
  

 

11 DE SETEMBRO DE 2018 

Terça-feira 

 CONVITE: BATE PAPO JURÍDICO: FÉRIAS 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI EM JULHO EM 8 DOS 15 LOCAIS PESQUISADOS 

PELO IBGE 

 EMPRESAS BRASILEIRAS JÁ INCLUEM NOS BALANÇOS RISCOS COM CRISE 

ARGENTINA 

 MUDANÇA NA TRIBUTAÇÃO DA RENDA DAS EMPRESAS AJUDARÁ O BRASIL A 

ATRAIR MAIS INVESTIMENTOS 

 PRESIDENTE DO SEBRAE DEFENDE A MANUTENÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 

 LUCIANO COUTINHO DIZ TER UM ‘BAITA SIM’ A UMA NOVA POLÍTICA 

INDUSTRIAL 

 DIRETOR DO BIRD DIZ TER 2 ‘NÃOS’ À NECESSIDADE DE POLÍTICA INDUSTRIAL 

NO BRASIL 

 BNDES APROVA R$ 6 MILHÕES PARA FORNECEDOR EÓLICO RUDLOFF 

INDUSTRIAL 

 MERCOSUL E UE VOLTAM A NEGOCIAR, SEM GRANDES EXPECTATIVAS 

 PROPOSTA ESTABELECE NOVA INFRAÇÃO CONCORRENCIAL PARA QUEM 

REALIZAR PETIÇÃO OU AÇÃO COM FINS ANTICOMPETITIVOS 

 ELETROBRAS VAI ABRIR UM NOVO PLANO DE DEMISSÃO EM OUTUBRO, DIZ 

PRESIDENTE 

 INCERTEZAS LEVAM A RECORDE DE INVESTIDORES NO TESOURO DIRETO 

 FGV: IPC-S AVANÇA EM 5 DAS 7 CAPITAIS AVALIADAS NA 1ª 

QUADRISSEMANA DE SETEMBRO 

 PROJEÇÃO PARA PIB RECUA 1,3 PONTO EM 3 MESES 

 IGP-M SOBE 0,79% NA 1ª PRÉVIA DE SETEMBRO ANTE 0,70% NA 1ª DE 

AGOSTO, REVELA FGV 

 DÓLAR OPERA EM ALTA, E CHEGA A R$ 4,16 
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 VAREJO CRESCEU 0,9% EM AGOSTO ANTE JULHO, DIZ SERASA EXPERIAN 

 PESQUISAS DEVEM CONTER EUFORIA DOS MERCADOS, DIZ ECONOMISTA 

 ARTIGO: "UM ROTEIRO PARA OBTER A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA 

 PETROBRAS ESTUDA ESTENDER POLÍTICA DE PREÇOS DA GASOLINA TAMBÉM AO 

DIESEL 

 CAMINHONEIROS TENTAM AGENDAR ENCONTRO COM ANTT NA QUARTA, MAS 

SEM PROTESTO 

 ANTT QUER MULTA DE R$ 5 MIL PARA QUEM PAGAR CAMINHONEIRO ABAIXO 

DA TABELA 

 INVESTIDORES DA VOLKSWAGEN BUSCAM MAIS DE R$ 42 BI EM COMPENSAÇÃO 

POR DIESELGATE 

 VENDA DE CARROCERIA SOBE 52% NO ANO 

 VOLVO CARS DESISTE POR ENQUANTO DE IPO POR TENSÕES COMERCIAIS E 

QUEDA DAS AÇÕES DO SETOR 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULOS TERÁ PEQUENA ALTA DE 5% EM 2019 

 AUTOMAÇÃO NO BRASIL É PONTO CRÍTICO PARA INDÚSTRIA 4.0 

 PROFISSIONAIS SERÃO ARTIGO ESCASSO PARA MONTADORAS 

 MERCEDES APRESENTA CONCEITO ELÉTRICO AUTÔNOMO MODULAR 

 FÁBRICA DA VW EM RESENDE ATINGE 100 MIL CAMINHÕES PERSONALIZADOS 

 VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS CRESCEM 53% EM UM ANO 

 APÓS SETE ANOS DE QUEDA, MERCADO DE MOTOS RETOMA CRESCIMENTO 
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CÂMBIO 

EM 11/09/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 4,158 4,158 

Euro 4,818 4,821 
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Produção industrial cai em julho em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE 

11/09/2018 – Fonte: G1 
 
As maiores quedas foram em Goiás (-2,1%), Paraná (-1,3%) e São Paulo (-1,1%). 

Na média, produção industrial teve queda de 0,2% em julho. 
 

A produção da indústria caiu em julho em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com junho. É o que aponta 
o levantamento divulgado pelo instituto nesta terça-feira (11). 

 
As quedas mais acentuadas foram observadas em Goiás (-2,1%), Paraná (-1,3%), 

São Paulo (-1,1%), Minas Gerais (-1,0%) e Mato Grosso (-0,9%). Rio de Janeiro (-
0,3%), Ceará (-0,2%) e Pernambuco (-0,2%) também assinalaram índices negativos. 
 

Já as maiores altas foram verificadas no Espírito Santo (5,8%) e Rio Grande do Sul 
(4,6%). Pará (2,7%), Amazonas (2,5%), Santa Catarina (1,9%), Bahia (1,0%) e 

Região Nordeste (0,5%) completaram o conjunto de locais com resultados positivos. 
 
Variação da produção industrial regional em julho 

 

http://www.sindimetal.com.br/noticias/sindimetal-pr-convida-para-bate-papo-juridico-ferias/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/11/producao-industrial-cai-em-julho-em-8-dos-15-locais-pesquisados-pelo-ibge.ghtml
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


 
 

Após o salto de 12,9% registrado em junho, a produção industrial brasileira caiu 0,2% 
em julho frente ao mês imediatamente anterior, conforme divulgado na semana 

passada pelo IBGE. No acumulado no ano, a indústria passou a ter alta de 2,5%, 
mantendo a trajetória de recuperação gradual. 
 

Na comparação com julho de 2017, a indústria mostrou crescimento de 4% em julho 
de 2018, com 12 dos 15 locais pesquisados apontando taxas positivas. 

 
No acumulado nos 7 primeiros meses do ano, frente a igual período de 2017, houve 
altas em 11 dos 15 locais pesquisados, com destaque para o avanço de dois dígitos 

no Amazonas (14,1%). 
 

Pará (8,9%), Pernambuco (4,7%), Santa Catarina (4,6%), Rio de Janeiro (4,5%), São 
Paulo (4,3%) e Rio Grande do Sul (2,6%) também registraram crescimento acima da 
média da indústria (2,5%), enquanto Paraná (1,8%), Mato Grosso (0,5%), Bahia 

(0,5%) e Região Nordeste (0,2%) completaram o conjunto de locais com resultados 
positivos no fechamento dos sete primeiros meses do ano. Por outro lado, Goiás (-

3,8%) e Espírito Santo (-3,7%) tiveram os recuos mais elevados no índice acumulado 
no ano. Minas Gerais (-1,6%) e Ceará (-0,1%) também mostraram taxas negativas. 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Recuperação lenta 
Com o desemprego ainda elevado e confiança dos empresários ainda baixa diante das 

incertezas em relação às eleições, a economia brasileira tem mostrado um ritmo de 
recuperação mais lento que o esperado. 

 
No segundo trimestre, a indústria registrou contração de 0,6%, contribuindo para que 
o Produto Interno Bruto (PIB) do país registrasse crescimento de apenas 0,2% sobre 

os três meses anteriores. 
 

Após divulgação de alta de apenas 0,2% no PIB no 2º trimestre, analistas do mercado 
passaram a projetar um crescimento mais próximo a 1% em 2018. Segundo a última 
pesquisa Focus do Banco Central, a expectativa do mercado é que a economia cresça 

1,40% em 2018, metade do que era esperado alguns meses antes. 
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Empresas brasileiras já incluem nos balanços riscos com crise argentina 

11/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Desvalorização do peso e alta da inflação local pressionam custos de 
produção e reduzem vendas  
 

  
A crise argentina e a forte desvalorização da moeda local colocam pressão sobre 

companhias que exportam para o país --com destaque para as empresas brasileiras. 
Segundo análise do banco JPMorgan, realizada com base em relatórios de companhias 
de capital aberto, as empresas brasileiras estão entre as mais afetadas pela 

instabilidade no país vizinho. 
 

Na lista estão companhias como Ambev, Klabin e Braskem. A mais afetada entre as 
brasileiras é a Alpargatas, dona da marca Havaianas. 
 

Segundo o banco, 19,1% de sua receita está exposta à Argentina. No balanço do 
segundo trimestre, a Alpargatas afirmou que o cenário no país é conturbado. 

 
Artigos esportivos são o forte da empresa no mercado vizinho. De acordo com a 
Alpargatas, as vendas do segmento vinham bem até abril, mas a desvalorização do 

peso argentino no segundo trimestre --que teve queda de 30% ante o dólar no 
período-- levou a reajuste nos preços e redução nas vendas. 

 
A empresa diz ter adotado medidas para minimizar o impacto, como reavaliação da 
estrutura de produção e importação de produtos acabados. 
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De janeiro a agosto, o valor das exportações do Brasil para a Argentina foi de US$ 

11,5 bilhões (R$ 47,6 bilhões), alta de 1,1% na comparação com 2017. Outras 
companhias brasileiras já apontam preocupações com a Argentina. 
 

Em relatório, a Ambev, que tem 8,2% das vendas concentradas na Argentina, segundo 
o JPMorgan, se diz cautelosa com o país vizinho. 

 
A empresa de bebidas relata que o custo (excluindo depreciação e amortização, por 
hectolitro) subiu 3,8% no segundo trimestre deste ano, ante 2017, por causa de 

pressões inflacionárias no vizinho, além de alta no valor de matérias-primas. 
Procurada, a Ambev disse que não comentaria. 

 
Segundo Livio Ribeiro, pesquisador do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas), é improvável que algum segmento de exportação à 

Argentina fique imune. 
 

"Claro que o sofrimento não é homogêneo. Dado o tamanho do choque, parece difícil 
que algum setor não seja afetado", diz Ribeiro. 

 
Um dos mais afetados é o automotivo e, para Federico Servideo, presidente da Câmara 
de Comércio Argentino-Brasileira, a perspectiva é de um segundo semestre ainda mais 

difícil. 
 

"Haverá queda no consumo local, por causa de medidas para controlar gastos públicos, 
e redução das importações, pela baixa capacidade dos argentinos em comprar 
produtos dolarizados." 

 
Fabrizio Panzini, gerente de negociações internacionais da CNI (confederação da 

indústria), diz que, em crises anteriores, companhias brasileiras buscaram novos 
mercados para compensar a perda no vizinho. Entre as alternativas estão Chile, Peru 
e México. 

 



Em sua avaliação, ainda é cedo para saber se o movimento se repetirá. A opção 
depende do setor e do investimento necessário para a mudança. 
 

Gustavo Sousa, diretor financeiro e de relações com investidores da Klabin, do setor 
de papel, diz considerar pequena a exposição da empresa ao mercado argentino 

(7,1%, segundo o banco americano). 
 

Ele afirma que a maior parte das vendas para o vizinho é feita em dólar, sem prejuízo 
cambial. Diz ainda que, caso haja redução de negócios, a empresa redireciona 
produtos para outros mercados. 

 
A Braskem, com 2,6% da receita exposta à Argentina, diz que sua política de 

diversificação de mercados permite compensar variações da economia nos países em 
que atua. 
 

Estão na lista do JPMorgan empresas baseadas no Chile, mas com operação no Brasil, 
como a varejista Cencosud (24,5%), a empresa de energia Enel Americas (16,7%) e 

a aérea Latam (11,5%). 
 
A companhia de aviação explica que a desvalorização do peso gerou queda na 

demanda por viagens de argentinos, mas o país tem atraído viajantes. 
 

A Cencosud diz ter bons resultados na Argentina quando se leva em conta a moeda 
local, mas a depreciação do peso impacta os resultados se valores são convertidos 
para peso chileno. 

 
A varejista espera uma redução na venda de importados no país e, por isso, diz que 

ajustará seu mix de produtos. 
 
A Enel afirma não ter grande preocupação com a crise na Argentina. "O objetivo é 

melhorar o fluxo de caixa proveniente do país até que os problemas sejam resolvidos." 
 

