralisacao-dos-caminhoneiros-que-chega-ao-5o-dia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/uniao-dos-caminhoneiros-diz-que-fara-paralisacao-depois-do-feriado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/uniao-dos-caminhoneiros-diz-que-fara-paralisacao-depois-do-feriado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/vamos-acampar-no-predio-da-agencia-de-transportes-diz-caminhoneiro.shtml
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-corre-para-aprovar-mp-que-garante-subsidio-ao-diesel/


Se não houver quórum em meio ao foco dos parlamentares à campanha eleitoral, o 
temor no governo é de que a perda de validade da MP seja o estopim para uma nova 
greve em meio aos dois turnos de votações.  

 
Essa possibilidade é considerada muito grave pela área econômica, segundo apurou a 

reportagem. Uma nova paralisação poderia causar uma “confusão sem fim” e até 
desequilibrar o resultado das eleições.  

 
O relator da MP, deputado Arnaldo Jardim (PPS -SP), disse que vai tentar obter a 
votação do projeto na sessão desta terça-feira, 4, na Câmara. Se fracassar, não será 

possível votá-la a semana que vem no Senado. “Tem um risco imenso de o subsídio 
deixar de existir”, alertou.  

 
Neste fim de semana, um boato sobre a possibilidade de outra greve de caminhoneiros 
provocou a formação de filas por abastecimento e houve relatos de preços de 

combustíveis mais elevados em alguns postos.  
 

Subsídio  
No pior cenário, se a MP 838 caducar, o governo ficaria pelo menos um mês sem ter 
respaldo legal para bancar o subsídio, desenhado para reduzir em R$ 0,30 o preço do 

litro do diesel nos postos de combustíveis e que vai custar ao todo R$ 9,5 bilhões até 
o fim deste ano. O primeiro turno das eleições está marcado para 7 de outubro, e o 

segundo turno, para dia 28 do mesmo mês.  
 
O governo chegou a editar uma segunda medida provisória no fim de julho, de número 

847, também tratando da subvenção ao diesel. Mas em vez de revogar a primeira e 
editar uma nova medida, o que daria mais prazo para as negociações no Congresso, 

o governo acabou vinculando o texto da MP 847 ao da anterior.  
 
É por isso que, se o texto editado em maio perder a validade, o governo não terá base 

legal para pagar o subsídio. Será preciso correr para modificar e aprovar o texto da 
MP 847, que ainda pode ter sua validade prorrogada até o fim de novembro.  

 
Otimismo  
Responsável pela articulação política do governo, o ministro Carlos Marun descartou a 

possibilidade de nova greve dos caminhoneiros. O governo tenta construir um acordo 
com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com os parlamentares para 

apreciar o texto ainda nesta terça. 
  
Procurado, o Ministério da Fazenda disse que “está se empenhando para a aprovação 

desta e de outras medidas em tramitação no Congresso”. 
 

Venda de carros tem melhor resultado desde 2015 e Onix bate recorde 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-09-2018) 

 
O setor automotivo mantém dados positivos em agosto. Informações divulgadas nesta 
segunda-feira (3) pela Fenabrave, entidade que reúne as distribuidoras de veículos, 

mostram que houve crescimento de 14,3% nos emplacamentos na comparação com 
julho.  

 
O número considera os licenciamentos de carros de passeio, veículos comerciais leves, 
ônibus e caminhões. O bom resultado em um cenário de fraco crescimento econômico 

mostra que há demanda reprimida no mercado, motivada pelo envelhecimento da 
frota circulante.  

 
Muitos clientes que seguraram a troca de carro nos últimos anos têm agora modelos 
fora da garantia e defasados em tecnologia na garagem.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1980760-venda-de-carros-tem-melhor-resultado-desde-2015-e-onix-bate-recorde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/economistas-reduzem-projecao-do-pib-para-2018-e-veem-dolar-a-r-380.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/07/1976469-10-itens-que-deixam-seu-carro-melhor-e-mais-caro.shtml


A postura mais agressiva dos bancos também impulsiona o mercado. As financeiras 
têm oferecido planos com "taxa zero" de juros ou parcelas mais baixas para clientes 
com crédito na praça.  

