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CHINA
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PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NA ARGENTINA CRESCE QUASE 10% GRAÇAS AO BRASIL



GRUPO PSA VAI VENDER CARROS COM ASSISTENTE DE VOZ EM 2020
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CNI defende diversificação da pauta exportadora para a China
06/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 05-09-2018)
CNI defende diversificação da pauta exportadora para a China
Embora o país asiático seja o principal destino das exportações brasileiras, 81% desse
comércio está concentrado em produtos básicos. O tema está em debate no seminário
Brasil-China, promovido pela Folha de S. Paulo

Soja e minérios correspondem a 62% das exportações do Brasil para a China
O diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Carlos Abijaodi, defendeu nesta quarta-feira (5), medidas que contribuam para a
diversificação da pauta exportadora do Brasil para a China.
Durante o Seminário Brasil-China, promovido pela Folha de S. Paulo, ele afirmou que,
embora a China seja o principal destino das exportações brasileiras, com 21,81%
vendido pelo Brasil para o exterior, 81% desse comércio está concentrado em produtos
básicos. Soja e minérios correspondem a 62% das exportações.
“Nos últimos 10 anos, o comércio entre Brasil e China passou por grandes
transformações. A China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Agora, temos
de analisar o conteúdo de nossa pauta exportadora. Nosso superávit de US$ 20 bilhões
com a China está concentrado em commodities”, disse Abijaodi, durante o evento que
vai até esta quinta-feira (6), em São Paulo.
AGENDA - O diretor defendeu a redução de restrições às exportações brasileiras na
China. Segundo ele, a agenda da indústria brasileira inclui medidas nas áreas de
acordos; barreiras comerciais; investimentos; facilitação e desburocratização de
comércio; defesa comercial; e promoção de negócios.“Não é suficiente diversificar.
Existe uma série de restrições que precisamos derrubar para ampliar esse comércio”,
afirmou.
Abijaodi citou, por exemplo, que a China aplica tarifas de até 30% ao suco de laranja
brasileiro e de até 22% ao café solúvel. Ele afirmou que há ainda uma demora na
habilitação de plantas para frigoríficos brasileiros. “Precisamos também remover
barreiras aos investimentos do Brasil na China”, disse.
ACORDOS - Na avaliação do diretor, uma medida que poderia contribuir para a
desburocratização do comércio exterior entre Brasil e China seria a adoção de Acordo
de Reconhecimento Mútuo dos programas de Operadores Logístico Autorizados dos
dois países. O programa simplifica os procedimentos aduaneiros no comércio entre
empresas, reduz burocracia e contribui para acelerar a cadeia produtiva.
O Brasil possui Acordo de Reconhecimento Mútuo vigente com o Uruguai e planos de
trabalhos com Bolívia, Estados Unidos, Argentina e México. Para a CNI, iniciativa
similar poderia ser adotada com a China, que também celebrou esse tipo de acordo
com outros países, como Cingapura, Coréia do Sul, Hong Kong, Suíça, e União
Europeia.

A CNI também defende a celebração de um acordo de previdência social entre os dois
países. Esse acordo possibilitará o reconhecimento das contribuições à previdência
social dos nacionais de cada um desses países, beneficiando não apenas as empresas
atuantes nos mercados brasileiro e chinês, mas principalmente seus funcionários.
Outra medida para melhorar o ambiente comercial seria a facilitação de viagens, com
a isenção mútua de vistos de curta duração para fins de negócios. Na visão da indústria
brasileira, a mobilidade de pessoas tem sido fundamental para a competitividade das
empresas. Esse processo pode contribuir, por exemplo, para que as companhias
possam acessar mercados no exterior, encontrar especialistas para seus projetos,
interagir com clientes, parceiros e investidores, gerenciar diferentes equipes e
implementar seus planos de internacionalização.
GUERRA COMERCIAL – Carlos Abijaodi avaliou que, com a guerra comercial entre
EUA e China, o Brasil, assim como outros países, deve perder em função do aumento
do protecionismo. No entanto, o Brasil pode também encontrar oportunidades, ao
substituir atuais fornecedores do comércio bilateral EUA-China.
Cálculos da CNI mostram que a oportunidade para o Brasil no mercado norteamericano se dá com a possibilidade de exportação de 131 novos produtos para os
Estados Unidos, como máquinas e aparelhos mecânicos, plásticos e derivados e
veículos. Pelo lado chinês, o Brasil pode passar a exportar 121 produtos para a China,
da lista dos 469 produtos industriais e agrícolas sobre os quais a China aplicará tarifa
adicional para os Estados Unidos.
“Ressalto que tudo isso é teórico. Estudamos à luz de estatística. O mercado, na
prática, pode ter comportamento distinto porque vai haver maior número de
exportadores querendo exportar para a China e os Estados Unidos”, disse. Abi jaodi
observou também que, como haverá um desvio de comércio, o Brasil deve ficar atento
porque ouros produtos poderão ser trazido para a América Latina.
Para executivos, Brasil deve investir em acordo de longo prazo com a China
06/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Órgãos do governo e empresas precisam atuar juntos para fortalecer diálogo
com país asiático

Roberto Brant, presidente do Instituto CNA da Confederação da Agricultura e Pecuária
- Reinaldo
Apesar de ser o principal destino das exportações brasileiras, a China impõe grandes
barreiras a produtos comercializados pelo agronegócio nacional. É o caso da recente
salvaguarda do açúcar, que elevou a taxa de importação do produto em 2017, e da
sobretaxa aplicada ao frango brasileiro sob alegação de prática de dumping, nome
dado ao expediente de vender produtos a preços inferiores aos praticados no mercado.
Para fortalecer os laços comerciais com o país e impedir outras ocorrências como
essas, o governo brasileiro deve investir em um acordo de cooperação a longo prazo
que priorize a China dentre todos os demais parceiros comerciais e que traga garantias
de retorno desse investimento no futuro.

A medida foi uma das principais conclusões discutidas nesta quarta-feira (5) em
debate durante o seminário Brasil-China, organizado pela Folha, com patrocínio da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), da
distribuidora Caoa Chery e do Banco Modal e apoio da Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
Segundo Roberto Brant, presidente do Instituto CNA da Confederação da Agricultura
e Pecuária, os interesses de ambos os países devem convergir cada vez mais com o
tempo, o que torna mais necessária a cooperação a longo prazo.
“A China terá necessidade de aumentar a importação por restrições físicas, sua
estrutura agrícola impede que haja um grande crescimento da produção no futuro.”
Brant também recomendou que o Brasil evite tomar grandes iniciativas baseadas na
atual guerra comercial entre Estados Unidos e China. Trata-se de um cenário efêmero,
avalia, que pode sofrer alterações a qualquer instante e tem potencial para prejudicar
qualquer investimento que o país venha a fazer baseado nesse contexto.
Eduardo Leão, diretor-executivo da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica),
reforçou ainda a importância do respaldo da iniciativa privada em um acordo do
gênero. A atuação conjunta de governo e empresas torna o Brasil mais forte para
dialogar com o país asiático.
Essa integração já ocorreu no caso da salvaguarda de importação do açúcar, afirmou
Leão. Na semana passada, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) divulgou decisão
de consultar a Organização Mundial do Comércio (OMC) para questionar a sobretaxa
aplicada pela China.
“A Camex teve uma postura ousada. Na nossa avaliação [da Unica], foi uma atitude
louvável visando o bem da indústria brasileira.”
Hoje é inviável entrar no mercado chinês sem nenhum respaldo, disse Marcio de
Oliveira, responsável pelo setor de concessões do Banco Modal. Caso não haja apoio
por parte do governo brasileiro, um bom caminho é atrair investidores chineses para
o capital da companhia, diz ele.
“Fizemos essa sugestão a uma empresa que queria exportar café para a China. Com
a parceria, eles teriam alguém que já conhece o mercado lá. Se outras seguirem o
método, pode facilitar a distribuição e consumo do café brasileiro no país, que tem um
potencial enorme.”
Outra dica importante para as empresas nacionais, afirmou Oliveira, é investir no
controle sanitário da produção. “Algumas empresas menores não cuidam dessa parte,
que é muito relevante para o mercado chinês.”
A mesa de debate foi mediada pelo jornalista da Folha Mauro Zafalon. O seminário
continua nesta quinta-feira (6) a partir das 8h30, no Rooftop 5 & Centro de
Convenções (rua Coropé, 88, Pinheiros), em São Paulo.
Custo da indústria brasileira sobe e reduz competitividade do país frente aos
10 principais parceiros comerciais
06/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 05-09-2018)
Estudo da CNI mostra que o aumento se deve, sobretudo, à valorização do dólar frente
ao real em 2017. Expectativa é que a competitividade aumente em 2018 com o
crescimento da produtividade e a mudança no câmbio

Entre 2007 e 2017, indústria brasileira perdeu competitividade em relação a países
como Estados Unidos, Argentina e México
Os custos com o trabalho no Brasil subiram mais do que nos principais parceiros
comerciais do país. No ano passado, o custo unitário do trabalho efetivo (CUT efetivo),
que compara o custo médio do trabalho, em dólares, para fabricar um produto
manufaturado no Brasil com o dos 10 principais parceiros comerciais do país,
aumentou 5,4%. A informação é do estudo Indicadores de Competitividade-Custo, da
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Entre 2007 e 2017, o CUT efetivo do Brasil teve alta de 13,1%, indicando perda de
competitividade da indústria brasileira em relação às indústrias de Estados Unidos,
Argentina, Alemanha, México, Japão, França, Itália, Coreia do Sul, Países Baixos e
Reino Unido.
“Para 2018, a expectativa é que a competitividade volte a crescer (ou seja, que o CUT
efetivo volte a cair). Tanto a produtividade do trabalho, que continua a crescer no
Brasil, como a taxa de câmbio, que reverteu a tendência de apreciação, devem
contribuir positivamente para a competitividade da indústria brasileira”, prevê a CNI.
A evolução do indicador depende da variação do salário médio real e da produtividade
do trabalho no Brasil, em comparação com a evolução nos principais parceiros
comerciais do país, bem como da variação das taxas de câmbio real entre a moeda
brasileira e as moedas dos parceiros. Assim, o CUT efetivo aumenta quando o salário
no Brasil cresce mais do que nos países parceiros, a produtividade sobe menos do que
nos parceiros e a moeda brasileira se valoriza diante do dólar.
Em 2017, o salário médio real na indústria brasileira subiu 2,7% na comparação com
a média dos demais parceiros comerciais. “Os maiores aumentos do salário médio real
do Brasil, com relação ao salário médio real de seus principais parceiros comerciais,
foram registrados na comparação com os Países Baixos (4,2%), a Coreia do Sul (4,1%)
e a Itália (3,8%)”, afirma o estudo.