Mudança na tributação da renda das empresas ajudará o Brasil a atrair mais 

investimentos 

11/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 10-09-2018) 

 
CNI propõe ao novo governo a adequação das regras do país aos padrões 

internacionais e a ampliação da rede de acordos contra bitributação 
 
A adequação das regras brasileiras de tributação da renda das empresas aos padrões 

internacionais e às diretrizes da Organização para Cooperação de Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) é decisiva para o Brasil atrair mais investimentos e aumentar sua 

participação nas cadeias globais de valor.  
 

O alinhamento das regras à nova ordem mundial, estabelecida pelo Projeto Erosão da 
Base Tributária e Transferência de Lucros (BEPS), aumentará as chances de o Brasil 
receber uma parte maior dos US$ 4,4 trilhões que as multinacionais dispõem para 

investimentos produtivos em todo o mundo. 
 

A conclusão está no estudo Tributação da renda das pessoas jurídicas: o Brasil 
precisa se adaptar às novas regras globais, que integra o conjunto de 43 
documentos que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou aos 

candidatos à Presidência da República. 
 

"O atual sistema brasileiro de tributação da renda das empresas desincentiva os 
investimentos e nos afasta das cadeias globais de valor", diz o gerente de Políticas 
Fiscal e Tributária da CNI, Mário Sérgio Telles. "Seguir as melhores práticas 

internacionais é o melhor caminho para resguardar a arrecadação e, ao mesmo tempo, 
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tornar o país mais competitivo", completa. Segundo ele, isso também depende da 
ampliação da rede de acordos bilaterais, para evitar a bitributação. Hoje, o Brasil tem 
tratados deste tipo com apenas 35 países. 

 
O documento da CNI observa que a China e a Índia vêm colhendo os resultados da 

adoção dessas medidas. Os dois países têm apresentado taxas de crescimento 
econômico invejáveis porque combinam características de grandes mercados 

consumidores e de disponibilidade de mão de obra com estratégias de atração de 
investimentos e de convergência às normas internacionais. "O Brasil apresenta 
características semelhantes com relação ao mercado consumidor e à mão de obra. 

Falta, porém, aprimorar regras tributárias para atrair mais investimentos", recomenda 
a CNI. 

 

 
 Uma das recomendações da CNI é ampliar e aperfeiçoar a aplicação da rede de 
tratados bilaterais para evitar a dupla tributação 

 
A China, por exemplo, mantém acordos de bitributação com 99 países e implementou 

normas de preços de transferência sintonizadas com as diretrizes da OCDE. Além 
disso, a alíquota de imposto de renda das empresas, que é de 25% e pode cair para 
15% em setores estratégicos, e a ausência de norma de tributação antecipada de 

lucros obtidos no exterior favoreceram o aumento da participação chinesa nos fluxos 
internacionais de investimentos. Em 2016, o estoque de investimentos estrangeiro na 

China alcançou US$ 1,35 trilhão, valor 115,7% superior aos US$ 625,9 bilhões 
investidos no Brasil. Naquele ano, o estoque de investimentos chineses no exterior foi 
de US$ 1,28 trilhão, valor 643% maior do que o brasileiro. 

 
Na Índia, que tem acordos contra a bitributação com 96 países e também tem regras 

de preços de transferência alinhadas à OCDE, os investimentos estrangeiros subiram 
de US$ 45,6 bilhões (88,6% inferior ao do Brasil), em 1995, para US$ 318,5 bilhões, 
em 2016 (49,1% menor do que o do Brasil). O estoque de investimentos da Índia no 

exterior, que foi de US$ 144,1 bilhões, em 2016, é apenas 16,4% inferior ao do Brasil. 
 

CADEIAS GLOBAIS DE VALOR - Além disso, a China e a Índia ganharam espaço nas 
cadeias globais de valor. De acordo com o documento da CNI, a renda produzida pelos 
fluxos comerciais dentro das cadeias globais de valor dobrou entre 1995 e 2009.  

 
Essa renda cresceu 600% para a China, 500% para a Índia e 300% para o Brasil. O 

desempenho brasileiro foi inferior ao de 15 dos 19 países do G-20 avaliados.  Enquanto 
a Índia ganhou espaço nas cadeias globais de valor com funções estratégicas de alto 
valor agregado, como pesquisa e desenvolvimento, a expansão do Brasil está 

vinculada, especialmente, ao aumento dos preços de commodities. 
 

"O Brasil se mantém distante das melhores etapas das cadeias globais de valor por ter 
normas inconsistentes em preços de transferência (principalmente em se tratando de 

intangíveis), por impor barreiras à importação de serviços, por manter uma rede 
limitada de acordos contra a bitributação e, consequentemente, não se utilizar das 
melhores práticas administrativas internacionais", diz o estudo da CNI.  

 
 AÇÕES PARA O BRASIL CRESCER MAIS E MELHOR - Os 43 documentos com 

propostas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o novo governo foram 
elaborados com base no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, que aponta os 
caminhos para o Brasil construir, nos próximos quatro anos, uma economia mais 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-2018/


produtiva, inovadora e integrada ao mercado internacional. Os estudos sugerem ações 
em áreas como eficiência do estado, segurança jurídica, infraestrutura, tributação, 
educação, meio ambiente, inovação, financiamento e segurança pública. 

 
As propostas foram discutidas com os presidenciáveis durante o Diálogo da Indústria 

com os Candidatos à Presidência da República, em Brasília. A CNI apresenta as 
propostas da indústria aos presidenciáveis desde a eleição de 1994. 

 

Presidente do Sebrae defende a manutenção do Simples Nacional 

11/09/2018 – Fonte: Exame (publicado em 10-09-2018) 

 
O tema foi debatido na Fundação Getulio Vargas (FGV), na capital paulista, que 

debateu a Reforma Tributária 
 

O presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
Guilherme Afif Domingos, defendeu hoje (10) a manutenção do Simples Nacional, 

regime especial de recolhimento de impostos para micro e pequenas empresas. O 
tema foi debatido na Fundação Getulio Vargas (FGV), na capital paulista, que debateu 

a Reforma Tributária. 
 
 “Sou contrário às declarações feitas por economistas de que o simples é uma das 

maiores renúncias fiscais que temos. O simples é um regime constitucional, ou seja, 
se ele não existisse, e a tese é que você tem que taxar igualmente a todos, [as 

empresas] não sobreviveriam. É o refugio de sobrevivência das empresas em 
crescimento”, declarou. No ano passado, o governo perdeu R$ 13,7 bilhões com o 
sistema. 

 
Afif pretende entrar com ação direta de inconstitucionalidade cosm objetivo de 

provocar esse debate. Ele defendeu que o Simples serve de modelo para a futura 
reforma tributária, com a concentração a arrecadação em uma única alíquota, em 
somente uma guia, e com a distribuição automática para estados e municípios.  

 
“É centralizado, e isso não tira a autonomia de estados e municípios”, disse. 

 
Para ele, o principal obstáculo da reforma tributária serão as grandes corporações. 
“Cada uma tem a sua defesa e não quer abrir mão do seu poder de gerar burocracia”, 

disse. 
 

Reforma 
O relator da Proposta de Emenda Constitucional nº 293/04, sobre a reforma tributária, 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), concorda com o fortalecimento do 

cooperativismo e das micro e pequenas empresas, setores que menos demitiram com 
a crise econômica. A reforma tem como objetivo diminuir a concentração da riqueza, 

pois o modelo atual privilegia os ricos em detrimento dos pobres e classe média. A 
reforma poderá criar, ainda, uma plataforma tecnológica para arrecadação dos 
tributos. 

 
Maria Helena Zockun, pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), disse que o problema da concentração de renda precisa ser combatido. “O 
impostos progressivos não são progressivos como deveriam ser, eles perdem essas 

características nas faixas de renda mais elevadas”, disse.  
 
Segundo ela, 53% da arrecadação brasileira vem de impostos indireto, sobre o 

consumo, perverso para as classes mais pobres. Em países desenvolvidos, o 
percentual é de 34%. 

 

https://exame.abril.com.br/economia/presidente-do-sebrae-defende-a-manutencao-do-simples-nacional/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/sebrae/


Trâmite 
A votação da Reforma Tributária na comissão especial da Câmara dos Deputados 
está prevista para depois das eleições. A promulgação da proposta só poderá ocorrer 

após o fim da vigência da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio 
de Janeiro, prevista para 31 de dezembro deste ano. 

 

Luciano Coutinho diz ter um ‘baita sim’ a uma nova política industrial 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 
 
O professor de economia da Universidade de Campinas (Unicamp) e ex-presidente do 

BNDES, Luciano Coutinho, disse ter um grande “sim” à política industrial. Ele fez a 
afirmação em reposta ao diretor do Banco Mundial (Bird), Martin Raiser, que durante 

o seminário “Retomada da Indústria – Uma Estratégia de Longo Prazo”, organizado 
pela a Abdib, disse ter dois “nãos” e um “talvez” a uma nova política industrial no 
Brasil.  

 
“Eu vou responder às provocações dando um grande ‘sim’ à política industrial. Até 

porque nós temos que pensar além de falhas de mercado”, disse o economista. Para 
ele, falhas de mercados são relevantes por vários fatores, mas a questão é que o que 
demanda uma política industrial é uma visão de longo prazo.  

 
Segundo Coutinho, quem foi bem sucedido construiu uma base de vantagens 

competitivas. O problema, segundo o ex-presidente do BNDES, é que a construção de 
bases competitivas hoje tornou-se mais complexa e mais difícil.  
 

Segundo o professor, as cadeias globais de valor foram um fenômeno datado 
historicamente depois da abertura dos anos 90 na Rodada Uruguai, quando os polos 

de desenvolvimento terceirizaram sua parte de manufatura para a Ásia.  
 
“Só que os asiáticos fizeram em 15 anos um baita processo de aprendizado. Eles não 

jogaram fora as suas empresas. Ao contrário, eles desenvolveram P&Ds Pesquisa e 
Desenvolvimento, aumentaram escalas e geraram modelos de negócios novos”, disse 

o professor, acrescentando que hoje os asiáticos já dominaram o P&D e agora têm 
marcas próprias e neste momento são competidores de seus clientes.  
 

Por isso, de acordo com Coutinho, entrar nesse jogo hoje é muito diferente do que era 
no passado porque as escalas são muito altas.  

 
“A competição ficou mais acirrada, tem um multilateralismo mais agressivo por parte 
dos Estados Unidos que está destruindo o bilateralismo e vários fundamentos no 

comercio internacional”, disse o economista da Unicamp, grande defensor de 
investimentos na inovação no setor industrial. 

 

Diretor do Bird diz ter 2 ‘nãos’ à necessidade de política industrial no Brasil 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 
 
O diretor do Banco Mundial (Bird), Martin Raiser, disse nesta segunda-feira, 10, que 

tem dois “nãos” e um “talvez” para a pergunta sobre se o Brasil precisa de uma nova 
política industrial. O primeiro “não”, de acordo com Raiser, é porque há dúvidas se 

pauta da política industrial é a raiz do baixo crescimento de produtividade.  
 
“Se a gente faz um benchmarking, a primeira coisa que a gente vai ver é que a taxa 

de investimento e baixa. Então você não precisa de uma pauta de política industrial 
porque se não investe não vai crescer nunca”, disse o diretor do Bird durante o 

seminário “Retomada da Indústria – Uma Estratégia de Longo Prazo”, promovido pela 
Associação Brasileira de Infraestrutura e das Indústrias de Base (Abdib), em São 
Paulo.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/luciano-coutinho-diz-ter-um-baita-sim-a-uma-nova-politica-industrial/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/diretor-do-bird-diz-ter-2-naos-a-necessidade-de-politica-industrial-no-brasil/


O primeiro “não”, de acordo com o economista, é também porque a taxa de poupança 
no Brasil nunca chegou à proporção de 30% do PIB como ocorre nos países asiáticos. 
Para ele, mesmo que o setor público ajude, a taxa de poupança não será elevada à 

proporção de 30% do PIB. Soma-se aí, de acordo com o executivo, o baixo 
posicionamento do Brasil nos rankings de países no quesito infraestrutura.  

 
“No item ambiente de negócios do Banco Mundial o Brasil está colocado na 125ª 

posição, atrás de Rússia e Índia. Estes dois países estavam perto do Brasil, mas nos 
últimos dez anos eles fizeram reformas microeconômicas importantes.  
 