 
As 248,6 mil unidades comercializadas no último mês representam o melhor resultado 

desde janeiro de 2015, quando 253,7 mil automóveis foram licenciados.  
 

No acumulado do ano, 1,63 milhão de veículos foram emplacados no Brasil, uma alta 
de 14,9% sobre os oito primeiros meses de 2017.  
 

A comercialização no varejo responde por 58,5% dos licenciamentos, percentual que 
tem se mantido estável em 2018 após o avanço em participação das vendas diretas a 

empresas, registrado entre 2015 e 2017.  
 
Líder de mercado, o Chevrolet Onix teve 21.763 unidades emplacadas em agosto, seu 

melhor resultado desde que foi lançado, no final de 2012. 
  

As vendas do compacto da General Motors confirmam a retomada dos automóveis 
populares, que haviam perdido participação com a escassez do crédito. No último mês, 
9 entre 10 dos veículos mais vendidos têm preço inicial abaixo de R$ 50 mil.  

 
Para Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, o mercado vem se 

comportando bem apesar da indefinição na política, mas não é possível prever os 
efeitos futuros sobre a economia.  
 

No início de julho, após contabilizar o impacto da paralisação dos caminhoneiros, a 
entidade que representa as distribuidoras revisou as previsões sobre as vendas em 

2018. Antes, esperava alta de 12,3%, que foi revista para 10%.  
 
A Fenabrave ainda não anunciou se vai divulgar uma nova revisão. O segmento de 

motocicletas, um dos mais afetados pela crise, também está reagindo. As vendas 
aumentaram 8,4% no acumulado de 2018.  

 
Puxado pelo agronegócio, o setor de caminhões tem evolução mais vultosa. As 46,4 
mil unidades comercializadas entre janeiro e agosto de 2018 representam alta de 

50,8% sobre o mesmo período de 2017.  
 

A Fenabrave divulgou também dados sobre o setor de carros usados. Foram 
registradas 7,3 milhões de negociações no acumulado do ano, com crescimento de 
apenas 0,02% sobre o mesmo período de 2018. 

Ilídio dos Santos, presidente da Fenauto (entidade que reúne revendedores de veículos 
usados), diz que há evolução mês a mês, mas espera por dias melhores após as 

eleições.  
 

"Nossa entidade espera que, com a definição do resultado das eleições, possam surgir 
pontos de apoio para recuperação de perspectiva e consequente melhoria nos índices 
de confiança", afirma Ilídio, em nota.  

 

Venda de veículos novos no Brasil sobe 15% em agosto 

04/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 03-09-2018) 
 
Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em 

agosto somaram 248,638 mil unidades, um crescimento de 14,83% sobre o mesmo 
mês do ano passado e alta de 14,32% na comparação mensal, informou 

a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), nesta 
segunda-feira (3). 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2018/08/robo-vai-facilitar-compra-de-carro-mas-nao-substitui-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/07/1977132-versoes-automaticas-de-gol-e-ka-se-destacam-pelo-baixo-consumo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/07/1977132-versoes-automaticas-de-gol-e-ka-se-destacam-pelo-baixo-consumo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/tabela-de-frete-provoca-overbooking-em-navios-de-exportacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/venda-de-veiculos-novos-no-brasil-sobe-15-em-agosto.shtml


Com o movimento, as vendas de janeiro a agosto acumularam alta de 14,94% na 
comparação anual, para 1,633 milhões de veículos, segundo os dados da entidade. 
Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o desempenho de 

agosto reafirma a expectativa de estabilidade do setor para o ano. 
 

"Embora o cenário político esteja indefinido, o que nos impede de ter uma visão mais 
clara sobre seus efeitos na economia nos próximos meses, o mercado tem se 

comportado da forma esperada", afirmou em nota. 
 

