
 

 

18 DE SETEMBRO DE 2018 

Terça-feira 

 CURSO DE SETEMBRO NO SINDIMETAL/PR: ESOCIAL – PREPARAÇÃO PARA A 

IMPLANTAÇÃO E CUIDADOS COM A REFORMA TRABALHISTA 

 PORTARIA DO MDIC INSTITUI COMITÊ TÉCNICO DA INDÚSTRIA DE BAIXO CARBONO 

 GOVERNO PUBLICA VERSÃO 2.0 DA NOMENCLATURA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

(NBS) 

 EM SEUL, INVESTIDORES SUL-COREANOS CONHECEM POLÍTICA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DO BRASIL 

 MDIC PARTICIPA DE 4º CONGRESSO BRASILEIRO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

 INTENÇÃO DE INVESTIMENTO DA INDÚSTRIA NO BRASIL CAI NO 3º TRI PARA MENOR 

NÍVEL EM UM ANO, DIZ FGV 

 SETOR PRODUTIVO DEFENDE A ABERTURA ECONÔMICA VIA ACORDOS COMERCIAIS 

 ROBÔS FARÃO MAIS TAREFAS QUE OS HUMANOS EM 2025, APONTA ESTUDO 

 DÍVIDAS DE EMPRESAS NO SIMPLES SOMAM QUASE R$ 20 BI, APONTA RECEITA 

 ARTIGO: OS DANOS DA INSEGURANÇA JURÍDICA PARA A ECONOMIA 

 BUROCRACIA E EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS SÃO BARREIRAS ENTRE STARTUPS E 

GRANDES EMPRESAS 

 DEMANDA INTERNA POR BENS INDUSTRIAIS CAI 0,6% EM JULHO ANTE JUNHO, DIZ 

IPEA 

 MINAS GERAIS REGISTRA 104 MIL NOVOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

 REDE FOCA NA TROCA DE EXPERIÊNCIAS PARA CAPACITAR EMPRESÁRIOS 

 MAIS DE 716 MIL EMPRESAS PODEM SER EXCLUÍDAS DO SIMPLES NACIONAL 

 PROJETO PREVÊ RIGOR NA PUNIÇÃO A SONEGADOR 

 NÚMERO DE GREVES NO BRASIL CAIU 25% EM 2017, APONTA DIEESE 

 BANCO COM MAIS MULHERES NA CHEFIA TEM MELHORES RESULTADOS, DIZ FMI 

 INVESTIDORES DIGEREM PESQUISAS E DÓLAR CAI PARA R$ 4,13 

 SUPERÁVIT COMERCIAL ATINGE US$ 40 BILHÕES NA SEGUNDA SEMANA DE 

SETEMBRO 
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 IPC-FIPE AVANÇA 0,30% NA 2ª QUADRISSEMANA DE SETEMBRO (+0,40% NA 

PRÉVIA ANTERIOR) 

 FGV: IPC-S SOBE EM 5 DAS 7 CAPITAIS PESQUISADAS NA 2ª QUADRISSEMANA DE 

SETEMBRO 

 FUNDOS BUSCAM ATIVOS DESCOLADOS DA CRISE 

 APESAR DO INVESTIMENTO, CARRO AUTÔNOMO AINDA É FUTURISMO 

 CRÍTICO DE AUTOMÓVEIS RELATA COMO É PILOTAR MODELO DE CARRO VOADOR 

 TABELA DE FRETE PROVOCA AUMENTO NAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CEREAIS 

 ALTA DO FRETE CUSTARÁ R$ 1 BI AO COMÉRCIO 

 FUSCA JÁ MORREU E RESSUSCITOU TRÊS VEZES NO BRASIL 

 SECEX AJUSTA IMPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS 

 Rota 2030 traz novos desafios e oportunidades à indústria 

 ROTA 2030 DEIXA AO MENOS 63 AUTOPEÇAS DE FORA DOS INCENTIVOS 

 PRINCIPAIS ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NO ROTA 2030 SERÃO 

INCORPORADOS DEPOIS DE 2023 

 NSK PASSA A FORNECER ROLAMENTOS DE RODA DO TOYOTA YARIS 

 BYD JÁ RODA COM MAIS DE 100 AUTOMÓVEIS NO BRASIL 

 VOLVO XC60 HÍBRIDO JÁ TEVE 50 UNIDADES NEGOCIADAS NA PRÉ-VENDA 

 TOYOTA PREPARA NOVO INVESTIMENTO PRODUTIVO NO BRASIL 

 GOVERNO PODE COBRIR ATÉ 70% DOS CUSTOS DE P&D DA INDÚSTRIA 
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CÂMBIO 

EM 18/09/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 4,130 4,130 

Euro 4,828 4,830 
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Curso de setembro no SINDIMETAL/PR: eSocial – Preparação para a 

Implantação e Cuidados com a Reforma Trabalhista 

18/09/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria do MDIC institui comitê técnico da indústria de baixo carbono 

18/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-09-2018) 

 
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) instituiu, por meio de 

Portaria publicada no Diário Oficial da União, o Comitê Técnico da Indústria de Baixo 
Carbono, de caráter permanente e de cunho técnico e consultivo.  
 