PRODUTIVIDADE - Ainda no ano passado, a produtividade do trabalho na indústria
brasileira aumentou 2,3% em relação à média dos principais parceiros comerciais.
Subiu 5% em relação à do México, 3,8% à da Itália e 3,7% à dos Estados Unidos. Mas
caiu 1,3% em relação à da indústria sul coreana.
O aumento do salário médio real efetivo (2,7%) foi maior do que o da produtividade
(2,3%) e contribuiu para a perda de competividade do Brasil. No entanto, o principal
determinante para a perda de competitividade em 2017 foi a valorização do real de
5% diante da cesta de moedas dos principais parceiros comerciais do Brasil.
Na década entre 2007 e 2017, o salário médio real efetivo da indústria brasileira
aumentou 16,3%, a produtividade do trabalho efetiva caiu 1,8% e o real se
desvalorizou 4,5% em relação à cesta de moedas dos principais parceiros do país.
Com isso, o CUT efetivo do período cresceu 13,1%.
“A análise da evolução do CUT efetivo mostra que o aumento da competitividade de
um país depende do aumento da produtividade das empresas e do equilíbrio fiscal”,
afirma o gerente-executivo de Pesquisas e Competitividade da CNI, Renato da
Fonseca. Ele explica que o crescimento da produtividade é decisivo para o aumento
dos lucros e dos salários e para a redução dos preços dos produtos brasileiros em
relação aos estrangeiros. “A estabilidade do ambiente macroeconômico gera confiança
e reduz a volatilidade da taxa de câmbio e, consequentemente, da competitividade”,
completa.
O CUT efetivo é construído com base nos custos unitário do trabalho (CUTs) real em
dólar do Brasil e de seus principais parceiros comerciais. O CUT representa o custo
com trabalho para a produção de uma unidade de produto, por exemplo, um televisor,
um carro ou mesmo um lápis. O custo unitário do trabalho relativo (CUT relativo) de
um país é o CUT do país dividido pelo CUT de outro país, ambos em dólar real.
“Por exemplo, o CUT relativo Brasil-Argentina compara a evolução do CUT do Brasil
com o CUT da Argentina, ambos em dólar real. Um aumento no CUT relativo BrasilArgentina mostra que ficou mais caro produzir no Brasil do que na Argentina”, explica
o estudo.
Dólar acima de R$ 4 deve forçar importadoras a revisar as projeções
06/09/2018 – Fonte: DCI (publicado em 05-09-2018)
Apesar do melhor resultado desde dezembro de 2015, empresas entendem que a
escalada da moeda norte-americana terá um forte impacto nos novos estoques e
repasses para o consumidor

Apesar do crescimento das vendas motivado por uma demanda reprimida durante a
crise, os importadores de veículos estão preocupados com o dólar, que ameaça as
previsões de alcançar 40 mil carros licenciados em 2018.

Em agosto, os licenciamentos de veículos importados cresceram 34,7% em
comparação com o mesmo mês de 2017, alcançando 3,8 mil unidades. Já no
acumulado de 2018, foram 24,9 mil automóveis vendidos, volume 32% superior ao
que foi registrado de janeiro a agosto do ano passado.
Contudo, o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), Paulo Ferreira, diz que são os estoques
feitos no passado que estão garantindo o avanço atual das vendas. Vendendo o
estoque que temos hoje, não há como repor sem repassar o custo para o consumidor
com o dólar no patamar atual”, afirma o dirigente.
Para ele, será muito difícil vender carros comprados do exterior com um dólar acima
de R$ 4,00. “Não há mais aquela demanda reprimida do passado, só o que existe é
uma frota envelhecida, porque a decisão de comprar um automóvel novo foi adiada
após a crise. Com a melhora da economia, o consumidor pode ficar mais à vontade
para se atualizar, mas vai demorar para isso acontecer”, avalia.
A meta de chegar a 40 mil unidades licenciadas, na opinião de Ferreira, é muito difícil
de ser alcançada faltando menos de quatro meses para o fim do ano e em meio à
depreciação do câmbio e à queda da renda média da população. “Se fizermos uma
revisão, devemos informar nos próximos dois meses”, assinala.
Ferreira lembra que o País tem um contingente de 13 milhões de desempregados, que
pode chegar a 23 milhões considerando aqueles que desistiram de procurar emprego.
“Renda, desemprego e queda da confiança do consumidor não permitem que o setor
cresça muito.”
Em nota, o presidente da Abeifa, José Luiz Gandini, apontou que agosto foi o melhor
mês desde dezembro de 2015, mas que isso foi conseguido com muito sacrifício dos
importadores. “Todos tiveram que segurar preços promocionais mesmo com o dólar
no patamar de R$ 4,10.”
Câmbio
O vice-presidente da entidade considera que o patamar ideal do dólar para os
importadores de veículos seria entre R$ 3,20 e R$ 3,60, mas levando em consideração
o que dizem os analistas, esses valores estão bastante distantes da realidade.
Conforme o gerente de câmbio na Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, se as
previsões no início do ano eram de que o câmbio fecharia 2018 em R$ 3,50, já não é
mais nenhum absurdo imaginar que a moeda norte-americana possa bater R$ 4,50
em dezembro.
“A insegurança sobre quem será o vencedor das eleições e se ele vai aderir ou não a
reformas básicas como a previdenciária e a tributária está assustando os investidores”,
defende. Para ele, o cenário cada vez mais provável de segundo turno entre os
candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), tidos como mais
intervencionistas, é o pior dos mundos para o mercado financeiro. “O mercado está
tentando se proteger de uma surpresa desagradável. Podemos ficar mais quatro ou

cinco anos esperando por um salvador da pátria dependendo do resultado do pleito de
outubro”, destaca.
Além disso, o momento econômico dos países emergentes também estaria
contribuindo para uma aversão ao risco por parte dos investidores. “A Turquia teve
um problema sério de desvalorização da lira e logo depois ocorreu algo parecido com
a Argentina. Como o país vizinho é o maior parceiro comercial do Brasil, é difícil afastar
o risco de contágio.”
Tecnologia é vital para comércio exterior crescer
06/09/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 04-09-2018)

Estudo aponta que itens de alta complexidade são necessários para manter e ampliar
mercados
Para que a economia do Grande ABC garanta sua sobrevivência, é urgente a
necessidade de agregar valor ao processo produtivo. E a tecnologia é o caminho tanto
para realizar a manutenção de seus pilares, fixados no setor automotivo, como para
buscar a ampliação dos negócios em outros ramos.
Atualmente, a balança comercial do Grande ABC depende, majoritariamente, de
produtos de média tecnologia, feitos a partir de processos que requerem níveis
moderados de pesquisa e desenvolvimento, mão de obra especializada e que são
confeccionados em massa. Por exemplo, veículos e peças, motores e maquinário
industrial. Do total dos itens exportados, 77,14% integram essa categoria e, dos
importados, 49,38%.
Ao mesmo tempo, a venda de produtos de alta tecnologia a outros países é minoria
(2,86%), e a compra tem volume significativo (11,12%). Entram na classificação itens
que demandam alto grau técnico de especialização e dependem de infraestrutura
tecnológica sofisticada, como equipamentos de telecomunicação, turbinas, itens
aeroespaciais, farmacêuticos e eletroeletrônicos.
Esse cenário é explicado pela concentração da indústria automobilística na região, que
demanda mais produtos de média tecnologia. Especialistas, porém, alertam para o
desafio de aumentar a participação de tecnologia no desenvolvimento local para
melhorar as relações comerciais e elevar o faturamento das indústrias regionais.
Os dados foram levantados pelo Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas,
Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano)
e compreendem os anos de 2007 e 2017. Ao longo dessa década, os itens de alta
tecnologia diminuíram sua participação nas exportações de 3,43% para 2,86%, o que
representa movimentação de US$ 154 milhões.
“Temos de ousar inserir o nosso parque exportador, especialmente da indústria, nessa
parte mais nobre do comércio exterior, que tem alta complexidade tecnológica. É uma
área que precisa crescer, apesar de não ser inexpressiva. Temos 2,86%, mas podemos
almejar ser 15%. Precisamos fixar metas em dez, 15 e 20 anos e reunir programas e
instrumentos para que essa meta se viabilize”, avaliou o professor da Escola de
Negócios da USCS e coordenador do Conjuscs, também responsável pelo estudo,
Jefferson José da Conceição.

O mestrando Gustavo Kaique Ataújo Monea, um dos autores da pesquisa, reforçou
que o valor agregado está dentro da exportação de alta tecnologia, o que deve gerar
maior renda para a região. “Apesar de termos projeção de crescimento, com a chegada
da indústria aeroespacial Saab (que em São Bernardo vai chamar SAM – Saab
Aeronáutica Montagens, e vai fabricar partes de aviões-caça), ainda não evoluímos.
O debate é saber como vamos conseguir caminhar, porque a nossa balança comercial
é praticamente a mesma há dez anos. É muito importante sair disso, porque daqui a
pouco a nossa indústria não vai conseguir competir na mão de obra (diante do avanço
da tecnologia)”, observou. Por exemplo, mesmo em uma montadora, se a filial da
região não agregar valor ao produto, ele pode ser levado a outra planta brasileira ou
para unidade na América Latina.
“Nossa região tem participação que oscila entre 2,5% e 3,5% nas exportações do País,
número que depende muito do setor automotivo. É preciso aumentar tanto as vendas
de média como as de alta complexidade.
Para isso, uma série de políticas é necessária, como câmbio favorável, apoio de
infraestrutura e até a construção de multinacionais brasileiras, o que favorece
aumentar a exportação e ter domínio tecnológico do processo produtivo”, disse
Conceição.
Em contrapartida, nas importações houve aumento no volume de produtos de alta
tecnologia, de 9,37% em 2007 para 11,12% em 2017, o que corresponde a US$ 455
milhões. E parte do que é comprado poderia ser desenvolvida no País, e até no Grande
ABC.
Indústria da Saúde pode ser oportunidade
Entre os caminhos para mudar cenário apontado no estudo estão o desenvolvimento
de políticas públicas na região. Embora haja via de mão dupla entre exportações e
importações, a recomendação é que as de alta tecnologia sejam desenvolvidas e
discutidas regionalmente.
Para o professor e coordenador do Conjuscs, Jefferson José da Conceição, seria
necessário criar grupo de trabalho envolvendo poder público, empresas e as
universidades para a organização das cadeias produtivas. Ele cita que as empresas do
setor da Saúde são fundamentais para que haja este adensamento, e que elas podem
representar uma nova oportunidade para a região.
“Trata-se de uma área vital para o País porque diz respeito à necessidade das pessoas,
e gera um deficit de pagamentos muito grande, principalmente nas importações de
equipamentos e materiais, porque pagamos bastante royalties”, analisou Conceição.
“A partir desse grupo de trabalho é possível identificar novos mercados para o Grande
ABC, como uma indústria que também pode ter destaque, a exemplo da automotiva e
da Defesa. Temos uma excelência acadêmica de formação e pesquisa, e
conseguiríamos montar um plano de substituição de importações.”
A mestranda Gisele Yamauchi, que também fez parte do estudo e integra o Conjuscs,
destacou que a quarta revolução industrial, que prega o uso da tecnologia como aliada
da automação, precisa ser discutida e aplicada no Grande ABC.
“Com o desenvolvimento da indústria 4.0 em outros países, como a Alemanha, que já
estão muito à frente do Brasil, torna-se ainda mais necessário discutir isso, por conta
da competitividade”, afirmou.

Mais trabalhadores podem ter tempo especial na Justiça
06/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05-09-2018)
Segurados expostos a agentes cancerígenos têm mais chance de conseguir o
direito com ação no juizado
O reconhecimento do tempo especial para a aposentadoria no INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) pode ficar mais fácil para quem trabalhou exposto a agentes
cancerígenos. A TNU (Turma Nacional de Uniformização), dos Juizados Especiais
Federais, decidiu que a mera presença em ambiente de trabalho com elementos que
estão na Linach (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos) dá direito ao
tempo especial.
O período especial dá um bônus na contagem das contribuições dos segurados que
atuam sob efeito de agentes nocivos, antecipando a concessão da aposentadoria.
O INSS usa a lista desde 2013 e buscava confirmar, na TNU, que ela só deveria ser
aplicada para as atividades exercidas a partir da publicação do decreto.
Para a turma dos juizados, no entanto, a redação da norma “pode ser aplicada na
avaliação de tempo especial de períodos anteriores.” A TNU também diz que o direito
à insalubridade por exposição a agentes cancerígenos não depende de avaliação
quantitativa —pois não há limite de tolerância— e não pode ser descaracterizado pelo
uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual).
O advogado Rômulo Saraiva diz que, na APS (Agência da Previdência Social), o
reconhecimento com base na lista ainda é difícil.
Tonia Galleti, advogada do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical,
explica que o INSS descarta o direito porque continua exigindo a análise quantitativa,
por meio de um laudo detalhando o tempo de exposição do trabalhador. “Mas não dá
para mensurar o dano efetivo desse tipo de exposição.”
Na TNU, o caso foi julgado como representativo de controvérsia. Na prática, o mesmo
entendimento será aplicado a processos similares. Vai facilitar também uma decisão
favorável a quem for aos Juizados Federais em busca do reconhecimento.
O que está na lista de agentes cancerígenos
 Produção de alumínio
 Absetos ou amianto (todas as formas)
 Cloreto de vinila
 Fósforo 32
 Fuligem (de chaminés)
 Exposição ocupacional em fundição de ferro e de aço
 Poeira de madeira
 Poeira de Sílica
 Radiações X e gama
 Profissões
 Para atividades exercidas após 1995, o INSS não usa mais a lista de profissões
especiais, mas avalia os agentes nocivoseaexposição. Porém, alguns trabalhos,
justamente por estarem expostos a agentes nocivos, conseguem o
reconhecimento, como:
 Pintores
 Mineiros
 Galvanizadores
 E também quem trabalha com:
 Forno de coque
 Sob o sol
 Em contato com amianto

Renda de 35% dos brasileiros é insuficiente para pagar as próprias contas,
diz SPC
06/09/2018 – Fonte: G1
Dois em cada 10 consumidores tiveram acesso ao crédito negado nas compras a
prazo em julho, segundo pesquisa.

