
  

 

13 DE SETEMBRO DE 2018 

Quinta-feira 

 CURSOS DO  SINDIMETAL – SETEMBRO 2018 

 ARTIGO: "QUAL É O FUTURO DO SINDICALISMO? ORGANIZAR QUEM E QUANTOS? 

 PARTICIPAÇÃO DO MERCADO EXTERNO NAS VENDAS DA INDÚSTRIA MANTEVE-SE 

ESTÁVEL 

 COEFICIENTES DE ABERTURA COMERCIAL 

 ESTUDO DA CNI DEVE SERVIR DE BASE PARA PROGRAMAS DE CONCESSÕES DO 

PRÓXIMO GOVERNO, DIZ ECONOMISTA-CHEFE DO BNDES 

 APENAS 16% DAS EMPRESAS PREVEEM AUMENTAR QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO 

4º TRIMESTRE, APONTA PESQUISA 

 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NAS VENDAS DA INDÚSTRIA SEGUE ESTAGNADA 

 VOLUME DAS EXPORTAÇÕES SOBE 8,4% EM AGOSTO E IMPORTAÇÕES AVANÇAM 

25,4%, DIZ FGV 

 ESPECIALISTAS DISCUTEM OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA INDÚSTRIA 4.0 PARA A 

POLÍTICA INDUSTRIAL 

 INOVA TALENTOS É EFICIENTE E TRAZ RESULTADOS PARA A EMPRESA, DIZ 

COORDENADOR DA BOSCH 

 FALTA DE CONFIANÇA PODE COMPROMETER FINAL DE ANO DO SETOR DE LINHA 

BRANCA 

 FAZENDA DE SP VAI NOTIFICAR 700 EMPRESAS POR OMITIR R$ 1,1 BILHÃO EM 

FATURAMENTO PARA SEGUIR PAGANDO IMPOSTO PELO SIMPLES 

 AFIF: GOVERNO DIFICILMENTE CONSEGUIRÁ MEXER NAS REGRAS DO SIMPLES 

NACIONAL 

 KLABIN INVESTE R$ 32 MILHÕES EM MINIFÁBRICAS PARA TESTAR PAPEL MAIS 

SUSTENTÁVEL 

 VOLUME DE FUSÕES E AQUISIÇÕES NO PRIMEIRO SEMESTRE É O MAIOR DESDE 2010 

 VENDAS DO COMÉRCIO CAEM 0,5% EM JULHO, A TERCEIRA QUEDA SEGUIDA 

 15% DO VALOR PAGO PELO INSS É PARA TRABALHADOR QUE ENTROU NA JUSTIÇA 
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 MAIORIA DOS DESEMPREGADOS ACEITARIA SALÁRIO MENOR, DIZEM 

CONSULTORIAS 

 ARTIGO: DESCONGESTIONAR PARA O PAÍS ANDAR 

 ABERTURA PRECISA INCLUIR ABERTURA FINANCEIRA E BANCÁRIA, DIZ MÁRCIO 

HOLLAND 

 LANGONI DEFENDE AMPLA ABERTURA DA ECONOMIA E REALIZAÇÃO DE REFORMAS 

 ARTIGO: ALTA TENSÃO NO VOTO, BAIXA NO PIB 

 ESPECULAR NÃO É PARA INICIANTE; DITO ISSO, INVESTIDOR DEVE ENTENDER 

DINÂMICA CAMBIAL 

 FIPE ELEVA PROJEÇÃO PARA IPC DE SETEMBRO DE 0,24% PARA 0,28% 

 ENTRADA DE DÓLARES SUPERA SAÍDA EM US$ 23,320 BI NO ANO ATÉ 6 DE 

SETEMBRO, DIZ BC 

 FLUXO CAMBIAL ESTÁ POSITIVO EM US$ 23,32 BI 

 PAÍS DEVE SEGUIR TENDÊNCIA GLOBAL DE CORTAR IMPOSTOS, DIZ GUARDIA 

 VOLKSWAGEN ENFRENTARÁ AÇÃO COLETIVA NA ALEMANHA POR ESCÂNDALO DO 

DIESEL 

 GM OBTÉM LIMINAR PARA REAVER 323 CARROS NÃO PAGOS POR PIMENTEL 

 PETRONAS INVESTE R$ 32 MI EM CENTRO DE PESQUISA COM FOCO EM 

LUBRIFICANTES 

 AÇO E MINÉRIO DE FERRO SOBEM NO MERCADO CHINÊS COM POSSÍVEIS CONVERSAS 

ENTRE EUA E CHINA 

 VOLKSWAGEN É A 1ª A USAR PEÇAS DE METAL IMPRESSAS EM 3D 

 EMPRESAS BRASILEIRAS FORTALECEM EXPORTAÇÕES E PRESENÇA INTERNACIONAL 

NA AUTOMECHANIKA 
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ARTIGO: "Qual é o futuro do sindicalismo? Organizar quem e quantos? 

13/09/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 12-09-2018) 

 
O cuidado com a situação dos desempregados precisa adquirir sentido de urgência e 
passar a ser uma prioridade sindical permanente 

 
O sindicalismo é resultado da construção política e voluntária de trabalhadores que 

decidem se associar; construir laços de solidariedade, a partir da condição de 
assalariado, servidor, trabalhador por conta própria e de subordinados no sistema 
produtivo; criar identidade que se constitua de classe; compreender o mundo em que 

vivem; imaginar movimentos de luta para mudar a situação. Esses são desafios que, 
se respondidos, darão o sentido para a organização. Mas organizar quem e quantos? 

 
O país tem hoje uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de quase 208 milhões de habitantes, e que deve crescer até atingir 
cerca de 230 milhões, nos anos 2040. Atualmente, cerca de 170 milhões de pessoas 
têm idade para trabalhar, ou seja, mais de 14 anos de idade.  

 
Desse contingente, 62% compõem a força de trabalho ativa – quase 104 milhões, dos 

quais 95% são trabalhadores e trabalhadoras e 5%, empregadores. Entre os 66 
milhões que não compõem a força de trabalho ativa estão os idosos e os jovens, mais 
mulheres que homens, que não estão no mercado de trabalho. 

 
Os jovens entre 14 e 29 anos são 52 milhões. Nos próximos 30 anos, eles serão a 

base da força de trabalho do país. Por isso, essa deveria ser a população prioritária 
para a ação sindical.  
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O movimento sindical deveria atuar intencionalmente no processo de formação, 
prioritariamente no ensino médio e superior, participando da formação para a 
cidadania crítica e plena, bem como da orientação para a vida que se inicia no mundo 

do trabalho.  
 

Essa tarefa acaba negligenciada por parte do movimento sindical, que deixa ao setor 
patronal a formação da força de trabalho e abdica de participar desse momento 

precioso de construção de visão de mundo dos novos trabalhadores. O movimento 
sindical do futuro se renovará se o jovem for sujeito ativo da reestruturação do 
sindicalismo. 

 
O movimento sindical deveria atuar intencionalmente no processo de formação, 

prioritariamente no ensino médio e superior 
 
Os 104 milhões que compõem a força de trabalho ativa estão distribuídos em 91 

milhões de ocupados e 13 milhões de desempregados. O cuidado com a situação dos 
desempregados precisa adquirir sentido de urgência e passar a ser uma prioridade 

sindical permanente. Isso porque o desemprego, combinado com a precariedade e a 
insegurança laboral, é e será cada vez mais um problema estrutural a atormentar a 
vida dos trabalhadores. 

 
A heterogeneidade caracteriza a condição dos 87 milhões de trabalhadores ocupados 

(com os 5 milhões de empregadores, são 91 milhões de ocupados, segundo estimativa 
do IBGE). Temos 33 milhões de assalariados com registro em carteira de trabalho e 
11 milhões de assalariados na ilegalidade, sem registro.  

 
Juntos, representam metade da força de trabalho ocupada e são a grande base da 

ação sindical no setor privado. Esse é o universo central da reestruturação sindical, 
que deverá repensar as estratégias para organizar e representar esse contingente de 
assalariados e para tirar da ilegalidade e da desproteção os 11 milhões de assalariados 

sem carteira. 
 

Os servidores púbicos são pouco mais de 11 milhões, com proteção sindical, mas sem 
direito de negociação. A organização sindical desta categoria, além de promover os 
direitos trabalhistas, tem o desafio de recolocar em debate a centralidade da função 

social do servidor e a promoção de um Estado social moderno. 
 

Juntos, assalariados e servidores totalizam 55 milhões, ou dois terços dos 
trabalhadores. A organização deles precisa ser reestruturada para ampliar a 
representatividade, crescer na capacidade de mobilização, ter incidência regulatória 

no sistema de relações de trabalho por meio da negociação, produzir poder de pressão 
e gerar capacidade para participar do debate público de maneira propositiva, entre 

tantos outros desafios. 
 

Há, ainda, outros 23 milhões de trabalhadores por conta própria e mais de 6 milhões 
de empregadas domésticas, contingente com baixíssima proteção social e sindical. As 
mudanças no mundo do trabalho tendem a aumentar o número desses trabalhadores. 

Esse grupo representa um terço da força de trabalho ativa e é o mais desprotegido e 
desorganizado. A reestruturação deve criar uma resposta inovadora em termos de 

organização sindical para eles. 
 
A distribuição setorial dos 87 milhões de ocupados indica que 51% trabalham no setor 

de serviços, 18% no comércio, 12% na indústria em geral, pouco mais de 8% na 
agricultura, e quase 7% na construção civil. O cruzamento entre os setores e as formas 

de ocupação constitui um quadro de referência fundamental para repensar a 
organização sindical, em que o emprego na agricultura e na indústria perde 
participação para um número crescente de 70% dos trabalhadores ocupados nos 

serviços e no comércio.  
 



As lógicas que orientam estrutura, organização e o sistema de relações de trabalho 
desses trabalhadores precisam ser estudadas, porque os sistemas produtivos desses 
dois segmentos têm lógicas distintas daquelas presentes na indústria e na agricultura. 

Essas lógicas estão em transformação profunda e a inovação tecnológica impactará 
gravemente esses empregos. 

 
É imenso o desafio do movimento sindical, pois precisará se reestruturar para colocar 

100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, ocupados ou desempregados, em 
movimento. Será preciso repensar a organização da ação sindical, em um novo e 
complexo mundo do trabalho, em mudança contínua e acelerada.  

 
A desigualdade ganha novos contornos e se aprofunda. Será preciso repensar uma 

organização solidária de classe, capaz de responder ao trabalho imaterial, para formas 
flexíveis de contrato, precárias condições de trabalho, ocupações inseguras, instáveis 
e mutantes. 

 
O sindicalismo será renovado se a reestruturação responder àquilo que é a essência 

do velho sindicalismo, que luta porque é solidário; é solidário porque se associa à 
identidade de justiça e de igualdade; se associa porque se descobre como sujeito de 
uma classe, e luta. 

 
Clemente Ganz Lúcio é sociólogo e diretor técnico do Dieese." 

 

Participação do mercado externo nas vendas da indústria manteve-se estável 

13/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 12-09-2018) 

 
Estudo da CNI mostra que a participação das exportações na produção da indústria 

não cresceu. Já a participação dos importados no consumo nacional continua em ritmo 
de crescimento  
 

 
O estudo alerta ainda que o cenário de maior instabilidade, tanto no plano externo, 

quanto no ambiente doméstico, gera incerteza sobre a receita  
 

A valorização do real frente ao dólar nos últimos dois anos levou a uma estabilidade 
da importância das exportações para a indústria brasileira. A participação das vendas 
externas no valor da produção da indústria ficou estável em 15,7% a preços 

constantes, no acumulado de julho de 2017 a junho de 2018, na comparação com 
todo o ano de 2017.  

 
No mesmo período, a participação dos importados no consumo brasileiro passou de 
17,1% para 17,5%, a preços constantes. Os dados são do estudo Coeficientes de 

Abertura Comercial, divulgado nesta quarta-feira (12), pela Confederação Nacional da 
Indústria(CNI). 

 
Além do coeficiente de exportação e do coeficiente de penetração de importações, o 
estudo, feito em parceria com a Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior 

(Funcex), traz ainda o coeficiente de insumos industriais importados e o coeficiente de 
exportações líquidas. 

 
Desde o final de janeiro de 2018, o real iniciou movimento de desvalorização frente 
ao dólar, o que estimula as exportações e desestimula as importações, mas ainda é 
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cedo para esse efeito se fazer presente nos coeficientes. Nesse sentido, a economista 
da CNI, Samantha Cunha prevê mudanças para os próximos meses:  
 

“O efeito do câmbio sobre as exportações e as importações tende a ser defasado, ele 
leva um tempo para aparecer. Então, até o final do ano, esperamos um aumento da 

competitividade das exportações brasileiras em razão da desvalorização do real que 
estamos observando desde o final de janeiro de 2018”. 

 
O estudo alerta ainda que o cenário de maior instabilidade, tanto no plano externo, 
quanto no ambiente doméstico, gera incerteza sobre a receita e reduz o efeito positivo 

sobre as vendas externas. 
 

“A política de juros norte-americana gera pressões sobre as moedas das economias 
emergentes, com destaque para a Argentina, um importante parceiro comercial do 
Brasil. No plano interno, incertezas ligadas principalmente ao quadro político 

contribuem para maior volatilidade cambial”, explica Samantha Cunha.  
 

SETORES – No acumulado em 12 meses - até junho de 2018 -, o coeficiente de 
exportação da maioria dos setores da indústria de transformação apresentou redução 
ou estabilidade. As maiores quedas frente a 2017 foram nos setores de metalurgia, 

veículos automotores, farmoquímicos e farmacêuticos e alimentos. 
 

O desempenho do setor de máquinas e equipamentos destoa do observado para o 
agregado da indústria:  
 

“O coeficiente de exportação do setor de máquinas e equipamentos mantém trajetória 
de crescimento desde 2015. Na comparação com 2013, ano de seu menor percentual 

desde o início da série em 2003, o indicador cresceu de 11,6% para 19,1% no 
acumulado em 12 meses (findo em junho de 2018)”, destaca o estudo. 
 

O coeficiente de penetração das importações, que mede a participação dos produtos 
estrangeiros no consumo nacional, cresceu na maoria dos setores, especialmente em 

outros equipamentos de transporte (reboques, aviões, navios), produtos diversos 
(como brinquedos e jogos, bijuteria e similares), máquinas e equipamentos, vestuário 
e acessórios, farmoquímicos e farmacêuticos e produtos de metal.  

 
“Apenas dois dos 23 setores da indústria de transformação (coque, derivados do 

petróleo e biocombustíveis e Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos) registraram queda do coeficiente de penetração de importações”, informa o 
estudo. 

 

Coeficientes de Abertura Comercial 

13/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 1209-2018) 
 

Importância do mercado externo para as vendas da indústria mantém-se 
inalterada 
 

O coeficiente de exportação da indústria, que mede a importância do mercado externo 

para a produção do setor, mantém-se estável em 15,7% no acumulado em 12 meses 
até junho de 2018, na série a preços constantes.  

 
O indicador, que cresceu de 12,2% para 15,9% entre 2014 e 2016, mostra-se 
relativamente estável desde então, devido sobretudo à apreciação do real nos últimos 

dois anos. 
 

Número 02 - 2018 

https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/7b/8c/7b8cd67b-8fc9-47ee-999d-d1feb295fb7b/coeficientesdeaberturacomercial_numero2_2018.pdf


 
 

Estudo da CNI deve servir de base para programas de concessões do próximo 
governo, diz economista-chefe do BNDES 

13/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 1209-2018) 

 
Em artigo publicado no jornal Valor Econômico, Fabio Giambiagi cita as propostas 

referentes aos principais modais e setores de infraestrutura  
 

 
Fábio Gambiagi é economista-chefe do BNDES  
 

Hoje entrego o sétimo artigo com propostas para o governo a ser empossado em 
janeiro. Em 1984, quando comecei a trabalhar, a década de 1950 parecia ter ocorrido 
na semana anterior. O setor siderúrgico no Brasil era considerado "estratégico", em 

função dos ecos da criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), quando o 
Estado ser "dono" do aço era visto como essencial diante da possibilidade de algum 

tipo de conflito bélico. Hoje, 34 anos depois, essas questões parecem expressões da 
época das cavernas. 
 

Por essas transformações, coisas que eram vistas como politicamente impossíveis 
começam a ganhar espaço no debate. Mesmo assim, as resistências são consideráveis. 

Nunca se deve subestimar as forças do atraso. Por isso, é muito importante que quem 
vier a ser eleito em outubro assuma a bandeira de um intenso e vasto programa de 

concessões na infraestrutura. 
 
Ter o lastro de poder dizer que esse ponto programático foi aprovado pelo eleitorado 

ajudará muito a enfrentar as forças contrárias à medida, que certamente aparecerão. 
 

A razão da necessidade de um programa desse tipo está expressa no gráfico. Em 2003, 
o investimento do governo federal foi praticamente a zero. Depois disso, em um 
contexto inicialmente de melhora da receita e, anos depois, de piora do déficit público, 

ele chegou a 1,3 % do PIB, mas após 2014 caiu muito e em 2019 poderá encolher 
mais ainda.  