 
Pátio da montadora GM, em São Bernardo do Campo - Fabio Braga/Folhapress  

 

Vendas do Brasil para a Argentina devem recuar 

04/09/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
O Brasil deverá sofrer com a crise econômica argentina neste e no próximo ano, 

principalmente em suas exportações. Terceiro maior parceiro comercial do País, depois 
de China e Estados Unidos, a Argentina tende a reduzir suas importações pela recessão 

em que deve mergulhar e pela desvalorização de sua moeda, que torna os produtos 
de fora mais caros.  
 

“Deveremos ter forte queda das exportações para a Argentina em 2018 e em 2019. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) não vai dar dinheiro se o país continuar gastando. 

O governo terá de transformar seu déficit comercial em superávit, o que significa 
reduzir importações”, diz o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, 
José Augusto de Castro.  

 
O setor de manufaturados, principalmente o automotivo, será o mais prejudicado – 

hoje, 20% dos embarques brasileiros de manufaturados têm o país vizinho como 
destino. Entre maio e julho, período em que a turbulência financeira começou, as 
vendas de veículos do Brasil para a Argentina caíram 23% na comparação com o 

mesmo período de 2017. Nos quatro primeiros meses deste ano, as exportações 
cresceram 11,6%.  

 
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), nos últimos 
quatro meses, houve desaceleração nas vendas brasileiras para a Argentina. De 

janeiro a agosto, as exportações para a Argentina ainda registraram crescimento, mas 
de apenas 0,5%.  

 
“Estamos observando a situação com atenção e esperamos que os desafios do lado 
argentino sejam vencidos com a maior rapidez possível, o que é do interesse do 

Brasil”, disse Abrão Neto, secretário de Comércio Exterior do Mdic.  
 

Congresso SAE busca respostas sobre o futuro da mobilidade 

04/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 04-09-2018) 

 
Evento defende que a indústria precisa participar do processo de disrupção do setor  
 

A forma como as pessoas se deslocam já está em transformação. Para não perder o 
bonde, a indústria automotiva precisa ir além de suas entregas tradicionais e, assim, 

participar do processo de disrupção da mobilidade.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/vendas-do-brasil-para-a-argentina-devem-recuar/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27993/congresso-sae-busca-respostas-sobre-o-futuro-da-mobilidade


Esta foi a mensagem de Mauro Correia, presidente da Caoa e da SAE Brasil, na 
abertura da 27ª edição do congresso da entidade, que começou na segunda-feira, 3, 
em São Paulo, e vai até a quarta-feira, 5. O evento, que diminuiu de tamanho nos 

últimos anos, acontece em paralelo com a Expo Alumínio. 
 

Apesar de ser voltado a engenheiros automotivos, o Congresso SAE repete um 
movimento em curso em todo o setor automotivo ao abordar a mobilidade de forma 

mais ampla, indo além da área de pesquisa e das novas tecnologias para focar no 
desenvolvimento de soluções centradas nas pessoas.  
 

O objetivo é atender a uma crescente demanda regional, acompanhando a projeção 
de que 90% da população da América Latina vai viver em centros urbanos até 2020.  

 
Outra projeção destacada no evento é de que, nos próximos 30 anos a população 
global vai aumentar consideravelmente, para 9,8 bilhões de pessoas - mais um 

movimento que vai pressionar a evolução da maneira como as pessoas se deslocam.  
 

“Garantir mobilidade é oferecer qualidade de vida. A indústria automotiva 

tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Precisamos 
participar dele e gerar a disrupção. O futuro da engenharia automotiva é 

promissor”, defendeu o Correia. 
 

Richard Schwarzwald, presidente do Congresso SAE 2018 e diretor de qualidade da 
FCA para a América Latina, concorda. Ele diz que ficou para trás a era da indústria 
automotiva fechada, restrita.  

 
“A mobilidade urbana é outra se compararmos ao que vivemos há poucos anos. Os 

veículos são hoje plataformas digitais”, diz. Dan Ioschpe, líder do Sindipeças, resgatou 
o discurso que fez durante a apresentação do programa Inova Sindipeças, que busca 

arejar a cadeia de produção automotiva com novas tecnologias e modelos de negócio.  
 
 

ROTA 2030 IMPULSIONA INOVAÇÃO 

 
“As mudanças vão acontecer em velocidade maior do que estamos esperando”, 
afirmou, citando uma esperada evolução do carro autônomo, eletrificado e conectado. 