A renda de 35% dos brasileiros é insuficiente para pagar as contas em dia, mostrou
nesta quinta-feira (6) um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), antecipado
pelo G1.
Segundo o estudo, outros 46% dos consumidores dizem que não falta, mas também
não sobra dinheiro com a renda que possuem, enquanto 13% dizem estar com as
contas no azul, sobrando dinheiro para consumir ou fazer investimentos.
Crédito negado
Neste cenário, cresceu o percentual dos brasileiros que tiveram crédito negado ao
tentar fazer uma compra parcelada. O estudo do SPC mostra que 19% deles não
conseguirem os recursos em julho, contra 17% no mês imediatamente anterior.
O principal motivo para a negativa foi a restrição do CPF pelo não pagamento de
contas, seguido da falta de comprovação de renda ou renda insuficiente.
Para obter empréstimos e financiamentos, é ainda mais difícil. Metade dos consultados
pelo levantamento do SPC disseram que têm dificuldades para conseguir este tipo de
crédito. Entre aqueles que ganham até 5 salários mínimos, esse percentual sobe para
55%.
“Há um contingente grande de consumidores que já tiveram acesso ao crédito em um
passado recente, mas que hoje enfrentam restrições por atrasos de pagamentos ou
pela perda do emprego, explicou por nota o presidente da CNDL, José Cesar da Costa.
"Por mais que isso seja frustrante, a liberação sem critérios aumentaria o risco de
inadimplência, de endividamento excessivo e exigiria juros elevados para cobrir esse
risco”, afirmou.
23% caíram no rotativo do cartão
O levantamento também constatou que 44% dos que contraem empréstimos e
financiamentos atrasaram as parcelas da dívida em algum momento. Destes, 18%
ainda possuem pendências no pagamento.
Ainda segundo a pesquisa, 23% dos usuários de cartão de crédito entraram no rotativo
no mês de julho porque não quitaram a fatura. Os juros cobrados pelos bancos quando
o cliente não paga a fatura cheia do cartão de crédito são altos e chegam a 285% ao
ano, em média, segundo o Banco Central.
Entre os que usaram o cartão de crédito em julho, 34% aumentaram o valor da fatura
no período e somente 24% notaram uma queda.

Os itens mais adquidos em julho no cartão foram itens de primeira necessidade:
alimentos em supermercados (67%), remédios (45%), combustíveis (33%), roupas,
calçados e acessórios (31%) e idas a bares e restaurantes (30%).
Para o mês de agosto, 53% pretendiam cortar gastos ao longo do mês, principalmente
por conta do alto custo de vida (29%), para economizar (28%) e em virtude do
desemprego (24%).
FGV: indicadores do mercado de trabalho mostram piora em agosto
06/09/2018 – Fonte: Agência Brasil
Os dois indicadores sobre mercado de trabalho da Fundação Getulio Vargas (FGV)
mostraram piora de julho para agosto deste ano. O Indicador Antecedente de Emprego
(Iaemp), que busca antecipar tendências do mercado de trabalho com base na opinião
de consumidores e de empresários da indústria e de serviços, caiu 0,4 ponto.
Esta foi a sexta queda consecutiva do indicador, que atingiu 94,3 pontos em agosto,
em uma escala de zero a 200 pontos, o menor patamar desde dezembro de 2016 (90
pontos).
Segundo o economista da FGV Fernando de Holanda Barbosa Filho, a queda reflete “o
fraco crescimento econômico do ano de 2018, bastante inferior ao esperado”. Segundo
ele, as incertezas sobre o processo eleitoral e sobre o desempenho econômico no ano
que vem também são fatores que explicam as expectativas pouco otimistas em relação
a contratações futuras.
Em outra pesquisa sobre mercado de trabalho, o Indicador Coincidente de
Desemprego, medido com base na opinião dos consumidores sobre o desemprego,
aumentou 0,2 ponto e chegou a 96,3 pontos, em uma escala de zero a 200 em que
quanto maior a pontuação pior é o resultado.
Indicador de tendência de emprego da FGV tem 6ª queda mensal seguida
06/09/2018 – Fonte: Agência Brasil
Nível registrado em agosto é o menor em 1 ano e 8 meses.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) caiu em agosto pela sexta vez seguida
e atingiu o nível mais baixo em um ano e oito meses, apontando fraqueza nas
expectativas de contratação futura, de acordo com dados divulgados nesta quintafeira (6) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, registrou queda
de 0,4 ponto e foi a 94,3 pontos em agosto, leitura mais fraca desde os 90,0 pontos
de dezembro de 2016.
"O baixo crescimento deste ano aliado à elevada incerteza acerca do processo eleitoral
e ao desempenho econômico de 2019 contribuem para as expectativas não muito
otimistas acerca da contratação futura", disse em nota o economista da FGV/Ibre
Fernando de Holanda Barbosa Filho.

Entre os componentes do IAEmp, o destaque ficou para as perdas dos indicadores que
medem a situação atual dos negócios e o emprego previsto para os próximos três
meses no setor da Indústria de Transformação.
Já o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a percepção das famílias
sobre o mercado de trabalho, avançou 0,2 ponto em agosto, para 96,3 pontos.
"O indicador coincidente da taxa de desemprego vem acompanhando a melhora lenta
e gradual da taxa de desemprego. No entanto, o elevado nível do índice sinaliza uma
situação ainda bastante complicada no mercado de trabalho brasileiro", afirmou
Barbosa Filho.
O Brasil iniciou o terceiro trimestre com queda na taxa de desemprego pela quarta vez
seguida, para 12,3%, porém com número recorde de desalentados diante das
incertezas atuais em torno da economia, segundo dados do IBGE.
Pedidos de recuperação judicial sobem 36,1% em agosto, diz Serasa
06/09/2018 – Fonte: R7 (publicado em 05-09-2018)
Os pedidos de recuperação judicial subiram 36,1% em agosto em relação a julho, mas
caíram 23,3% na comparação com o oitavo mês de 2017, conforme a Serasa Experian.
Foram 132 requerimentos no período.
As MPEs (micro e pequenas empresas) ficaram na liderança, com 74 pedidos, seguidas
pelas médias (33) e pelas grandes empresas (25).
De janeiro a agosto, foram requeridos 982 pedidos de recuperações judiciais, o que
representa recuo no confronto com o mesmo período do ano passado. De janeiro a
agosto de 2017, foram 986 ocorrências contra 1.235 em 2016.
Em oito meses, as micro e pequenas empresas tiveram 600 pedidos, seguidas pelas
médias (229) e pelas grandes empresas (153).
Conforme os economistas da Serasa, a quantidade de pedidos de recuperações
judiciais acumulada no ano se mantém elevada e praticamente nos mesmos
patamares de 2017, sinalizando que as dificuldades financeiras das empresas
brasileiras persistem perante um quadro de baixíssimo dinamismo econômico.
Fechar anúncio
Falências das empresas
A entidade ainda detectou declínio de 7,3% no número de requerimentos de falências
em agosto deste ano em relação ao mesmo mês de 2017 (153 contra 165). Já na
comparação com julho de 2018, houve aumento de 20,5%.
As MPEs tiveram 74 requerimentos, seguidas pelas médias empresas com 40, e as
grandes (39).
No ano até agosto, foram realizados 966 pedidos de falência, queda de 16,1% no
confronto com os 1.151 requerimentos efetuados no mesmo período em 2017. Dos
966 requerimentos de falência realizados nos oito meses de 2018, 512 foram de micro
e pequenas empresas, 222 médias e 232 de grandes.
Três meses após sancionada, Lei da Reoneração entra oficialmente em vigor
06/09/2018 – Fonte: Contabeis.om
Tema de polêmica no meio empresarial, a reoneração da folha de pagamento entrou
oficialmente em vigor no último sábado (01), conforme estabelecido pela Lei nº
13.670/2018. Com isso, empresas de 39 setores da economia não podem mais

realizar a contribuição previdenciária sobre a sua receita bruta (alíquota de até
4,5%),
sendo
obrigada
a
fazê-la
exclusivamente
sobre
a folha
de
pagamento (alíquota de 20%).
Até então, as empresas podiam optar anualmente pela melhor forma de contribuição,
sempre de acordo com a sua realidade financeira; uma vez decidida, esta condição
deveria ser obedecida até o fim do ano-calendário em vigência.
Apesar da mudança realizada pela legislação, 17 setores seguem contemplados com
a possibilidade de optar pela melhor forma de contribuição nos próximos dois anos,
passando pela mudança apenas em 2020.
Sancionada em maio, a reoneração só veio a valer em setembro pois obedece ao
princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (período de noventa dias
estipulado para que o aumento de um tributo seja válido judicialmente), conforme
estipulado na legislação (art. 11, I), garantindo assim que a segurança financeira
das empresas não acabe prejudicada com mudanças repentinas. O prazo adotado,
porém, foi considerado insuficiente e prejudicial por alguns representantes das
empresas afetadas pela reoneração, acarretando em processos judiciais.
Um destes processos, movido pela Associação Brasileira da Indústria de Artigos e
Equipamentos Médicos e Odontológicos (Abimo), chegou a ser acatado pelo Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) – mas a liminar, que concedia o direito da
desoneração até dezembro às representadas pela entidade, acabou suspensa pelo
próprio relator do processo, desembargador Luiz Alberto Souza Ribeiro, após a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) repreender a decisão.
Segundo o desembargador, a decisão inicial foi fundamentada com base na legislação
original da desoneração. “Havia sido estabelecido pela Lei nº 12.546/2011, na
redação dada pela Lei nº 13.161/2012, prazo de vigência da opção até o final de
exercício financeiro e a impossibilidade de retratação da forma tributária escolhida
neste período”, explicou em sua decisão.
Segundo ele, “a modificação ou revogação do prazo de vigência da opção atenta
contra a segurança jurídica das empresas”, uma vez “que não é possível mudar as
regras tributárias no meio do ano-calendário”.
Procurada pela nossa equipe, a PGFN declarou que não há justificativa para
argumentar que os contribuintes foram surpreendidos ou lesados. “A noventena foi
expressamente cumprida pelo art. 11, I, da Lei nº 13.670/18”, que diz
expressamente que a respectiva legislação “entra em vigor no primeiro dia do quarto
mês subsequente ao de sua publicação (setembro)”.
Além disso, o órgão defende que a decisão de desembargador Souza Ribeiro poderia
ter efeito multiplicador pelo país, vindo a acarretar em uma significativa perda
financeira aos cofres da Fazenda Nacional.
Desta forma, após a repreensão do órgão federal, o relator do processo optou por
suspender os efeitos de sua decisão e apresentar agravo regimental, levando o
julgamento ao colegiado. A data em que a pauta será julgada pela 2ª Turma do TRF3 ainda não foi definida.
Para Carlos Navarro, sócio do escritório Viseu Advogados e professor da pósgraduação em Direito Tributário da Escola de Direito de São Paulo, o correto seria de
fato adiar a reoneração para 2019.
“Ainda que a Lei Federal nº 13.670/2018 atenda ao princípio constitucional da
anterioridade nonagesimal, o fato é que a própria lei que instituiu a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (12.546/2011) prevê que a escolha por este