 
Assumindo que a regra do teto do gasto foi a base para a recuperação da confiança 
dos mercados que permitiu a acomodação do dólar em 2017, a queda dos juros e o 

cenário benigno de inflação, seria bom considerar que o teto veio para ficar por algum 
tempo. 

 
A recuperação do investimento público é, portanto, uma realidade muito difícil de 
alcançar no curto prazo. Como, ao mesmo tempo, há que aumentar o investimento da 

economia, urge identificar outras formas de fazê-lo. 
 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/fabio-gambiagi/estudo-da-cni-deve-servir-de-base-para-programas-de-concessoes-do-proximo-governo-diz-economista-chefe-do-bndes/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/fabio-gambiagi/estudo-da-cni-deve-servir-de-base-para-programas-de-concessoes-do-proximo-governo-diz-economista-chefe-do-bndes/


 
 
Nesse terreno, não há muito que inventar. O que cabe é fortalecer o Programa de 

Parcerias em Investimento (PPI) e jogar o peso político do Executivo para que os 
programas de concessão avancem nas diversas áreas.  

 
Nesse sentido, C. Frischtak - a quem agradeço a colaboração na elaboração deste 

artigo -, J. Mourão e J. Noronha elaboraram para a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) em 2017 um documento cujas linhas gerais deveriam constituir as bases do que 
vier a ser feito nesse campo em 2019 (Veja o estudo completo).  

 
Resumidamente, as propostas dos autores, referentes aos principais modais e setores 

de infraestrutura, podem ser sintetizadas nos seguintes pontos: 
 

1. No setor de saneamento, vender a maior quantidade de empresas, formar 

consórcios municipais para viabilizar a privatização do serviço e aumentar a 
participação do setor privado; 

2. No setor portuário, transferir as administrações portuárias ao setor privado, 
com escolha de um par de projetos-piloto para testar o modelo e posterior 
extensão a outras empresas visando a privatização das Cia. Docas; 

3. No setor rodoviário, facilitar as condições para as concessões, com redução de 
exigências nas fases em que ainda não haverá demanda pelo uso de estradas 

que justifique grandes investimentos, privilegiando os esforços de manutenção 
e procurando atrair empresas de porte médio, em substituição às tradicionais, 
afetadas pelas investigações da Lava-Jato; 

4. No setor ferroviário, estender os contratos de concessão com compromisso de 
novos investimentos e garantia de direito de passagem em bases competitivas, 

permitindo maior integração entre as malhas e modais, além de avançar no 
programa de concessões e liquidar a Valec; 

5. No setor aeroviário, privatizar a Infraero; 

6. No setor elétrico, privatizar todas as distribuidoras em poder da Eletrobras e 
vender ativos de participação em usinas e linhas de transmissão; e 

7. No setor de gás natural, vender as participações diretas e indiretas da Petrobras 
nas empresas distribuidoras de gás a uma gama variada de compradores e 
estimular a competição mediante uma regulação que permita o livre acesso à 

malha de dutos. 
 

As privatizações e, por extensões, as concessões, têm sido atacadas com o argumento 
de que elas representariam o "abandono" das preocupações do Estado em relação à 
oferta e à qualidade dos serviços públicos ao cidadão.  

 
Trata-se de uma visão distorcida da realidade. Como dizem, corretamente, os autores 

daquele documento, nesse processo cabe ao Estado "assegurar contratualmente e do 
ponto de vista regulatório que a provisão privada de serviços eminentemente públicos 

atenda ao interesse da população" e "atrair o setor privado para investir e provir esses 
serviços, evitando os extremos da expropriação regulatória, por um lado, e dos lucros 
de monopólio, por outro".  

 
Esse é o caminho que precisamos seguir. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-2018/infraestrutura/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/fabio-gambiagi/estudo-da-cni-deve-servir-de-base-para-programas-de-concessoes-do-proximo-governo-diz-economista-chefe-do-bndes/#preview


Fábio Gambiagi - economista, graduado pela Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Ciências 
Econômicas pela UFRJ. 

 

Apenas 16% das empresas preveem aumentar quadro de funcionários no 4º 
trimestre, aponta pesquisa 

13/09/2018 – Fonte: G1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Levantamento feito pela consultoria ManpowerGroup com 850 empregadores brasileiros mostra 

que 68% deles não pretendem contratar ou demitir, enquanto outros 11% planejam reduzir 
quadro.  
 

Pesquisa aponta expectativa de melhora na geração de vagas de trabalho no 4º 

trimestre de 2018. — Foto: Reprodução EPTV 
 

Apenas 16% dos empregadores brasileiros pretendem aumentar o quadro de 
funcionários de suas empresas nos últimos três meses deste ano. A maioria - 68% - 
prevê manter esse quadro estável, segundo uma pesquisa da consultoria 

ManpowerGroup divulgada nesta quinta-feira (13). 
 

A pesquisa ouviu 850 empregadores do país sobre a previsão de variação no número 
de colaboradores na empresa nos próximos três meses, em comparação ao mesmo 
período anterior. Embora a fatia dos que pretendem contratar não seja grande, a dos 

que consideram a possibilidade de corte é menor, de 11%. 
 

Para o CEO da ManpowerGroup, Nilson Pereira, o resultado da pesquisa é positivo, 
pois aponta para um aumento, mesmo que tímido, no ritmo de contratação no país. 
 

Aos empregadores que participaram da esquisa foi feita a pergunta "Qual a sua 
previsão de variação no número total de colaboradores em seu local de trabalho nos 

próximos três meses, até o fim de dezembro de 2018, em comparação ao trimestre 
atual?”. 
 

Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a pesquisa mostra resultado 
semelhante ao atual na expectativa de manter o quadro de funcionários inalterado e 

o mesmo percentual de empregadores que pretendiam diminuir o número de 
funcionários. Já a expectativa de contratação aumentou em quatro pontos percentuais. 
 

Histórico da expectativa de emprego no Brasil 
 

Período Aumento (%) Diminuição (%) Sem Mudança (%) Não sabe (%) 

4º Tri 2018 16 11 68 5 

3º Tri 2018 10 7 81 2 

2º Tri 2018 16 6 72 6 

1º Tri 2018 13 8 72 7 

4º Tri 2017 12 11 69 8 
Fonte: Pesquisa de Expectativa de Emprego ManpowerGroup Q4 2018 

 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2018/09/13/apenas-16-das-empresas-preve-aumentar-quadro-de-funcionarios-no-4o-trimestre-aponta-pesquisa.ghtml
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Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a pesquisa mostrou aumento 
de seis pontos percentuais na expectativa de aumento do número de funcionários. Em 
contrapartida, aumentou em cinco pontos percentuais a expectativa de demissão. 

 
"Ainda há um quadro de incertezas. Mas, de um ano para cá, a gente saiu de uma 

tendência negativa. Mesmo que tímido, vem subindo gradativamente a expectativa de 
contratações. Da mesma forma, a gente observa isso pelo Caged, que constantemente 

tem mostrado dados positivos, mesmo que tímidos", enfatizou Pereira. 
 
Para quem está em busca de emprego, o executivo sugere persistência. "O que a gente 

sempre fala é que a busca por emprego é constante. A pessoa precisa estar o tempo 
todo preparada para participar de processos seletivos, até mesmo para saber o que 

as empresas buscam como competências e, assim, se qualificar", sugeriu. 
 
Ele ressalvou, no entanto, que profissionais do ramo da construção civil são os com 

menores chances de se recolocar no mercado de trabalho no momento, por conta da 
retração no setor, que ainda não dá sinais de retomada. "Construção civil não é o mais 

recomendável para se apostar no momento", disse. 
 
Comparativo por setor 

Sete dos oito setores pesquisados têm expectativa de crescimento na contratação no 
quarto trimestre de 2018, segundo o levantamento da ManpowerGroup. As melhores 

perspectivas são relatadas na Indústria, seguida pelo setor de Serviços. 
 
Nilson Pereira, executivo da consultoria que realizou o levantamento, ponderou que o 

otimismo da indústria não se reflete em novos investimentos no setor. 
 

Os empregadores de no setor de agricultura, pesca e mineração relataram uma 
perspectiva "cautelosamente otimista", segundo a consultoria, assim como as do setor 
de finanças/Seguros e Imobiliário. Também positivas são as perspectivas nas áreas de 

Administração Pública/Educação, bem como para o setor de Comércio Atacadista e 
Varejo. 

 
No lado negativo, a pior perspectiva é no setor de construção civil, cujas empresas 
demonstraram a possibilidade de redução do quadro de funcionários. 

 
Por porte de empresa 

Segundo a consultoria, empresas de grande porte são as que apresentam as melhores 
expectativas nas folhas de pagamento nestes próximos três meses. As médias e 
pequenas empresas têm expectativas mais cautelosas, enquanto as microempresas 

se mostram menos otimistas. 
 

Na pesquisa, foram classificados quatro categorias de porte de empresas de acordo 
com o número de funcionários. Foram consideradas microempresas aquelas com 

menos de 10 funcionários; pequenas empresas as que têm entre 10 e 49 funcionários; 
médias empresas com quadro de pessoal entre 50 e 249, e grandes empresas são 
aquelas com 250 ou mais funcionários. 

 
Por regiões 

Ainda de acordo com a pesquisa, empregadores de quatro das cinco regiões 
pesquisadas esperam aumentar as folhas de pagamento durante o último trimestre 
deste ano. A mais otimista é no estado do Paraná, seguida por São Paulo e Minas 

Gerais. Já no Rio de Janeiro o cenário segue negativo, sem boas perspectivas de 
geração de vagas. 

 
"O Rio de Janeiro é o único estado que ainda não se recuperou. Ele tem uma 
dependência muito grande da indústria de óleo e gás, que está muito vinculada à 

[operação] Lava-Jato, com contratos paralisados", enfatizou o CEO da 
ManpowerGroup, Nilson Pereira. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/22/brasil-cria-47-mil-empregos-formais-em-julho-melhor-resultado-para-o-mes-em-seis-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/22/brasil-cria-47-mil-empregos-formais-em-julho-melhor-resultado-para-o-mes-em-seis-anos.ghtml


Comparações internacionais 
De acordo com Pereira, 43 dos 44 países e territórios pesquisados apresentam 
perspectiva de contratações no último trimestre. O Brasil ocupa, segundo ele, a 30ª 

posição com as melhores expectativas de geração de vagas no período. 
 

"A confiança geral do empregador é pouco alterada em relação aos trimestres 
anteriores e a maioria dos empregadores permanece resilientes, aparecendo o 

conteúdo para se envolver em níveis modestos de atividade de contratação em um 
cenário de desafios associados a um realinhamento de parceiros comerciais globais e 
negociações tarifárias contínuas", destacou a consultoria. 

 
Segundo o levantamento, a confiança na contratação para o quarto trimestre é mais 

forte no Japão, Taiwan, Estados Unidos, Romênia e Eslovênia, enquanto as 
perspectivas de contratação mais fracas são relatadas na Suíça, Argentina, França e 
Itália. 

 

Participação das exportações nas vendas da indústria segue estagnada 

13/09/2018 – Fonte: DCI 
 
Instabilidade causada por eleições, crise na Argentina e guerra comercial promovida 

pelos EUA atrapalham a recuperação de todo comércio exterior brasileiro, mesmo com 
a alta do dólar 

 

 
 
Indústria de alimentos: participação das exportações caiu em 2017  

 
No período de 12 meses encerrado em junho, as exportações representaram 15,7% 

das vendas da indústria. Essa parcela segue estagnada desde 2016, após marcar 
avanços no começo da década. É o que indica um estudo divulgado ontem (12) pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

 
A baixa participação internacional diminui a competitividade do setor, além de reduzir 

o valor agregado da pauta de exportação. 
 
Também nos 12 meses encerrados em junho, a participação dos importados no 

consumo brasileiro avançou para 17,5%, depois de ficar em 17,1% no ano passado. 
 

De acordo com Samantha Cunha, economista da CNI, a valorização do real, entre 
2016 e 2017, foi a principal causa da subida de importações e da estagnação de 
exportações no período.  

 
Sobre 2018, ela afirma que a “mudança na trajetória das moedas” ainda não durou 

tempo suficiente para estimular as exportações. Entre janeiro e agosto, o dólar saiu 
da casa dos R$ 3,20 e chegou aos atuais R$ 4,15. 

 
Segundo a especialista, é necessário que o câmbio permaneça mais tempo em um 
patamar elevado para que o desempenho das exportações brasileiras mude.  

 
“Ainda que esteja desvalorizado, o real está muito instável. Essa insegurança não 

colabora para as decisões de investimento”, diz Samantha. 
 

https://www.dci.com.br/economia/participac-o-das-exportac-es-nas-vendas-da-industria-segue-estagnada-1.740066
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Essa oscilação deve passar só depois das eleições presidenciais, indica a especialista. 
“Enquanto o quadro político estiver incerto, o câmbio vai mudar bastante.” 
 

Por segmento  
A análise da CNI mostrou que o coeficiente de exportação da maioria dos setores da 

indústria de transformação recuou ou permaneceu estável durante os 12 meses 
encerrados em junho. 

 
Na comparação com o ano passado, as maiores quedas foram vistas nos segmentos 
de metalurgia, veículos automotores, alimentos e farmacêuticos. O setor de máquinas 

e equipamentos, por outro lado, manteve a trajetória de crescimento vista desde 2015.  
 

Já o coeficiente de penetração das importações, que calcula a participação dos 
produtos estrangeiros no consumo brasileiro, registrou aumento na maior parte dos 
setores.  

 
As principais altas foram marcadas pelos segmentos de equipamentos de transporte, 

como reboques, aviões e navios; produtos diversos, como brinquedos e jogos; e 
máquinas e equipamentos.  
 

Apenas dois dos 23 setores viram uma diminuição das importações: o de derivados de 
petróleo e biocombustíveis e o de equipamentos de informática e produtos eletrônicos. 

 
Incerteza internacional  
Além da insegurança em relação ao quadro político brasileiro, uma série de 

acontecimentos no exterior não colabora para a expansão das exportações. De acordo 
com os especialistas, a guerra comercial promovida pelos Estados Unidos e a crise 

argentina estão entre os principais problemas.  
 
Pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), Lia Valls afirma que a 

derrocada do país vizinho prejudica especialmente a venda de automóveis, que teve 
bom desempenho em 2017. 

 
“O peso está perdendo força mais rápido que o real. Com isso, os manufaturados 
brasileiros estão ficando menos acessíveis para os argentinos.” 

 
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), a Argentina 

está entre os três principais destinos dos produtos industrializados brasileiros. 
 
Já os Estados Unidos, que lideram a lista do Mdic, têm promovido restrições ao 

comércio internacional. “Os produtos brasileiros ainda não foram muito afetados por 
esse protecionismo, mas essas medidas criam incerteza no mercado”, afirma Lia.  

 
Além disso, a entrevistada diz que outros países latino-americanos, como o Peru e a 

Colômbia, estão crescendo menos do que o esperado, o que também prejudica as 
exportações brasileiras de manufaturados neste ano. 
 

“Com a instabilidade nos preços internacionais das commodities, os países da América 
Latina, que são importantes importadores dos nossos produtos, estão tendo um 

avanço econômico menor.” 
 
Dólar em alta  

Outro fator que pode afetar as trocas comerciais brasileiras é a subida da taxa de juros 
americana, diz Samantha, da CNI.  

 
Se a rigidez da política monetária do Fed, banco central dos Estados Unidos, for 
mantida, é provável que o fluxo de capital para o hemisfério norte aumente, 

colaborando para a desvalorização do real.  
 



Na opinião de Lia, esse movimento pode favorecer as exportações de manufaturados, 
caso o câmbio se estabeleça em um patamar elevado.  
 

Volume das exportações sobe 8,4% em agosto e importações avançam 

25,4%, diz FGV 

13/09/2018 – Fonte: DCI  
 

No acumulado do ano até agosto essas variações são de 3,4% para as exportações e 
de 15% para as importações 
 

 
 

Volume das exportações sobe 8,4% em agosto e importações avançam 25,4%, diz 
FGV  
 

O volume das exportações cresceu 8,4% em agosto ante igual mês de 2017, enquanto 
o volume importado avançou 25,4% na mesma base de comparação, conforme o 

Indicador do Comércio Exterior (Icomex), divulgado nesta quinta-feira, 13, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). No acumulado do ano até agosto essas variações são 
de 3,4% para as exportações e de 15% para as importações. 

 
Para a FGV, a balança comercial não deverá trazer riscos para o cenário externo até o 

fim do ano. Por um lado, efeitos da guerra comercial entre China e Estados Unidos 
deverão ficar para 2019. Por outro, a desvalorização real do câmbio, num cenário de 
incerteza com as eleições de outubro, não tem sido positiva para todos os setores. 