O Brasil não fez e está ainda nesta posição”, disse, acrescentando que na área da 
calibragem tributária o Brasil aparece na 183ª posição, um dos piores do mundo, e é 

uma das economias mais fechadas do mundo.  
 
O segundo “não”, de acordo com Raiser, é porque o Brasil já tentou várias políticas de 

incentivo à indústria que não tiveram muito efeito. “Alguns programas como o cartão 
BNDES, por exemplo, tiveram efeito, mas a maioria dos programas não teve efeitos 

positivos”, criticou.  
 
O “talvez”, de acordo com o economista é porque o Bird ser contra políticas industriais 

não faz sentido. “As evidências são de que todos os países que tiveram sucesso de 
produtividade sustentável na área econômica tiveram algum tipo de política 

industrial”, disse. Mas, de acordo com ele, para que uma política industrial dê certo é 
preciso análises profundas das falhas de mercado que essa política se propõe a atacar. 
 

BNDES aprova R$ 6 milhões para fornecedor eólico Rudloff Industrial 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 

 
A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
aprovou financiamento de R$ 6 milhões para a Rudloff Industrial Ltda, indústria 

nacional de médio porte que produz componentes mecânicos para a construção civil.  
 

De acordo com o banco de fomento, os recursos serão aplicados na modernização da 
fábrica da empresa e no desenvolvimento de novos produtos para torres eólicas. Os 
investimentos totalizam R$ 8,9 milhões e o empréstimo do BNDES corresponde a 68% 

desse valor.  
 

O projeto de modernização consiste na compra de novas máquinas para modernizar a 
fábrica, localizada em São Paulo, e no desenvolvimento de uma gama de produtos 
para torres eólicas de concreto, tais como dispositivos de ancoragem, equipamentos 

internos e sistemas de aterramento.  
 

“Estão contempladas todas as etapas de desenvolvimento, desde a concepção até a 
certificação”, explicou o BNDES.  

 
Originalmente, a companhia atuava, desde 1960, no fornecimento de produtos e 
serviços de protensão (sustentação por meio de tensão no concreto) de estruturas, 

movimentação de cargas pesadas, emendas mecânicas de barras de aço e aparelhos 
de apoio para a construção civil.  

 
Posteriormente, a partir de 1985, passou a realizar serviços de usinagem, moldando 
peças de aço, aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e latão.  

 
Motivada pelo crescimento do setor de energia renovável, em 2016 a empresa entrou 

no segmento, fornecendo componentes metálicos e sistemas de protensão e 
aterramento para torres eólicas de concreto.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-aprova-r-6-milhoes-para-fornecedor-eolico-rudloff-industrial/


“Além de ampliar a competência técnica da empresa e possibilitar a diversificação de 
sua atuação, o apoio ao projeto contribuirá para a redução das importações e poderá 
favorecer as exportações brasileiras, já que as empresas fabricantes de torres e 

aerogeradores que demandam os produtos da Rudloff no Brasil têm atuação global”, 
diz o BNDES. 

 

Mercosul e UE voltam a negociar, sem grandes expectativas 

11/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 10-09-2018) 
 
Um dos temas mais espinhosos continua sendo o dos produtos agropecuários, 

como a cota de carne  
 

O Mercosul e a União Europeia retomaram, nesta segunda-feira (10), em Montevidéu 

uma nova rodada de reuniões a nível técnico sem grandes expectativas de alcançar 
um acordo diante das diferenças que ainda persistem entre as partes. 
 

As negociações voltam em um contexto muito diferente do anterior: o Brasil está às 
vésperas da eleição presidencial mais incerta dos últimos tempos, e a Argentina 

atravessa fortes turbulências econômicas. 
 
Apesar da ansiedade manifestada pelo Mercosul para concluir o pacto comercial, fontes 

do governo do Uruguai –que exerce a presidência temporária do bloco, integrado ainda 
por Brasil, Argentina e Paraguai– indicaram que vão às negociações em busca de uma 

resposta à proposta entregue na última série de encontros em julho em Bruxelas. 
 

 
Um dos temas mais espinhosos continua sendo o dos produtos agropecuários, como a 

cota de carne - Thierry Roge/Reuters  
 

Na ocasião, os negociadores europeus tinham mostrado uma atitude inflexível diante 
de uma oferta que o Mercosul levou "ao limite", segundo a negociadora uruguaia, 
Valeria Csukasi. 

 
O chanceler brasileiro Aloysio Nunes também tinha afirmado, no mês passado, que o 

Mercosul esperava um pouco mais do bloco europeu, especialmente no acesso de 
carnes e açúcar. 
 

Condições variam 
Mas na semana passada, o comissário de Agricultura da UE, Phil Hogan, devolveu a 

bola ao outro lado dizendo que a UE "fez uma oferta clara e explícita" em janeiro, e 
que "os países do Mercosul atrasaram sua resposta" a esta oferta significativa.  
 

Hogan foi contundente: "Se pretende-se concluir a negociação, o Mercosul deve 
cumprir os acordos relativos a automóveis e componentes, serviços marítimos, 

laticínios e indicações geográficas".  
 
Do lado do Mercosul, dizem que os representantes da UE mudam a linha de chegada 

após cada esforço da parte dos sul-americanos, segundo uma fonte do governo 
uruguaio que pediu anonimato. "As condições da União Europeia estão em constante 

mudança", lamentou o funcionário.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/mercosul-e-ue-voltam-a-negociar-sem-grandes-expectativas.shtml


Isso, apesar de o bloco já ter cedido em muitas de suas ambições iniciais, como 
afirmaram à AFP de diferentes áreas do Mercosul. 
 

Welber Barral, secretário de Comércio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando 
as negociações foram reabertas em 2010, e atual assessor do governo brasileiro, 

concordou que o bloco não tem muito mais margem para concessões. "No setor 
automobilístico, por exemplo, cedemos sobretudo no momento em que a redução 

tarifária começará e chegará a zero", afirmou. 
 
Temas espinhosos 

"Pode-se dizer o mesmo sobre vinhos e laticínios, que esperava-se excluir mas 
acabaram fazendo parte da negociação. Ainda que ceda em termos comerciais, a 

grande vantagem do Mercosul será institucional", avaliou, referindo-se aos elevados 
padrões de normas técnicas e a possíveis investimentos da UE.  
 

Ignacio Bartesaghi, decano da Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade 
Católica do Uruguai, concorda que o acordo previsto atualmente é muito diferente do 

que se vislumbrava quando teve início o processo, há quase 20 anos.  
 
"Temos que ser pragmáticos e entender que, embora se assine um acordo mais 'light' 

e com concessões, seria um grande avanço, até mesmo para estimular outras 
negociações em curso no bloco, como com a Coreia do Sul ou o Canadá".  

 

 
Presidente Michel Temer acompanhado de Mauricio Macri, Presidente da Argentina, 

durante Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul - Mateus Bonomi - 
21.dez.2017/Folhapress  

 
Um dos temas mais espinhosos continua sendo o dos produtos agropecuários, como a 

cota de carne. Neste caso, a UE está disposta a conceder menos de metade das 200 
mil toneladas almejadas pelo Mercosul.  
 

"Aspirava-se mais e insistiremos nisso. Mas sabemos que se chegar a hora e não 
houver uma melhora (da oferta) teremos que aceitar o que tiver e continuar 

trabalhando", disse Miguel Sanguinetti, presidente da Federação de Associações Rurais 
do Mercosul. 
 

O presidente da Associação Rural do Paraguai, Luis Villasanti Kulman, faz coro: "Há 
uma posição unânime de aceitar e depois veremos. Tudo serve".  

 
Sem grandes expectativas 
As principais centrais industriais dos países sul-americanos também expressaram seu 

apoio. No Brasil e na Argentina, os de mais peso, o acordo tem um sólido respaldo, 
apesar das mudanças aceitas em favor de avançar.  

 
Thomaz Zanotto, diretor de comércio internacional da Fiesp (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), disse que "o Mercosul garantiu que nenhum setor industrial 

seja excluído como pretendido no início", por exemplo, laticínios ou vinho. Sua visão 
é que "interesses pontuais dos países da UE estão atrasando o acordo".  

 
Esse é o mesmo pensando vigente na CNI (Confederação Nacional da Indústria). 
Fabrizio Panzini, responsável pelas relações exteriores da entidade, disse: "Não somos 



um obstáculo, consideramos que o acordo é uma prioridade, mas temos que ter pontos 
de equilíbrio, especialmente em produtos em produtos que o Mercosul tem vantagens 
comparativas". 

 
A União Industrial Argentina e a Copal (Coordenação das Indústrias de Produtos 

Alimentícios), duas centrais empresariais importantes do país, também respaldaram a 
negociação;  

 
Contudo, empresários e, em segredo, negociadores do Mercosul estão céticos de 
anúncios até o fim desta semana. Vários, com nostalgia, lamentam que o momento 

mais propício, em dezembro, tenha ficado para atrás. São poucos os que têm 
esperança de assinar o acordo ainda em 2018.  

 

Proposta estabelece nova infração concorrencial para quem realizar petição 

ou ação com fins anticompetitivos 

11/09/2018 – Fonte: Senado Notícias (publicado em 10-09-2018) 
 

 Proposições legislativas 
 PLS 144/2018 

 

Realizar uma petição com intenção de afetar concorrentes poderá ser considerado 
infração concorrencial. A nova infração está definida no Projeto de Lei do Senado 

(PLS) 144/2018, do senador Roberto Muniz (PP-BA). A proposta está em análise na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e é relatada pela senadora Simone Tebet 
(MDB-MS). 

 
O projeto altera a Lei da Defesa da Concorrência (Lei 12.529, de 2011) para trazer a 

utilização do direito de petição para fins anticoncorrenciais como nova infração de 
ordem econômica. As infrações econômicas são aquelas que consistem em prejudicar 
a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou 

serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; e exercer de forma abusiva posição 
dominante. 

 
Pelo texto, entrar com ações no Judiciário com finalidade ou de forma anticompetitiva 
também será considerada uma infração. A previsão parte do princípio de que o direito 

de ação abarca o direito de petição na sua perspectiva processual. Tanto o exercício 
de petição quanto o de ação são previstos na Constituição Federal. 

 
O direito de petição é definido como aquele dado a qualquer pessoa que requer a 
atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação. Já a prerrogativa 

de ação é um direito que se baseia no princípio de que os cidadãos podem, quando se 
sentirem lesados ou ameaçados, pedir ao Estado a prestação de sua atividade 

jurisdicional. 
 

“A linha que separa o abuso de direito de seu exercício legítimo é tênue”, reconheceu 
Muniz na justificativa da proposta. O senador indica que para caracterizar a conduta 
abusiva deve ser levada em consideração a “plausibilidade das ações ajuizadas, a 

veracidade das informações prestadas, como inexistências e omissões que possam 
levar o Judiciário ao erro, e a proporcionalidade dos meios utilizados”. 

 
Cade 
A infração já é prevista pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). “A 

lei do Cade já é suficiente para a punição desta infração. O que este projeto visa é 
deixar a possibilidade mais clara, visando a segurança jurídica e estabilidade das 

decisões do Cade no Judiciário”, explicou Muniz. 
 
O Conselho adota o nome de sham litigation para descrever essa conduta de utilizar o 

Poder Judiciário para ajuizar ações contra concorrentes, normalmente, sem 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/10/proposta-estabelece-nova-infracao-concorrencial-para-quem-realizar-peticao-ou-acao-com-fins-anticompetitivos
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/10/proposta-estabelece-nova-infracao-concorrencial-para-quem-realizar-peticao-ou-acao-com-fins-anticompetitivos
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132759
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132759
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm


perspectiva de sucesso. O objetivo real da litigância falsa ou simulada é causar prejuízo 
ao ambiente concorrencial, provocando impactos negativos financeiros, estruturais e 
de reputação a concorrentes. 

 
Se for aprovado sem modificações e não houver recurso para votação em Plenário, o 

projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. 
 

Eletrobras vai abrir um novo plano de demissão em outubro, diz presidente 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 
 

A Eletrobras pretende abrir em outubro um novo plano de demissão consensual (PDC), 
que pode alcançar cerca de 2,5 mil pessoas, sinalizou o presidente da Eletrobras, 

Wilson Ferreira Junior, durante evento em São Paulo. Ele lembrou que a companhia 
está neste momento implantando em todo o grupo o sistema SAP e o Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC), que vão exigir um menor número de funcionários 

quando estiverem plenamente em operação.  
 