regime é irretratável para todo o ano-calendário”, explica o especialista. “Assim, o
mais correto seria que a reoneração da folha ocorresse apenas a partir de janeiro de
2019, para que a escolha da empresa pelo regime da desoneração, feita para todo o
ano-calendário, fosse respeitada”.
Segundo Navarro, o episódio não é exclusivo. “Já temos notícias de decisões
favoráveis aos contribuintes, ainda que de 1ª instância, oriundas de outros Tribunais
Regionais Federais (4ª Região, por exemplo)”, informa.
“Acreditamos que ao optar pelo regime da desoneração, a empresa realiza seu
planejamento financeiro para todo o ano-calendário. Com a mudança na ‘regra do
jogo’, várias empresas podem se deparar com problemas financeiros, inclusive com
dificuldades para adimplir suas obrigações tributárias”. Para ele, “a manutenção da
desoneração da folha, ao menos até o final do ano-calendário, é a medida mais
adequada em termos de segurança jurídica”.
Para o advogado, a tentativa de reoneração em setembro é mais um dos obstáculos
que o sistema tributário impõe à atividade empresarial, que já conta com uma
legislação de difícil interpretação e inúmeras obrigações acessórias que sofrem
constantes alterações.
“Com a revogação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, as empresas
podem se ver obrigadas a modificarem completamente seus planejamentos
financeiros, para pagarem as contribuições previdenciárias de setembro a dezembro
de 2018 sobre a folha de salários, situação que pode majorar, e muito, a carga
tributária dessas empresas”, conclui Navarro.
“Estamos falando de quatro meses de recolhimento, além do décimo terceiro
salário, que não foram planejados no início do ano”.
Indagada sobre outros processos judiciais em andamento, a PGFN se limitou a
confirmar que está “avaliando a melhor estratégia conforme cada caso”.
Por fim, é importante ressaltarmos que a liminar em questão não diz respeito a todas
as empresas enquadradas na legislação – e sim às empresas representadas pela
entidade (Abimo).
Reoneração foi usada como manobra política na greve dos caminhoneiros
Desejo antigo do governo Temer, a Lei da Reoneração foi sancionada em maio como
manobra política para dar fim à greve dos caminhoneiros, que bloqueavam diversas
rodovias do país exigindo uma redução no preço do diesel.
Para aprovar uma diminuição no valor do combustível, o governo procurou outras
fontes de arrecadação, e entre elas aumentou a tributação sobre as empresas –
dando fim à desoneração da folha de pagamento para 39 segmentos da economia.
Com a reoneração, o Governo Federal estimou arrecadar cerca de R$ 3 bilhões
somente em 2018, cobrindo o rombo provocado pela redução no preço do diesel.
Segundo especialistas, as medidas adotadas pelo governo (incluindo a reoneração
da folha de pagamento) para dar fim à greve dos caminhoneiros se mostraram
prejudiciais à sociedade como um todo.
Mesmo assim, grande parte delas foi aprovada, trazendo normalidade às rodovias
brasileiras – e preocupação aos empresários brasileiros.

Conta de luz do brasileiro pode arcar com aumento de até R$ 88 bilhões em
2019
06/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05-09-2018)
Custos com privatização da Eletrobras e obras de Angra 3 podem elevar preço
da energia, diz associação
A conta de luz do consumidor pode ter que arcar com um aumento de até R$ 88 bilhões
no próximo ano, segundo cálculo da Abrace (associação que reúne grandes
consumidores de energia, como indústrias).
Esse valor vem de diversas fontes. Uma delas é a privatização da Eletrobras.
O projeto de lei que hoje tramita no Senado Federal e que busca transferir débitos das
distribuidoras da estatal à conta de luz pode impactar em ao menos R$ 5 bilhões.
Além disso, a estatal cobra do governo que a União arque com os custos das
distribuidoras durante o período em que operam como designadas --uma extensão
temporária das concessões enquanto as empresas não são vendidas. O valor somaria
R$ 11 bilhões.

Projeto que tramita no Senado pode impactar em ao menos R$ 5 bilhões - Robson
Ventura/Folhapress
"Somos favoráveis à privatização das distribuidoras, o que nos preocupa são os
custos", afirma o presidente da associação, Edvaldo Santana, que já foi diretor
da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Além disso, há gastos com as obras da usina nuclear de Angra 3, que está paralisada.
Segundo a entidade, são R$ 15 bilhões já gastos e que podem ir para a conta de luz,
além de outros R$ 17 bilhões que seriam necessários para concluir a obra.
"Não faz sentido, por mais que energia nuclear seja oportuna nesse momento. O
dinheiro precisa ser considerado como perda. Por que o consumidor sempre precisa
pagar pelas perdas?", diz Santana.
Entre as propostas que a entidade apresentou aos candidatos à presidência estão a
redução em intervenções no setor elétrico e o corte de subsídios.
Um dos principais subsídios criticados é aquele dado às fontes renováveis, cujo custo
caiu fortemente no último ano, dando mais competitividade aos empreendimentos.
“Não sei se ainda faz sentido [dar esse apoio]”, afirma.
“Mais da metade [dos gastos transferidos à conta de luz] pode ser reduzido sem
grande esforço, só com um pouco de racionalidade. Mas, só se não deixar crescer, já
é coisa para caramba."
Santana também chama a atenção à escalada de custos com o combustível utilizado
por usinas térmicas em regiões isoladas, onde não há linhas de transmissão
que possam mandar energia de outras fontes.

Esse gasto é um dos principais impactos na conta de luz e mais do que dobrou desde
2011, diz ele.
Hoje, o estado de Roraima é o único que não tem nenhuma ligação com o sistema
elétrico do país e depende em grande parte de energia vinda da Venezuela. Nesta
terça (4), a Aneel anunciou um forte aumento das transferências de recursos com esse
gasto por conta da crise no país vizinho.
A linha de transmissão que ligaria o estado ao sistema do país está travada por conta
de problemas no licenciamento ambiental.
Consumo de eletricidade no Brasil cresce 1,3% em agosto, diz CCEE
06/09/2018 – Fonte: DCI (publicado em 05-09-2018)
Mercado regulado teve alta de 0,1% enquanto o livre, de 4%

Consumo de eletricidade no Brasil cresce 1,3% em agosto, diz CCEE
O consumo de eletricidade no Brasil registrou crescimento de 1,3 por cento em agosto
na comparação com igual período do ano passado, de acordo com relatório semanal
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nesta quarta-feira.
O consumo no mercado regulado, no qual os clientes são atendidos pelas
distribuidoras, ficou praticamente estável, com alta de 0,1 por cento, enquanto no
mercado livre de energia, no qual as empresas compram energia diretamente dos
fornecedores, houve avanço de 4 por cento.
Funcex: câmbio ajuda e rentabilidade dos exportadores é a maior em quase
3 anos
06/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 05-09-2018)
Com o dólar valorizado – o que, para os exportadores, significa maior competitividade
e ganhos na conversão para reais das vendas ao exterior -, a rentabilidade das
exportações brasileiras chegou ao maior nível em quase três anos.
Medido mensalmente pela Funcex, instituição que realiza estudos sobre comércio
exterior, o índice de rentabilidade das exportações brasileiras chegou a 96 em julho,
o maior número desde setembro de 2015, quando marcou 99,8.
A avaliação é que a desvalorização cambial permitiu ampliar o efeito positivo do
aumento dos preços dos produtos exportados. No comparativo interanual, os preços,
em julho, voltaram a subir mais do que o custo de produção.
Enquanto os preços tiveram, na média, alta de 12,2% na comparação com julho de
2017, os custos subiram um pouco menos: 11,1%. Na mesma base de comparação,
a cotação média do dólar passou de R$ 3,20 para R$ 3,82.
Com isso, apenas três dos 29 setores monitorados pela Funcex apresentaram perda
de rentabilidade em julho: couros, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados;
impressão e reprodução de gravações; e indústrias diversas.

IGP-DI tem inflação de 0,68% em agosto
06/09/2018 – Fonte: Agência Brasil (publicado em 05-09-2018)
O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou uma inflação de
0,68% em agosto, percentual superior aos apurados em julho (0,44%) e em agosto
de 2017 (0,24%). Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice acumula taxas
de 6,63% no ano e de 9,06% em 12 meses.
A alta da taxa foi puxada pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao
Produtor Amplo, que tiveram aumento de 0,99% em agosto. Em julho, a taxa havia
ficado em 0,52%.
Ao mesmo tempo, caíram as taxas de inflação do Índice de Preços ao Consumidor,
que mede o varejo, de 0,17% em julho para 0,07% em agosto, e do Índice Nacional
de Custo da Construção, de 0,61% para 0,15%.
IPCA: agosto tem queda de preços de 0,09%
06/09/2018 – Fonte: Agência Brasil (publicado em 05-09-2018)
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial
do país, registrou deflação (queda de preços) de 0,09% em agosto.
Em julho, havia sido anotada inflação de 0,33%. Já em agosto do ano passado, o IPCA
teve uma inflação de 0,19%.
Os dados foram divulgados hoje (6), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A inflação acumula taxas de 2,85% no ano e de 4,19% em 12 meses.
Tesouro diz que custo dos prefixados aumentou sensivelmente com
incertezas
06/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 05-09-2018)
O subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional, José Franco Medeiros de
Morais, explicou nesta quarta-feira, 5, que o custo de emissão dos títulos prefixados
aumentou significativamente nos últimos meses. Segundo ele, o órgão não sabe ainda
se essa alta do custo é passageira.
“Eu tendo a acreditar que (esse aumento de custo) é transitório. Então neste período
o Tesouro pode optar por emitir mais títulos atrelados à Selic. Essa é a estratégia
dominante neste momento”, afirmou. “Colocar mais títulos prefixados em um
momento em que os custos estão elevados não nos parece responsável”, acrescentou.
O Tesouro Nacional anunciou uma alteração no Plano Anual de Financiamento (PAF)
de 2018 para acomodar um aumento da participação de títulos atrelados à Selic na
composição total da Dívida Pública Federal (DPF). A meta anterior ia de 31% a 35%,
mas agora poderá ficar entre 33% e 37% até o fim do ano. No fim de julho, esses
títulos respondiam por 33,64% do total.
“Desde junho o Tesouro vem fazendo exercícios de reavaliação do PAF. O anúncio da
revisão do PAF aconteceu agora devido a uma deterioração sensível do cenário
internacional, enquanto as incertezas do mercado doméstico permanecem”, explicou.
“Talvez não seja necessário acabar o ano (com a participação dos papéis de Selic)
perto do teto de 37%, mas ganhamos flexibilidade. Estamos fazendo um hedge caso
as condições de mercado continuam se deteriorando”, completou.