 
No câmbio, as dúvidas se referem aos possíveis cenários eleitorais, além da trajetória 

da política monetária dos Estados Unidos em relação à taxa de juros. Segundo a FGV, 
a taxa de câmbio efetiva real acumula desde o início do ano uma alta de 12%. "Essa 

desvalorização num cenário de incertezas e volatilidade não tem sido positiva para 
todas as categorias de uso.  
 

Além disso, no caso dos automóveis que tem como principal destino a Argentina, o 
real estaria valorizado em termos reais em relação ao câmbio argentino, dado o 

diferencial de inflação entre a moeda brasileira e a argentina", diz nota divulgada pela 
FGV. 
 

No caso dos preços, o resultado para as importações supera o das exportações seja 
na comparação mensal ou no acumulado. Em agosto ante agosto de 2017 o preço das 

exportações cresceu 7,0% (5,2% no acumulado do ano), enquanto o preço das 
importações avançou 7,9% (7,7% no acumulado do ano). O saldo da balança 
comercial nos oito primeiros meses do ano ficou em US$ 37,8 bilhões, ante US$ 48 

bilhões em igual período de 2017. 
 

O Icomex tem como objetivo contribuir para a avaliação do nível de atividade 
econômica do País, por meio da análise mais aprofundada dos resultados das 
importações e exportações. Nesta leitura de agosto, pela primeira vez, o indicador da 

FGV trouxe os índices de comércio exterior com e sem as plataformas de petróleo. 
 

Esse cálculo procura levar em conta o Repetro, regime tributário que concede 
tratamento tributário e aduaneiro especial para bens destinados ao setor de óleo e 
gás. Sem considerar as operações do Repetro, a alta no volume das importações em 
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agosto ante agosto de 2017 passa de 25,4% para 11,6%. No acumulado do ano até 
agosto, a variação passa de 8,1% para 15%. 
 

A FGV mudou o cálculo do Icomex por causa de mudanças nas regras do Repetro. 
Segundo a entidade, pelas regras anteriores, para poderem usufruir dos benefícios 

tributários, máquinas e equipamentos fabricados no Brasil eram vendidos ao exterior 
(exportações), mesmo quando não houvesse saída física dos bens do território 

nacional. Ao mesmo tempo, esses mesmos bens eram importados na modalidade de 
"admissão temporária", sem serem contabilizadas na balança comercial. 
 

Agora, o Repetro-Sped passou a permitir isenções dos tributos federais para bens 
destinados aos investimentos nas atividades de exploração e desenvolvimento do setor 

de óleo e gás adquiridos no mercado interno ou importados para permanência 
definitiva no País.  
 

Segundo a FGV, essa mudança levará ao aumento das importações, pois as empresas 
sediadas no Brasil irão comprar as máquinas e equipamentos que aqui já operavam 

no regime de admissão temporária. 
 
"A mudança do Repetro levou a um aumento das importações liderado pelas compras 

de bens de capital (em especial, as plataformas de exploração de petróleo), como era 
esperado. No acumulado do ano até agosto, em valor as importações aumentaram 

24% e as exportações 9%, levando a um menor saldo da balança comercial", diz a 
nota da FGV divulgada nesta quinta-feira. 
 

Especialistas discutem os principais desafios da Indústria 4.0 para a política 

industrial 

13/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 12-09-2018)  
 
Especialistas discutem os principais desafios da Indústria 4.0 para a política 

industrial 
O Fórum GMIS Connect Brazil, que aconteceu nesta terça (11), em São Paulo, aqueceu 

o debate sobre temas como a relação entre a Inteligência Artificial e os empregos  
 
A 4ª Revolução Industrial desperta, ao mesmo tempo, fascínio e questionamentos 

acerca das consequências desse fenômeno para a economia e a sociedade. Por isso, o 
GMIS Connect Brazil reuniu, nesta terça (11), em São Paulo, membros do governo, 

acadêmicos, empresários e especialistas, a fim de discutir os impactos e os desafios 
da Indústria 4.0 para a política industrial.  
 

O evento foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Global 
Manufacturing and Industrialization Summit (GMIS) e a Organização das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), na sede da TOTVS. Entre os temas 
do fórum estavam os efeitos da inteligência artificial nos empregos e a relação entre 

Indústria 4.0 e proteção de dados. 
 
O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, fez a 

abertura do evento e destacou a importância da 4ª Revolução Industrial para o Brasil. 
“A Indústria 4.0 é uma oportunidade gigantesca para o país, ainda que apresente 

desafios para os setores público e privado”.  
 
Segundo Abijaodi, nesse cenário, é preciso levar em consideração a heterogeneidade 

da indústria brasileira, mas, também, o potencial das empresas nacionais para 
integrarem esse processo. “O parque industrial brasileiro mostra que a tarefa é 

possível, mas há urgência. E a capacidade de a indústria brasileira competir 
internacionalmente dependerá de nossos esforços”. 
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O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, destacou a 
heterogeneidade da indústria brasileira  

 
No mesmo sentido, o diretor-geral e membro do Comitê Organizador do GMIS, Namir 

Hourani, afirmou que a 4ª Revolução Industrial é complexa. “Precisamos entender 
qual é o impacto disso para nós, para o mundo e para as organizações. E nós estamos 

convidando as pessoas a refletir e a entender esse movimento global”. 
 
Na sequência, Carlos Magariños, ex-diretor geral da UNIDO e Embaixador da Argentina 

para o Brasil, falou sobre inovação industrial, indústria 4.0 e o futuro do 
desenvolvimento industrial na América Latina. Segundo Magariños, é preciso 

assegurar a difusão do conhecimento das tecnologias que compõem a Indústria 4.0.  
 
“É difícil entender a 4ª Revolução Industrial porque está baseada em diversas 

tecnologias, não apenas em uma. E são tecnologias convergentes que mudam a 
estrutura da produção industrial e o consumo”. 

 
Ao traçar um panorama do mercado diante da adoção das tecnologias habilitadoras da 
Indústria 4.0, o diretor da PwC Brasil, Rodrigo Damiano, por sua vez, evidenciou que 

o sucesso da implementação da Indústria 4.0 está atrelado a uma força de trabalho 
bem treinada. “A Indústria 4.0 vai trazer novas posições de trabalho e novos 

empregos. Mas isso vai demandar novas capacitações e habilidades dos profissionais”. 
 
Indústria 4.0 e Política Industrial 

 
No primeiro painel do GMIS Connect Brazil, João Emilio Gonçalves, gerente-executivo 

de Política Industrial da CNI e moderador do debate inicial, questionou os participantes 
sobre como esse fenômeno desafia o país na formulação de políticas públicas e 
lembrou os impactos esperados da Indústria 4.0 na economia, na produção industrial 

e no consumo.  
 

 
 
O primeiro painel trouxe membros da Siemens Brasil, do MDIC e do BNDES  
 

Para José Borges Frias, diretor de Estratégia e Business Excellence da Siemens Brasil, 
a velocidade do avanço das inovações compõe um desses desafios. “Uma das questões 

nesse sentido é a rapidez com a qual temos que nos adaptar a esse processo”. Outro 
desafio para as empresas, de acordo com ele, é a adequação a novos modelos de 
negócios, já que a digitalização permite a entrada em outros mercados. 

 
No que tange ao papel do Estado no cenário de adoção de tecnologias da Indústria 

4.0, Andrea Macera, secretária substituta de Desenvolvimento e Competitividade 
Industrial, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), considera 
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que o Estado deve ser “facilitador e coordenador desse processo”. “É preciso desenhar 
uma política industrial que seja catalisadora de uma transformação industrial para 
acompanharmos todos esses avanços tecnológicos”. 

 
Macera também defende mudanças educacionais que possibilitem a formação de mão 

de obra qualificada para trabalhar nesse contexto e o estabelecimento de uma parceria 
público-privada. “Deve ser criado um ambiente regulatório adequado e ágil para 

acompanharmos os desafios impostos por essa nova revolução tecnológica”.  
 
No mesmo painel, Ana Cristina Rodrigues da Costa, chefe do Departamento de Bens 

de Capital, Mobilidade e Defesa do BNDES, diz que, “quando falamos em Indústria 4.0, 
estamos voltando a pensar no quanto a indústria é importante”. 

 
Inteligência Artificial e empregos 
Quando o assunto é Inteligência Artificial – uma das tecnologias habilitadoras da 

Indústria 4.0 – vem à tona o debate sobre a necessidade de profissionais qualificados 
para trabalharem com esses sistemas.  

 
Para o Professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), 
Glauco Arbix, a Inteligência Artificial ocupa um lugar preponderante na 4ª Revolução 

Industrial, e lembra a importância de se investir em recursos humanos para 
acompanharem tecnologias como essa.  

 
“Não se faz inovação sem pessoas. São as pessoas que criam as inovações. Então, é 
preciso pensar na formação de pessoas, e com qualificação”.  

 

 
 
Inteligência Artificial ganhou destaque entre as tecnologias habilitadoras da Indústria 

4.0 no evento  
 

Por sua vez, Laercio Cosentino, CEO da TOTVS, explica que a Inteligência Artificial é 
um caminho sem retorno, e uma tecnologia revolucionária para a gestão dentro das 
empresas. “É necessário haver um esforço no Brasil para sermos, não apenas usuários 

de tecnologia, mas também, produtores de tecnologia, e isso demanda investimento 
em capacitação”. 

 
Fabio Rua, diretor na IBM América Latina, reforça que o mercado brasileiro é carente 
de mão de obra técnica e ressalta os problemas do país na capacitação de profissionais.  

 
“Os cursos técnicos vão ajudar no preenchimento de vagas de emprego e fazer com 

que o mercado cresça para dar conta desses desafios que a Indústria 4.0 impõe”. Rua 
explica, também, que acredita no modelo de Inteligência Artificial e na adequação do 

mercado a uma tecnologia tão relevante para o desenvolvimento da indústria. “A 
Inteligência Artificial vem para revolucionar a maneira como vivemos: a saúde, a 
educação, o sistema financeiro e os governos”. 

 
Ainda no segundo painel do evento, Luciano Souza, diretor na Secretaria de Inovação 

e Novos Negócios do MDIC, frisa a importância da articulação de diferentes atores 
nesse contexto. “Se a gente não tiver coordenação entre governo, academia e 
empresariado, a gente não consegue avançar em uma agenda tão complexa”, diz. 
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Regulação e Indústria 4.0  
 
Como as tecnologias da Indústria 4.0 aumentam o fluxo e o tratamento de dados, os 

especialistas do terceiro e último painel do GMIS Connect Brazil falaram sobre 
privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados.  

 
 “Há uma tendência mundial sobre a questão dos direitos de privacidade. A proteção 

de dados gera confiança no usuário. Quando o usuário sabe que os seus dados estão 
protegidos, ele tende a confiar mais nas plataformas digitais”, afirma Juliana Araujo, 
sócia no K&L Gates LLP.  

 

 
 

Proteção de dados pessoais no contexto da Indústria 4.0 foi o tema do último painel 
do dia  
 

O diretor de Relações Institucionais da Telefonica/VIVO, Enylson Camolesi, também 
considera importante a existência de uma legislação nesse sentido e diz que “estamos 

no meio de um novo redesenho da economia digital”.  
 
“Uma nova ética de dados deve surgir na economia nos próximos anos. Hoje em dia, 

se fala em venda de dados. Daqui a alguns anos, pode ser que estejamos falando 
sobre vender privacidade”, diz Enylson Camolesi. 

 
Sobre o GMIS 
 

Em entrevista para a Agência CNI de Notícias, o diretor-geral e membro do Comitê 
Organizador do GMIS, Namir Hourani, explica que o evento é um ponto de partida 

para as discussões que serão a base das conferências do GMIS, que acontecem a cada 
dois anos.  
 

“De fato, quisemos construir uma plataforma que pudesse reunir atores relevantes 
para discutir o desenvolvimento industrial. E isso está mudando, especialmente agora, 

com a 4ª Revolução Industrial. Nossa parceria com a CNI acaba envolvendo outras 
organizações do setor e convidando líderes a participarem do diálogo”. 
 

 
 
Namir Hourani, diretor-geral e membro do Comitê Organizador do GMIS  

 
A primeira conferência do GMIS ocorreu no ano passado, em Abu Dhabi. A próxima 
será em julho de 2019, em Ecaterimburgo, na Rússia. “Estamos muito animados com 

a edição do ano que vem. Será ainda maior e melhor do que a primeira. São eventos 
que nos conectam com as indústrias locais e que não se limitam às empresas grandes, 

mas se estendem também às médias, pequenas e às startups”. 
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Inova Talentos é eficiente e traz resultados para a empresa, diz coordenador 

da Bosch 

13/09/2018 – Fonte: CNI 

 
Empresa já contou com 129 bolsistas do programa do IEL, dos quais 25 foram 

contratados. José Velloso destaca que diversos produtos foram lançados com 
contribuição do Inova e 53 resultaram em pedidos de patente  

 

 
 

José Velloso diz que o Inova Talentos é uma grande oportunidade para o bolsista 
ingressar no mercado de trabalho. "Sem dúvida abre portas".  
 

Coordenador do Inova Talentos da Bosch no Brasil, o engenheiro de Tecnologia e 
Inovação José Velloso considera o programa um dos mais eficientes e menos 

burocráticos para a realização de projetos de inovação no país.  
 
Ele destaca que os bolsistas têm sido fundamentais para o desenvolvimento de novos 

produtos e participaram de projetos que resultaram em 53 pedidos de patentes da 
empresa. Em entrevista à Agência CNI de Notícias, Velloso ressalta que um dos 

aspectos mais positivos do programa é aproximar a companhia das universidades. 
 

O Inova Talentos é uma das principais iniciativas de inovação do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL). Em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), o IEL seleciona bolsistas para atuarem em projetos de pesquisa 

e desenvolvimento em empresas, com o apoio de consultoria por parte de especialistas 
da instituição.  

 
Criado em 2013, o programa incentiva indústria e universidades a transformarem 
pesquisas em negócios, produtos e serviços. Confira os principais trechos da 

entrevista: 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – De que forma o Inova Talentos colabora com 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) na Bosch? 
JOSÉ VELLOSO – De diversas formas, como a partir da aproximação com as 

universidades. Muitos bolsistas que participam do Inova Talentos vieram de uma 
graduação ou de uma pós-graduação, o que acabou deixando a Bosch mais próxima 

das universidades.  
 
Muitos projetos permitiram uma ponte com o professor e a universidade a partir dos 

próprios bolsistas, o que leva a Bosch a se aproximar da academia vislumbrando uma 
potencial parceria de pesquisa e desenvolvimento no futuro.  

 
Alguns projetos ajudaram a trazer competências específicas para a Bosch, como a 
inteligência artificial. Os projetos de inovação vêm alavancando a entrada de novos 

profissionais no nosso quadro de P&D. 
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AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O senhor pode mencionar produtos que foram 
lançados pela Bosch a partir do trabalho de bolsistas do Inova Talentos? 
JOSÉ VELLOSO – Dentro  da engenharia automotiva, o tempo de desenvolvimento 

acaba sendo de cinco ou seis anos. Então, muitos projetos ainda estão em fase de 
desenvolvimento, mesmo que o bolsista tenha saído.  

 
Mas posso listar alguns, como o de pecuária de precisão, um negócio novo para a 

Bosch, lançado no mercado no ano passado. Lançamos também uma nova geração de 
bomba de combustível flex, que chamamos de bomba Evo; um novo modelo do sensor 
de nível de combustível; e uma nova geração do nosso produto da FlexStart, no qual 

substituímos o tanquinho de gasolina por um sistema de aquecimento do combustível, 
para eliminar o sistema de partida frio nos carros que usam o etanol. 

 
 Também menciono um produto que ainda não está no mercado, mas que está em 
fase avançada, que é o de embreagem eletrônica. Em todos esses projetos, houve 

participação de bolsistas do Inova Talentos.  
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O senhor pode explicar o que é a embreagem 
eletrônica? 
JOSÉ VELLOSO – É um sistema desenvolvido para acionar eletronicamente a 

embreagem. Além de proporcionar mais conforto ao usuário, a tecnologia possibilita 
economia de combustível, podendo chegar a um índice de até 5% em um circuito 

misto entre cidade e estrada.  
 
O acionamento da embreagem é feito eletronicamente e a troca da marcha é realizada 

de forma manual. Fizemos um lançamento para mostrarmos ao mercado que temos 
essa tecnologia em desenvolvimento. Mas somos uma empresa sistemista, que faz o 

desenvolvimento, mas quem aplica é a montadora. Essa é uma possibilidade para as 
montadoras. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Quantos bolsistas do Inova Talentos já 
passaram pela empresa e quantos foram contratados? 