“Eles têm um nível de produtividade pretendida, e neste nível de produtividade 
poderemos ter até 2,4 mil funcionários a mais do que precisamos”, explicou o 
executivo a jornalistas. “A tecnologia que é mais avançada, a padronização de 

processos e a organização dos processos vão permitir ao grupo Eletrobras como um 
todo, não só a holding, reduzir em torno 2,4 mil empregados”, acrescentou.  

 
Questionado sobre a estimativa de custos com esse novo programa de demissões, o 
executivo reiterou uma expectativa anterior de R$ 1 bilhão com a redução do quadro 

de funcionários. Ele lembrou que o programa de demissões incentivadas já aprovado 
poderia ser reaberto várias vezes ao longo do ano.  

 
No início do ano foi feita uma primeira etapa do PDC, já encerrado e que recebeu 
adesão de um número menor de funcionários do que o inicialmente previsto. 

“Entendemos que tínhamos de avançar em algumas implantações de sistemas e do 
centro de serviços, além da mudança da companhia, que ocorre no mês que vem, e 

isso obviamente precipitou tudo isso”, disse.  
 
Ferreira Junior lembrou que quando chegou à Eletrobras, em 2016, a companhia 

contava com 24 mil funcionários e é possível que a estatal encerre o ano com apenas 
12 mil. A projeção leva em conta que até 6 mil estão nas distribuidoras do grupo, que 

estão sendo vendidas, e outros mais de 5 mil estão deixando a companhia em 
programas de demissão e de aposentadoria incentivada. 
 

Incertezas levam a recorde de investidores no Tesouro Direto 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 

 
Diante de um cenário político imprevisível e um mercado volátil, os investidores 

partiram em peso para o Tesouro Direto. Em julho, foram 107 mil novos cadastros, a 
maior entrada em um mês desde o início do programa, em 2002 – e 27 mil acima do 
mês anterior.  

 
As pessoas também estão aplicando mais: foram 16 mil novos cadastros ativos ante 

10 mil em junho. No total, já são mais de 2,3 milhões de cadastros no programa de 
compra e venda de títulos públicos, um aumento de 55,7% nos últimos 12 meses.  
 

“Esse pode ser um novo patamar”, acredita Paulo Marques, gerente do Tesouro Direto. 
Segundo ele, as incertezas tanto no exterior quanto no mercado interno tendem a 

levar as pessoas para aplicações menos arriscadas – e, naturalmente, elas caem na 
renda fixa, a despeito dos juros em um patamar historicamente baixo.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/eletrobras-vai-abrir-um-novo-plano-de-demissao-em-outubro-diz-presidente/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/incertezas-levam-a-recorde-de-investidores-no-tesouro-direto/


A guinada no Tesouro acontece em meio a um cenário que penaliza a maioria dos 
investimentos considerados mais arriscados, como ações e fundos multimercado, 
destaca o professor de Finanças do Coppead/UFRJ Carlos Heitor Campani. Ele lembra 

que junho, mês que antecedeu o recorde do Tesouro, a Bolsa acumulou perda de 5%, 
enquanto o dólar subiu 4%. “O medo leva as pessoas para o extremo oposto.”  

 
A grande demanda pelo Tesouro Selic – 47% das vendas – reforça a tese de Campani. 

Esse título é considerado o mais seguro, pois acompanha a taxa básica de juros. Ele 
permite resgate a qualquer momento sem risco de perdas, uma vez que, 
independentemente do cenário, o investidor ganha o juro básico.  

 
Olhando para os outros títulos, Marcos Piellusch, professor do Laboratório de Finanças 

da FIA, salienta que há bons retornos que chamam o investidor para essa aplicação. 
Para se ter uma ideia, o Tesouro IPCA+ 2024, está pagando uma taxa de 5,86% mais 
a variação da inflação. Outro exemplo é o título prefixado com vencimento em 2021, 

com taxa a 9,85%.  
 

Na comparação com produtos com taxa de administração maior do que 0,5% ao ano 
(custo médio da taxa de custódia do Tesouro mais o Imposto de Renda), tratam-se de 
bons rendimentos para aplicações de baixíssimo risco, diz.  

 
Esses títulos, contudo, sofrem com a marcação a mercado – atualização do preço do 

ativo. Ou seja: se o investidor quiser se desfazer dos títulos antes do prazo, está 
sujeito a uma nova taxa, que pode ser maior ou menor que a inicial. Se levar até o 
vencimento, não terá surpresas e receberá a taxa contratada.  

 
Além do cenário atual, Myrian Lund, professora de finanças da FGV, destaca que a 

educação financeira também é um dos motivos para o recorde. Ela acredita que esse 
perfil de investidor – que faz aportes baixos e olha para o curto prazo – não está tão 
atento à conjuntura, mas sim a alternativas à poupança, e o Tesouro é a porta de 

entrada. Hoje, a caderneta está em desvantagem, pois paga 70% da Selic.  
 

O Tesouro Selic 2023 daria, por exemplo, um retorno líquido de 6,38% ao ano; já a 
poupança, de 5,5%. 
 

FGV: IPC-S avança em 5 das 7 capitais avaliadas na 1ª quadrissemana de 

setembro 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 
 
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) avançou em cinco das sete 

capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de setembro na comparação com a 
anterior, informou nesta terça-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV).  

 
O IPC-S geral da primeira leitura do mês também acelerou no período, ao atingir 

0,13%, depois de registrar 0,07% na quarta medição de agosto.  
 
Por capitais, houve aceleração nas taxas de inflação do Recife (0,19% para 0,25%); 

Rio de Janeiro (0,12% para 0,21%); Porto Alegre (0,01% para 0,07%); São Paulo 
(0,13% para 0,17%); e Brasília (-0,19% para alta de 0,16%) da quarta leitura de 

agosto para a primeira quadrissemana deste mês.  
 
Já nas duas restantes, houve alívio nas variações do IPC-S: Salvador (-0,03% para -

0,13%) e Belo Horizonte (0,20% para 0,13%). A próxima divulgação dos resultados 
regionais do IPC-S será no dia 18. 

 
 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-avanca-em-5-das-7-capitais-avaliadas-na-1-quadrissemana-de-setembro/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-avanca-em-5-das-7-capitais-avaliadas-na-1-quadrissemana-de-setembro/


Projeção para PIB recua 1,3 ponto em 3 meses 

11/09/2018 – Fonte: DCI  
 

 “Quebra de confiança” e turbulência internacional criam cenário ruim para 
investimento; para consultoria, se ritmo atual for mantido, Brasil pode levar 58 anos 

para universalizar o saneamento 
 

 

 
 
Nova Ponte do Guaíba, em Porto Alegre (RS) está um ano atrasada  

 
A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2018, 

divulgada ontem (10) no relatório Focus do Banco Central (BC), recuou pela terceira 
semana consecutiva, para 1,4%.  
 

As apostas dos analistas financeiros estão em queda livre desde a greve dos 
caminhoneiros, em meados de maio. No começo daquele mês, a estimativa era de que 

o PIB avançaria 2,7% no ano.  
 
Uma das instituições que reduziu suas projeções nos últimos meses é a 4E Consultoria. 

Em maio, a firma esperava uma alta de 1,95% para o PIB. Hoje, projeta um aumento 
de 1,4% para a atividade econômica, em linha com o relatório Focus. 

 
“A greve [dos caminhoneiros] teve dois efeitos negativos para o PIB: um no curto 
prazo, com o atraso na produção e nas vendas, e um no médio prazo, com a quebra 

da confiança na economia”, diz Giulia Coelho, economista da 4E Consultoria.  
 

Segundo ela, este segundo efeito tem um impacto mais forte para as projeções sobre 
o PIB, já que diz respeito à possibilidade de um represamento mais duradouro dos 
investimentos no País.  

 
“Antes da greve, a insegurança dos empresários já era grande, principalmente por 

causa das eleições. Depois [da greve], a confiança na realização de novos 
investimentos diminuiu ainda mais”, explica Giulia.  
 

Em relatório divulgado ontem, a consultoria Inter.B mostrou que, em 2017, os 
investimentos em infraestrutura caíram para 1,69% do PIB, contra 1,95% em 2016. 

A associação indicou que o valor investido no ano passado – R$ 110,7 bilhões – “é 
claramente inferior ao mínimo necessário para compensar a depreciação do capital 
fixo e manter a qualidade dos serviços no País.”  

 
Ainda segundo a consultoria, se o ritmo atual de investimentos for mantido, o Brasil 

levará “58 anos para universalizar os serviços de saneamento e 32 anos para prover 
transporte público de qualidade.” 

 
A mudança desse cenário, diz Giulia, depende da eleição de um candidato favorável à 
agenda de reformas, especialmente à da Previdência. “A vitória de um reformista 

reverteria essa quebra de confiança e traria o investimento de volta”, defende a 
entrevistada. 

 
 

https://www.dci.com.br/economia/projec-o-para-pib-recua-1-3-ponto-em-3-meses-1.739346
https://www.dci.com.br/image/policy:3.300732:1536624442/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:3.300732:1536624442/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:3.300732:1536624442/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


Instabilidade internacional  
Para José Nicolau Pompeo, professor de economia da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-SP), o aumento da turbulência no comércio internacional foi a principal causa da 

piora nas estimativas para o crescimento econômico durante os últimos meses. 
 

Entre as notícias mais prejudiciais para o Brasil, o especialista cita o enfraquecimento 
da economia argentina e o duelo entre Estados Unidos e China.  

 
“Os principais compradores de produtos brasileiros estão com problema. Enquanto 
dois deles [China e EUA] estão travando uma guerra comercial, o terceiro [Argentina] 

passou a importar menos carros e calçados do Brasil”, diz Pompeo.  
 

Na opinião dele, além de resolver o problema fiscal, o presidente eleito em outubro 
terá que torcer por um quadro mais favorável no exterior. “Se tiver início uma crise 
internacional, é pouco provável que o investimento no Brasil cresça.” 

 
Os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram que, no segundo trimestre, o PIB cresceu 0,2% frente aos primeiros três 
meses do ano. Já a taxa de investimento respondeu por 16% da produção nacional no 
período, bem abaixo do pico de 27% visto no terceiro trimestre de 2013. 

 
Estimativas  

O novo relatório Focus também trouxe projeções diferentes para a produção industrial, 
a inflação e o resultado fiscal brasileiro deste ano.  
 

Segundo o documento, a expansão da indústria deve ficar em 2,26%. A estimativa é 
menor que a da semana passada, que apontava um crescimento de 2,43% para o 

setor. 
 
Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os analistas financeiros 

apostaram em uma alta de 4,05% nos 12 meses de 2018. A perspectiva também é 
menor que a anterior (4,16%).  

 
O documento ainda trouxe projeções menores para a dívida líquida do setor público 
(54,2% do PIB, contra 54,25% no documento anterior) e para o resultado primário 

deste ano (-2,05% do PIB, ante -2,1% na semana passada).  
 

IGP-M sobe 0,79% na 1ª prévia de setembro ante 0,70% na 1ª de agosto, 

revela FGV 

11/09/2018 – Fonte: DCI 

 
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,79% na primeira prévia de 

setembro, após ter aumentado 0,70% na primeira prévia de agosto. A informação foi 
divulgada nesta terça-feira, 11, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, 

o índice acumulou alta de 7,51% no ano e avanço de 9,24% em 12 meses.  
 
A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira 

prévia do IGP-M de setembro. O IPA-M, que representa os preços no atacado, 
aumentou 1,20%, ante um avanço de 1,03% na primeira prévia de agosto.  

 
O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou queda de 0,04% na prévia 
de setembro, depois de uma redução de 0,07% em igual leitura de agosto. Já o INCC-

M, que mensura o custo da construção, teve aumento de 0,10% na primeira prévia de 
setembro, depois da alta de 0,41% na primeira prévia de agosto.  