Franco enfatizou que a diretriz de longo prazo do Tesouro para a administração da
dívida não se altera, e reafirmou que a revisão do PAF é de curto prazo. A estratégia
de longo prazo do Tesouro busca reduzir a parcela de títulos atrelados à Selic para
20% do total.
“Quando o Tesouro emite mais LFTs, ele está assumindo o risco da taxa de juros. Mas
acreditamos que, com a mudança da TJLP para a TLP, eventuais aumentos da Selic
não sejam necessários para compensar o crédito direcionado. Então o impacto da Selic
na dívida deve ser menor”, concluiu.
Rolagem
Franco reafirmou ser possível que a rolagem da Dívida Pública Federal fique abaixo de
100% em 2018.
“Podemos usar recursos em caixa para pagar a dívida. Nesse caso, aconteceria um
número de emissões menor e número de operações compromissadas maior. Essa é
uma opção do gestor”, completou.
O coordenador-geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública, Luiz Fernando
Alves, explicou que, se o Tesouro usar caixa próprio para pagar parte da dívida, o
Banco Central terá que aumentar as operações compromissadas para enxugar esse
aumento de liquidez no mercado. “Uma emissão menor que o vencimento de papéis
significa um volume maior de compromissadas, e vice-versa”, acrescentou.
Tesouro: intervalo para papéis atrelados à Selic sobe para 33% a 37% da
dívida
06/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 04-09-2018)
O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira, 5, uma alteração no Plano Anual de
Financiamento (PAF) de 2018 para acomodar um aumento da participação de títulos
atrelados à Selic na composição total da Dívida Pública Federal (DPF). O órgão
adiantou ainda que pode ajustar sua estratégia para reduzir a oferta global de títulos
no ano.
O intervalo perseguido pelo Tesouro para esses títulos em 2018 ia de 31% a 35%,
mas agora poderá ficar entre 33% e 37% até o fim do ano. No fim de julho, esses
títulos respondiam por 33,64% do total.
“O atual nível de incerteza nos cenários internacional e doméstico afeta o grau de
aversão ao risco dos investidores e, consequentemente, as condições de demanda por
títulos públicos de mais longo prazo”, considerou o Tesouro, em nota.
Segundo o órgão, essas condições adversas no mercado pedem cautela na oferta de
títulos, em especial prefixados e atrelados à inflação. “Essa é uma forma de evitar a
adição de pressão sobre o próprio custo de financiamento do Tesouro Nacional”,
completou o documento.
O Tesouro afirmou ainda que pode ajustar sua estratégia no ano, com a redução da
oferta de papéis, o que implicaria realizar emissões inferiores aos vencimentos, ou
seja uma menor rolagem da dívida. “O nível atual do colchão de liquidez da DPF oferece
conforto para essa atuação mais cautelosa”, acrescentou o órgão.
Apesar da revisão para cima da parcela de títulos de Selic neste ano, o Tesouro alegou
que manterá sua referência de longo prazo para reduzir a participação dos papéis
atrelados à taxa básica de juros, bem como para aumentar a participação dos papéis
prefixados e remunerados por índices de preços.

“No entanto, a execução da estratégia observará sempre as condições de mercado,
podendo ocorrer ajustamentos temporários da trajetória de convergência aos
objetivos de longo prazo”, argumentou a instituição.
“A revisão deste PAF confere flexibilidade ao gestor da dívida para atuar, em
momentos de volatilidade, em favor do bom funcionamento do mercado de renda fixa
brasileiro”, concluiu.
As demais metas do PAF 2018 não foram alteradas. Para os papéis prefixados, o plano
prevê uma parcela em 2018 que vai de 32% a 36%. No caso dos papéis que têm
índices de preço como referência, a meta é de 27% a 31%. Para os títulos atrelados
ao câmbio, as bandas do PAF 2018 seguem em 3% a 7%.
O PAF de 2018 prevê ainda que o estoque da DPF encerre este ano entre R$ 3,780
trilhões e R$ 3,980 trilhões. Ao fim de julho, estava em R$ 3,748 trilhões. O PAF ainda
estipula que o prazo médio da DPF encerre este ano entre 4 anos e 4,20 anos (4,17
anos em julho), com a parcela a vencer em 12 meses entre 15% a 18% do total
(19,90% em julho).
Mercedes lança carro elétrico para concorrer diretamente com a Tesla
06/09/2018 – Fonte: DCI (publicado em 04-09-2018)
A Mercedes mostrou nesta terça-feira que está "agressivamente" em busca do
primeiro lugar no mercado de veículos elétricos, atualmente dominado pela Tesla, ao
lançar o EQC, seu primeiro carro totalmente elétrico, em um evento em Estocolmo.
O evento marca o início do ataque da montadora alemã contra a norte-americana e a
apresentação do utilitário esportivo (SUV) com 450 quilômetros de autonomia, faróis
traseiros distintamente amplos e interior impecável com o qual a Mercedes espera
atender clientes de luxo e millennials sedentos por tecnologia.
A Daimler pretende ter até 10 modelos elétricos até 2022, uma meta reiterada nesta
terça-feira pelo presidente-executivo da montadora, Dieter Zetsche, que espera que o
EQC e seus outros carros elétricos respondam por 15 a 25 por cento de suas vendas
até 2025.
Os alemães estão agora introduzindo modelos para competir com a Tesla, conforme
os consumidores começam a adotar carros elétricos em grande escala, impulsionados
por regulamentações que tornam veículos movidos a combustão mais caros e carros
elétricos cada vez mais baratos.
Questionado sobre a possibilidade da montadora lançar mais modelos à medida que
cresce o mercado elétrico, Zetsche disse que os 10 elétricos planejados já permitem
que a Daimler atenda 60 por cento de seu relevante mercado de carros elétricos.
A Tesla praticamente não tem concorrência até agora, o que permitiu que ela
facilmente se tornasse pioneira e persuadisse os primeiros a adotar veículos à bateria
a pagar um prêmio por um carro totalmente elétrico de uma marca desconhecida, sem
histórico de qualidade ou concessionárias físicas para manutenção e suporte.
Mas as montadoras alemãs têm um século de experiência em fabricação de veículos,
com milhões de marcas e uma base de clientes, e seus novos modelos estão prestes
a chegar ao mercado, enquanto a Tesla enfrenta dúvidas sobre sua capacidade de
gerar caixa e administrar a escala de sua produção.
Zetsche disse que a Tesla será uma concorrente dos alemães no mercado de carros
elétricos, mas que não considera nenhum dos três modelos atuais da norte-americana
como um concorrente direto do EQC.

O executivo não informou quais serão os volumes iniciais de produção do EQC, mas
afirmou que o aumento da produção seria relativamente estável.
Crise derruba venda de veículos para Argentina
06/09/2018 – Fonte: Tribuna PR
As turbulências vividas pela Argentina derrubaram as exportações de veículos para o
país vizinho e criaram um problema para as montadoras instaladas no Brasil. As
vendas começaram a cair em maio e, até agosto, já acumulam queda de 22,4%, em
relação aos mesmos quatro meses de 2017: passaram de US$ 2,4 bilhões para US$
1,8 bilhão no período.
Segundo dados do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços (Mdic), as
quedas foram sucessivas em relação ao mesmo mês do ano passado: de 10%, em
maio; 19%, em junho; 40%, em julho; e de 21%, em agosto. O recuo nas exportações
tem forçado as empresas que exportam para lá a repensarem a estratégia,
aumentando as apostas no próprio mercado brasileiro e buscando novos negócios em
outros países.
A Volkswagen, por exemplo, que é líder em exportações, decidiu destinar aos
consumidores brasileiros parte da produção que seria mandada para a Argentina. A
empresa alemã também está intensificando negócios com Chile e Colômbia – neste
último, a situação está mais favorável em razão de um recente acordo assinado com
o Brasil para ampliar o comércio de carros. Apesar disso, o ano da montadora deve
terminar com uma exportação inferior à previsão inicial de 6 mil veículos.
O esforço em buscar outros mercados ocorre depois de a Argentina ter “salvado” a
produção brasileira durante a crise econômica. Quando as vendas por aqui registravam
quedas recordes, em 2015 e 2016, as da Argentina cresciam.
Como consequência, os argentinos, que já eram os principais consumidores de carros
brasileiros vendidos ao exterior, passaram a representar 70% da clientela estrangeira.
O boom, inclusive, gerou um desequilíbrio no acordo entre os dois países para
comércio de veículos.
Crédito favorável
Além da necessidade do Brasil de escoar a produção, a Argentina contava também
com condições de crédito mais favoráveis e descontos oferecidos pelas montadoras,
impulsionando o consumo.
A festa começou a acabar em maio deste ano, quando o Banco Central argentino subiu,
em duas semanas, a taxa básica de juros de 27,25% para 40% ao ano, numa tentativa
de conter a disparada do dólar em relação ao peso.
Sem as mesmas condições de antes, os financiamentos despencaram no mercado
argentino. O número de veículos financiados caiu 12,2% em junho e 17,2% em julho,
sempre na comparação com igual mês do ano passado, de acordo com balanços da
Acara, associação que representa as concessionárias do país. Nas vendas totais, que
incluem as aquisições à vista, foram registradas quedas de 18,2% em junho, 22,8%
em julho e 25% em agosto.
A piora do cenário argentino nos últimos meses, com os juros chegando a 60% na
última semana, levou as montadoras instaladas no Brasil a reverem suas projeções.
Se antes as empresas esperavam um novo recorde de vendas na Argentina, próximas
da casa de 1 milhão de unidades, agora falam em queda para algo abaixo de 900 mil,
marca alcançada no ano passado, recorde do setor no país.
O agravamento já era esperado pela consultoria IHS Markit, especializada no setor.

“As vendas na Argentina, quando cresciam, foram muito infladas, em parte por causa
da crise brasileira, que empurrou carros para lá, e também porque os preços dos
veículos foram subindo menos que a inflação, tornando o carro muito rentável”, disse
o analista Roberto Barros, que espera uma queda de 8,5% nas vendas de veículos no
país vizinho. Para 2019, a IHS espera um novo recuo, dessa vez de 12%.
Dunlop investe R$ 153 milhões para ampliar capacidade de pneus no País
06/09/2018 – Fonte: DCI
Empresa japonesa irá expandir a produção local para mil unidades por dia até 2020,
voltada para o segmento de caminhões e ônibus; aposta estratégica continuará no
mercado de reposição

Linha de produção da empresa: novos maquinários começarão a chegar a partir de
outubro de 2019
De olho no potencial do mercado brasileiro, a japonesa Dunlop vai expandir sua
produção local voltada para caminhões e ônibus. A empresa irá investir R$ 153 milhões
no complexo instalado no Paraná para fabricar mil pneus por dia até julho de 2020.
“O PIB do Brasil circula por caminhões, é uma tendência que não deve mudar em um
curto espaço de tempo. Enquanto outros países estão chegando ao seu limite, o Brasil
ainda tem muito potencial para crescer”, declarou o gerente sênior de vendas e
marketing da Dunlop, Rodrigo Alonso, em encontro com jornalistas.
O executivo conta que o investimento dá continuidade ao objetivo de substituir
importações pela produção local. “Desde o início de nossa operação no Brasil,
importávamos pneus. Os números foram crescendo e chegou a um ponto em que fica
difícil suprir dessa forma, além da logística, que se torna um problema pelo volume.”
De acordo com Alonso, o plano não foi influenciado pelas recentes variações cambiais.
“A decisão foi feita antes. É verdade que o dólar valorizado afeta a importação, mas
também encarece a produção, devido ao preço da borracha”, explica.
Com foco no mercado de reposição para pneus de caminhões e ônibus, em que detém
5,6% de market share no País, a perspectiva de longo prazo é crescer para 8,5%.
A empresa ainda não tem no radar fornecimento para montadoras. “Queremos mostrar
a qualidade do produto através da reposição, em que já temos uma venda relevante.
Começamos a vender equipamento original em 2016, ainda é muito recente. Leva
tempo para viabilizar o fornecimento para montadoras. Pode ocorrer no futuro, mas
não há nada previsto”, afirma Alonso.
O executivo garante que a atual incerteza política não é um fator de preocupação em
relação ao novo investimento. “A matriz olha para o longo prazo. Independentemente
de quem ganhar a eleição, o Brasil vai continuar crescendo, ainda que pouco. Também
não há perspectiva de mudanças drásticas no modal de transporte em nenhum
programa de governo dos candidatos.”
Ele avalia o mercado de pneus de carga mais aquecido nesse ano, após um 2017 mais
parado. Alonso também aponta que as montadoras de caminhões sofreram bastante