JOSÉ VELLOSO – A gente teve 129 bolsas aprovadas do Inova Talentos, desde a 
primeira chamada em 2014. Contratamos 25 desses profissionais ao longo dos anos. 
Eles foram alocados tanto em Campinas quanto em Curitiba. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Qual o número de patentes requeridas a partir 

de projetos com participação de bolsistas do Inova Talentos? 
JOSÉ VELLOSO – São 53 pedidos de patentes decorrentes de projetos que tiveram 
participação de bolsistas. Hoje, a média é de 20 patentes solicitadas por ano. É um 

número muito expressivo para o Brasil. Considerando que tivemos só quatro anos de 
Inova Talentos e considerando que o Brasil leva em média de 8 a 10 anos para analisar 

e dar uma decisão sobre o pedido, não há patentes concedidas por enquanto. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O senhor pode compartilhar outros indicadores 
relativos ao Inova Talentos na Bosch? Por exemplo, acréscimo de recursos 
humanos qualificados na área de P&D da empresa? 

JOSÉ VELLOSO – Se eu colocar que tenho cerca de 25 a 30 profissionais por ano 
trabalhando em projeto de inovação como bolsista, temos um acréscimo de mais de 

5% na força de P&D na organização.  
 
Esse é um número significativo para a Bosch. 5% do nosso quadro atual de 

pesquisadores foram contratados a partir do Inova Talentos. Para nós, o programa 
também é uma ótima fonte de recrutamento, para achar bons profissionais.  

 
Temos outros indicadores – hoje, 100% dos tutores estão satisfeitos com o grau de 
desempenho do bolsista, ou seja, há uma satisfação muito grande em relação às 

qualidades técnica e gerencial do pessoal; 70% das divisões de negócios já tiveram 



ou estão com bolsistas, o que demonstra como o uso do Inova Talentos é difundido 
nas nossas unidades de negócios. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Quais os benefícios do programa para o 
bolsista? 

JOSÉ VELLOSO – É uma oportunidade muito boa para se preparar para o mercado 
de trabalho. Um dos objetivos levantados lá atrás, na MEI (Mobilização Empresarial 

pela Inovação), era de que precisávamos de profissionais qualificados no mercado. A 
dedicação aos projetos de inovação é um diferencial nosso e do próprio programa.  
 

Dentro da empresa, fazemos uma integração para que o profissional não só participe 
do projeto, mas conheça a Bosch como forma de aprendizado. Em muitos casos, o 

Inova Talentos acaba sendo a inserção do profissional no mercado de trabalho.  
 
E ingressar em uma grande empresa, trabalhando em um projeto de inovação, sem 

dúvida abre portas.  
 

A própria capacitação dentro de metodologias que temos internamente de inovação e 
de projetos de P&D acaba sendo um ponto favorável para o bolsista. A vivência dentro 
da organização é um diferencial para ele continuar na empresa ou para buscar uma 

contratação no mercado. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Quais são as áreas de formação mais 
requisitadas? 
JOSÉ VELLOSO – Mais de 80% dos nossos bolsistas são engenheiros, nas áreas 

elétrica, mecânica, de automação e de computação. Mas temos também 
administradores. Contratamos uma veterinária em um projeto de pecuária. 

Profissionais de design, cientistas de dados e especialistas da área de IoT (inernet das 
coisas) também passaram pela Bosch no Brasil por meio do Inova Talentos. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – A Bosch indica o Inova Talentos para outras 
empresas? 

JOSÉ VELLOSO – Sim. A gente indica bastante. Para nós é muito bom que outras 
organizações utilizem o programa, pois acaba sendo uma ferramenta para se buscar 
profissionais no mercado. O programa é um dos mais eficientes e menos burocráticos 

que existem hoje. 
 

Falta de confiança pode comprometer final de ano do setor de linha branca 

13/09/2018 – Fonte: DCI  
 

Momento de indefinição política gera ambiente econômico turbulento e coloca em risco 
o crescimento da demanda dos fabricantes esperada para a Black Friday e também no 

Natal 
 

 
 
A falta de confiança do consumidor preocupa fabricantes da linha branca. O setor 

avalia que as indefinições políticas geram um ambiente econômico turbulento, 
colocando em risco o crescimento da demanda de fim de ano. 
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“O que mais preocupa a indústria é a indefinição em relação às eleições. A cotação do 
dólar, por exemplo, é um subproduto dessa incerteza”, avalia o diretor da empresa de 
pesquisa de mercado GfK, Henrique Mascarenhas.  

 
Ele acredita que a indústria deve ser mais conservadora em relação às vendas da Black 

Friday, que ocorre em novembro. “Dificilmente grandes apostas estão sendo feitas. 
Temos eleição pela frente, a confiança do consumidor está em queda nos últimos 

meses e a conjuntura atual não incentiva comprar algo que não seja muito necessário.” 
 
Segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice de confiança do 

consumidor apresentou queda de 0,4 ponto na passagem de julho para agosto.  
 

Mascarenhas destaca que mesmo com a alta do dólar e impacto dos preços de 
matérias-primas, como aço e plástico, as vendas poderiam ser positivas em um 
cenário de maior confiança. “Mesmo se os produtos aumentarem muito de preço, por 

conta do dólar ou das commodities, o consumidor migraria para um produto de valor 
menor.” 

 
O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos 
(Eletros), José Jorge do Nascimento Junior, admite que a variação cambial tem sido 

uma preocupação, mas não é o único problema. “Atrapalha qualquer planejamento 
fabril do mundo, mas não é o único fator. Há instabilidade por conta das eleições, 

passamos pela greve dos caminhoneiros, o conjunto da obra faz com que tenhamos 
um ambiente econômico inseguro.” 
 

O dirigente aponta que a preocupação é a dificuldade de repassar as altas ao 
consumidor neste cenário. “O principal insumo da linha é o aço e há outros materiais 

que são importados. Não dá pAra jogar tudo para o consumidor, ele pode optar por 
não comprar se o preço aumentar muito. A indústria tem que encontrar outras formas 
de cortar custos.” 

 
Mascarenhas destaca que, embora a valorização do dólar cause problemas, é possível 

mitigar seus efeitos. “Há mecanismos como hedge cambial, negociação com varejistas 
e fornecedores, saídas para manter a margem estável. Os picos de dólar não são 
duradouros, o que afeta a indústria é essa manutenção em um patamar mais alto.”  

 
Ele acredita que haverá uma perspectiva mais clara após as eleições. “Se a população 

se animar com o resultado, vai ter uma Black Friday boa, as condições não estão ruins. 
A economia não empolga, mas cresce; a taxa de juros é a menor da história e a 
inflação está controlada. O pano de fundo não está ruim, o entrave é a incerteza de 

curto de prazo”, esclarece. 
 

Revisão de crescimento  
Nascimento reiterou que após um 1º trimestre animador, as perdas com a greve dos 

caminhoneiros impactaram o setor como um todo. Em coletiva de divulgação dos 
resultados do 1º semestre, no final de julho, a Eletros já havia expressado a 
possibilidade de revisar a expectativa para 2018.  

 
“Esperávamos crescimento de 10% a 15%. Estamos fechando os dados de agosto, 

mas pelo que sondamos até agora, há um viés de baixa. Imaginávamos que seria um 
ano de recuperação, mas após a greve, o consumidor voltou a se sentir inseguro.”  
 

Apesar disso, ele afirma que o volume de venda de televisores foi dentro do esperado. 
“A demanda foi de acordo com a expectativa de um ano de Copa do Mundo”, diz 

Nascimento.  
 
De acordo com a entidade, o total de vendas de TVs na primeira metade do ano foi de 

6,29 milhões de unidades. No mesmo período do ano passado, foram vendidas 5,07 
milhões de unidades. 



Fazenda de SP vai notificar 700 empresas por omitir R$ 1,1 bilhão em 

faturamento para seguir pagando imposto pelo Simples 

13/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
A Secretaria da Fazenda de São Paulo irá notificar 700 companhias. Após identificar 

indícios de que elas estariam omitindo dados de faturamento em suas declarações 
para permanecer no Simples regime de pagamento de impostos simplificado para 

pequenas companhias). 
 
A suspeita é que, juntas, elas tenham deixado de informar R$ 1,1 bilhão em receita 

entre 2014 e 2017, o que implica em perda de arrecadação de R$ 300 milhões para o 
estado. 

 
O limite de faturamento para que empresas pudessem recolher imposto a partir do 
Simples no período era de R$ 3,6 milhões anuais. As empresas terão 30 dias para se 

regularizar. 
 

É a primeira vez que a fazenda paulista envia avisos do tipo. O programa foi chamado 
de Concorrência Leal do Simples Nacional e deverá ser ampliado. 
 

O envio delas está inserido em uma nova estratégia da pasta, que prevê maior uso de 
tecnologia para identificar falhas nas declarações e orientar antes de fazer autuações. 

A mudança foi viabilizada a partir de lei complementar de 2018. 
 
Para identificar indícios de sonegação, foram avaliados dados de notas fiscais 

eletrônicas de compra e venda de produtos e dados sobre pagamentos via cartão de 
crédito e débito feitos por clientes, explica Vanessa Marques Batista, supervisora fiscal 

do Simples Nacional. 
 
Alfredo Maranca, presidente do sinafresp (Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do 

Estado de São Paulo), diz que o método antigo de fiscalização, com visitas presenciais, 
é pouco eficiente para o segmento de pequenas empresas. 

 
Isso porque, segundo ele, a quantidade de companhias a serem visitadas impede um 
acompanhamento eficaz. 

  
Além disso, como a maioria das empresas pequenas têm dificuldades em acompanhar 

toda a legislação, quando visitadas, muitas vezes as empresas menores recebiam 
multas pesadas que inviabilizavam a manutenção de suas operações, diz. 
 

“Essa fiscalização preventiva vai ajudar as micro e pequenas empresas a se 
regularizar”, diz.  

 

Afif: governo dificilmente conseguirá mexer nas regras do Simples Nacional 

13/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 12-09-2018) 

 
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirmou nesta quarta-feira,12, que 

dificilmente o governo conseguirá mexer nas regras do Simples Nacional, regime 
tributário diferenciado para micro e pequenas empresas. Ele ressaltou que o Congresso 
Nacional tem aprovado as medidas de interesse desse segmento, mesmo contrariando 

https://planodenegocios.blogfolha.uol.com.br/2018/09/13/fazenda-de-sp-vai-notificar-700-empresas-por-omitir-r-11-bilhao-em-faturamento-para-seguir-pagando-imposto-pelo-simples/
https://planodenegocios.blogfolha.uol.com.br/2018/09/13/fazenda-de-sp-vai-notificar-700-empresas-por-omitir-r-11-bilhao-em-faturamento-para-seguir-pagando-imposto-pelo-simples/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/afif-governo-dificilmente-conseguira-mexer-nas-regras-do-simples-nacional/


os interesses do governo. “Nós aprovamos tudo por unanimidade, contra a Receita 
(Federal)”, disse.  
 

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na 
segunda-feira, o governo está fazendo um pente-fino nas renúncias tributárias, e o 

Simples deve ser um dos alvos da revisão. Uma das propostas é restringir os setores 
beneficiados e reduzir para R$ 3 milhões por ano o limite de faturamento para as 

empresas aderirem ao programa.  
 
Hoje, esse limite é de R$ 4,8 milhões – considerado o mais elevado do mundo. A 

Receita considera que a fixação de um novo limite é uma questão de isonomia 
internacional e que a legislação atual desestimula as empresas a crescerem para 

permaneceram na tributação mais baixa do Simples.  
 
“Essa é uma luta antiga, a Receita está louca para acabar com o Simples. Inclusive ela 

fala uma grande mentira, que o Simples é a maior renúncia fiscal ao lado da Zona 
Franca de Manaus. Isso é uma heresia total”, rebateu Afif.  

 
O presidente do Sebrae afirmou ainda que a alegação do governo de que há perda de 
arrecadação com o Simples é uma “falácia” e avisou que será difícil mexer nas regras 

atuais.  
 

“O Simples é modelo que dificilmente eles vão conseguir mexer, por um fato muito 
simples, eles não podem editar MP (Medida Provisória, com vigência imediata) nem 
fazer lei ordinária. É lei complementar, e por lei complementar no Congresso eles não 

passam”, disse Afif. A aprovação de lei complementar requer o apoio de 257 deputados 
e 41 senadores.  

 
Em evento recente, a secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula 
Vescovi, afirmou que o limite de faturamento para que empresas nos Estados Unidos 

se enquadrem num regime diferenciado de tributação é muito menor do que no Brasil.  
 

Para Afif, a discrepância existe porque o regime fora do Simples é um “manicômio 
tributário”, com uma rede muito complexa para arrecadar impostos. O presidente do 
Sebrae afirmou que é preciso proteger as empresas desse problema. 

 

Klabin investe R$ 32 milhões em minifábricas para testar papel mais 
sustentável 

13/09/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 12-09-2018) 
 

As duas plantas pilotos ficarão ao lado do Centro Tecnológico da companhia,em 
Telêmaco Borba (PR). Um novo copo biodegradável mais resistente também foi 

anunciado 
 

A Klabin fará um novo ciclo de investimentos de R$ 32 milhões para a construção de 
um novo parque de plantas pilotos em sua fábrica em Telêmaco Borba, na região dos 
Campos Gerais, no Paraná.  

 
O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), durante o evento Inova Klabin, 

em São Paulo. Também foi anunciada a fabricação de um novo copo biodegradável, 
mais resistente que o já produzido pela companhia. 
 

As duas miniplantas ficarão em um prédio de 500 metros quadrados, que será 
construído próximo ao Centro Tecnológico, inaugurado no ano passado, na Unidade 

Monte Alegre, em Telêmaco.  
 
Nesta primeira fase, as duas miniplantas terão como foco simular uma unidade fabril 

onde serão realizados estudos e testes em duas frentes: a celulose microfibrilada 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/klabin-investe-r-32-milhoes-em-minifabricas-para-testar-papel-mais-sustentavel-8dhhnbzejvoxxwtj8mvafk07i/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/klabin-investe-r-32-milhoes-em-minifabricas-para-testar-papel-mais-sustentavel-8dhhnbzejvoxxwtj8mvafk07i/


(MFC) e a lignina. A previsão é de que a operação comece no quarto trimestre de 
2019. 
 

Segundo o diretor de tecnologia industrial, inovação e negócios em celulose da Klabin, 
Francisco Razzolini, por se tratar de uma unidade menor – em comparação ao Projeto 

Puma, por exemplo –, o impacto das duas minifábricas em termos de geração de 
emprego na região não deve ser significativo. “ O alto valor se explica por ser um 

projeto com muita tecnologia embarcada. O investimento é voltado para a construção 
do parque e para tecnologia”, explica. 
 

A celulose microfibrilada é um biopolímero que aumenta a resistência e permite papéis 
com gramaturas menores, o que, segundo Razzolini, é uma tendência no mercado 

deste segmento. A ideia é incorporar o componente, no futuro, às linhas de produção 
de papel da companhia, ou seja, no caso da MCF, a pesquisa é voltada à inovação e 
ao próprio consumo interno da companhia. 

 
Já a lignina é um dos polímeros mais abundantes na natureza, responsável por manter 

a rigidez interna dos vegetais e funciona como uma “argamassa” que mantém as fibras 
unidas, compara Razzolini. No processo de produção de celulose, a lignina é dissolvida 
e queimada para a geração de energia. 

 
Na nova planta, a Klabin pretende estudar novas utilizações para o polímero, visando 

oferecer produtos mais sustentáveis para o mercado como, por exemplo, uma opção 
a resinas utilizadas em adesivos de MDF, na fabricação de fibra de carbono, na 
aplicação em papéis para funcionar como barreira contra umidade, vapores, gordura, 

etc, e na substituição de termoplásticos, atualmente produtos originados a partir de 
matéria-prima fóssil. Um dos diferenciais da Klabin é sua capacidade de produzir 

lignina a partir de duas espécies, o pinus e o eucalipto. 
 
Atualmente, a Klabin investe 0,25% de seu faturamento líquido em pesquisa e 

desenvolvimento, mas pretende aumentar esta parcela para 0,5%, porém ainda sem 
uma previsão certa de quando isso deve acontecer. 

 
“Entendemos que são estes investimentos que nos direcionam para o futuro, mas 
fazemos inovação com propósito, quando enxergamos uma nova possibilidade no 

setor”, alega Razzolini. A empresa investe, anualmente, cerca de R$ 350 milhões em 
continuidade operacional, em suas 17 unidades industriais no Brasil e uma na 

Argentina. 
 
Na plataforma de papel e celulose, com base no Paraná, a produção é 

majoritariamente voltada para exportação. Questionado se, com esta característica, a 
empresa não fica vulnerável às variações cambiais, o CEO da Klabin, Cristiano Cardoso 

Teixeira, afirmou que o dólar alto chega a ajudar os resultados da companhia.  
 

“Em uma visão egoísta de empresa, como somos exportadores, esta variação cambial 
não interfere na capacidade de geração de caixa no final do mês, e é nisso que 
geralmente as empresas percebem os efeitos”, disse. 

 
Novos copos biodegradáveis mais resistentes 

 
Além do novo Parque, a Klabin anunciou um novo produto com previsão para começar 
a circular no início de 2019. Trata-se de um novo copo biodegradável, feito a partir da 

produção de um novo papel-cartão específico para o mercado de cup stock. Batizado 
de KlaCup Bio, ele será produzido com fibras de pinus e eucalipto, mistura que garante 

maior resistência e qualidade de impressão. O novo papel-cartão possui também uma 
barreira biodegradável que elimina a aplicação de polietileno. 
 