 
O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel. O período de coleta de preços 
para cálculo do índice foi de 21 a 31 de agosto. No dado fechado do mês de agosto, o 

IGP-M subiu 0,70%. 

https://www.dci.com.br/economia/igp-m-sobe-0-79-na-1-previa-de-setembro-ante-0-70-na-1-de-agosto-revela-fgv-1.739410
https://www.dci.com.br/economia/igp-m-sobe-0-79-na-1-previa-de-setembro-ante-0-70-na-1-de-agosto-revela-fgv-1.739410


IPAs 
Os preços dos produtos agropecuários medidos pelo IPA Agrícola subiram 1,47% no 
atacado na primeira prévia do IGP-M de setembro. Na mesma prévia de agosto, houve 

elevação de 1,39%. Os produtos industriais no atacado, medidos pelo IPA Industrial, 
tiveram alta de 1,11% na primeira prévia de setembro, ante aumento de 0,91% na 

mesma prévia do mês anterior. 
 

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), 
que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os bens 
finais subiram 0,13% na primeira prévia de setembro, depois do avanço de 0,14% na 

mesma prévia de agosto.  
 

Os preços dos bens intermediários tiveram aumento de 1,12% na prévia de setembro, 
ante elevação de 1,38% na primeira prévia de agosto. Os preços das matérias-primas 
brutas aumentaram 2,58% na primeira leitura de setembro, após uma alta de 1,66% 

na mesma prévia de agosto. 
 

Dólar opera em alta, e chega a R$ 4,16 

11/09/2018 – Fonte: G1  
 

Na véspera, moeda dos EUA fechou em queda pela 3ª sessão seguida, a R$ 4,0936. 
 

 O dólar opera em alta nesta terça-feira (11), de olho do cenário político e nas novas 
pesquisas eleitorais. 
 

Às 9h56, a moeda norte-americana subia 1,69%, negociada a R$ 4,1628 na venda.  Na 
máxima da sessão, o dólar chegou a R$ 4,1668. 

 
O mercado avalia os resultados da pesquisa Datafolha e aguarda outros 
levantamentos para ajustar suas posições, entre eles o do Ibope, esperado para a 

noite desta terça-feira. 
 

Os investidores também monitoravam o cenário externo, com as renovadas 
preocupações sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. 
 

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 10,9 mil swaps cambiais tradicionais, 
equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de outubro, no 

total de US$ 9,801 bilhões. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do 
mês, terá feito a rolagem integral. 
 

Na véspera, o dólar caiu 0,07%, a terceira queda seguida, fechando a sessão a R$ 
4,0936 na venda. No ano, no entanto, o avanço é de 25%, segundo o ValorPro. 

 
Variação do dólar em 2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/11/cotacao-do-dolar-em-11092018.ghtml
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11/4 
Novo patamar e perspectivas 
A recente disparada do dólar, que voltou a romper a barreira dos R$ 4 após 2 anos e 

meio, acontece em meio às incertezas sobre o cenário eleitoral e também ao cenário 
externo mais turbulento, o que faz aumentar a procura por proteção em dólar. 

 
Investidores têm comprado dólares em resposta a pesquisas que mostram intenção 

de voto mais baixa para candidatos considerados mais pró-mercado e comprometidos 
com a agenda de reformas e ajuste das contas públicas. 
 

As incertezas e o nervosismo geram maior demanda por proteção em dólar, o que 
pressiona a cotação da moeda. Importadores, empresas com dívidas em dólar e 

turistas preocupados passam a comprar mais dólares também e contribuem para 
elevar o preço da moeda norte-americana. 
 

Outro fator que pressiona o câmbio é a elevação das taxas básicas de juros nas 
economias avançadas como Estados Unidos e União Europeia, o que incentiva a 

retirada de dólares dos países emergentes. O mercado tem monitorado ainda a guerra 
comercial entre Estados Unidos e seus parceiros comerciais e a crise em países como 
Argentina e Turquia. 

 
A visão dos analistas é de que o nervosismo tende a continuar até a moeda achar um 

novo piso ou até que se tenha uma maior definição da corrida eleitoral. 
 
A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 ficou estável 

em R$ 3,80, segundo último boletim Focus do Banco Central. Para o fechamento de 
2019, permaneceu inalterada em R$ 3,70 por dólar. 

 

Varejo cresceu 0,9% em agosto ante julho, diz Serasa Experian 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 

 
As vendas do comércio varejista no País cresceram 0,9% em agosto na comparação 

com o desempenho registrado em julho, revela indicador da Serasa Experian. Já em 
comparação a agosto de 2017 subiu 7,9%, enquanto no acumulado do ano a alta é de 
6,7% em relação ao período equivalente do ano passado.  

 
O segmento de veículos, motos e peças (3,4% ante julho) sustentou a alta de agosto, 

aponta a Serasa Experian, “beneficiado pela expansão do crédito neste segmento, bem 
como pela recuperação do setor de supermercados, hipermercados, alimentos e 
bebidas”.  

 
A instituição lembra que o movimento ocorre após os efeitos inflacionários temporários 

da paralisação dos caminhoneiros em maio terem sido superados.  
 

Também registraram alta nos negócios os setores de móveis, eletroeletrônicos e 
informática (0,1%); combustíveis e lubrificantes (0,8%); material de construção 
(0,5%). Apenas o segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios registrou 

retração (-1,9%).  
 

Entre janeiro e agosto, os segmentos de móveis, eletroeletrônicos e informática e o 
de veículos, motos e peças cresceram 14,8% e 6,3%, respectivamente.  
 

Já em terreno negativo estão: supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-
2,6%); combustíveis e lubrificantes (-3,0%); tecidos, vestuário, calçados e acessórios 

(-1,7%); material de construção (-5,8%). 
 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/varejo-cresceu-09-em-agosto-ante-julho-diz-serasa-experian/


Pesquisas devem conter euforia dos mercados, diz economista 

11/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 10-09-2018) 
 

As pesquisas de intenção de voto divulgadas na noite desta segunda-feira, 10, por 
Datafolha e Ibope devem dar uma “segurada” na euforia demonstrada pelos mercados 

depois do ataque sofrido pelo candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL), disse ao 
Broadcast o economista Julio Cesar Barros, da Mongeral Aegon.  

 
Na pesquisa do Datafolha, que teve abrangência nacional, Bolsonaro apenas oscilou 
dentro da margem de erro, de 22% para 24%, mas teve sua taxa de rejeição elevada 

de 39% para 43%, acima da margem de erro. No levantamento do Ibope, restrito ao 
Estado de São Paulo, as intenções de voto em Bolsonaro também oscilaram dentro da 

margem, de 22% para 23%.  
 
Os resultados vão na contramão da expectativa de agentes do mercado de que o 

candidato se beneficiaria politicamente do ataque, diminuindo a chance de vitória de 
um candidato de esquerda.  

 
“Aquela euforia vista na quinta-feira, em função do ataque, com a Bolsa fechando em 
alta e o câmbio apreciando, deve ter uma segurada, com os mercados provavelmente 

andando de lado”, disse o economista.  
 

De qualquer forma, Barros considera que é cedo para tirar conclusões. Será preciso 
esperar as próximas pesquisas para ter mais clareza sobre os reais efeitos do ataque 
sofrido por Bolsonaro. Assim, será possível diferenciar se os movimentos observados 

na pesquisa de hoje são pontuais ou se representam uma tendência. 
 

Artigo: "Um roteiro para obter a justiça tributária 

11/09/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 10-09-2018) 
 

A desoneração dos lucros e dividendos é bastante criticada porque estaria em 
desacordo com um sistema fiscal justo 

 
A isenção de Imposto sobre a Renda (IR) na distribuição de lucros e dividendos foi 
introduzida no ordenamento jurídico pelo artigo 10 da Lei 9.249/1995 e alcança sócios 

e acionistas de pessoas jurídicas que tenham optado pelo regime de tributação pelo 
lucro real, presumido ou arbitrado.  

 
Referida isenção significa, na prática, que não há retenção de tal imposto na fonte 
quando há distribuição de lucros e, também, que o lucro distribuído se insere na 

categoria de rendimentos isentos e não tributáveis no âmbito da declaração anual de 
ajuste. 

 
 A desoneração em questão é bastante criticada porque estaria em desacordo com um 

sistema fiscal justo, no qual deveria imperar a isonomia e a progressividade da 
tributação, ou seja, em que seriam tributados mais pesadamente os mais ricos. 
 

    Almejamos uma sociedade em que a justiça fiscal seja efetiva e redistributiva 
 

Definitivamente, não temos um Estado idealmente justo em matéria tributária; no 
entanto, o conceito de justiça não está vinculado à cobrança de um imposto ou à 
eliminação de apenas uma isenção tributária.  

 
O conceito de justiça tem natureza eminentemente filosófica e não é unívoco, 

divergindo, embora de forma tênue, na concepção de cidadão para cidadão. 
Intimamente ligado ao conceito de ética, deve estar em harmonia com a moral média 
da sociedade. 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pesquisas-devem-conter-euforia-dos-mercados-diz-economista/
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Não defendemos incondicionalmente todo e qualquer benefício fiscal, até porque já foi 
empiricamente comprovado que referidas benesses frequentemente são injustas.  
 

Almejamos uma sociedade em que a justiça fiscal seja efetiva e redistributiva; no 
entanto, estamos seguros de que o que é justo em um sistema pode não o ser em 

outro, já que as sociedades e os seus problemas divergem entre si.  
 

Temos, de fato, um sistema tributário regressivo, complexo, que desestimula a 
atividade econômica e o empreendedorismo e que é, portanto, injusto. É de se 
questionar, então, qual é o significado de justiça fiscal para o sistema brasileiro? 

Justiça fiscal tem um sentido universal? 
 

A isenção de IRPF em relação aos lucros distribuídos é uma medida polêmica e que 
merece atenção; no entanto, encontra amparo em argumentos relevantes como a 
simplificação na fiscalização e a redução da evasão fiscal. 

 
Mais entraves ao empreendedorismo: Como abusar dos já sobrecarregados 

empresários (artigo de Jossan Batistute, advogado especialista em Direito 
Empresarial, mestre em Direito Negocial) 
 

As políticas econômicas dos países democráticos caminham no sentido de evitar a 
dupla ou múltipla tributação da renda. Há países que não tributam o lucro da pessoa 

jurídica e apenas o fazem em relação à pessoa física; outros, como o Brasil, tributam 
apenas o lucro da pessoa jurídica; e há, ainda, aqueles que tributam ambos, mas 
concedem um crédito relativo ao IR pago pela pessoa jurídica.  

 
Por fim, existem aqueles que tributam o lucro da pessoa jurídica e, também, a sua 

distribuição para a física, sem que haja a concessão de qualquer benefício, mas esta 
tributação, se considerada de forma integral, equivale àquela a que hoje estão sujeitas 
as pessoas jurídicas no Brasil.  

 
É possível revogar a isenção em questão, mas, em contrapartida, a tributação do lucro 

da pessoa jurídica deve ser amenizada, como o é nos países que tributam o lucro da 
pessoa jurídica e, também, a distribuição para a pessoa física. 
 

Assim, faz-se necessário pensar em uma alteração global do sistema tributário, que o 
simplifique e o torne mais justo. Medidas pontuais, como a revogação da isenção em 

questão, seguramente não solucionarão as perplexidades que nos acometem.  
 
O momento é favorável à reforma do sistema constitucional tributário e é, portanto, 

propício para a promoção de mudanças profundas e consistentes que, em concerto, 
restabeleçam a ética e a justiça na tributação. 

 
Betina Treiger Grupenmacher, advogada com pós-doutorado na Universidade de 

Lisboa, é professora de Direito Tributário da UFPR." 
 

Petrobras estuda estender política de preços da gasolina também ao diesel 

11/09/2018 – Fonte: DCI 
 

Resultados de experiência com mecanismos de proteção financeira serão avaliados 
como possível alternativa para o fim da política dos subsídios, previsto para 31 de 
dezembro deste ano 

 
A Petrobras não descarta utilizar um mecanismo de proteção financeira para o diesel 

após o encerramento da política de subsídios, previsto para o fim de dezembro. Na 
semana passada, a estatal anunciou ferramenta semelhante para controlar variações 
abruptas dos preços da gasolina. 

 

https://www.dci.com.br/industria/petrobras-estuda-estender-politica-de-precos-da-gasolina-tambem-ao-diesel-1.739332


 
 
 

 
 

 
 

 
“Acho que esse mecanismo de hedge para a gasolina pode ser um ensaio para o diesel, 
embora sejam mercados consumidores diferentes. Até porque essa situação com os 

caminhoneiros ficou sem resolução e até agora não há um plano para janeiro”, avalia 
o sócio da Mesa Corporate Governance, Luiz Marcatti. 