com a crise, mas em 2018 há uma melhora. “Hoje, já ouvimos falar de fila de espera.
Começa uma movimentação.”
A empresa prevê crescimento de faturamento e volume de vendas em 2018.
“Pretendemos crescer acima do mercado. Deve ocorrer pelo mix maior de produtos”,
explica Alonso, sem revelar os números da projeção.
Inovação
Segundo a Dunlop, a fábrica do grupo no Brasil, inaugurada em 2013 em Fazenda Rio
Grande (PR), será a primeira do mundo a produzir pneus sem emenda para a categoria
de veículos pesados. “É uma inovação que traz ganho de vida útil”, explica Alonso.
Ele conta que a planta está operando em três turnos. “Paramos apenas 30 dias por
ano, em média. Atualmente, contamos com 1200 funcionários.” Na soma, os
investimentos da companhia no parque chegarão a R$ 1,4 bilhão. Foi a primeira planta
fora da Ásia, continente sede do grupo Sumitomo, proprietário da Dunlop. “O
investimento inicial feito no Brasil foi para abrir um novo mercado na América Latina
e subsidiar todo o continente.”
A empresa também fabrica uma linha de pneus de passeio no complexo, linha esta
que foi ampliada em 2016. Além da planta industrial, a Dunlop possuí uma área técnica
no Brasil. “Contamos com uma equipe de cerca de dez engenheiros, responsáveis pelo
monitoramento de testes”, diz o executivo, acrescentando que o centro de P&D está
na matriz, no Japão.
A companhia atua no País por meio de 11 distribuidoras, espalhadas em todas as
regiões. “Fornecemos para 225 lojas oficiais e credenciadas e nossos produtos estão
presentes em seis mil pontos de venda no País”, diz Alonso.
Com suporte da Glencore, Ale vê potencial de crescimento sem aquisições
06/09/2018 – Fonte: DCI (publicado em 05-09-2018)
Em sua primeira semana de atividades após a conclusão da compra de 78 por cento
da Ale Combustíveis pela Glencore, a distribuidora traça planos de crescimento
importante no Brasil mesmo sem aquisições, em um mercado visto como de alto
potencial, apesar da recente interferência do governo no preço do diesel, disseram
executivos da companhia nesta quarta-feira.
Com suporte da Glencore, uma das maiores tradings de commodities do mundo, que
entrou na distribuição de combustíveis primeiramente no México e agora no Brasil, a
empresa avalia que há elevado potencial de conquistar novos revendedores, tanto
aqueles que já são "embandeirados" quanto os de bandeira branca (não ligados a uma
rede tradicional).
"Temos capacidade instalada para suportar o crescimento, temos bastante. Não é
necessária aquisição para crescermos, temos capacidade de tancagem disponível",
disse o novo presidente-executivo da Ale, Fulvius Tomelin, em entrevista à Reuters.
As maiores empresas do setor no Brasil, incluindo BR Distribuidora (controlada pela
Petrobras), Raízen (Shell e Cosan), Ipiranga e Ale têm entre 75 e 80 por cento do
mercado de combustíveis, com a companhia da Glencore detendo cerca de 4 por cento
do total do segmento.
Considerando que a empresa está operando formalmente apenas há três dias com a
Glencore como sócia majoritária, ele disse que os planos de crescimento ainda estão
sendo detalhados, mas ressaltou que a expansão terá duas linhas: pelo mercado de
rede (embandeiramento) ou via postos de bandeira branca, este último um negócio
de menor margem.

"Essas duas formas podem ser combinadas... Ainda estamos no caminho de
detalhamento... como fazer? Será feita em conjunto com a Glencore (a estratégia de
crescimento)", ressaltou.
Ele disse que a Ale está de olho na rotatividade de centenas de revendedores que
trocam de rede todos os anos --os embandeirados somam 24 mil no Brasil--, enquanto
há 18 mil sem bandeira.
"São tantas as oportunidades de crescimento que não dá para gente cravar ainda",
destacou Tomelin, que atuava como diretor financeiro antes de assumir a nova
posição, após 11 anos na companhia.
Com 22 anos de história, a Ale possui uma rede de aproximadamente 1.500 postos de
gasolina em 22 Estados e cerca de 260 lojas de conveniência.
O diretor-executivo de Marketing e Varejo, Diego Pires de Almeida, lembrou que a
companhia recuperou mercado perdido após ter ficado mais de um ano com as
operações atingidas, no aguardo de uma decisão do órgão antitruste Cade sobre uma
proposta de compra da Ale pela Ipiranga, do grupo Ultrapar, que acabou não sendo
aprovada em agosto de 2017.
"O processo no Cade com a Ipiranga limitou o crescimento da Ale", disse Almeida.
Segundo ele, após a companhia voltar a operar normalmente, conseguiu aumentar o
seu "share" em 37 por cento, para aproximadamente 4 por cento do total do mercado
de combustíveis atualmente --excluindo-se querosene de aviação e óleo para navios,
que a empresa não comercializa.
"Isso após ficarmos em estado vegetativo (aguardando a decisão do Cade), o que
mostrou uma resiliência da empresa", completou Tomelin.
Dados da reguladora ANP para o primeiro trimestre apontaram participação de
mercado de 5,6 por cento para a Ale em gasolina e 3,5 por cento para o diesel.
PERSPECTIVAS
Os executivos da Ale acreditam que o mercado de combustíveis este ano terá uma
estabilidade na comparação com 2017, tendo sido afetado pela greve dos
caminhoneiros em maio, além de eventos como a Copa do Mundo.
As eleições seriam fator de impulso para o consumo, acrescentaram eles, explicando
que a demanda por combustíveis tende a ficar no Brasil 80 por cento acima do
aumento do PIB.
O próprio crescimento do consumo, quando for retomado, tende a favorecer a Ale,
disseram eles.
O CEO da empresa disse esperar que programa de subsídios ao diesel, que está
tumultuando o setor, seja temporário, como indica a lei que prevê seu fim no final
deste ano.
Uma situação que ele acredita poderia colaborar para o mercado voltar ao normal,
permitindo que a empresa volte a atuar na importação, da mesma forma que outras
companhias.
Como não vale a pena importar nas condições atuais e com um preço controlado nas
refinarias, o que antes era importado pelas companhias do setor está basicamente
sendo comprado também no exterior pela Petrobras.

De acordo com Tomelin, importações de diesel são realizadas por agentes privados
apenas quando há uma ótima janela de oportunidade.
Reajuste no valor do frete acentua efeitos nocivos da tabela para a economia
e para o consumidor, diz CNI
06/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 05-09-2018)
Decisão da ANTT de elevar valor mínimo prejudica ainda mais o crescimento da
economia e agrava as incertezas já existentes. Antes do reajuste, impacto médio para
indústria já era de 12%

A CNI destaca que o ajuste de preços foi baseado no anúncio do aumento de preços
de diesel nas refinarias, ou seja, antes desses preços chegarem nas bombas de
combustíveis
A decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de publicar nova
tabela para o preço mínimo do frete rodoviário acentuará os efeitos danosos da política
de tabelamento, cujos principais resultados para o país foram a redução do
crescimento da economia e o aumento de preços para a população, sobretudo na cesta
básica.
“O tabelamento do frete é medida equivocada e simplista, que não soluciona o
problema do transporte rodoviário do país nem dos caminhoneiros, agrava os
problemas da indústria e pune todos os consumidores brasileiros”, afirma o presidente
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.
A CNI destaca, ainda, que o ajuste de preços foi baseado apenas no anúncio do
aumento de preços de diesel nas refinarias, ou seja, muito antes desses preços
chegarem nas bombas de combustível ou afetar o custo dos transportadores. Além
disso, a decisão foi tomada pela ANTT sem a participação dos embarcadores, conforme
determina a legislação.
A agência também não criou a comissão prevista para discutir a tabela de preços e
não respondeu as dúvidas sobre sua aplicação. Isso inviabiliza a aplicação de qualquer
eventual tabela. Esses e outros elementos reforçam a tese de que a tabela é
inconstitucional, deixa claro o desprezo da ANTT pelas boas práticas regulatórias e
torna patente a ilegalidade de suas ações.
O setor produtivo espera uma célere decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
Caberá à Corte julgar três ações sobre o tema, entre as quais uma na qual a CNI pede
que a Lei 13.703/2018, que instituiu o tabelamento do transporte de cargas nas
rodovias, seja declarada inconstitucional por violar princípios como o da livre iniciativa
e da livre concorrência.
Caminhoneiros acham que reajuste da tabela do frete é ‘o mínimo’
06/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 05-09-2018)
O reajuste da tabela do frete foi recebido entre os caminhoneiros como uma simples
atualização devida pelo governo, que não afasta outras preocupações da categoria. “É

o que precisava ser feito, é o repasse conforme a lei”, comentou o presidente do
Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga (Sinditac) de Ponta Grossa, Neori
“Tigrão” Leobet. Em nota, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam)
classificou a medida como “apenas” uma atualização.
No entanto, a falta de informação quanto às fiscalizações ainda causa tensão. O líder
Wallace Landim, o “Chorão”, disse que está mantida a manifestação marcada para o
próximo dia 12 em frente à sede da ANTT, para pressionar pela atuação dos fiscais
pelo descumprimento da tabela.
A Abcam, por sua vez, informou que há preocupação com a demora na publicação de
uma nova tabela “condizente com a realidade do transportador autônomo de cargas”,
o que pode levar a uma “estagnação” na contratação de serviços, “já que a atual tabela
beneficia apenas as empresas de transporte”.
O reajuste foi aplicado sobre um conjunto de tabelas feito às pressas, no auge da
paralisação dos caminhoneiros. O governo, as empresas e os próprios caminhoneiros
apontam erros e exageros nelas. A ANTT trabalha em novas planilhas, mais
detalhadas. Mas esse trabalho só deverá ser concluído no final do ano.
Engenheiros reafirmam aposta no etanol, com ou sem eletrificação
06/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-09-2018)

Biocombustível é solução viável para reduzir emissões e abre oportunidades
em carros híbridos ou com células a combustível
O etanol de cana-de-açúcar, produzido e consumido em larga escala para
movimentar a frota de veículos leves no Brasil, tem sua importância renovada e
aumentada diante do contexto global de redução de emissões de gases de efeito
estufa, em combinação com o surgimento de tecnologias alternativas de propulsão.
No caso brasileiro o biocombustível é uma solução pronta e barata para retirar CO2 da
atmosfera, já está em amplo uso, e pode ainda se tornar muito mais eficiente com a
evolução dos motores e funciona bem com a eletrificação, em carros híbridos ou como
gerador de eletricidade em células a combustível.
“O papel do etanol nos powertrains do futuro, dos híbridos à célula a combustível” foi
o tema do painel de engenheiros-chefes do Congresso SAE Brasil 2018, realizado esta
semana em São Paulo.
No encontro, os participantes foram unânimes em reafirmar sua aposta no
biocombustível brasileiro como solução mais eficiente para colocar o País em linha com
as metas globais de redução de emissões.
“Com o etanol o Brasil tem oportunidade única no mundo de reduzir
significativamente em curto prazo as emissões de CO2”, destacou o
engenheiro italiano Aldo Marangoni.

Como chefe de engenharia de powertrain da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para a
região EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Marangoni terá de apelar muito mais à
eletrificação dos veículos no mercado europeu para atingir metas apertadas de
emissões do que teria se tivesse à mão o abundante álcool brasileiro.
Isso porque, conforme ele mesmo destaca, ao se considerar o ciclo completo do etanol
“do poço à roda” – desde a produção até sua distribuição e queima no motor –,
segundo calcula o engenheiro um carro alimentado 100% com biocombustível de cana
(E100), na comparação com a gasolina, deixa na atmosfera apenas entre 35% e 25%
do CO2 emitido, quase todo ele vindo do transporte por caminhões a diesel do
combustível das usinas aos postos, porque as emissões do escapamento, “do tanque
à roda”, são quase todas reabsorvidas pelas plantações de cana.
Medido por essa mesma régua, um modelo elétrico emitiria quase a mesma quantidade
de CO2, considerando que a geração de eletricidade “suja”, de fonte fóssil, para
alimentar duas baterias.
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Como maior produtor mundial de cana, a fonte mais eficiente de extração de etanol –
capaz de reduzir em 78% as emissões de CO2, contra 44% quando é extraído do milho
–, o Brasil é o único país do mundo a fazer uso intensivo dessa energia de baixo índice
de carbono para movimentar carros; e isso acontece desde 1975, quando foi criado o
Proálcool como alternativa à crise do petróleo.
Com infraestrutura estabelecida, a indústria da cana hoje emprega cerca de 800 mil
pessoas em sua cadeia de produção, que gira algo como US$ 100 bilhões por ano e
corresponde
a
perto
de
2%
do
PIB
brasileiro.