Ele, assim como Correia, entende que o Brasil precisa contribuir e participar da 
transformação.  

 
“A engenharia poderá gerar valor para mobilidade”, diz. Segundo Ioschpe, com o Rota 
2030, novo conjunto de regras para o setor automotivo, as empresas da cadeia 

produtiva têm mais oportunidades de acessar verbas para investir em inovação e na 
própria reinvenção para que se mantenham relevantes neste novo cenário.  

 
Antonio Megale, presidente da Anfavea, lembrou no evento que, com o Inovar-Auto, 
a política automotiva que valeu entre 2013 e 2017, a indústria automotiva melhorou 

em 15,4% a eficiência energética dos carros vendidos no Brasil. “Isso gera economia 
de R$ 7 bilhões em consumo de combustível para o consumidor anualmente”, calcula.  

 
Ainda que o novo programa não seja a solução perfeita, capaz de atender a todas as 

demandas do setor automotivo, o executivo entende que a solução já traz uma grande 
vantagem ao garantir mais previsibilidade às empresas instaladas no Brasil, com um 
cronograma para a adoção de novas tecnologias de segurança e metas claras e de 

longo prazo de melhoria da eficiência energética.  
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Motos atingem o melhor momento de vendas de 2018 

04/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 04-09-2018) 

 
Com quase 88,9 mil unidades, agosto registrou média diária próxima a 3,9 

mil unidades  
 

 
 

 
 

 
 

 
A venda de motos em agosto somou 88,9 mil unidades e alta de 16,6% sobre julho. 
Este foi também o melhor mês em emplacamento de motocicletas desde abril de 2016. 

Com 23 dias úteis, agosto registrou uma média diária próxima a 3,9 mil unidades, 
acima da projeção de 3,6 mil feita pelos fabricantes. Os números foram divulgados 

pela Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários. 
 
No acumulado do ano foram lacradas 622 mil motos, 8,4% a mais que nos mesmos 

oito meses de 2017. Sozinha a Honda respondeu por 494,7 mil unidades no período. 
Cresceu 10% na comparação interanual e ganhou mais de um ponto porcentual de 

participação, respondendo atualmente por 79,5% das vendas do setor.  
 
As quatro motocicletas mais vendidas do Brasil são Honda. A CG 160 permanece como 

líder de mercado e teve 166,5 mil unidades licenciadas no período, o equivalente a 
mais de um quarto do total de licenciamentos do ano.  

 
A Yamaha teve 83,9 mil motos emplacadas no período e registrou alta de 9,8%. Sua 
fatia de mercado é bem menor, 13,5%. As vendas da BMW em 2018 superaram as 

4,5 mil unidades no acumulado até agosto e a montadora cresceu 9% sobre iguais 
meses do ano passado.  

 
A Kawasaki anotou 3,8 mil unidades e registrou alta de 21,9%, bem acima da média 
de mercado, como resultado da entrada de novos modelos em sua rede de revendas. 

 

 Volvo Cars bate recorde de vendas no País 

04/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 04-09-2018) 
 

 
O Volvo XC40: mais de um quarto das vendas recordes da marca sueca no 

Brasil 
 

Com 4.054 carros emplacados de janeiro a agosto, a Volvo Cars vive o seu melhor 
ano de no Brasil. O recorde já registrado nos primeiros oito meses de 2018 deve 
fazer a marca sueca superar o objetivo para o ano todo, de 6 mil unidades.  

 
O sucesso é atribuído especialmente à sua linha de três SUVs que este ano ganhou a 

companhia do XC40, o menor deles, que já representa mais de um quarto das vendas 
da Volvo no País, com 1.262 emplacamentos até agosto passado.  
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Mas o Volvo mais vendido aqui – e na história da fabricante sueca no Brasil – foi o SUV 
médio XC60, que completou seu primeiro ano inteiro de mercado com 1.760 unidades 
comercializadas em oito meses.  