 
Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (10), em São Paulo, o presidente da 
Petrobras, Ivan Monteiro, admitiu que dependendo dos resultados em relação à 

gasolina, o mecanismo de hedge poderá ser aplicado ao diesel. “Vamos olhar essa 
experiência com a gasolina, mas ainda é muito preliminar. Não há nenhuma decisão 

tomada, mas podemos vir a implementá-la”, declarou. 
 
Na última quinta-feira (06), a estatal anunciou que terá mecanismos de proteção — 

derivativos de gasolina na Bolsa de Nova Iorque e o hedge cambial no Brasil — que 
funcionam como formas de seguro para prevenir os efeitos das oscilações da cotação 

internacional e da taxa de câmbio.  
 
A Petrobras garante que não houve influência política na iniciativa. “A proposta vinha 

sendo estudada há meses e anunciada assim que foi aprovada, passando apenas por 
nossos processos internos de governança”, declarou Monteiro. Segundo ele, a adoção 

dos mecanismos de proteção foi causada pelas instabilidades típicas de um período 
eleitoral e da temporada de furacões nos Estados Unidos. 
 

Marcatti acredita que a decisão foi motivada por razões comerciais. “Diante de um 
momento de crise, pela própria queda do consumo, aumentar demais os preços pode 

afetar o faturamento. Dentro da política de alinhar aos preços internacionais, a 
Petrobras tem que pensar em alternativas.”  
 

Embora Monteiro tenha destacado que o atual estatuto da empresa limita 
interferências políticas, Marcatti não acredita que isso impedirá ingerências do próximo 

governo. “O controlador é a federação e não é impossível que, caso um presidente 
eleito queira fazer da Petrobras um veículo político, se altere o estatuto. Criaria um 
enorme barulho no mercado, mas um político extremista poderia utilizar disso para 

favorecer seu discurso.” 
 

Metas financeiras  
A Petrobras estima reduzir sua dívida líquida para US$ 69 bilhões neste ano e acredita 

que irá alcançar sua meta de desalavancagem de 2,5 vezes a dívida líquida sobre o 
Ebitda.  
 

Monteiro destacou a elevação do Brent e a valorização do dólar como fatores para 
acelerar esse processo. “Ambos têm se mostrado acima do esperado, especialmente 

o Brent. Sem dúvida, isso beneficia a companhia”, afirmou.  
 
Contrariando expectativas do mercado e da própria empresa, o preço do barril do 

petróleo vem se mantendo acima dos US$ 70 ao longo do ano. O economista-chefe da 
Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira, acredita que esse cenário favorável 

deve se manter e permitir que a Petrobras cumpra sua meta. “A perspectiva anda 
bem, o patamar de preços deve se manter firme por um bom tempo, o que é favorável 
à desalavancagem.”  

https://www.dci.com.br/image/policy:3.300723:1536624411/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


A Petrobras também divulgou uma estimativa de US$ 15 bilhões de fluxo de caixa livre 
ao final de 2018. “Esses anúncios repercutiram positivamente e a empresa está se 
comportando bem em meio a um ambiente turbulento”, acrescentou Silveira. 

 

Caminhoneiros tentam agendar encontro com ANTT na quarta, mas sem 
protesto 

11/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 10-09-2018) 

 
Lideranças irão a Brasília apenas para conversar sobre as medidas 
anunciadas pela ANTT  
 

Após o reajuste da tabela dos fretes e a promessa de fiscalização nas estradas pela 
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), os caminhoneiros autônomos 

afirmaram que irão à Brasília nesta quarta-feira (12), porém apenas para conversar e 
entender melhor as medidas anunciadas nos últimos dias pela agência. 
 

“A ANTT começou a se posicionar antes de irmos lá e nós precisamos reconhecer isso”, 
afirmou Wallace Landim, conhecido como Chorão, um dos líderes dos caminhoneiros 

autônomos, e que ganhou destaque durante as paralisações de maio. 
 
Logo após o anúncio de alta de até 14% no preço do diesel pela Petrobras, 

caminhoneiros voltaram a se mobilizar para novas paralisações. Um ato em frente ao 
prédio da agência foi marcado e uma invasão chegou a ser cogitada caso os interesses 

dos motoristas não fossem atendidos. 
 
Segundo Landim, apenas as lideranças dos estados irão a Brasília para conversar com 

a agência e entender melhor como funcionará a fiscalização da tabela do frete. 
“Estamos tentando agendar, mas se a gente estiver lá na porta, eles falam com a 

gente. Nunca negaram nos receber”, afirmou. 
 
No grupo de Facebook União dos Caminhoneiros do Brasil, Santiago Edmilson Carneiro, 

disse em vídeo que a mobilização havia sido momentaneamente suspensa, mas que 
poderia haver atos em Brasília no dia 9 de outubro. Data da audiência pública que irá 

debater a fiscalização. 
 
A Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) afirma ser contrária a novas 

paralisações e diz que está negociando uma reunião com a Casa Civil para falar sobre 
o preço do combustível e a tabela do frete. 

 

ANTT quer multa de R$ 5 mil para quem pagar caminhoneiro abaixo da tabela 

11/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 10-09-2018) 

 
Propostas serão debatidas em audiência pública em outubro  

 A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou nesta segunda (10) 
que estuda aplicar multa de R$ 5.000 por viagem àqueles que contratarem transporte 
rodoviário de carga com valor inferior ao disposto pela agência.  

 
A ANTT disse estudar também a aplicação de R$ 3.000 para quem anunciar ou 

intermediar a contratação de frete com valor inferior ao piso mínimo. 
 

Essas propostas constam em documento que será debatido em audiência pública —
aprovada para acontecer em 9 de outubro— cuja documentação foi apresentada nesta 
segunda-feira (10) pela ANTT. 

 
Segundo a agência reguladora, a audiência "tem o objetivo de discutir medidas 

adicionais para garantir o cumprimento dos pisos mínimos de frete". 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/caminhoneiros-recuam-e-dizem-que-nao-havera-protesto-na-quarta-feira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/caminhoneiros-recuam-e-dizem-que-nao-havera-protesto-na-quarta-feira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/antt-quer-multa-de-r-5-mil-transporte-de-carga-abaixo-da-tabela.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/antt-anuncia-que-comecara-a-fiscalizar-aplicacao-da-tabela-de-frete.shtml?loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/antt-anuncia-que-comecara-a-fiscalizar-aplicacao-da-tabela-de-frete.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/antt-anuncia-que-comecara-a-fiscalizar-aplicacao-da-tabela-de-frete.shtml?loggedpaywall


As sugestões à proposta apresentada poderão ser enviadas até as 18h do dia 10 de 
outubro, por meio de formulário disponível no site da ANTT, por via postal ou durante 
a sessão pública de audiência, que ocorre no dia 9 de outubro, na sede do órgão, em 

Brasília (DF). 
 

Na última quarta-feira (5), a ANTT publicou alterações na tabela de frete mínimo, após 
o reajuste, em 31 de agosto, de 13% no preço do diesel nas refinarias. A tabela 

considera o preço mínimo por quilômetro, eixo e carga transportada, além dos custos. 
 
Política nacional 

A Lei 13.703, de 2018, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas, prevê que uma nova tabela com frete mínimo deve ser publicada 

quando houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional. 
 
A política foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as estradas 

de todo o país em maio. A lei especifica que os pisos mínimos de frete deverão refletir 
os custos operacionais totais do transporte, definidos e divulgados nos termos da 

ANTT, com priorização dos custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios. 
 
De acordo com a legislação, a ANTT publicará duas vezes por ano, até os dias 20 de 

janeiro e 20 de julho, uma norma com os pisos mínimos referentes ao quilômetro 
rodado por eixo carregado, consideradas as distâncias e as especificidades das cargas, 

bem como planilha de cálculos utilizada para a obtenção dos pisos mínimos. A norma 
será válida para o semestre em que for editada. Uma primeira tabela foi publicada 
pela ANTT em maio. 

 

Investidores da Volkswagen buscam mais de R$ 42 bi em compensação por 
dieselgate 

11/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 10-09-2018) 
 

Empresa alemã enfrenta processo por escândalo de emissão do combustível  
A Volkswagen enfrenta a partir desta segunda-feira (10) seu primeiro grande processo 

na Alemanha por ter manipulado motores a diesel, quase três anos após a revelação 
do escândalo, que precipitou o declínio dessa tecnologia. 
 

O tribunal regional de Brunswick tem a missão de determinar se a gigante 
automobilística deveria ter informado mais cedo os mercados financeiros sobre a 

fraude, para poupar os acionistas, que exigem cerca de € 9 bilhões (R$ 42,75 bilhões) 
em indenização. 
 

Reunidos em um centro de convenções, com 50 advogados e várias dezenas de 
demandantes e curiosos, os juízes começaram a analisar as 193 perguntas submetidas 

pelas partes para este processo, previsto para durar até 2019. 
 

 
Judges Stephan, Christian Jaede e Friedrich Hoffmann no tribunal antes de iniciar 

processo que envole Volkswagen, Porsch e German Capital Markets - Fabian 
Bimmer/Reuters  
 

Para a maior montadora do planeta, cujas 12 marcas e carros são o orgulho das 
exportações da Alemanha, o terremoto começou em 18 de setembro de 2015. 
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Em pleno Salão do Automóvel de Frankfurt, as autoridades americanas acusaram o 
grupo de ter equipado 11 milhões de veículos a diesel com um software capaz de 
distorcer os resultados de testes antipoluição. 

 
Nos dois dias seguintes, as ações da Volkswagen caíram 40% - uma queda que levou 

mais de 3.500 investidores a recorrerem à Justiça. 
 

A principal questão a ser resolvida pelo tribunal de Brunswick é se a companhia falhou 
em sua obrigação de publicar em tempo hábil "qualquer informação interna" que 
pudesse afetar as ações do grupo. 

 
Os advogados do fundo de investimento DeKa garantem que a administração do grupo 

estava ciente do software que foi introduzido em 2008 para conquistar o mercado 
americano do diesel, com normas mais rigorosas antipoluição do que as adotadas na 
Europa. 

 
A Volkswagen afirma, por sua vez, que um pequeno grupo de engenheiros organizou 

a trapaça sem o conhecimento de seus superiores, e que as informações conhecidas 
pelos dirigentes não os obrigavam a se dirigir aos mercados. 
 

O presidente do tribunal, Christian Jäde, já indicou que a abertura de uma investigação 
nos Estados Unidos, em 2014, "poderia justificar" uma comunicação, um ponto que 

promete ser duramente debatido. 
 
O processo de Brunswick não é o único no quadro do "Dieselgate", que já custou à 

Volkswagen mais de € 27 bilhões (R$ 128,25 bilhões) em recalls de veículos e custos 
judiciais. 

 
Várias Procuradorias abriram investigações por fraude, manipulação do mercado de 
ações ou propaganda enganosa contra funcionários da Volkswagen, assim como contra 

suas marcas Audi e Porsche, bem como Daimler e a fabricante de equipamentos Bosch. 
Rupert Stadler, chefe da Audi, ainda está em prisão preventiva por suspeita de 

"fraude" e cumplicidade em "emitir certificados falsos". 
 
Em Stuttgart, centenas de investidores da Porsche SE, principal acionista da 

Volkswagen, também pedem indenização. 
 

Finalmente, em maio, o governo alemão abriu o caminho para processos coletivos de 
consumidores, permitindo uma possível ação contra a Volks antes do final do ano. 
O escândalo também acelerou o declínio do diesel, inventado na Alemanha e há muito 

subsidiado por suas baixas emissões de CO2, mesmo que emita mais óxidos de 
nitrogênio (NOx) do que os motores a gasolina. 

 
A participação desse motor nas vendas de carros novos na Alemanha caiu de 46% em 

agosto de 2015 para 32,6% no mês passado. 
 
Carros a diesel também podem ser banidos de várias cidades alemãs por causa de seu 

nível de poluição: depois de Hamburgo, Frankfurt deve proibir o tráfego para certos 
modelos em fevereiro de 2019. 