“A infraestrutura de produção e distribuição está pronta e ainda tem muito espaço
para crescer”, lembra Marangoni, ao apontar que os 28 bilhões de litros de etanol
produzidos por 411 usinas em 2017 vieram de 8,7 milhões de hectares de plantações
de cana, ou apenas 2,8% da área agriculturável do País. Existe potencial para dobrar
essa cobertura sem impacto ambiental relevante.
A presença do etanol na matriz energética veicular brasileira como está hoje já reduz
significativamente a pegada de carbono dos veículos leves vendidos no País. O E100
é responsável atualmente por 22% do consumo de combustíveis de carros com motor
ciclo otto, e os outros 78% consomem gasolina com adição mínima de 22% de etanol.
Levando em conta esse mix e as emissões do poço à roda, um veículo leve aqui emite
66 gramas de CO2 para cada megajoule (MJ) gasto, enquanto em um carro abastecido
só com gasolina essa emissão sobe para perto de 85 g CO2/MJ, segundo cálculos feitor
pelo engenheiro Roger Guilherme, gerente de powertrain da Volkswagen do Brasil.
Usando apenas E100, o mesmo índice cai para 20 g CO2/MJ, enquanto um carro
elétrico que consome energia gerada de maneira “suja” pode emitir perto de 25 g
CO2/MJ.
Marangoni pontua também que o etanol é mais limpo em emissões de poluentes como
material particulado e NOx. A octanagem do biocombustível é maior, 110 octanas
contra 85 da gasolina comum até 100 se aditivada, o que rende mais potência. Mas a

maior desvantagem segue sendo seu poder calorífico menor: o motor alimentado com
combustível fóssil com mistura de 22% de álcool consome 30% menos do que com
E100.
“Como comunidade de engenharia devemos trabalhar para reduzir essa diferença
entre etanol e gasolina, para melhorar o apelo do biocombustível ao consumidor final.
O motor a etanol de alta eficiência não é sonho, é uma realidade possível com aplicação
de algumas tecnologias já dominadas”, sugere o engenheiro.
Para Roger Guilherme, da Volkswagen, faz mais sentido explorar as possibilidades de
melhorar o potencial energético do etanol antes de partir para soluções caras de
eletrificação. Além disso, como forma de incentivar o uso de biocombustíveis, ele
sugere que o Brasil passe a adotar tributação de combustíveis baseada no índice de
carbono
de
cada
um,
que
pode
ser
medido
em
gCO2/MJ.
“A tecnologia do futuro vai ser diversa e nossa oportunidade é maior
com o etanol e biometano. Por isso a redução de emissões de CO2 não
é motivação para eletrificação de veículos de passageiros no Brasil.
Pode ser na Europa ou China, mas aqui só para algumas aplicações
específicas especialmente em centros urbanos”, avalia Guilherme.

BIOCOMBUSTÍVEL ELETRIFICADO
Se sozinho o etanol renovável tem grandes vantagens ambientais sobre combustíveis
fósseis, quando aliado à eletrificação do powertrain o cenário pode melhorar ainda
mais. É o caso, por exemplo, de veículos híbridos equipados com motores elétrico e a
combustão bicombustível (flex fuel). Este ano a Toyota deu início a testes de seu
híbrido Prius equipado com motor flex fuel; e tudo indica que pretende lançar o carro
no mercado brasileiro em breve.
“Temos desafios pela frente com o programa Rota 2030 para
aumentar a eficiência dos veículos produzidos no Brasil e acreditamos
que a tecnologia flex fuel terá papel central nessa evolução, inclusive
para aplicação em carros híbridos”, destacou Gino Montanari.
Outro engenheiro italiano no painel, Montanari é gerente de pesquisa e
desenvolvimento da Magneti Marelli, primeira empresa no País a desenvolver o sistema
flex fuel comandado pela central eletrônica de gerenciamento do motor, que estreou
em 2006 a bordo do Volkswagen Gol.
Desde então, 35 milhões de carros bicombustível já foram produzidos e vendidos no
Brasil e em torno de 88% das vendas no mercado doméstico são de veículos flex. “Isso
já evitou a emissão de 440 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera”, destaca.
Para ele, no médio prazo a tecnologia vai migrar para os veículos híbridos, incluindo
os mild hybrids: modelos equipados com sistema elétrico de 48 volts, com bateria de
lítio e recuperação da energia das frenagens, para alimentar um propulsor elétrico de
impulsão, usado nas partidas, combinado ao start-stop que desliga o motor a
combustão não só quando o carro para, mas também quando roda em inércia.
O GRANDE SALTO: ETANOL PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL
“O grande desafio de longo prazo para a engenharia brasileira será construir o carro
elétrico com células a combustível alimentadas por etanol”, afirma Montanari. Já
existem pesquisas avançadas em andamento para esse uso muito mais eficiente do

etanol.
Espécie de gerador eletroquímico alimentado por hidrogênio, as células a combustível
geram energia suficiente para fazer rodar um carro elétrico. O processo gera apenas
vapor d’água no cano de escape. O grande salto tecnológico em estudo é extrair
hidrogênio do etanol, por meio de um reformador químico, para abastecer essas
células. Assim o veículo poderia ser abastecido diretamente com álcool e gerar
internamente toda a energia elétrica necessária para rodar, com autonomia muito
parecida a de um modelo equipado com motor a combustão – algo como 400 a 600
quilômetros antes de precisar encher o tanque.
Pesquisas nesse sentido vem sendo feitas no Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas
e Nucleares) desde o início deste século. Existe em andamento um programa de
desenvolvimento de células a combustível iniciado em 2016, com verba de US$ 1
milhão/ano, que vai até 2022.
“A tecnologia está evoluindo e o etanol já mostrou ser um excelente
combustível para as células, o desafio agora é desenvolver um
reformador viável para extrair o hidrogênio [do biocombustível]”,
revelou Fábio Fonseca, gerente do centro de células a combustível do
Ipen.

A tecnologia já foi testada na prática no Brasil em 2016, quando a Nissan trouxe para
rodar aqui o eBio Fuel Cell, uma minivan NV200 elétrica equipada com um
reformador de etanol, que extrai hidrogênio do biocombuistível (E100 ou com até 45%
de água) para injetar o gás nas células sólidas (de cerâmica) que geram eletricidade
para o motor.
“O protótipo foi trazido para ser testado em ruas brasileiras por causa da facilidade de
abastecimento de etanol disponível no País”, explicou Ricardo Abe, gerente de
engenharia de produto da Nissan Brasil.
“O eBio Fuel Cell roda como um veículo convencional, é abastecido em qualquer posto
com etanol e roda até 600 km com custo muito baixo parecido ao de um elétrico”,
contou Abe, mostrando que a mesma NV200 a gasolina gasta cerca de R$ 0,30 por
quilômetro rodado, enquanto o carro com células a combustível alimentadas com
hidrogênio extraído do etanol esse gasto é de apenas R$ 0,09/km.
O protótipo já encerrou os testes por aqui e voltou ao Japão. Provou que funciona e a
Nissan tem planos de lançar o modelo comercialmente em 2020, mas a tecnologia
embarcada ainda é cara. “Estudamos a possibilidade de continuar as pesquisas no
Brasil com alguns incentivos que podem ser obtidos”, informa Abe.

Produção de veículos na Argentina cresce quase 10% graças ao Brasil
06/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-09-2018)
A produção de veículos na Argentina cresceu 9,7% no acumulado de janeiro a
agosto quando comparados com iguais meses do ano passado. Dados divulgados na
quarta-feira, 5, pela Adefa, associação dos fabricantes locais, apontam que foram
montadas 333,4 mil unidades no período contra as 304 mil de um ano antes.

O desempenho se deve ao aumento das exportações: no mesmo intervalo, o país
vizinho embarcou 34,1% mais veículos do que há um ano, para um total de 175 mil.
Deste total, 71,4% – 124,9 mil – foram destinados ao Brasil. A mesma proporção
existe na via inversa: de tudo o que exporta, a indústria automotiva brasileira destina
cerca de de 70% ao mercado argentino.
Por outro lado, as vendas internas no atacado (para concessionários) segue em queda.
Nos oito meses do ano completos em agosto, os negócios diminuíram 7,8% na
comparação anual, passando de 564,2 mil para 520,4 mil. Deste total, apenas 147,5
mil são de veículos produzidos na própria Argentina. Isso representa 10,7% menos do
que o volume de vendas de carros nacionais vendidos às redes de distribuição.
Embora a produção e as exportações encerram o período em alta, este comportamento
ainda não reflete a mudança de cenário na Argentina e a implementação das novas
medidas anunciadas nas últimas semanas, como a retirada das restituições e as novas
tarifas de exportação.
O presidente da Adefa, Luis Fernando Peláez Gamboa, destaca que o setor compreende
o grau de dificuldade econômica pelo qual o país está passando e entende o esforço
que deve ser feito para alcançar o objetivo proposto de equilíbrio. fiscal.
“Considerando o perfil de exportação de nossa indústria, entendemos que a
implementação dessas novas medidas terá efeito tanto no nível de atividade quanto
nas nossas perspectivas de médio prazo.
Embora hoje, os números de produção e exportação de agosto não reflitam o impacto
das medidas, estamos justamente analisando esse processo. Trabalhamos para
determinar qual é o alcance que elas terão em nosso setor e quais as ações que devem
ser implementadas no novo contexto”, Gamboa declarou em nota.
Grupo PSA vai vender carros com assistente de voz em 2020
06/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-09-2018)
Montadora firma parceria com Soundhound e entra no disputado mercado de
interfaces inteligentes
O Grupo PSA vai oferecer assistentes de voz inteligentes em seus carros a partir de
2020. Para entregar a tecnologia, a companhia firmou parceria com a Soundhound,
startup de inteligência artificial focada no reconhecimento de voz em linguagem
natural. A meta é desenvolver interface capaz de compreender perfeitamente o
usuário. O plano é levar a funcionalidade para os carros de todas as marcas do grupo:
Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall.
Segundo a companhia, basta um pedido por voz para que o assistente pessoal digital
desempenhe funções como encontrar restaurantes, ativar recursos do veículo ou
regular a temperatura do ar-condicionado. A promessa da PSA é oferecer a melhor
experiência de conversação da indústria automotiva e garantir assim interação fluída
entre as pessoas e os veículos.
O desafio de pisar no mercado de assistentes de voz é grande. Uma série de grandes
companhias trabalham fortemente em soluções do gênero há alguns bons anos, como
a Amazon com a Alexa, a Apple com a Siri, a Microsoft com a Cortana. O terreno é
disputado e promissor: estudo do Google aponta que o comportamento do consumidor
está se moldando aos assistentes de voz. Já levantamento da ComScore indica que
50% das consultas na internet serão feitas vocalmente.