“É um produto que já estamos estudando há algum tempo, não só em termos de 
tecnologia, mas também da demanda do público por produtos sustentáveis. Nosso 



objetivo é ter um produto à base de papel, com fonte renovável desde o início da 
cadeia”, afirma André de Marco, gerente de Desenvolvimento de Produto. 
 

Atualmente, a Klabin já fabrica e exporta o “KlaCup Natural Kraft”, com um dos lados 
na coloração marrom semelhante aos papéis kraft, também de olho na tendência de 

embalagens mais sustentáveis e com menor impacto no meio ambiente. 
 

A empresa exporta, anualmente, 2,4 milhões de tonelada de copos de papel e tem 
visto crescer fortemente a demanda pela substituição de outras matérias-primas, 
como plástico e isopor, por produtos à base de papel, em especial no mercado de 

alimentos. 
 

Exemplificando, o CEO conta que a maior fabricante de canudos plásticos do Brasil 
procurou a Klabin para uma conversa, informando que vai começar a produzir também 
canudos de papel. “A indústria vai se transformar, e o papel é uma alternativa real 

para este tipo de segmento. Vamos ver acontecer uma mudança de cultura e de forma 
rápida”, acredita Teixeira. 

 
Em termos de custos, o CEO informou que a produção do copo biodegradável é 
equivalente a dos demais. 

Novas máquinas no Projeto Puma? 
 

Em Telêmaco Borba, corre boca a boca a informação da construção de nova fábrica e 
para duas novas máquinas dentro do Projeto Puma. A expectativa era de que o 
conselho de administração da companhia aprovasse o investimento no início do quarto 

trimestre e de que um anúncio nesse sentido fosse feito nesta quarta-feira (12), 
durante o Inova Klabin. 

 
Este projeto, estimado em US$ 2 bilhões (R$ 8,2 bilhões na cotação atual), entretanto, 
ainda está em fase inicial. O que foi feito foi apenas um aporte para a compra da 

engenharia, segundo informações da diretora de Papelão Ondulado e Reciclados, 
Gabriella Michellucci, em almoço com jornalistas. 

 
A diretora informou que o projeto deve ser apresentado ao conselho de administração 
da Klabin apenas no fim deste ano. 

 
A Klabin é uma empresa de capital aberto e fez sua entrada na bolsa de valores de 

São Paulo em 1979. No primeiro semestre de 2018, investiu R$ 423 milhões, sendo 
R$ 193 milhões apenas ao longo do segundo trimestre, divididos da seguinte forma: 
R$ 63 milhões nas operações florestais, R$ 79 milhões na continuidade operacional 

das fábricas e R$ 51 milhões em projetos especiais e expansões. 
 

No segundo trimestre deste ano, o EBITDA ajustado atingiu R$ 884 milhões, um 
crescimento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa possui 

14 mil funcionários diretos e chega a 19 mil com os indiretos.  
 

Volume de fusões e aquisições no primeiro semestre é o maior desde 2010 

13/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 12-09-2018) 
 

O volume de transações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano somou 
R$ 84 bilhões, sendo, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), o maior desde 2010.  

 
O montante é puxado pela operação de fusão da Suzano com a Fibria, que movimentou 

R$ 47,7 bilhões, a maior transação realizada desde 2008. Em relação ao mesmo 
período do ano passado, o número representa um crescimento de 54,8% nas fusões 
e aquisições.  

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/volume-de-fusoes-e-aquisicoes-no-primeiro-semestre-e-o-maior-desde-2010/


O coordenador do Subcomitê de Fusões e Aquisições da Anbima, Dimas Megna, 
afirmou que o volume de fusões e aquisições previsto para este ano deve ficar em 
linha ao realizado em anos anteriores, apesar da turbulência pré-eleitoral. “Tivemos 

um primeiro semestre ativo e diante das transações já anunciadas no começo deste 
segundo semestre, posso dizer que o resultado será alinhado com anos anteriores”, 

comentou.  
 

No entanto, ele acredita que pode haver uma redução nas atividades do mercado de 
fusões e aquisições por conta de incertezas eleitorais. “É claro que daqui até o final do 
ano pode haver uma redução da atividade por conta da incerteza e pluralidade de 

respostas para temas importantes, em contrapartida ao que vimos no começo do ano, 
em que o mercado de fusões e aquisições aquecido esteve ancorado na pauta da 

recuperação econômica”.  
 
A Anbima notou ainda que o número de operações acima de R$ 1 bilhão cresceu em 

participação nos seis primeiros meses de 2018, para 20,9% do total de operações 
realizadas, contra 17,1% no mesmo intervalo do ano passado. 

 

Vendas do comércio caem 0,5% em julho, a terceira queda seguida 

13/09/2018 – Fonte: G1  

 
Desde a greve dos caminhoneiros, em maio, setor acumula queda de 2,3%. Na 

comparação com julho do ano passado, comércio teve queda de 1%. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Setor de móveis e eletrodomésticos foi o que registrou a queda mais expressiva nas 
vendas na passagem de junho para julho — Foto: Krystine Carneiro/G1 

 
As vendas do comércio varejista brasileiro tiveram queda de 0,5% em julho na 

comparação com o mês anterior, e de 1% em relação a julho do ano passado, 
informou o IBGE nesta quinta-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Assim, o setor acumula perda de 2,3% desde maio, quando foi deflagrada 

a greve dos caminhoneiros. 
 

O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado. Em pesquisa da Reuters, a 
expectativa era de alta de 0,3% na comparação mensal e de avanço de 1,2% em 

relação ao mesmo mês do ano anterior. 
 
De acordo com o IBGE, cinco das oito atividades do comércio pesquisadas tiveram 

queda na passagem de junho para julho. No acumulado do ano, frente a igual período 
do ano anterior, o volume de vendas registrou avanço de 2,3%, acompanhado 

somente por três das oito atividades. Já o acumulado em 12 meses passou de 3,6% 
em junho para 3,2% em julho, sinalizando perda de ritmo nas vendas. 
 

Os setores que tiveram queda foram: 
 

 Móveis e eletrodomésticos (-4,8%) 
 Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,5%) 
 Tecidos, vestuário e calçados (-1,0%) 

 Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,7%) 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/13/vendas-do-varejo-caem-05-em-julho-a-terceira-queda-seguida.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/10/vendas-do-varejo-cai-03-em-junho-aponta-ibge.ghtml
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 Livros, jornais, revistas e papelaria (-0,9%). 
 Já os três que tiveram alta nas vendas foram: 
 Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,7%) 

 Combustíveis e lubrificantes (0,4%) 
 Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 

(0,1%) 
 O IBGE destacou que o resultado de julho devolveu parte das perdas registradas 

no mês anterior para os setores de hipermercados e combustíveis, 
respectivamente, de -3,6% e -1,9%. 

 

Vendas no comércio 
Desempenho do varejo mês a mês 

 
 

 
 
Já na comparação com julho do ano passado, na série sem ajuste sazonal, as vendas 

do comércio tiveram queda de 1,0%, também com cinco das oito atividades com 
resultados negativos. O resultado interromeu uma sequência de 15 taxas positivas 

seguidas nesta base de comparação. 
 
"Vale destacar a influência da base de comparação elevada, considerando a liberação 

de recursos do FGTS, ocorrida entre março e julho de 2017", ponderou o IBGE. 
 

Os principais destaques negativos nesta base de comparação foram nos setores de 
Combustíveis e lubrificantes (- 9,2%), Móveis e eletrodomésticos (-6,9%) e Tecidos, 
vestuário e calçados (-8,4%), seguidos por Livros, jornais, revistas e papelaria (-

10,1%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-
4,3%). 

 
Ainda na comparação com julho do ano passado, tiveram alta as vendas nos setores 
de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,4%), 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,7%), e de Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (5,5%). 

 
Vendas distantes do melhor nível histórico 

O IBGE informou que, com os resultados de julho, o patamar atual de vendas do 
comércio brasileiro está 8,5% abaixo do nível recorde do setor, alcançado em outubro 
2014.  



Resultados regionais 
Segundo o IBGE, 17 das 27 Unidades da Federação registraram quedas nas vendas do 
comércio na passagem de junho para julho. Os resultados mais negativos foram no 

Acre (-6,1%) Amazonas (-5,0%) e Amapá (-3,7%). 
 

Dentre as dez unidades que tiveram resultado positivo, os destaques ficaram com 
Espírito Santo (0,9%), São Paulo (0,8%), Sergipe (0,8%) e Santa Catarina (0,8%). 

 
Já na comparação com julho do ano passado, 16 das 27 Unidades da Federação 
mostrando queda de vendas. Os destaques negativos ficaram com Amapá (-9,0%), 

Distrito Federal (-6,0%) e Minas Gerais (-5,9%), e os positivos com Tocantins 
(10,0%), Espírito Santo (4,8%) e Maranhão (4,2%). 

 
Revisões 
O IBGE informou que foram revisados os dados do comércio varejista dos seguintes 

meses: 
 Junho, revisado de -0,3% para -0,4% 

 Maio, revisado de -1,2% para -1,4% 
 Abril, de 1,1% para 1,2% 
 Dezembro de 2017, de -0,5% para -0,6% 

 Agosto de 2017, de -0,3% para -0,2% 
 Julho de 2017, de -0,5% para -0,4% 

 Junho de 2017, de 1,6% para 1,5% 
 

15% do valor pago pelo INSS é para trabalhador que entrou na Justiça 

13/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Segundo TCU, R$ 92 bi dos R$ 609 bi desembolsados em 2017 são fruto de 
ações que questionam órgão  
 

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) desembolsou R$ 92 bilhões em 2017 

para pagar aposentadorias e outros benefícios concedidos ou reativados por 
determinação da Justiça. 

 
Isso representa 15% do total de R$ 609 bilhões pagos a beneficiários da Previdência 
no ano passado. 

 
O cálculo é resultado de uma fiscalização do TCU (Tribunal de Contas da União) que 

será discutida no fim de setembro. 
 
O documento, obtido pela Folha, aponta que pelo menos um a cada dez benefícios 

pagos pelo INSS é resultado de decisão judicial. 
 

Apesar de o INSS ser conhecido por ocupar o posto de maior litigante do país, a falta 
de dados consolidados sobre o tema dificulta a análise da evolução desse problema e 
a proposta de soluções. 

 
Para conseguir dimensionar a judicialização, a auditoria levantou dados de diversos 

órgãos sobre concessão de aposentadorias, gastos previdenciários, tramitação de 
processos de direito previdenciário, orçamento e despesa com servidores. 

 
A análise dos tipos de benefícios mostra que em alguns deles, como aposentadoria 
especial e auxílio-acidente, a concessão judicial chega a ser maior do que a 

administrativa, quando o próprio órgão, após avaliação interna motivada pelo 
beneficiário, determina o pagamento. 

 
A constatação é baseada em levantamento de benefícios concedidos, reativados e 
revisados de 2014 a 2017. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/15-do-valor-pago-pelo-inss-e-para-trabalhador-que-entrou-na-justica.shtml


No período, a concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária teve índice de 
judicialização de 37%. Na aposentadoria por idade rural, as concessões por decisão 
judicial ficaram em 25% do total. 

 
A área técnica do TCU calculou que, em 2016, o custo operacional da judicialização 

dos conflitos relativos a benefícios do INSS foi de R$ 4,67 bilhões, que corresponde a 
24% do custo operacional dos órgãos envolvidos: Justiça Federal de 1º e 2º graus, 

Procuradoria-Geral Federal, INSS e DPU (Defensoria Pública da União). 
 
O custo médio do requerimento administrativo de benefício foi estimado em R$ 894 

em 2016. 
 

Ao mesmo tempo, o custo do julgamento de um processo judicial previdenciário na 1ª 
instância da Justiça Federal foi estimado em R$ 3.734, desconsiderando eventuais 
recursos. 

 
A auditoria traz pesquisa com juízes e procuradores para levantar as principais causas 

da judicialização. 
 
O grande problema é que, na hora de dizer se a pessoa tem direito ao benefício, o 

INSS e juízes divergem no entendimento de muitos fatores. 
 

Segundo o levantamento, há desacordos específicos para cada benefício: existência 
ou duração da incapacidade (aposentadoria por invalidez), validade das provas 
(aposentadoria rural), comprovação de períodos de atividade especial (aposentadoria 

por tempo de contribuição). 
 

Também são motivo de divergência os critérios de miserabilidade (benefício 
assistencial) e a classificação do dependente como companheiro (pensão por morte). 
Outro fator apontado no levantamento do TCU é a atuação dos advogados, que muitas 

vezes não têm interesse em solução administrativa. 
 

"Há relatos de que advogados chegam a ficar com o montante entre 50% e 100% dos 
atrasados. A demora na conclusão dos processos, até o final do pagamento dos 
créditos, estimula a litigância ao aumentar o valor da condenação e, por conseguinte, 

dos honorários dos advogados." 
 

A ausência de risco no acesso à Justiça também é apontada pelos juízes e procuradores 
como fator que motiva grande quantidade de processos, já que "não há o que perder". 
Outros pontos indicados como causas para a judicialização foram a dificuldade da 

União em apresentar defesa adequada, problemas relacionados à legislação vigente e 
erro do INSS na análise administrativa do benefício. 

 
Participaram da pesquisa 348 magistrados e 844 procuradores federais. 

 
Mais de 150 procuradores mencionaram, segundo o relatório, que membros do Poder 
Judiciário parecem ter entendimentos mais favoráveis ao segurado do que o INSS. 

 
"Essa percepção dos pesquisados é manifesta por meio de expressões como 'ativismo 

judicial', 'interpretação muito variada', 'criação de teses jurídicas', 'jurisprudência 
leniente'", diz o relatório. 
 

De outro lado, alguns magistrados relataram fragilidades na perícia do INSS, até 
mesmo com menção à política de redução de benefícios por incapacidade, que "faria 

suspeitar de uma suposta orientação interna para a não concessão". 
 
O TCU diz que foram relatados casos de peritos que concluem pela incapacidade em 

100% dos processos e de magistrados "que desconsideram o laudo pericial quando 



este é desfavorável ao segurado ou determinam a realização de novas perícias até 
alcançar uma conclusão diferente". 
 

O tribunal marcou uma audiência pública sobre o tema para dia 26 de setembro, 
quando serão convidados a falar representantes do INSS, CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça), Secretaria de Previdência, AGU (Advocacia-Geral da União), DPU, entre 
outros. 

 
Depois disso, o relator do processo, ministro André Luis de Carvalho, apresentará seu 
relatório ao plenário. 

 
Um problema antigo que ainda não foi resolvido pelo governo se refere ao critério de 

renda para ter acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e 
pessoas com deficiência em condição de miserabilidade. 
 

A lei diz que têm direito ao benefício pessoas com renda de até 25% do salário mínimo. 
Em um julgamento em 2013, contudo, o STF (Supremo Tribunal Federal) considerou 

inconstitucional esse critério. Até hoje, a lei não foi alterada. 
 
A busca por benefícios do INSS leva trabalhadores à Justiça antes de ter uma resposta 

do órgão. A Folha mostrou que muitos acionam a Justiça para ter uma decisão. 
Segundo o órgão, 720 mil pessoas esperam há mais de 45 dias decisão sobre pedido 

de benefício, quase metade do total de 1,5 milhão de processos. 
 

Maioria dos desempregados aceitaria salário menor, dizem consultorias   

13/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Empresas de recrutamento apontam visão de longo prazo e fim de reservas 
financeiras como causas  
 

Cerca de 86% dos desempregados aceitariam um salário menor que o do seu último 

emprego, de acordo com a consultoria Robert Half. 
 

“A tendência é priorizar a carreira de longo prazo em detrimento do salário”, diz a 
gerente sênior Maria Sartori. Foram entrevistados 1.161 profissionais com mais de 25 
anos e formação superior. 

 
O tempo de afastamento também é determinante na decisão, segundo Ricardo 

Basaglia, CEO da Page Personnel. “À medida que a espera se prolonga, a pressão 
financeira aumenta”, afirma. 
 

Nas contratações de executivos feitas pela consultoria Fesa, 8% deles aceitaram baixar 
seus salários em 30% ou mais. Em 2016, eram 2%. 

 
 

“Antes da crise econômica, havia um quadro de inflação salarial. Essa diminuição pode 
ser vista como um movimento de ajuste”, diz o CEO Carlos Guilherme Nosé. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/09/maioria-dos-desempregados-aceitaria-salario-menor-dizem-consultorias.shtml


Artigo: Descongestionar para o país andar  

13/09/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 12-09-2018) 
 

A Agenda para o Crescimento, iniciativa da rede da Endeavor, elenca os desafios 
prioritários que o Brasil deve enfrentar para alavancar o crescimento das empresas 

 
Todo novo ciclo eleitoral a conversa é a mesma: candidatos apresentam suas 

propostas para o desenvolvimento econômico do país e para o fomento do potencial 
empreendedor que tem o Brasil. Comentam sobre burocracia, reforma tributária, 
investimento em inovação, mas os anos se passam e poucas ações saem do papel. 