 
DIESELGATE 
Montadoras admitem e são acusadas de fraudar sistema que mede a emissão de 

poluentes e a economia de combustível 
 

ADMITIRAM AS FRAUDES 
 Volkswagen  

Em 2015, montadora admitiu ter manipulado os resultados de testes com veículos à 

diesel, fingindo que estes respeitavam os padrões americanos para a emissão de 



poluentes. Até agora, oito líderes e ex-funcionários foram acusados. Empresa já 
concordou em pagar mais de US$ 25 bilhões em ações por conta do escândalo. 
 

Número de automóveis: 11 milhões, segundo a própria empresa 
Modelos afetados:  Amarok, Golf Blue Motion,  Jetta TDI,  Passat TDI, Volkswagen 

Beetle, SUV Touareg 2014-2016 
Outras marcas do grupo afetadas: Porsche (modelo Cayenne Diesel) e Audi (A1, A3, 

A4 e A6, o esportivo TT e os Q3 e Q5), que teve seu presidente preso 
 

 Mitsubishi  

Em abril de 2016, empresa admitiu que manipulava os testes de economia de 
combustível (gasolina) desde 1991 

 
Número de automóveis: 625 mil veículos 
Modelos afetados: versões do Mitsubishi eK    

 
 Nissan 

Montadora admitiu no início de junho que mediu indevidamente as emissões de 
escapamento e a economia de combustível. É a segunda vez que a empresa se envolve 
no dieselgate, em 2017, a montadora admitiu que durante décadas, inspetores não 

certificados assinaram as verificações finais dos carros vendidos no Japão. Na época, 
a montadora suspendeu a produção doméstica 

 
Número de automóveis: 1,2 milhão em 2017   
Modelos afetados: Entre os carros envolvidos estão o compacto Note e o utilitário 

esportivo Juke 
 

 Suzuki 
A montadora confirmou em 2016 que mediu os níveis de emissão e consumo dos 
veículos vendidos no Japão com um método não homologado, mas negou ter 

manipulado os resultados 
Número de automóveis: 2.100 

Modelos afetados: 16 modelos vendidos exclusivamente no Japão 

 
ACUSADAS DE FRAUDAR 

 Opel (ex-subsidiária da GM, hoje do grupo PSA) 
A montadora é alvo de investigação na Alemanha sob suspeita de manipular motores 

a diesel para registrar emissões mais baixas em testes de poluição 
Número de automóveis: 60 mil 
Modelos afetados: Cascada, Insignia e Zafira 

 
 GM 

Nos Estados Unidos, a empresa enfrenta processo movido, em 2017, por 705 mil 
donos de picapes supostamente equipadas com dispositivos ilegais a fim de burlar os 

testes de emissões. A empresa nega as acusações 
Modelos supostamente afetados: Chevrolet Silverado Duramax e GMC Sierra 
Duramax, todas a diesel 

 
 Fiat Chrysler 

A montadora foi acusada pelas autoridades em 2017 dos EUA de ter manipulado 
motores de 104 mil veículos movidos a diesel para minimizar o nível real de emissão 
de poluentes, usando uma estratégia similar à da Volkswagen 

Modelos afetados: Jeep Grand Cherokee e picapes Dodge Ram 1500 
 

 Mercedes-Benz 
Em junho deste ano, o Ministério dos Transportes da Alemanha ordenou a retirada de 
238 mil carros a diesel, por causa de software que mascara o volume de emissão de 

poluentes. A empresa confirmou o recall e se comprometeu a retirar o software 
Número de automóveis: 774 mil veículos na Europa 



Modelos afetados: Van Vito, da Mercedes-Benz, Mercedes C-Class, e os utilitários 
(SUV) da linha GLC 
 

Venda de carroceria sobe 52% no ano 

11/09/2018 – Fonte: DCI 

 

 
 
Alta das vendas de caminhões favorece setor de carrocerias  

 
A indústria de carrocerias continua sustentando uma trajetória de crescimento. De 

janeiro a agosto, os emplacamentos tiveram alta de 52,91% no mercado interno, para 
55,8 mil unidades, informou ontem a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Implementos Rodoviários (Anfir). 

 
O resultado reflete a retomada das vendas de caminhões, que no acumulado deste 

ano tiveram um avanço de 49,5% sobre igual período de 2017, de acordo com a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 

No entanto, o presidente da Anfir, Norberto Fabris, destaca que o resultado não é 
suficiente para recuperar os patamares da década passada. “A crise fez recuar nosso 

desempenho de tal ordem que levaremos muito tempo para nos recuperarmos”, 
afirmou o dirigente em nota. Segundo a Anfir, no período entre janeiro e agosto a 

indústria de implementos rodoviários entregou ao mercado 88,3 mil unidades. 
 
No acumulado de janeiro a agosto, as vendas do segmento leve (carroceria sobre 

chassis) tiveram alta de 30,5% sobre igual período do ano passado, para 27,6 mil 
unidades. 

 
“Historicamente, em termos de volumes, as vendas são naturalmente maiores no 
segmento leve. Mas como a economia está reagindo lentamente e sem sinais de 

aquecimento nas cidades, este mercado está com desempenho menor”, explica Fabris. 
 

Pesados  
 
Já no segmento pesado (reboques e semirreboques), houve crescimento de 84% das 

vendas no acumulado até agosto, para 28,1 mil unidades. 
 

Segundo Fabris, atualmente cerca de 60% das mercadorias que circulam pelas ruas e 
estradas do País é feito a bordo de implementos rodoviários. “Se os negócios estão 
aquecidos, a nossa indústria recebe os benefícios, mas quando não, nós sofremos as 

consequências”, analisa. 
 

Volvo Cars desiste por enquanto de IPO por tensões comerciais e queda das 

ações do setor 

11/09/2018 – Fonte: DCI 

 
A Volvo Cars e a sua dona chinesa Geely adiaram os planos de listar as ações da 

montadora sueca na bolsa, culpando as tensões comerciais e a queda das ações de 
empresas do setor. 

https://www.dci.com.br/industria/venda-de-carroceria-sobe-52-no-ano-1.739334
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Mas enquanto os planos da Volvo para listagem em Estocolmo são adiados 
indefinidamente, a britânica Aston Martin prometeu levar adiante sua própria oferta 
inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).  

 
"Chegamos à conclusão de que o momento não o é ideal para um IPO agora", disse o 

presidente-executivo da Volvo, Hakan Samuelsson, à Reuters nesta segunda-feira, 
confirmando uma decisão divulgada pela primeira vez pelo Financial Times. 

 
A Volvo e sua controladora chinesa avaliavam que um IPO avaliaria a montadora entre 
16 bilhões e 30 bilhões de dólares, fontes haviam dito. A companhia disse que a 

listagem pode ainda ser possível no futuro.  
 

Mas Samuelsson disse que as perspectivas de IPO diminuíram com o ciclo de negócios, 
em meio a um amplo declínio nas ações automotivas, que levou à queda do índice 
Stoxx 600 Autos & Partes de 15 por cento até agora este ano. 

 
Mesmo antes da recente venda, alguns observadores duvidaram do valor de mercado 

de 30 bilhões de dólares.  
 

Produção de veículos terá pequena alta de 5% em 2019 

11/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 10-09-2018) 
 

 
 
 

 
 

 
 
Para Dan Ioschpe, do Sindipeças, indústria nacional montará 3,15 milhões de 

veículos no ano que vem (foto: Luis Prado) 
 

Caso se confirme a projeção, este será o terceiro período consecutivo de 
crescimento  
 

A produção de veículos deve ter alta de 5% em 2019, atingindo um total de 3,15 
milhões. A estimativa é do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 

Veículos Automotores (Sindipeças). A informação partiu do presidente da entidade, 
Dan Ioschpe, durante o 6º Fórum IQA da Qualidade Automotiva, realizado em 10 de 
setembro em São Paulo. 

 
Ioschpe admite que a estimativa de alta é pequena, mas recorda que o ano que se 

aproxima será o terceiro consecutivo de crescimento. Foram 24% em 2017 e serão 
12% em 2018. Durante o evento, Ioschpe comemorou a inserção da cadeia de 

autopeças no programa Rota 2030, mas lamentou a falta de esforço por parte do 
governo para a simplificação da tributação no setor.  
 

Para as empresas de autopeças, a insegurança jurídica em todas as áreas (trabalhista, 
tributária e ambiental) também permanece como entrave, assim como o excesso de 

burocracia, juros elevados e logística deficiente.  
 
Dan Ioschpe recorda que o faturamento dos fabricantes de autopeças deve fechar 

2018 com alta de 14,3%, mas a balança comercial terminará o ano deficitária em US$ 
6 bilhões. Para o Sindipeças, o equilíbrio no comércio internacional de componentes 

passará, entre outros pontos, pela melhora nos acordos com o Mercosul, com o México 
e, na sequência, com o Japão e outros países e regiões relevantes.  
 

Assim como o Sindipeças, a Anfavea, associação que representa os fabricantes de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28015/producao-de-veiculos-tera-pequena-alta-de-5-em-2019


veículos, também ressaltou a importância de a Medida Provisória do Rota 2030 ter 
contemplado as empresas de autopeças: “O programa valoriza a pesquisa e 
desenvolvimento e é importante reter esses conhecimentos e talentos criados 

localmente”, afirma o presidente da Anfavea, Antonio Megale.  
 

“Não podemos desprezar nosso conhecimento em biocombustíveis e a 
possibilidade de utilização futura do etanol como fonte de energia em células 

de combustível”, diz o presidente da Anfavea. 

 
Ele recorda que a importação de componentes pelo regime de ex-tarifários (que 

beneficia itens sem similar nacional com tributação reduzida) terá como contrapartida 
o investimento local por seus fabricantes em pesquisa e desenvolvimento. 

 
Megale acredita que o Rota 2030 vai favorecer as autopeças brasileiras, assim como 
o Inovar-Auto fez com os automóveis. Ele cita como exemplo o aumento da fatia no 

mercado chileno. “Com a modernização de nossos veículos, conseguimos aumentar de 
3% para 9% nossa participação no Chile, um país aberto e que importa veículos do 

mundo inteiro", conclui Megale.  
 

Automação no Brasil é ponto crítico para indústria 4.0 

11/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 10-09-2018)  

 
Para Mauro Toledo, gerente de projetos da Roland Berger, cobertura 4G no 

País ainda é pequena (foto: Luis Prado) 
País tem 42 vezes menos robôs do que na Alemanha, por exemplo  
 

O baixo índice atual de automação será um desafios que as montadoras e fabricantes 
de autopeças terão de vencer para implantar com sucesso os conceitos da indústria 

4.0, como mostrou o gerente de projetos da Roland Berger, Mauro Toledo, durante o 
6º Fórum IQA da Qualidade Automotiva, realizado em 10 de setembro em São Paulo. 
 

“No Brasil há uma média de menos de um robô para cada 10 mil operadores, enquanto 

na Alemanha essa proporção é de 42 robôs/10 mil”, afirma Toledo. Outro problema é 
a falta de uma infraestrutura de comunicação eficiente.  

 
“Os Estados Unidos têm cobertura 4G em 77% de seu território, enquanto no Brasil 
são 44%”, recorda. A falta de pessoal qualificado para lidar com a implantação e 

desenvolvimento desse novo momento da automação industrial é outro entrave.  
 

“O Brasil tem poucos profissionais aptos a lidar com tecnologias da indústria 

4.0. Ele ocupa o 126º lugar em qualidade de educação e o 114º em 
disponibilidade de engenheiros. Por isso os fabricantes terão de exercer papel 

ativo na formação de pessoal”, afirma o gerente de projetos da Roland 
Berger. 

 

Mauro Toledo ressalta a necessidade urgente de implantação dos conceitos da 
indústria 4.0, começando com projetos piloto. A integração dos sistemas de Tecnologia 
da Informação (TI) é outro ponto importante, assim como o envolvimento da direção 

da companhia.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28017/automacao-no-brasil-e-ponto-critico-para-industria-40


“O assunto deve fazer parte da agenda do CEO da empresa, a indústria 4.0 

tem de ser administrada de cima para baixo, com compromisso claro dos 
executivos”, diz Toledo. 

 

A colaboração externa por intermédio de novos parceiros, softwares e o 
monitoramento da concorrência são outros pontos-chave. Para a Roland Berger é 

preciso ainda estabelecer uma força-tarefa global para a coordenação de todas as 
atividades de automação.  
 