 
Os pouco mais de 4 mil Volvo vendidos de janeiro a agosto deste ano já representam 

volume 85% maior do que o verificado em igual período de 2017 – e 16% acima do 
que a marca vendeu em todos os 12 meses do ano passado. Somente em agosto, a 

Volvo emplacou 778 carros (mais da metade, 474, foram XC40), recorde histórico 
mensal, em alta de 121% sobre o mesmo mês de 2017.  
 

O maior e mais caro dos Volvo, o SUV de grande porte XC90, também teve 
desempenho recorde, com crescimento de 110% nas vendas em oito meses, com 579 

unidades vendidas.  
 

Randon premia Goodyear, CBA e Formale em 1º prêmio de fornecedores 

04/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 04-09-2018) 
 

 
A partir da esq.: Sérgio de Carvalho, Daniel Randon, Ricardo Carvalho (CEO 
da CBA), Benedito Faria (diretor da Goodyear), Levi Fornasieri (diretor da 
Formale), David Randon, Marcelo Kuver, Alexandre Gazzi (Foto: Cleiton 

Thiele) 
 

Supplier Awards estreia com três categorias e terá edição anual  
 

As Empresas Randon realizaram a primeira edição de seu prêmio de fornecedores 
Supplier Awards, que estreou com três categorias. Goodyear, CBA (Companhia 

Brasileira do Alumínio) e Formale foram as vencedoras desta primeira edição. O prêmio 
inédito fez parte da programação do Empresas Randon Summit, encontro de 

fornecedores realizado pela companhia, que renovou o conceito do encontro ao unir 
conceitos de inovação da semana de segurança, qualidade e produtividade. 
 

Atualmente, a Randon possui uma carteira de fornecedores composta por quase 4,5 
mil empresas de 34 países, considerando todos os diferentes portes e ramos de 

atuação. Deste total, 105 foram representadas na cerimônia de premiação, das quais 
quinze de origens como China, Índia, Canadá e Estados Unidos. 
 

“É um momento para dividir com os fornecedores a nossa visão de futuro, 
compartilhar as nossas estratégias quanto a compras corporativas e 
apresentar o que desejamos dos nossos fornecedores”, afirma o diretor de 

compras corporativas, Marcelo Kuver. 

 

OS PREMIADOS 

 

Em sua estreia, o prêmio de fornecedores da Randon elencou três categorias: 
Competitividade e redução de custo; Inovação e tecnologia e por fim Sustentabilidade 
com foco no processo produtivo. Segundo e empresa, a ideia é tornar o prêmio uma 

prática anual, evoluindo tanto nos critérios quanto nos quesitos de reconhecimento. 
 

Na primeira categoria, a Formale conseguiu a melhor avaliação com o projeto de 
plaquetas para fabricação de pastilhas de freio e consolidação de volume. Já a CBA, 
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Companhia Brasileira do Alumínio, foi reconhecida como a melhor em inovação pela 
alteração de liga do alumínio, largura da chapa e espessura, gerando redução de peso 
e de custo.  

 
Por sua vez, a Goodyear venceu na terceira categoria graças à sua gestão de recursos 

hídricos na fábrica, com tratamento de água captada do rio, na sua utilização pelo 
processo produtivo e na devolução para o rio, com a água totalmente tratada.  

 

Agosto é o melhor mês em vendas de veículos desde janeiro de 2015 

04/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 04-09-2018) 

 

 
Emplacamentos passam das 248,6 mil unidades, aponta Fenabrave  
 

O mercado de veículos registrou em agosto o melhor mês de vendas em mais de 
três anos e meio: os licenciamentos de leves e pesados atingiram volume de 248,6 

mil unidades no período, o maior volume desde janeiro de 2015, quando os 
emplacamentos somaram 253,8 mil unidades.  

 
O desempenho de agosto superou, inclusive, o resultado de dezembro do mesmo 2015 
(227,9 mil veículos), o mês tradicionalmente mais forte do ano. Os dados foram 

divulgados na segunda-feira, 3, pela Fenabrave, entidade que representa o setor de 
distribuição no Brasil. 