 
Não há dúvidas de que, para reaquecer a economia, a solução passa pelo 

empreendedorismo. O olhar vai além da criação de novas empresas, mas 
principalmente pela reestruturação do ambiente de negócios do país, para que 
possibilite que as companhias já existentes cresçam e se desenvolvam. 

 
O problema é que, pela complexidade do sistema, o eleitor fica perdido no momento 

de reivindicar as mudanças necessárias e acompanhar se elas estão saindo do papel.  
 
Pensando nisso, e com a proposta de engajar a sociedade em torno de temas tão 

importantes quanto a desburocratização de processos, a Endeavor criou a Agenda para 
o Crescimento, uma iniciativa que reúne a visão de empreendedores, mentores e 

embaixadores da rede da Endeavor que elencaram, como os desafios prioritários que 
afetam o crescimento das empresas: simplificar os processos de abertura, 
regularização e fechamento de empresas; simplificar a estrutura tributária nacional; 

tornar mais transparente e ágil a concessão de crédito a médias empresas por parte 
de bancos públicos e agências de fomento; e agilizar a concessão de propriedade 

intelectual.  
 
Nosso objetivo é que a Agenda paute a discussão dos candidatos à Presidência e, com 

isso, o presidente eleito aplique as mudanças necessárias para termos um melhor 
ambiente de negócios no Brasil, tornando as regras do jogo mais simples e 

transparentes, bem como os processos públicos mais eficientes. 
 
Não há dúvidas de que, para reaquecer a economia, a solução passa pelo 

empreendedorismo 
 

Imagine que você é um empreendedor que decidiu, finalmente, tirar a sua ideia do 
papel. Simplesmente por tomar essa decisão, você já enfrentará a primeira barreira, 
visto que são necessários, em média, 80 dias para regularizar uma empresa no Brasil.  

 
Um prazo muito maior que os 24 dias na Argentina, ou os oito dias no México. Além 

de travar o nascimento de novas empresas, essa burocracia atrapalhará no seu plano 
de expansão ao abrir novas unidades.  

 
O problema vai além do tempo de resposta lento dos órgãos públicos: o excesso de 
requisições e sua falta de clareza acarretam em documentações incompletas e o início 

de uma maratona por órgãos diversos para o empreendedor.  
 

Algumas soluções sugeridas pela Agenda são exigir a obrigatoriedade de adesão de 
capitais e municípios de médio e grande porte à Redesim e ao Projeto Coletor Nacional, 
criando uma base de dados única e integrada entre as três esferas governamentais. 

 
Após toda essa maratona, você, empreendedor, conseguiu abrir a sua empresa e não 

precisa mais se preocupar com burocracia, certo? Bem pelo contrário: com o início da 
sua operação, você será mais um empreendedor que gastará quase 2 mil horas ao 
ano apenas para calcular e preencher os documentos necessários para estar em 

conformidade com o fisco. 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/descongestionar-para-o-pais-andar-04rb5wnpp5t8whpmxkh95ze8p/


O gasto de tempo e energia nesses processos complexos tira o seu foco das partes 
mais importantes do negócio, que vão impactar diretamente no crescimento da 
empresa. Esse cenário caótico é explicado pela divisão dos tributos entre os três entes 

da Federação, o que cria uma enormidade de regras e exceções específicas, além de 
uma quantidade demasiada de obrigações acessórias tanto em nível municipal quanto 

estadual.  
 

As propostas da Agenda com relação ao sistema tributário vão ao encontro da 
simplificação e redução de custos de cobrança para a conformidade tributária nas 
empresas, e da criação de um imposto único sobre bens e serviços que englobe 

diferentes tributos.  
 

Vencidas as barreiras para iniciar e manter sua empresa em conformidade fiscal, o 
empreendedor se depara com uma empresa crescendo e que necessitará de 
investimentos em infraestrutura. Então, surge mais uma das barreiras. Hoje, o Brasil 

ocupa a 87.ª posição no ranking de facilidade de acesso a crédito: esse cenário não 
significa apenas menos capital acessível ao empreendedor, mas também um enorme 

gasto de tempo em processos burocráticos.  
 
A Agenda propõe o aumento da transparência no processo de concessão de 

empréstimos nos bancos públicos e agências de fomento, padronização dos 
documentos e exigências para análise de crédito e uma melhor gestão de risco com 

tratamento diferenciado por porte de empresa. 
 
A situação é ainda mais preocupante para o empreendedor que pretende lançar um 

produto inovador – hoje, leva-se em média dez anos para se obter uma patente no 
Brasil, comparado com três anos na Europa. Em um ambiente econômico tão dinâmico, 

o prazo para obtenção da patente pode significar a viabilidade comercial do produto e 
sua competitividade em escala global.  
 

A lentidão do processo é causada, em partes, pelo número de pedidos em fila para 
análise, mas principalmente pelo baixo número de examinadores dos pedidos: são 

apenas 192 no Brasil, contra 7.831 nos Estados Unidos.  
 
A solução está na reestruturação do INPI por meio de automação de processos, 

melhoria da gestão e adequação do quadro técnico, expansão dos acordos de 
cooperação técnica para novos escritórios internacionais e na adesão ao Protocolo de 

Madri, que centraliza o procedimento de proteção de marcas, consequentemente, 
reduzindo custos. 
 

Sabemos que os desafios são muitos, mas a demora e a lentidão para aplicar as 
mudanças necessárias fizeram com que o Brasil caísse nos rankings de produtividade 

nos últimos anos. Um país mais produtivo e mais rico irá demandar um sistema menos 
burocrático e mais parceiro do empreendedor. Precisamos unir esforços para cobrar 

dos candidatos à Presidência as mudanças necessárias para voltarmos a crescer. 
 
Marco Antonio Mazzonetto é líder da Endeavor no Paraná." 

 

Abertura precisa incluir abertura financeira e bancária, diz Márcio Holland 

13/09/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
A abertura econômica no Brasil precisa também contemplar a abertura financeira e 

bancária, disse o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e atual 
professor de economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), Márcio Holland, durante 

participação no Brasil Summit, realizado nesta quarta-feira, 12, em São Paulo pela 
Thomson Reuters.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abertura-precisa-incluir-abertura-financeira-e-bancaria-diz-marcio-holland/


“Sempre que se fala em abertura no Brasil se fala em abertura comercial. Eu acho que 
a abertura econômica no Brasil tem que ser enorme e incluir a abertura financeira e 
bancária”, afirmou ele, ao comentar proposta do ex-presidente do Banco Central 

Carlos Langoni, que no mesmo evento defendeu a abertura como forma de romper o 
ciclo de estagnação da economia.  

 
De acordo com Holland, é um “acinte” quatro grandes bancos dominarem mais de 

80% das operações no Brasil. “E o Banco Central e as regras do sistema financeiro no 
Brasil permitem isso”, criticou Holland, para quem é preciso fazer um programa de 
atração de grandes bancos estrangeiros para o País.  

 
Segundo o ex-secretário, é muito simples fazer isso. “É só permitir a venda de folhas 

de pagamento para bancos estrangeiros, vender a carteira de crédito rural do Banco 
do Brasil para bancos estrangeiros. Então, isso tem que compor a abertura da 
economia brasileira e não só a abertura comercial”, afirmou Holland. 

 

Langoni defende ampla abertura da economia e realização de reformas 

13/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 12-09-2018) 
 
Ex-presidente do Banco Central e atual diretor do Centro de Economia Mundial da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), o economista Carlos Langoni sugeriu nesta quarta-
feira, 12, que o Brasil recorra a reformas pró-crescimento, como a abertura da 

economia, por exemplo, uma vez que os efeitos das reformas tão debatidas na 
atualidade se materializarão de forma gradual e no longo prazo.  
 

Ao participar do Brasil Summit 2018, organizado pela Thompson Reuters nesta quarta-
feira em São Paulo, Langoni destacou a importância de se fazer as reformas 

previdenciária, tributária e de ajustar as contas públicas, mas ponderou que são todas 
medidas que dependem da política e autorização do Congresso.  
 

“Abertura da economia não precisa de apreciação do Congresso. É um processo que 
depende apenas de uma nova postura do Brasil em relação ao mundo e à economia 

internacional”, disse o ex-BC.  
 
Paradoxalmente, continuou Langoni, a situação de estresse entre Estados Unidos, 

União Europeia, Nafta e países asiáticos abre espaço interessante para o Brasil adotar 
uma agressiva postura de abertura comercial. “Eu sou daqueles que acham que a 

abertura estimula a competitividade”, disse o economista. Para ele, esta será a saída 
para este ciclo de relativa estagnação.  
 

“Temos que negociar com a União Europeia, com a Inglaterra que agora sai da UE pelo 
Brexit, com a Costa do Pacífico, com o México, e fazer um acordo estratégico com a 

China, que é um grande investidor e um grande parceiro comercial do Brasil”, afirmou. 
 

Artigo: Alta tensão no voto, baixa no PIB 

13/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Alta de juros e dólar vão rebaixar previsões de crescimento  
 

 Caso persistam os sintomas, não haverá médico que evite estrago ainda maior na 

economia neste resto do ano e no começo do próximo. 
 
O aperto financeiro que vem mais ou menos desde julho, alta de dólar e juros na 

praça, deve derrubar um tanto mais o crescimento de 2018 e contaminar pelo menos 
o começo de 2019. 

 
O arrocho acontece devido à piora na economia mundial e a problemas domésticos. 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/langoni-defende-ampla-abertura-da-economia-e-realizacao-de-reformas/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2018/09/alta-tensao-no-voto-baixa-no-pib.shtml


Pelo menos a metade do problema teria origem caseirinha: governo cada vez mais 
quebrado, incerteza eleitoral, temor de vitória de candidatos sem capacidade ou desejo 
de dar um jeito nas contas públicas. 

 
A combinação de tumulto lá fora com maus presságios aqui provocou desvalorização 

do real e altas das taxas de juros básicos nos negócios do atacadão de dinheiro, o que 
encarece financiamentos para empresas. 

 
Mais um mês ou dois de aperto vai sufocar ainda mais a atividade econômica. 
 

Economistas que previam crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 1,3% podem 
revisar a projeção para 1%; outros que davam o chute informado de 1,1% podem 

limar a previsão até 0,8%. 
 
Parece preciosismo ridículo se ocupar dessas casas decimais. Na prática, esses ticos a 

menos de PIB têm alguma relevância, embora o cidadão médio não deva perceber a 
diferença, quase se afogando com a água pela altura da boca ou do nariz. 

 
Para começar, dois anos seguidos de PIB crescendo a 1% significam praticamente 
estagnação da renda (PIB) per capita, pois a população cresce a 0,8% ao ano, por aí. 

Logo, no começo de 2019 estaríamos ainda no fundo do poço em que caímos até o 
final de 2016. 

 
Mais relevante, a persistência do aperto financeiro ameaça o primeiro trimestre de 
2019. Nem é preciso que o Banco Central chancele a alta de juros que já ocorre na 

praça financeira. Mas pode piorar se assim for. 
 

Na opinião majoritária de gente considerável no "mercado", não haveria ainda motivo 
para o BC elevar a Selic. 
 

No entanto, caso a alta do dólar seja persistente, com a moeda americana subindo os 
degraus de R$ 4,20, R$ 4,40, sem sinal de repouso, pode ser que se abra o dique de 

repasses da desvalorização do real para os preços no varejo. No atacado, os preços já 
estão pressionados. 
 

Nada disso ainda aconteceu, em parte pelos piores motivos: estagnação, desemprego 
quase imóvel nas alturas, ociosidade enorme de máquinas e equipamentos. Mas o 

destino de país tumultuado está de novo batendo à nossa porta na verdade já meio 
arrombada. 
 

Alta de juros em um país com a economia no fundo do poço, uns 7% abaixo do nível 
de 2014, é uma perspectiva sinistra. O antídoto é, em parte, óbvio. 

 
Seja lá qual for seu plano, o candidato tem de apresentar uma alternativa crível para 

o problema do déficit persistente nas contas do governo e para a dívida que ora cresce 
sem limite. 
 

Algumas candidaturas têm déficit de crédito nesse aspecto. Mesmo que deem "sinais" 
de que vão enfrentar a crise fiscal, não vai bastar. Terão de ser claras, o quanto antes. 

Ainda assim, nestes casos, as dúvidas vão se dissipar apenas quando houver nomes 
para as equipes econômicas, o que pode demorar até novembro ou dezembro. 
 

Além do mais, quanto mais tarde se falar a sério sobre o assunto, maior o risco de 
percepção de estelionato eleitoral. 

 
O choque causado por Dilma Rousseff reeleita, na virada de 2014 e 2015, contribuiu 
para abalar a confiança e foi um dos tantos fatores que engrossaram a recessão 

medonha. 



Vinicius Torres Freire - Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em 
administração pública pela Universidade Harvard (EUA).  
 

Especular não é para iniciante; dito isso, investidor deve entender dinâmica 

cambial 

13/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Há três possíveis atitudes para o investidor diante do sobe e desce da moeda 
americana.  
 

Com um cenário atual cheio de variáveis internas e externas influenciando a cotação 

do dólar e as previsões de agentes financeiros sendo revisadas com muita frequência, 
o mantra para o investidor iniciante é não especular com o dólar. 

 
Isso significa que ele deve encarar a compra da divisa como fator de proteção. 
 

Dito isso, há três possíveis atitudes para o investidor diante do sobe e desce da cotação 
da moeda americana. 

 
Se acredita que o dólar seguirá ficando mais caro frente ao real, ele pode aproveitar 
a tendência de quatro maneiras. 

 
Uma é comprar diretamente a moeda, por meio de casas de câmbio, com a 

possibilidade de revendê-la com lucro mais adiante. 
 
A segunda opção é investir em fundos cambiais. A estratégia é seguir a cotação da 

moeda estrangeira, mas a vantagem é que a aplicação nesse tipo de produto é feita 
em real. 

 
Outra alternativa é começar a investir ou —para quem já tem alocações nesse 
perfil— aumentar sua posição em empresas "dolarizadas" de capital aberto. 

 
Nessas companhias, que estão listadas na Bolsa, as principais fontes de receita advêm 

de exportação. 
 
A quarta sugestão é investir em derivativos e, mais especificamente, em contratos 

futuros de dólar, que são acordos de compra ou venda em que se negocia na data 
presente o valor da moeda americana em uma data futura. 

 
Agora, se o investidor acredita que o dólar ficará mais barato, seu principal 
instrumento para apostar nessa tendência de queda é, além dos contratos futuros de 

dólar, a realização imediata de lucros caso ele possua dólar em espécie, saque do 
dinheiro em fundos cambiais ou venda de ações "dolarizadas" com valorização em sua 

carteira atual. 
 
Se o objetivo é obter ganhos, que o lucro seja colocado no bolso de fato. 

 
Quem ainda não tem opinião formada sobre a valorização ou não do dólar, mas 

entende que é importante manter a moeda como parte de sua estratégia de 
investimentos, não precisa se desesperar. 

 
Sua visão prática deve ser a de usar as divisas para se proteger --ou "fazer hedge" 
como se costuma dizer no jargão do mercado financeiro. 

 
Para isso, o investidor deve definir um percentual de seu patrimônio que pode ser 

dolarizado e respeitá-lo, comprando a mercado quando o volume total estiver abaixo 
do limite definido e vendendo quando ele for ultrapassado. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/especular-nao-e-para-iniciante-dito-isso-investidor-deve-entender-dinamica-cambial.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/especular-nao-e-para-iniciante-dito-isso-investidor-deve-entender-dinamica-cambial.shtml


Nesse tipo de situação, a cotação da moeda em cada momento não é tão relevante, 
mas o preço médio que é formado na carteira. 
 

Por fim, é importante lembrar que todas as estratégias apresentadas podem ser 
usadas em conjunto ou selecionadas de acordo com o perfil do investidor. 

 
Ele deve sempre ter em mente, porém, que não é possível cravar com exatidão qual 

será a cotação futura da moeda americana. 
 
Isso porque tanto a reação do mercado - isto é, o fluxo de capital-- quanto a posição 

do Banco Central, que atua sempre que entende que há distorção na cotação, podem 
ser amplificadas de acordo com eventos aparentemente não relacionados. 

 
Entre esses elementos estão, por exemplo, não apenas os rumos políticos do Brasil, 
mas também decisões sobre juros no exterior. 

 
Conrado Navarro é especialista em finanças pessoais da Modalmais. 

 

Fipe eleva projeção para IPC de setembro de 0,24% para 0,28% 

13/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 12-09-2018) 

 
A energia elétrica continua pressionando a taxa de inflação na capital paulista e ainda 

deve continuar incomodando o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) deste mês, avalia 
o coordenador do indicador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
Guilherme Moreira.  