Unidade da Alstom em Taubaté recebe novo projeto e retoma atividades
industriais
06/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 05-09-2018)..
.
A Alstom anuncia a abertura de uma nova linha de produção na fábrica de Taubaté
(SP), focada na fabricação de caixas em aço inoxidável para o Metrô de Santiago, no
Chile. A adaptação faz parte da retomada das atividades industriais nesta unidade e
abrange também a contratação de novos funcionários.
A fábrica reinicia as operações industriais após o término da produção de 32 VLTs
Citadis para o Rio de Janeiro. O novo projeto, batizado de NS16, entregará 35 novos
trens para o Metrô de Santiago.
As caixas, depois de produzidas no Brasil, serão enviadas para a unidade da Alstom
no Chile, que concluirá a montagem para entrega final ao cliente. O projeto teve início
na unidade Lapa, em São Paulo, e será concluído no interior do estado, onde serão
feitas as 166 caixas remanescentes.
Para atender esta demanda, até 2020, a fábrica contará com aproximadamente 120
funcionários entre as áreas administrativa e operacional. Em parceria com o SENAI
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), funcionários da área operacional foram
treinados ao longo do último trimestre e alguns trabalhadores da unidade Lapa foram
transferidos para dar continuidade ao projeto.
“A retomada das atividades industriais da fábrica da Alstom em Taubaté é um marco
muito importante para todos nós e reforça nosso compromisso com o país e com a
região. A unidade Taubaté é uma fábrica moderna, equipada e preparada para receber
projetos de transporte ferroviário que venham do Brasil ou de qualquer outro país do
mundo, gerando emprego e trazendo desenvolvimento para nossa região”, afirma
Pierre-Emmanuel Bercaire, Diretor Geral da Alstom no Brasil.
Desde sua inauguração, em 2015, a Alstom investiu cerca de R$ 50 milhões na fábrica
de Taubaté, que possui cerca de 16 mil metros² e foi remodelada durante quatro
meses para receber a nova linha de produção. No total, a unidade está preparada para
produzir sete caixas de aço inoxidável por mês, em um turno.
A empresa está presente no Brasil há mais de 60 anos e tem participado do
desenvolvimento da infraestrutura do país para promover melhorias na mobilidade
urbana.
Seu portfólio conta com trens, VLTs, sinalização, serviços e sistemas operando em
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago,
Caracas, Cidade do México, Lima e Panamá, além de soluções para operadoras de
transporte de carga, como a Vale e projetos de exportação para países como África do
Sul, Índia, Estados Unidos e China.
Bosch destaca tecnologias para o presente e futuro da mobilidade no
Congresso SAE 2018
06/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 05-09-2018)
Internet das Coisas será a base da comunicação entre o veículo e motorista
A Bosch, uma líder global no fornecimento de tecnologias e serviços, levará para o
Congresso SAE 2018 tecnologias que visam tornar o presente e o futuro da mobilidade,
seja no campo ou nos grandes centros urbanos, ainda mais seguro, limpo e eficiente.

A empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de
antecipar as tendências da indústria automotiva por meio de tecnologias, produtos e
serviços com foco nos pilares da conectividade, automatização e eletrificação.
Alinhada ao tema do Congresso “A Engenharia do Futuro - Novos Horizontes para a
Mobilidade", a Bosch está ajudando a transformar o carro em uma extensão da casa
por meio da Internet das Coisas.
A mobilidade do futuro prevê uma comunicação personalizada entre o veículo e o
motorista, além de serviços mais abrangentes e de alto desempenho, que poderão ser
operados com segurança.
Além disto, a direção autônoma permitirá que o usuário tenha uma nova experiência
e use o tempo do trajeto do trabalho para casa, por exemplo, para checar a lista do
mercado, para assistir um vídeo, ler as notícias que foram destaque no dia ou
simplesmente descansar.
Entre os destaques da empresa estão os sistemas para direção elétrica, de assistência
ao condutor de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, alerta de
fadiga, entre outras tecnologias essenciais para a mobilidade autônoma e conectada
do futuro.
Os visitantes terão ainda a oportunidade de ver como Bosch está transformando a
condução em duas rodas mais limpa, segura e confortável seja por meio da
eletrificação seja com o Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) especialmente
desenvolvido para motos.
Também estará em exposição a terceira geração do FlexStart, que conta com um novo
aquecedor – cujo tempo de aquecimento é mais rápido - e com a terceira geração da
HCU (Unidade de Controle de Aquecimento) – que possui protocolo de comunicação
flexível facilitando a integração do sistema.
Ambos os produtos passam a ser produzidos localmente em 2019. Além disso, os
visitantes também poderão conferir, por meio de uma TV interativa, os diferenciais do
Jet-Wiper – um sistema inovador de jato de água inteligente integrado ao braço do
limpador de para-brisa, que borrifa um jato de água diretamente à frente das palhetas
proporcionando uma limpeza uniforme sem que a pulverização prejudique a visão do
motorista.
Técnica a laser junta alumínio e plástico na mesma peça
06/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 05-09-2018)
Junção de alumínio com plástico
Engenheiros alemães desenvolveram uma técnica de moldagem por injeção que
permite mesclar alumínio e plástico em uma mesma peça estruturalmente coesa.
Usando feixes de laser contínuos e pulsados para alterar a rugosidade da superfície do
alumínio, eles criaram um intertravamento mecânico entre o alumínio e a poliamida
termoplástica, resultando em uma adesão incrivelmente forte entre os dois materiais.
Os dois tipos de laser, atuando separadamente, são capazes de
tornar a superfície do alumínio mais "receptiva" para que uma
camada de polímero seja moldada sobre ele.
As folhas de alumínio tratadas pelo laser são então colocadas
em um molde de injeção, onde recebem a porção de poliamida
termoplástica, um polímero aparentado ao nylon muito usado
em peças mecânicas, como carcaças de ferramentas elétricas, parafusos e
engrenagens.

Contração térmica
Exames da topografia superficial e testes mecânicos da "colagem" entre o plástico e o
metal revelaram que os melhores resultados são obtidos quando as chapas de alumínio
são tratadas com laseres pulsados, apresentando padrões de linhas muito mais suaves
nos veios, o que aumenta o potencial de adesão em relação ao tratamento com laser
contínuo.
Apesar dos bons resultados, será necessário desenvolver pré-tratamentos na
superfície do alumínio para tornar o processo mais econômico para a indústria, assim
como estudar criteriosamente como as partes termoplásticas das peças moldados
encolhem quando resfriadas.
"A contração térmica leva a tensões mecânicas e podem separar as partes [dos dois
materiais]. O desafio atual é gerar uma estrutura que compense as tensões durante o
encolhimento sem amolecer o alumínio pelo tratamento a laser. Agora queremos
produzir uma ligação confiável sob o uso de laser pulsado ultracurto para reduzir os
danos térmicos no componente metálico," disse a professora Jana Gebauer,
coordenadora do trabalho.
Fotossíntese semi-artificial: Uma nova forma de coletar energia solar
06/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 05-09-2018)
Pesquisadores conseguiram alterar a maquinaria fotossintética das algas para quebrar
as moléculas de água e produzir hidrogênio.
A busca por novas formas de aproveitamento da energia solar deu um passo
importante quando pesquisadores conseguiram alterar a maquinaria fotossintética de
algas, fazendo-as dividir a água em hidrogênio e oxigênio.
Diferente das conhecidas células solares fotovoltaicas, que produzem eletricidade, a
chamada fotossíntese artificial tem como principal produto o hidrogênio, considerado
uma fonte verde e ilimitada de energia renovável - o hidrogênio pode ser usado em
células a combustível para produzir eletricidade ou para queima direta, produzindo
apenas água como resíduo.
A fotossíntese - o processo que as plantas usam para converter a luz solar em energia
- é uma das reações mais importantes da Terra, sendo a fonte de quase todo o oxigênio
do planeta.
A fotossíntese artificial, por sua vez, vem sendo pesquisada há décadas, mas ainda
não foi usada para produzir energia renovável em larga escala porque depende do uso
de catalisadores caros e, muitas vezes, tóxicos, ou porque o equipamento usado não
tem durabilidade para uso prático.
Katarzyna Sokol e seus colegas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido,
partiram então para uma "fotossíntese semi-artificial": "A fotossíntese natural não é
eficiente porque evoluiu apenas para a sobrevivência, de forma que ela produz a
quantidade mínima de energia necessária - em torno de 1% a 2% do que poderia ser
convertido e armazenado," acrescentou ela.
Sokol então usou a luz solar natural para converter água em hidrogênio e oxigênio
usando uma mistura de componentes biológicos e tecnologias artificiais.

Conversão híbrida de energia solar
A fotossíntese semi-artificial é uma tecnologia híbrida, que usou a manipulação
genética de algas para "reativar" nesses organismos uma possibilidade fotossintética
latente - que as algas não usam atualmente -, juntamente com um sistema catalisador
de baixo custo.
"A hidrogenase é uma enzima presente nas algas que é capaz de reduzir os prótons
em hidrogênio [moléculas de hidrogênio, ou H2]. Durante a evolução, esse processo
foi desativado porque não foi necessário para a sobrevivência, mas conseguimos
contornar a inatividade para alcançar a reação que queríamos - dividir a água em
hidrogênio e oxigênio," contou Sokol.
Em seu artigo, a equipe descreve a outra perna do sistema: "Esta célula
fotoeletroquímica integra o fotossistema II absorvedor de luz vermelha e azul com um
fotoanodo de TiO2 [dióxido de titânio] sensibilizado pelo corante dicetopirrolopirrole,
que absorve a luz verde, e desta forma habilitou a absorção pancromática
complementar da luz solar.
Uma comunicação eletrônica eficaz na interface enzima-material foi projetada usando
um polímero redox modificado pelo complexo de ósmio em um TiO2 estruturado
hierarquicamente."
Esta plataforma é a primeira a utilizar com sucesso a hidrogenase e o fotossistema II
para criar uma fotossíntese semi-artificial alimentada unicamente pela energia solar.
O próximo passo será aumentar a eficiência do processo e garantir sua
reprodutibilidade a longo prazo.
Indústria minerometalúrgica se mobiliza para fabricar carros elétricos
06/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 05-09-2018)
Mesa-redonda da ABM WEEK 2018 discutirá reflexos no setor causados pela crescente
demanda por veículos elétricos.
A crescente pressão da sociedade por sustentabilidade e por um mundo menos poluído
vem impulsionando a indústria automotiva no desenvolvimento de veículos elétricos.
A demanda é por carros que sejam seguros, eficientes, com preço acessível ao
consumidor e com boa autonomia energética.
Importante parceiro para viabilizar tal produção, a indústria minerometalúrgica e de
materiais vem se mobilizando tecnologicamente para atender esse mercado. Isso
ficará claro na mesa-redonda, programada para o dia 4 de outubro, e que debaterá
aplicações de produtos metálicos não ferrosos na produção de baterias e carros
elétricos. O evento faz parte da programação da ABM WEEK 2018, semana técnicocientífica realizada pela ABM – Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e
Mineração, de 2 a 4 de outubro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.
Com representantes da indústria de materiais, das montadoras, bem como da
academia, a mesa tem dois objetivos principais, segundo seu coordenador Francisco
Dornelas, diretor da regional da ABM no Espírito Santo.

O primeiro é proporcionar uma visão ampla e diversificada sobre o atual status da
indústria automotiva brasileira frente à demanda por veículos elétricos. “Outro
interesse é mostrar como os fornecedores de produtos metálicos não ferrosos podem
atender esse mercado”, destaca Dornelas.
As possibilidades nesse campo são enormes. O nióbio e o níquel, por exemplo, têm
importante aplicação na produção de baterias usadas em veículos elétricos. Algo
semelhante ocorre com o cobre, mais utilizado em modelos elétricos do que nos
convencionais.
No caso do alumínio, estima-se que a demanda por esse metal para a produção de
carros elétricos chegue a cerca de 10 milhões de toneladas até 2030, valor dez vezes
superior do que a demanda registrada nesse segmento em 2017. O dado é de pesquisa
realizada pela consultoria CRU.
A mesa-redonda “Aplicações de produtos metálicos não ferrosos em baterias e carros
elétricos” acontece no dia 4 de outubro, das 9 às 13h, no Pro Magno Centro de Eventos,
em São Paulo.