 
 O desempenho de agosto como o melhor mês dos últimos três anos já era esperado 
pela indústria, conforme foi antecipado pelo presidente da Anfavea, Antonio Megale, 

durante o Workshop Planejamento 2019, realizado na última semana por 
Automotive Business. 

 
O resultado representou aumento de 14,3% sobre o desempenho verificado em julho, 

quando as vendas atingiram 217,4 mil unidades. Sobre agosto de 2017, o incremento 
é semelhante, de 14,8%. 
 

A média diária de vendas também cresceu: foram 10,8 mil unidades para cada um dos 
23 dias úteis de agosto. Em julho, que teve um dia útil a menos, a média foi de 9,8 

mil. 
 
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, embora o cenário político 

esteja indefinido, o que para ele impede de ter uma visão mais clara sobre seus efeitos 
na economia pelos próximos meses, o mercado tem se comportado da forma esperada. 

 

“A primeira quinzena de agosto já demonstrava um aquecimento nas vendas 
em comparação com o mês anterior. Este desempenho positivo tem como 

pilares a estabilidade dos índices de confiança e da inadimplência no setor 
da distribuição”, disse o presidente da Fenabrave. 

 
 

Segundo a Fenabrave, as vendas de automóveis em agosto cresceram quase 16% 
contra julho, ao totalizar 203,9 mil carros novos. Já no comparativo de agosto do ano 

passado, houve aumento de 12,7%. 
 

No segmento de comerciais leves também houve avanço nos dois comparativos: as 
vendas aumentaram 8,7% sobre julho e 21,9% sobre agosto de 2017. Com isso, o 
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segmento de veículos leves encerrou o mês com um total de 239,2 mil unidades, entre 
automóveis e comerciais leves, alta de 14,7% sobre as 208,5 mil unidades emplacadas 
de julho e incremento semelhante de 14% sobre mesmo mês do ano passado. 

 
O resultado do agosto ajudou a manter o crescimento que tem sido visto no segmento 

de veículos leves ao longo de 2018: no acumulado de oito meses, as vendas fecharam 
em 1,57 milhão de veículos, considerando automóveis e comerciais leves, volume 

14,1% maior que o registrado há um ano, quando o mercado emplacou 1,37 milhão 
de veículos novos.  
 

Caoa Chery trabalha para reconstruir a imagem da marca 
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Tiggo 2 automático está na rede desde o fim de junho e já responde por 60% 

das vendas do modelo 
 

Ampliação da rede, valorização do usado e atenção ao pós-venda fazem parte 
da estratégia  
 

A Caoa Chery vem adotando ações para reconstruir a imagem da marca chinesa 

desde a formação da joint venture entre as duas empresas, anunciada em novembro 
do ano passado (veja aqui). Uma delas é a ampliação da rede, que passou de 25 para 

as atuais 47 unidades.  
 

“São 25 concessionárias independentes e 22 da Caoa”, diz o CEO da Caoa 

Chery, Márcio Alfonso. 

 
Outro ponto é a valorização do carro usado: “Estamos pagando entre 85% e 90% da 

tabela Fipe e conseguimos seguros com propostas competitivas”, afirma Alfonso. 
 
Ele recorda que o pós-venda é essencial nesse processo de reconstrução da marca e 

promete preços adequados para peças, serviços e garante que a companhia está 
investindo no treinamento de rede, que até o fim do ano deverá somar 60 

concessionárias.  

NOVOS MODELOS 

 
No fim de março a empresa lançou no Brasil o Tiggo 2, primeiro utilitário esportivo 

Chery fabricado no Brasil. No fim de junho chegou a versão automática do modelo. 
Para novembro está previsto o Arrizo, um sedã maior que o Honda City e menor que 
o Civic. O modelo também será montado em Jacareí (SP), assim como ocorre 

atualmente com o Tiggo 2 e o hatch QQ. 
 

Até o fim do ano ou início de 2019 a Chery lançará mais um SUV, o Tiggo 4, este 
produzido em Anápolis (GO), na mesma unidade onde são montados veículos Hyundai 

como os caminhões HR e HD 80 e os utilitários esportivos iX35 e New Tucson.  
 