 
“Elevamos a projeção para o IPC de setembro de 0,24% para 0,28% por causa de 

energia elétrica, em razão do aumento de PIS/Cofins”, argumenta, completando que 
a estimativa para o grupo Habitação, do qual energia faz parte, passou de 0,09% para 
0,20%.  

 
Na primeira quadrissemana do mês, energia elétrica teve uma influência de 0,30 ponto 

porcentual no IPC de 0,40% do período, após o indicador avançar 0,41% no fim de 
agosto. O conjunto de preços de Habitação, por sua vez, atingiu 0,83% na comparação 
com 1,12% antes, quando o item energia teve alta de 10,18%.  

 
Ao contrário de energia elétrica, leite longa teve queda de 5,29% na primeira leitura 

do mês (ante -4,17%), exercendo impacto negativo de 0,06 ponto no IPC do período. 
“Os preços de alimentos estão voltando à dinâmica de normal após o aumento 
provocado durante a greve dos caminhoneiros fim de maio e início de junho. Agora, o 

foco é o câmbio”, afirma.  
 

O grupo Alimentação fechou a primeira leitura de setembro com recuo de 0,43% na 
comparação com declínio de 0,49% no fim de agosto. 

  
Por enquanto, o economista não estima efeito expressivo da depreciação cambial sobre 
o IPC, tanto que espera 3,25% para a taxa fechada em 2018. “A demanda está fraca, 

mas claro que se o dólar persistir em nível elevado, não tem como a indústria segurar 
repasse de custos”, avalia.  

 
Moreira cita que alguns itens que têm influência do câmbio ainda estão com os preços 
comportados. Um dos exemplos, menciona, é o segmento de imagem e de som, que 

tem queda acumulada de 8,13% este ano até agosto.  
 

“A desvalorização do Real ainda não chegou com força para o consumidor. Quanto 
mais fraca a demanda mais tende a demorar. O repasse deve ser mais lento, mas não 
tem como escapar”, afirma. 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fipe-eleva-projecao-para-ipc-de-setembro-de-024-para-028/


Entrada de dólares supera saída em US$ 23,320 bi no ano até 6 de setembro, 

diz BC 

13/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 12-09-2018) 

 
O fluxo cambial do ano até o dia 6 de setembro ficou positivo em US$ 23,320 bilhões, 

informou nesta quarta-feira, 12, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o 
resultado era positivo em US$ 3,097 bilhões.  

 
A saída pelo canal financeiro neste ano até 6 de setembro foi de US$ 13,281 bilhões. 
O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 347,513 bilhões e de envios no total 

de US$ 360,794 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e 
em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.  

 
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 6 de setembro ficou positivo em 
US$ 36,601 bilhões, com importações de US$ 119,319 bilhões e exportações de US$ 

155,920 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 25,039 bilhões em 
Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 46,957 bilhões em Pagamento 

Antecipado (PA) e US$ 83,925 bilhões em outras entradas.  
 
Setembro  

Depois de encerrar agosto com saídas líquidas de US$ 4,250 bilhões, o País registra 
fluxo cambial negativo de US$ 858 milhões em setembro até o dia 6, informou o Banco 

Central. O montante representa as operações registradas na primeira semana do mês, 
que foi mais curta em função do feriado de 7 de setembro.  
 

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,012 bilhão no período. Isso é 
resultado de aportes no valor de US$ 3,924 bilhões e de retiradas no total de US$ 

4,936 bilhões.  
 
No comércio exterior, o saldo de setembro até o dia 6 é positivo em US$ 154 milhões, 

com importações de US$ 4,444 bilhões e exportações de US$ 4,598 bilhões. Nas 
exportações, estão incluídos US$ 491 milhões em ACC, US$ 2,708 bilhões em PA e 

US$ 1,399 bilhão em outras entradas. 
 

Fluxo cambial está positivo em US$ 23,32 bi 

13/09/2018 – Fonte: DCI 
 

O fluxo cambial deste ano até o dia 6 de setembro ficou positivo em US$ 23,320 
bilhões, informou ontem (12) o Banco Central (BC). Em igual período de 2017, o 
resultado era positivo em US$ 3,097 bilhões. 

 
A saída pelo canal financeiro neste acumulado foi de US$ 13,281 bilhões. O resultado 

é fruto de aportes no valor de US$ 347,513 bilhões e de envios no total de US$ 
360,794 bilhões no período. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos 

e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. 
 
No comércio exterior, o saldo até o dia 6 de setembro ficou positivo em US$ 36,601 

bilhões, com importações de US$ 119 319 bilhões e exportações de US$ 155,920 
bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 25,039 bilhões em Adiantamento de 

Contrato de Câmbio (ACC), US$ 46,957 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 
83,925 bilhões em outras entradas.  
 

Especificamente neste mês, depois de encerrar agosto com saídas líquidas de US$ 
4,250 bilhões, o País registra fluxo cambial negativo de US$ 858 milhões, segundo o 

BC.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/entrada-de-dolares-supera-saida-em-us-23320-bi-no-ano-ate-6-de-setembro-diz-bc/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/entrada-de-dolares-supera-saida-em-us-23320-bi-no-ano-ate-6-de-setembro-diz-bc/
https://www.dci.com.br/economia/fluxo-cambial-esta-positivo-em-us-23-32-bi-1.740068


O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,012 bilhão no período. No 
comércio exterior, o saldo de setembro até o último dia 6 ficou positivo em US$ 154 
milhões.  

 

País deve seguir tendência global de cortar impostos, diz Guardia 

13/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 12-09-2018) 
 

A proposta de redução do Imposto de Renda das empresas aproximará a carga 
tributária cobrada no Brasil, hoje de 34%, da praticada pelos Estados Unidos e da 
média dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, entre 21% e 22%.  
 

Em entrevista, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que participa hoje da entrega 
dos prêmios “Empresas Mais”, do Estadão, afirmou que essa redução será feita de 
forma gradual. A equipe econômica vai esperar o resultado da eleição presidencial 

para encaminhar ao Congresso as duas medidas tributárias que considera prioritárias: 
a reforma de PIS/Cofins, já pronta, e a redução do I.R. para pessoas jurídicas.  

 
Como será o pacote tributário que o governo mandará o Congresso?  
Estamos trabalhando na parte tributária em duas frentes. A reforma do PIS/Cofins, 

que é algo que já estamos falando há bastante tempo. Só estamos esperando o 
momento para mandar para o Congresso.  

 
Não adianta fazer agora porque está todo mundo em eleição. É um tema complicado 
e eu não quero simplesmente mandar o projeto sem explicar antes. O outro projeto 

que ainda não está pronto é uma proposta de alteração do Imposto de Renda para 
Pessoa Jurídica, que tem que ser acompanhado da tributação de lucros e dividendos.  

 
Por que o governo vai reduzir o imposto para as empresas?  
É a tendência internacional de redução da tributação da pessoa jurídica e já ocorreu 

em vários países, incluindo os EUA. Achamos que é importante equalizar esse mesmo 
tratamento tributário equiparado ao que acontece no resto do mundo. Mas não dá 

para perder receita.  
 
A gente tem um problema fiscal complexo. Por isso faremos redução acompanhada da 

tributação de dividendos e de revisão dos juros sobre capital próprio. Temos que ver 
tudo isso em conjunto fazer conta e poder ter uma transição que permite fazer uma 

redução responsável da alíquota do IRPJ acompanhada de tributação de dividendos.  
 
Não dá para aumentar a arrecadação com a tributação de lucro e dividendos 

como muitos candidatos têm falado?  
No meu entendimento, seria um erro tributar dividendos sem rever a tributação da PJ. 

A redução da tributação tem um custo que precisa ser compensado. Você precisa olhar 
o conjunto.  

 
Eu prefiro ir para um sistema que é mais próximo do que o mundo inteiro pratica onde 
você reduz a tributação da PJ e taxa os dividendos e isso cria um incentivo a reter 

lucros nas empresas para investir no próprio negocio. Eu não vejo como correto só 
taxar dividendos sem rever taxa de PJ. Do contrário, nós vamos agravar o que existe 

hoje porque o Brasil tem uma taxação superior à media internacional.  
 
O sr. quer equilibrar a alíquota com a média da OCDE?  

O ponto de chegada tem que ser uma tributação equivalente à que tem a maioria dos 
países. Daí se faz uma combinação entre a base de cálculo e a alíquota. O resultado 

disso deve levar a uma tributação em linha com o que o resto do mundo está fazendo. 
A média da OCDE está em 21%, 22%, os Estados Unidos convergiram para isso. A 
partir do momento em que se está tributando o lucro, usa-se os padrões contábeis 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/pais-deve-seguir-tendencia-global-de-cortar-impostos-diz-guardia/


internacionais. Aí é uma questão de compatibilizar isso com a redução da tributação 
fiscal. Talvez tenhamos que construir uma transição para chegar lá.  
 

A ideia é que a transição seja feita em quanto tempo?  
Não está na hora de falar em números enquanto não estiver com os termos prontos. 

Estou falando da direção do que a gente estuda, estamos preocupados com isso porque 
houve uma mudança relevante no patamar da tributação da pessoa jurídica no mundo 

todo, e o Brasil deveria acompanhar.  
 
É possível aprovar medidas tributárias no momento da transição?  

Acho muito difícil falar em chance de aprovação neste momento, até porque a gente 
não sabe qual será o resultado da eleição, e evidentemente tudo que vai ser aprovado 

daqui para frente, principalmente aquelas matérias relevantes, que têm impacto de 
curto, médio e longo prazo, devem ser debatidas com o próximo presidente eleito.  
 

Como a gente não sabe quem vai ser eleito e qual é a postura sobre esses temas, é 
difícil fazer qualquer previsão sobre a possibilidade ou não de aprovar temas em 

novembro e dezembro (de 2018). O que a gente quer é defender os temas que a gente 
acha corretos e, em segundo lugar, até onde a gente conseguir, apresentar propostas 
que a gente acha importantes.  

 
O sr. vai mexer no Imposto de Renda pessoa física também?  

Não estamos pensando nisso. Só pessoa jurídica.  
 
Esse clima de campanha polarizada pode dificultar a transição e o 

encaminhamento das propostas?  
Acho que não. Do nosso lado vamos estar abertos para conversar. Uma vez eleito o 

novo presidente, seja ele quem for, independentemente do que for discutido durante 
a eleição, temos a responsabilidade de fazer uma transição organizada e bem feita. O 
que se diz na campanha não afeta a transição que faremos. A transição é para quem 

ganhar.  
 

Mesmo no caso de sair vitorioso um candidato que defenda ideias totalmente 
contrárias à condução atual?  
Vamos separar as coisas: o presidente eleito tem todo o direito de defender a ideia 

que quiser; o que vamos fazer é uma transição organizada, mostrar as questões que 
estão em discussão, apresentar os temas que a gente acha importantes para os 

primeiros cem dias de governo.  
 

Volkswagen enfrentará ação coletiva na Alemanha por escândalo do diesel 

13/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 12-09-2018) 
 

Organização de proteção dos direitos do consumidor busca indenização para 
cerca de 2 milhões de proprietários de carros  
 

A Volkswagen enfrentará outra ação coletiva por ter manipulado testes de emissões 

de diesel, desta vez em casa, quando a Alemanha introduzir uma nova legislação em 
novembro. 

 
A Vzbv, organização estatal de proteção dos direitos do consumidor, informou nesta 

quarta-feira (12) que conduzirá um trabalho pioneiro com o ADAC, grupo de lobby de 
motoristas, ao entrar na justiça por conta dos danos causados aos proprietários de 
veículos. 

 
A ação coletiva tornou-se possível, após o governo alemão aprovar um projeto de lei 

em maio que permitirá a organizações de proteção ao consumidor litigar em nome dos 
consumidores que representa, evitando os elevados custos judiciais que podem 
desencorajar as pessoas a entrar na justiça. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/volkswagen-enfrentara-acao-coletiva-na-alemanha-por-escandalo-do-diesel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/volkswagen-enfrenta-grande-processo-na-alemanha-por-escandalo-do-diesel.shtml


A Vzbv informou que pretendia mostrar que proprietários de veículos das marcas VW, 
Audi, Skoda e Seat com motores a diesel do tipo EA 189 foram intencionalmente 
prejudicados com o uso pela Volkswagen de software para trapacear testes de 

emissões. 
 

A Volkswagen disse que a possibilidade não mudava sua visão de que não havia base 
legal para os consumidores fazerem reclamações relacionadas à questão do diesel na 

Alemanha. 
 
A Vzbv informou que buscava indenização para cerca de 2 milhões de proprietários de 

carros movidos a diesel que não eram ecologicamente amigáveis como VW alegava 
serem no momento da compra. 

 
Em 2015, a VW admitiu o uso ilegal de dispositivos de controle em motores para 
trapacear os testes de emissões nos EUA. 

 

GM obtém liminar para reaver 323 carros não pagos por Pimentel 

13/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Veículos foram adquiridos por licitação para servir como ambulâncias e carros 

de polícia  

  
A General Motors, conhecida pela marca Chevrolet, tem fábrica em São Caetano do 
Sul, interior de São Paulo - Leonardo Benassatto - 13.mar.2018/Reuters  

 
A 3ª Vara Feitos Tributários de Belo Horizonte concedeu nesta quarta-feira uma liminar 

à GM para reaver 323 carros vendidos para o Estado de Minas Gerais, após licitação 
pública de 2017, que não foram pagos pelo governo. 
 

Além dos veículos comprados da GM para uso do serviço público, no valor de cerca de 
R$ 24 milhões, o governo estadual adquiriu carros da Toyota e da Mercedes para 

serem usados como ambulâncias e carros de polícia. 
 
O Estado recebeu os veículos, que passou a usar— e a mostrar na campanha para a 

reeleição do governador Fernando Pimentel (PT)—, mas sem pagar.  
 

Na liminar, o juiz determinou a rescisão do contrato e fixou o prazo de 15 dias para a 
devolução dos carros.  
 

Se a fabricante cobrasse o pagamento, a avaliação é que o Estado ficaria com os 
veículos, e o valor iria para a fila de precatórios, que ainda faz desembolsos de mais 

de dez anos atrás. 
 
A coluna não conseguiu ouvir a GM.  

 

Petronas investe R$ 32 mi em centro de pesquisa com foco em lubrificantes 

13/09/2018 – Fonte: DCI 
 
Executivos exaltam o crescimento da empresa apesar da retração do mercado nos 

últimos anos e esperam um avanço de 1,4% em 2018, de olho nas demandas do 
agronegócio e da mineração 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1849019-volkswagen-admite-culpa-e-pagara-brus-43-bi-por-escandalo-de-emissoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/09/gm-obtem-liminar-para-reaver-323-carros-nao-pagos-por-pimentel.shtml
https://www.dci.com.br/industria/petronas-investe-r-32-mi-em-centro-de-pesquisa-com-foco-em-lubrificantes-1.740056


 

 
 
Empresa continuará apostando no desenvolvimento de tecnologias para aumentar 

participação no setor  
 

A Petronas prevê crescimento de 1,4% no segmento de lubrificantes em 2018 no Brasil 
e está investindo cerca de R$ 32 milhões em um novo centro de pesquisa e tecnologia 

em Contagem (MG). O potencial de mercado e a perspectiva de começar a atuar na 
exploração de petróleo no País contribuíram para a decisão de aporte. 
 

“O Brasil tem um potencial inegável de crescimento e a empresa obteve sucesso aqui. 
Apesar da retração do mercado de lubrificantes, nós crescemos em todos esses anos 

de crise”, declarou o presidente das Américas da Petronas, Guilherme de Paula, em 
coletiva de imprensa na inauguração do centro, localizado na fábrica de lubrificantes 
da empresa. 

 
De acordo com o executivo, a empresa investiu R$ 350 milhões nos últimos seis anos 

no País e passou de 9,4% para 11,7% em market share no mercado de lubrificantes. 
“Éramos o número sete do mercado, hoje ocupamos a 4ª colocação.” 
 

A perspectiva inicial era crescer 2% neste ano, mas a empresa reduziu a projeção para 
1,4% diante do impacto da greve dos caminhoneiros. 

 
O executivo cita como seus principais mercados demandantes o agrícola e de 
mineração. “Há uma boa movimentação especialmente na área de produção de açúcar. 

O agronegócio como um todo se manteve firme e evitou que a crise fosse pior. A 
mineração também apresentou uma boa melhora neste ano.” Por outro lado, ele 

destaca que a produção de veículos caiu muito em relação ao recorde de meados de 
2012. 
 

De Paula revela que a Petronas tem metas ambiciosas para o Brasil. “Apesar da 
retração do mercado, que chegou a 1,5 bilhão de litros em 2014 e caiu para menos de 

1 bilhão hoje, acreditamos que os investimentos vão retornar ao País depois das 
eleições. Nosso plano de negócios prevê crescimento de 3%, ano a ano, entre 2019 e 
2023”, explica. 