Profissionais serão artigo escasso para montadoras 

11/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 10-09-2018)  

 

 
Para Letícia, indústria terá 4 grandes caminhos: eletrificação, conectividade, 
mobilidade e autonomia (foto: Luis Prado) 

 
Encontrar profissionais será um grande desafio para as montadoras nesta nova era 

que se aproxima. A conclusão é da consultora e sócia-diretora da Prada Assessoria, 
Letícia Costa, que encerrou as apresentações do 6º Fórum IQA da Qualidade 
Automotiva, realizado em 10 de setembro em São Paulo. 

 
“Estudos indicam que o setor tem atualmente cerca de 70 mil engenheiros e deverá 

empregar 110 mil em 2020. Há uma demanda crescente por profissionais com 
conhecimento em inteligência artificial, robótica, soluções cognitivas e machine 
learning”, recorda Letícia.  

 
“O emprego na indústria no mundo deverá atingir 14,3 milhões em 2022, com novas 

habilidades em 60% a 65% das posições”, afirma a sócia-diretora da Prada Assessoria. 
Letícia prevê que a indústria automobilística passará por uma grande ruptura 

decorrente de quatro tendências: eletrificação, conectividade, mobilidade e 
disseminação dos autônomos.  
 

A perspectiva de novas formas e usos do automóvel num futuro breve já gerou grande 
número de aquisições e anúncios de cooperação entre montadoras tradicionais e 

startups ou empresas de inovação.  

“Há muitos movimentos porque o futuro não está claro ainda e não se sabe 
quem será o ‘dono do cliente’, ou seja, quem irá captar o maior valor. Essa 

discussão tem um impacto muito significativo sobre como o mercado irá 
evoluir”, afirma Letícia Costa.  

 
Por causa dessa ruptura nos modelos de negócio tradicionais, já se prevê que 

empresas de tecnologia como Google, Apple e seus produtos dividirão espaço com 
fornecedores tradicionais de autopeças tais como Bosch e Valeo, por exemplo.  

 
Durante o fórum do IQA, Letícia voltou a criticar a abrangência do Rota 2030. “É um 

programa de subsídios, que não alinha a indústria numa direção”, diz. Para a 
consultora, o programa tem escopo restrito porque o incentivo para veículos elétricos 
é bastante limitado e também porque os valores exigidos em pesquisa e 

desenvolvimento estão bem abaixo da média global, por volta de 4% para montadoras 
e grandes fornecedores.  

 
“Ele (o Rota 2030) também não impacta estruturalmente a competitividade da 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28020/profissionais-serao-artigo-escasso-para-montadoras


indústria e não reflete sua necessidade de inserção global”, diz, citando a grande 
dependência da Argentina, principal mercado de exportação de veículos e autopeças 
produzidos no Brasil.  

 

Mercedes apresenta conceito elétrico autônomo modular 

11/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 10-09-2018)  
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Vision Urbanetic utiliza plataforma flexível que pode ser tanto de carro 

quanto van de carga  
 

A Mercedes-Benz divulgou na segunda-feira, 10, informações sobre um novo 

conceito de elétrico autônomo que vislumbra os projetos da fabricante para o futuro. 
Denominado Vision Urbanetic, o modelo é equipado com um tipo de plataforma 
modular capaz de se configurar tanto para ser um carro de passeio quanto uma van 

de carga. 
 

O projeto visa promover a interação e ao mesmo tempo banir as diferenças entre os 
tipos de transporte. Por meio do mesmo chassi, o veículo pode receber diferentes 
carrocerias conforme a necessidade. 

 

 
 
Plataforma modular permite ao Vision Urbanetic mudar sua configuração 

conforme a necessidade 
 

Por ser autônomo, o veículo prioriza o espaço interno e a partir de uma central de 
controle, os veículos são enviados para fazer entregas ou realizar viagens com 
passageiros, solicitadas via aplicativos. A capacidade seria para até doze pessoas. 

 

  
Conceito aceita configuração tanto para transportar passageiro 

 
 

 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28019/mercedes-apresenta-conceito-eletrico-autonomo-modular


Fábrica da VW em Resende atinge 100 mil caminhões personalizados 

11/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 10-09-2018)  
 

 
Modelos customizados respondem por 25% da produção atual  

 
A fábrica de veículos comerciais da Volkswagen em Resende (RJ) atingiu o marco de 

100 mil caminhões personalizados desde o início de sua operação, há 22 anos. Com 
um amplo portfólio de customização, esses veículos são preparados logo que saem da 
fábrica pela parceira exclusiva BMB, que mantém seu centro de modificação ao lado 

da planta da montadora. Atualmente, os modelos especiais respondem por 25% da 
produção total de caminhões da marca no Brasil. 

 
“Fomos a primeira montadora a entregar veículos especiais e hoje isto já é uma 
demanda indispensável do mercado, especialmente para os segmentos vocacionais. 

Nossa flexibilidade na produção e capacidade de inovar na engenharia respaldam essa 
estratégia de negócio e estimulam esse crescimento”, afirma o vice-presidente de 

engenharia e chief technology officer (CTO), Rodrigo Chaves. 
 
Entre as possíveis alterações, a BMB inclui segundo eixo direcional, tomada de força 

para equipamentos compactadores, ônibus com piso baixo (Low Entry) entre outros 
eu atendem pedidos específicos de clientes. 

 
Os modelos customizados também são produtos destinados às exportações. Neste 
período, cerca de 30 países da América Latina, África e Oriente Médio receberam os 

veículos especiais. Tal fator motivou a BMB inaugurar seu primeiro centro de 
customização da Volkswagen Caminhões e Ônibus no exterior: a unidade abriu as 

portas em 2017 no México .  
 

Vendas de implementos rodoviários crescem 53% em um ano 

11/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 10-09-2018)  
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Emplacamentos atingem 55,8 mil unidades, contra as 36,4 mil de um ano 
atrás  
 

As vendas de implementos rodoviários cresceram 53% ao registrar o emplacamento 
de mais de 55,8 mil unidades entre janeiro e agosto na comparação com iguais meses 

do ano passado, quando o mercado absorveu quase 36,5 mil. Os dados foram 
publicados na segunda-feira, 10, pela Anfir, associação dos fabricantes.  
 

O segmento pesado, que concentra os reboques e semirreboques, teve um 
desempenho bastante expressivo, com alta de 84% no período, ao passar de 15,2 mil 

para 28,1 mil unidades. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28018/fabrica-da-vw-em-resende-atinge-100-mil-caminhoes-personalizados
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25872/bmb-comeca-a-atender-man-la-no-mexico
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25872/bmb-comeca-a-atender-man-la-no-mexico
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28016/vendas-de-implementos-rodoviarios-crescem-53-em-um-ano


 
Carrocerias sobre chassis, que formam o segmento leve deste mercado, evoluíram 
30,5%, para 27,6 mil unidades licenciadas. 

 
Já as exportações tiveram queda de 19,5%, considerando o volume registrado entre 

janeiro e julho, quando embarcaram 1,7 mil unidades, contra as 2,1 mil de um ano 
atrás, segundo os dados mais recentes divulgados pela entidade.  

 
O número vai contra o esforço da Anfir em conjunto com a Apex-Brasil, que vem 
promovendo diversas rodadas de negócios por meio do programa MoveBrazil, de 

incentivo às exportações, já realizadas em países como Peru, Panamá, México e 
Colômbia.  

 

Após sete anos de queda, mercado de motos retoma crescimento 

11/09/2018 – Fonte: O Estado de Minas (publicado em 10-09-2018)  

 

 
As vendas de motos no atacado cresceram 12,2% no primeiro semestre de 2018 (foto: 

Marlos Ney Vidal/EM/D.A Press -)  
 
Poucos setores da economia foram tão castigados pela crise dos últimos anos quanto 

o de motocicletas. Apenas para dimensionar o tamanho da queda livre, as vendas 
despencaram de 951 mil unidades, no primeiro semestre de 2008, para 427,2 mil 

motos no primeiro semestre de 2017. A boa notícia é que essa situação, a julgar pelos 
números mais recentes, é apenas uma imagem no retrovisor. 
 

Desde o início de 2018, depois de sete anos de quedas consecutivas, o setor de duas 
rodas só acelera. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), as vendas de 
motos no atacado, no primeiro semestre do ano, totalizaram 451.311 unidades, 
crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período de 2017. 

 
Continua depois da publicidade 

 
O resultado só não foi melhor porque a greve dos caminhoneiros prejudicou o 
abastecimento de peças às montadoras e o transporte das motos até as 

concessionárias. Com um mercado mais aquecido e com a alta dos preços da gasolina, 
que subiu 45,7% nas refinarias desde fevereiro, a Abraciclo revisou suas projeções 

para o ano em razão das vendas acima do esperado. A expectativa de produção, que 
era de 935 mil unidades até julho, passou para 980 mil motos atualmente. Novos 
números deverão ser anunciados nas próximas semanas, segundo a associação. 

 
Se o balanço de vendas já é positivo, o de produção é ainda mais animador. Pelos 

cálculos da entidade, a produção alcançou 96,3 mil unidades em julho, tornando-se o 
segundo melhor mês do ano e com crescimento de 92,1% sobre o mês anterior. “A 

expansão do crédito e a estabilidade dos indicadores macroeconômicos têm sido 
fundamentais para a evolução dos negócios no nosso setor”, justificou Marcos 
Fermanian, presidente da Abraciclo. 

 
O crédito, de fato, se apresenta com um fator determinante. A associação dos bancos 

de montadoras, a Anef, calcula que 2018 avançará cerca de 15% nesse quesito, se 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/09/11/internas_economia,987719/apos-sete-anos-de-queda-mercado-de-motos-retoma-crescimento.shtml


aproximando de R$ 120 bilhões. “Depois de três anos de recessão, as vendas 
financiadas voltaram a crescer”, afirmou Luiz Montenegro, presidente da Anef. “Isso é 
reflexo da redução da taxa básica de juros e de outros indicadores econômicos, que 

garantem maior previsibilidade ao consumidor, que se sentiu mais confiante e foi às 
compras.” 

 
Segundo a entidade, o financiamento via Crédito Direto ao Consumidor (CDC) 

respondeu por 48% dos contratos fechados para a compra de automóveis e veículos 
leves, enquanto 45% pagaram à vista. Consórcios e leasing responderam por 5% e 
2%. “A redução da taxa básica de juros e de outros indicadores econômicos garantem 

maior previsibilidade ao consumidor”, disse o executivo. 
 

Soma-se ao crédito o fato de que empresas novatas estão fortalecendo suas operações 
e acirrando a concorrência por esse mercado. A montadora JTZ, que compartilha 
estrutura com a J.Toledo (representante da Suzuki) para a montagem e distribuição 

de motocicletas e scooters das marcas chinesas Haojue e Kymco, passou à terceira 
colocação no mercado nacional, atrás apenas das japonesas Honda e Yamaha, com 

5,2 mil motos vendidas no primeiro semestre. 
 
A marca austríaca KTM, de olho na expansão do mercado nacional, chegou a cogitar 

uma operação nacional no segmento de alta cilindrada, mas decidiu abortar a missão. 
Por enquanto, a marca continuará sendo importada pela Dafra nas categorias de 

cilindradas mais baixas. 
 
Vizinho 

O desempenho do setor de motos poderia ter sido ainda melhor não fossem os 
problemas econômicos da Argentina, destino de 70% das vendas externas do 

segmento. Foram exportadas para o país vizinho 41.030 unidades no primeiro 
semestre, alta de 26,6% sobre o mesmo período de 2017. Só que o cenário positivo 
virou de ponta-cabeça. Em junho, as exportações alcançaram 4.404 unidades, queda 

de 42,4% sobre junho do ano passado e de 33,6% em relação a maio deste ano. 
 

“Esses números mostram o impacto do mercado da Argentina, que vem sofrendo com 
a desvalorização cambial”, disse o presidente da Abraciclo, que projeta que as 
exportações fechem 2018 com queda de 2,2%, com 80 mil motos enviadas ao 

mercado externo. “Não há como blindar setores que são, historicamente, dependentes 
das vendas à Argentina, como o de motos, calçados e eletrodomésticos”, afirma o 

economista Ricardo Sastre, especialista em América Latina pela Fundação Getulio 
Vargas. “O caminho para os exportadores será buscar alternativas para compensar a 
retração da Argentina, que não deve superar a dificuldade tão cedo.” 

 