Em 2019 começa também em Anápolis a produção do Tiggo 7.  
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COMO É O TIGGO 2 AUTOMÁTICO 

 
 

 
Tiggo 2 automático tem bom nível de equipamentos, mas câmbio de 4 

marchas resultou em letra D no programa de etiquetagem 
 

O destaque da versão automática do Tiggo 2 é o preço, que começa em R$ 66.990 e 
chega a R$ 69.990. Outra vantagem é o bom nível de equipamentos, que desde a 
versão Look, de entrada, inclui piloto automático, central multimídia com 

espelhamento para Android/IOS, ar-condicionado automático, câmera de ré, sensores 
traseiros de estacionamento e rodas de liga leve de 16 polegadas.  

 
Tem também cintos de três pontos para todos os passageiros, sistema Isofix para 
cadeirinhas infantis, monitoramento de pressão dos pneus, alarme, banco do 

motorista e volante com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores com ajuste 
elétrico.  

 
A opção topo de linha, Act, recebe ainda assistente de partida em rampa, controles 
eletrônicos de tração e estabilidade, teto solar elétrico e revestimento de couro. O 

motor para o carro automático é o mesmo que equipa o manual, 1.5 flex com até 115 
cavalos quando abastecido com etanol. O concorrente mais próximo do Tiggo 2 é o 

JAC T40, que começa em R$ 70.990 e tem motor 1.6 a gasolina de 138 cv.  
 
Pesa contra o Tiggo 2 automático seu câmbio de apenas quatro marchas sem a opção 

de mudanças manuais: “Uma de nossas preocupações era ter produtos bem 
escalonados em preço e estamos entrando com um bom custo-benefício”, estima o 

gerente de marketing e produto, Henrique Sampaio. Segundo a Chery, a transmissão 
é fornecida pela Aisin.  

 
Uma desvantagem considerável ocorre no consumo de combustível. Pelo programa 
de etiquetagem do Inmetro o Tiggo 2 automático recebeu a letra D na comparação 

relativa à categoria e C no confronto geral. Com etanol ele fez 6,9 km/l na cidade e 
8,2 km/l na estrada. Com gasolina foram 10 km/l em uso urbano e 11,9 km/l em 

rodovia.  
 

Vendas de pesados avançam 42% no ano 
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Caminhões puxam crescimento com emplacamentos 50% maiores no 

comparativo anual  
 

As vendas de veículos pesados tiveram novo desempenho positivo com o 
fechamento de agosto: no acumulado dos oito meses do ano, os emplacamentos 

cresceram mais de 42% na comparação com mesmo período do ano passado, ao 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27990/vendas-de-pesados-avancam-42-no-ano


atingir volume de 57,7 mil unidades, entre caminhões e ônibus, contra resultado de 
um ano atrás, quando o volume foi de 40,5 mil, segundo dados divulgados na segunda-
feira, 3, pela Fenabrave, entidade que reúne o setor de distribuição.  

 
Em agosto, o setor de pesados viu as vendas crescerem 4,8% sobre julho: foram 9,3 

mil contra as 8,9 mil do mês anterior, entre caminhões e ônibus. No comparativo 
anual, sobre agosto de 2017, há um incremento expressivo de quase 41%. 

 
Com 46,6 mil unidades licenciadas, o segmento de caminhões encerrou o período 
janeiro-agosto com vendas 50,7% maiores do que iguais meses do ano passado. Só 

em agosto, foram emplacados 7,4 mil veículos de carga pesados, alta de 11,6% sobre 
julho (6,66 mil) e avanço de 54,3% na comparação com mesmo mês de 2017, quando 

este mercado viu apenas 4,8 mil uinidades ingressarem na frota.  
 
Nos ônibus há crescimento de 16% das vendas no acumulado do ano: de janeiro a 

agosto, foram vendidos pouco mais de 11,3 mil chassis. Em agosto, há uma queda de 
das vendas na passagem de julho para agosto, que diminuíram 14,6%: foram 2,2 mil 

para 1,9 mil unidades. Contudo, na comparação com agosto de 2017, os negócios de 
chassis avançaram 16,1% ao alcançar os 11,3 mil unidades.  
 