 
O empresário afirma que, caso o potencial crescimento do País não se concretizar, a 

companhia irá focar no ganho de mais fatias de mercado. “O potencial é enorme se 
todos os investimentos necessários em infraestrutura forem feitos. Mas, se não 
acontecer, vamos ter que achar nosso crescimento dentro do tamanho atual do 

segmento.” 
 

O presidente das Américas admite que investir em exploração de petróleo no Brasil 
faz parte dos planos do grupo e contribuiu para a decisão de aporte no centro de 

pesquisa. 
 
“Já participamos de dois leilões de áreas de exploração, é um processo de aprendizado. 

O cenário é novo no Brasil, afeta toda a análise de investimentos. Sem dúvidas, faz 
parte de nossa agenda e vamos esperar pela oportunidade certa de trabalhar em 

exploração aqui.” 
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O diretor de projetos e tecnologia da Petronas, Eric Holthusen, explica que o centro 
contará com o nível mais avançado no segmento de lubrificantes industriais do grupo.  
 

“Vamos atender a necessidades de outros produtos, mas o melhor nível de 
especialistas será nessa área específica.  

 
Segundo ele, o laboratório de referência no campo de lubrificantes para caminhões, 

por exemplo, fica em Turim, na Itália, próximo aos principais fabricantes de motores. 
 
O diretor executivo do grupo, Giuseppe D’Arrigo, afirma que a escolha do Brasil se dá 

pelo potencial do País na estratégia de crescimento da Petronas.  
 

“Estamos fazendo muitos investimentos em tecnologia. Todos os sinais mostram que 
o Brasil tem um grande potencial, com muita força de recursos. Há poucos anos, nos 
tornamos uma das dez maiores empresas do mundo no setor. Agora, nosso objetivo 

é ser uma das cinco primeiras.” 
 

Diferencial  
O centro de pesquisa & tecnologia está estruturado em uma área de mais de 2.400 
m² e abriga diversas instalações, incluindo laboratório acreditado pela ISO 17025. “É 

o único da América Latina com essa certificação e o único do grupo no mundo”, conta 
de Paula. 

 
O vice-presidente de marketing da Petronas, Dato’ Sri Syed Zainal Syed Tahir, afirma 
que o laboratório representa um compromisso com o mercado brasileiro. “Estamos 

mostrando que estamos aqui para ficar e que o Brasil será um pilar para o grupo. 
Investindo em tecnologia para entender melhor as necessidades do consumidor.” 

 

Aço e minério de ferro sobem no mercado chinês com possíveis conversas 
entre EUA e China 

13/09/2018 – Fonte: DCI 
 

Os preços do aço e do minério de ferro recuperaram algum terreno na China nesta 
quinta-feira após os Estados Unidos convidarem autoridades chinesas para conversas, 
o que gerou esperanças de um acordo para encerrar uma disputa comercial entre as 

duas maiores economias globais. 
 

Washington enviou um convite para autoridades chinesas para conversas nas 
próximas semanas, disse a Casa Branca na quarta-feira, conforme a administração de 
Donald Trump se prepara para colocar em vigor tarifas sobre 200 bilhões de dólares 

em mercadorias chinesas. 
 

A notícia ajudou a segurar as vendas em metais ferrosos após pesadas perdas nos 
dois dias anteriores, guiadas por preocupações com um possível excesso de oferta à 

medida que a China considera uma implementação flexibilizada de cortes de produção. 
 
O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai, para janeiro, fechou 

em alta de 0,3 por cento, a 4.071 iuanes (595 dólares) por tonelada. 
 

Os futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian saltaram 3 por cento, para 503,5 
iuanes por tonelada. 
 

"Com as duas partes prevendo a retomada das conversas comerciais, isso deve ser 
visto como positivo", disse o chefe de trading na Ásia e no Pacífico da corretora OANDA, 

Stephen Innes, em nota a clientes.  
 
 

https://www.dci.com.br/industria/aco-e-minerio-de-ferro-sobem-no-mercado-chines-com-possiveis-conversas-entre-eua-e-china-1.740165
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Volkswagen é a 1ª a usar peças de metal impressas em 3D 

13/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 12- 09-2018) 
 

Depois de ser impressa em camadas, a peça metálica é endurecida pelo 
processo de sinterização 

 
Novo processo mostrado em Chicago tem parceria da HP e da GKN  

 
A Volkswagen é o primeiro fabricante de automóveis a utilizar o processo HP Metal 
Jet de impressão 3D de peças metálicas. A produção dos componentes foi viabilizada 

pela parceria com a fabricante de impressoras HP e a GKN Powder Metallurgy, que 
fornece o pó metálico utilizado como matéria-prima. 

 
O processo foi apresentado na IMTS, feira internacional de manufatura realizada em 
Chicago. Com o novo método, as peças são impressas por camadas de pó metálico e 

depois aquecidas e endurecidas pelo processo de sinterização, este bastante difundido. 
Em processos anteriores de impressão 3D o endurecimento é feito pela utilização de 

laser.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Segundo a Volkswagen, a tecnologia Metal Jet da HP permite a produção pela primeira 

vez de um grande número de peças usando a impressão 3D, eliminando a necessidade 
de desenvolvimento e produção de ferramentais e reduzindo assim o tempo necessário 
para a fabricação dos componentes.  

 
Isso torna o processo interessante para a produção de grandes quantidades em um 

curto período de tempo. Até pouco tempo, a impressão 3D só permitia a produção de 
protótipos ou peças individuais.  
 

Ainda de acordo com a montadora, o novo processo traz grande ganho em qualidade 
e produtividade. “A produção automotiva enfrenta grandes desafios. O consumidor 

espera cada vez mais opções de personalização e ao mesmo tempo cresce a 
quantidade de novos veículos à venda”, afirma o chefe de desenvolvimento de 
tecnologia da Volkswagen, Martin Goede.  
 

“É preciso apostar em tecnologias de ponta capazes de garantir uma 
produção rápida e com qualidade. E a impressão 3D passa a desempenhar 
um papel importante na fabricação de peças individualizadas”, diz o 

executivo da Volkswagen.  

 
Em colaboração com a HP e com a GKN, a Volkswagen está desenvolvendo a tecnologia 

para que os elementos de design possam ser impressos em uma pequena série no 
início.  

 
Este será o pré-requisito para poder produzir itens de design individualizados, como 
letras ou palavras na tampa traseira ou chaves-canivete personalizadas para o cliente. 

A intenção da montadora é oferecer essas opções de personalização o quanto antes.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28033/volkswagen-e-a-1a-a-usar-pecas-de-metal-impressas-em-3d


"É claro que não haverá carros inteiros impressos em 3D tão cedo, mas o 

número e o tamanho das peças produzidas por esse método vão aumentar 
significativamente”, estima Martin Goede. 

 

A intenção da Volkswagen é incluir peças estruturais impressas à próxima geração de 
veículos o mais rápido possível. A empresa estima que haverá um aumento contínuo 

do número de unidades, tamanho das peças e requisitos técnicos, com itens do 
tamanho de uma bola de futebol sendo reproduzidos em mais de 100 mil unidades por 
ano.  

 
O pavilhão brasileiro na Automechanika Frankfurt 2018: 38 expositores em 

busca de mercados externos 
| 

Empresas brasileiras fortalecem exportações e presença internacional na 
Automechanika 

13/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 12- 09-2018) 

 
Vender no exterior aumenta competitividade e eficiência de fabricantes 

nacionais de autopeças  
 
As 50 fabricantes brasileiras de autopeças que participam este ano da 

Automechanika Frankfurt (11 a 15 de novembro), na Alemanha, buscam um de 
dois objetivos, ou ambos: cultivar novos clientes estrangeiros para aumentar as 

exportações a partir do Brasil e solidificar presença internacional por meio de 
operações fora do País.  
 

Mas os dois casos provocam o mesmo resultado: buscar mercados externos eleva 
qualidade, eficiência e competitividade das corporações não só para exportar, mas 

também para melhorar o desempenho doméstico, conforme destaca Elias Mufarej, 
conselheiro do Sindipeças e coordenador do programa Brasil Autoparts de apoio às 
exportações, mantido pela entidade em conjunto com a Apex, agência brasileira de 

fomento ao comércio exterior ligada ao Ministério da Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC).  
 

“O setor de autopeças está buscando constantemente fórmulas de incentivo 

às exportações e isso também é um valor para ser mais competitivo no 
mercado interno, porque as empresas que buscam clientes no exterior 

precisam ser mais eficientes e garantir qualidade”, avalia Mufarej.  

 
Desde o início dos anos 2000 o Sindipeças promove a construção do pavilhão brasileiro 

na Messe Frankfurt durante a Automechanika – este ano o espaço reúne 38 empresas, 
o mesmo número do evento há dois anos, mas 10 delas vieram pela primeira vez.  
 

O acontecimento é parte do programa Brasil Autoparts, que envolve participação em 
feiras internacionais, missões comerciais ao exterior e rodadas de negócios com 

compradores internacionais no Brasil. O projeto é renovado a cada dois anos com a 
Apex, que nesta última edição investiu R$ 7,5 milhões, com contrapartida de R$ 4 
milhões do Sindipeças, totalizando R$ 11,5 milhões.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28032/empresas-brasileiras-fortalecem-exportacoes-e-presenca-internacional-na-automechanika
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28032/empresas-brasileiras-fortalecem-exportacoes-e-presenca-internacional-na-automechanika
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28028/automechanika-frankfurt-chega-a-25-edicoes-com-recordes


Parte dos recursos serve para promover e subsidiar a participação associados da 
entidade em feiras, barateando os custos. No caso da Automechanika, cada 
participante paga de R$ 3,5 mil a R$ 5 mil pelo pequeno espaço para expor seus 

produtos e receber clientes no maior salão de autopeças do mundo. O valor é irrisório 
quando se considera que o metro quadrado durante o evento custa € 280.  

 
“Existem empresas que estão presentes há anos e têm cultura exportadora, mas para 

muitas esta é a única forma acessível de exposição internacional”, afirma Elaine 
Colnago, assessora de fomento à exportação do Sindipeças, dedicada ao projeto Brasil 
Autoparts, que atualmente tem 250 associados envolvidas.  

 
“Nossa missão é sensibilizar as empresas sobre a importância de exportar para 

aumentar a competitividade e manter os negócios no exterior independentemente do 
câmbio, para garantir a confiabilidade dos produtos brasileiros no exterior”, reforça 
Elaine.  

 
O Sindipeças estima que este ano as autopeças brasileiras vão faturar US$ 8,26 bilhões 

com exportações, valor 11,5% maior do que o aferido em 2017. “É um bom momento 
para exportar, a atratividade do câmbio é ímpar, temos recebido muitos contatos de 
empresas que nunca exportaram.  

 
Mas as condições para isso já não sãos as mesmas de 20 ou 30 anos atrás, quando o 

Brasil tinha custo mais competitivo como a China hoje”, conta Mufarej. Ele avalia que 
as autopeças brasileiras construíram boa imagem no exterior e a Automechanika é 
uma “vitrine muito qualificada” para mostrar isso.  

 
“Aqui as pessoas agendam reuniões com potencias compradores do mundo inteiro a 

todo momento e têm acesso a clientes que nem saberiam que existiam se não 
estivessem aqui”, reforça.  
 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 
Estande da Fras-le na Automechanika Frankfurt 2018: multinacional 

brasileira 
 

Entre as empresas brasileiras na Automechanika, a mais internacional delas hoje é a 
Fras-le, que monta estande próprio na feira em Frankfurt há mais de duas décadas. 

Fabricante de pastilhas e lonas de freio do grupo Empresas Randon, a Fras-le tem 
fábricas na China, Índia, Argentina, no Uruguai e nos Estados Unidos, além de centro 
de distribuição na Alemanha.  

 
Com isso, as exportações e as operações externas representam 55% do faturamento, 

de R$ 529,2 milhões no primeiro semestre deste ano, 34,8% acima do registrado no 
mesmo período um ano antes.  
 

“Passamos pelo maior período de internacionalização de nossa história com muitas 
aquisições, e não vamos parar, devemos ter mais notícias sobre isso em breve”, revela 

o CEO da Fras-le, Sérgio Carvalho – também chefe de operações (COO) das seis 
empresas de autopeças da Randon.  
 

“A empresa sempre buscou os mercados externos e é bem-sucedida no exterior porque 
existe uma política empresarial focada nisso, com processos robustos que garantem 

qualidade e reconhecimento internacional”, avalia.  



 

 
Zen na Automechanika: foco na eficiência para manter competitividade 
internacional  
 

Outra empresa fortemente internacionalizada com presença constante na 
Automechanika há mais de 20 anos é a Zen, fabricante de polias e impulsores (pinos) 

de motores de partida com fábrica em Brusque (SC). A empresa tem representações 
no exterior mas ainda não construiu fábricas em outros países. Mesmo assim, as 
exportações representam quase 60% do faturamento.  

 
“Conseguimos nos manter competitivos graças a uma cultura corporativa focada na 

eficiência de nossos processos”, justifica o CEO Gilberto Heinzelmann. Segundo ele, 
as participações na Automechanika abrem possibilidades de negócios não só com 
clientes novos, mas também com os já existentes que visitam a empresa em Frankfurt 

a acabam consolidando novos projetos.  
 

“É um hub de oportunidades melhor do que qualquer outro no mundo. Só aqui consigo 
reunir clientes de meia dúzia de países em um mesmo jantar”, conta. A Zen faz 60% 
de suas vendas para o mercado de reposição e 40% vão para fornecedores de 

equipamento original (OE), principalmente fabricantes de motores de partida como 
Bosch, BorgWarner e Valeo, incluindo embarques para China, Índia, México e Europa.  

 

FABRICANDO NA CHINA 

 

 
Gauss usa vitrine da Automechanika para exportar peças que produz na China  

 
No melhor estilo “se não pode com eles, junte-se a eles”, algumas empresas brasileiras 
descobriram que podem produzir na China para baixar seus custos e vender no mundo 

todo. A Gauss, de Curitiba (PR), que há mais de 20 anos monta estande próprio na 
Automechanika Frankfurt, é um caso extremado dessa estratégia.  

 
Apesar de ter hoje 30% do faturamento gerado no exterior, a empresa exporta menos 
de 3% da produção brasileira, mas envia para cerca de 50 países quase 100% do que 

produz em sua fábrica na China, inaugurada em 2007.  
 

Essa foi a forma que encontramos para ser competitivos”, diz o CEO Claudio 
Doerzbacher Jr. No entanto, ele conta que ainda sobraram alguns poucos clientes, 

como um do Egito, que fazem questão de receber o produto na caixa com a inscrição 
made in Brazil.  
 

Dedicada 100% ao aftermarket, a Gauss é fabricante de uma longa lista de 
componentes elétricos com 4 mil itens e lança algo como 600 produtos por ano, os 

mais vendidos são os reguladores de voltagem.  
 



“Queremos agora aumentar ainda mais a amplitude de nosso portfólio e para isso 
mantemos uma equipe de 21 engenheiros no Brasil e na China”, conta Doerzbacher 
Jr. A empresa paranaense também tem escritório na Alemanha e vai abrir em breve 

um centro de distribuição no país.  
 

 
ZM na Automechanika mostra componentes feitos no Brasil e na China  
 

Também dedicada ao mercado de reposição e participante de mais de duas décadas 
com estande próprio na Automechanika, a ZM tem a mesma estratégia com menos 
intensidade. A empresa exporta cerca de 50% do que produz em Brusque (SC) – 

principalmente solenoides, induzidos, motores de arranque, alternadores, polias, 
parafusos de roda e cruzetas. Quase todos esses componentes também são fabricados 

na China e exportados de lá.  
 

“É uma maneira de oferecer custo melhor ao cliente e entrar em mercados que não 
estávamos”, diz a assistente de marketing Poliana Zimermann. Com isso, mais da 
metade do faturamento vem hoje do exterior.  

 
Fabricando exclusivamente para vendas no aftermarket em São Bernardo do Campo 

(SP) sensores de oxigênio (lambda), de temperatura do cabeçote do motor (CHT) e 
de rotação e fase, a MTE-Thomson até agora conseguiu fugir da produção no exterior 
e hoje obtém 55% do faturamento com exportações para 140 países, cerca de 25 

deles no Leste Europeu. Presente pela 11ª vez com estande próprio na Automechanika, 
a empresa vem aumentando as vendas externas com foco em cobrir brechas de 

mercado.  
 
“As variações cambiais não importam tanto para nós porque temos receita 

internacional, o que compensa as importações que fazemos”, afirma o gerente 
comercial de exportação Marcos Roque.  

 

 
MTE-Thomson exporta para 140 países e já participou de 11 edições da 

Automechanika 
 

As estratégias podem variar, mas seja no Brasil ou além das fronteiras, o segredo do 
sucesso internacional para as empresas brasileiras de autopeças está invariavelmente 

no foco, em tratar exportações e operações estrangeiras como estratégia perene de 
longo prazo, que não muda ao sabor das variações cambiais. Para isso, no entanto, é 
preciso contar com processos eficientes e qualidade. Sem isso, no mundo atual, não 

dá nem para começar.  

 

 