O objetivo do comitê é promover a articulação dos órgãos e entidades, públicas e 
privadas, para implementar, monitorar e revisar políticas públicas, iniciativas e 

projetos que estimulem a transição para a indústria de baixo carbono no Brasil.  
 
De acordo com o parágrafo único da Portaria, “as ações e propostas do Comitê Técnico 

da Indústria de Baixo Carbono deverão ser harmonizadas com as políticas públicas de 
desenvolvimento industrial e comércio exterior e com as orientações do Comitê 

Interministerial sobre Mudança do Clima”.  
 
O comitê será composto pelo MDIC, que o coordenará; Confederação Nacional da 

Indústria (CNI); Associação Brasileira da Indústria Química; Associação Brasileira da 
Indústria de Alumínio; Indústria Brasileira de Árvores; Sindicato Nacional da Indústria 

de Cimento; Associação Brasileira de Cimento Portland; Associação Brasileira da 
Indústria de Vidro; Instituto Aço Brasil; Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo; Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais; Instituto Brasileiro de Mineração; Secretaria Executiva da 
Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas; e Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/curso-esocial-preparacao-para-a-implantacao-e-cuidados-com-a-reforma-trabalhista/
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Governo publica versão 2.0 da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) 

18/09/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 17-09-2018) 
 

Atualização é resultado de consulta pública e promove a harmonização com a 
classificação das Nações Unidas 

 
Foi publicada hoje a versão atualizada (2.0) da Nomenclatura Brasileira de Serviços, 

Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variação no Patrimônio (NBS) e suas 
Notas Explicativas (NEBS). Leia a íntegra. A NBS é o classificador nacional para a 
identificação dos serviços e intangíveis e viabiliza a elaboração de políticas públicas 

voltadas ao fomento empreendedor, à tributação, às compras públicas, ao comércio 
exterior, entre outras. 

 
A atualização da NBS e de suas NEBS promove a harmonização do classificador 
nacional de serviços e de suas notas explicativas com a versão mais recente (2.1) da 

Classificação Central de Produtos (Central Product Classification - CPC) das Nações 
Unidas. Essa aproximação garante maior conformidade com as classificações 

internacionais, facilitando o intercâmbio de informações entre o Brasil e outros países. 
 
A publicação da NBS 2.0 faz parte de um esforço conjunto da Secretaria de Comércio 

e Serviços do MDIC e da Receita Federal do Ministério da Fazenda para aproximar a 
Nomenclatura Brasileira de Serviços dos padrões internacionais, bem como para 

elaborar políticas públicas direcionadas a nichos específicos do setor de serviços. 
 
NBS 

Instituídas em 2012, a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variação no Patrimônio (NBS) e suas Notas Explicativas 

(NEBS) definem o classificador nacional para a identificação de serviços. 
 
Entre suas aplicações, a NBS é o classificador de serviços e intangíveis no Sistema 

Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), além de outros usos, como a definição 

dos serviços passíveis de concessão de Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio 
(ACC) e Adiantamentos sobre Cambiais Entregues (ACE). 
 

A versão 2.0 da NBS e de suas NEBS é baseada na manifestação da sociedade civil à 
consulta pública realizada em 2013 e considera as particularidades do mercado 

brasileiro de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variação no 
patrimônio. No âmbito dessa consulta, foram recebidas mais de 60 propostas de 
revisão, provenientes de 36 proponentes entre órgãos públicos, empresas e entidades 

de classe. 
 

Saiba mais 
NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que 

produzam Variações no Patrimônio. Clique aqui para ler sobre o assunto. 
 

Em Seul, investidores sul-coreanos conhecem política industrial e comercial 
do Brasil 

18/09/2018 – Fonte: MDIC  

 
Seminário de investimento realizado pelo MDIC e Ministério das Relações Exteriores 
reuniu mais de cem empresários e representantes do governo brasileiro 

 
Os ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e das Relações 

Exteriores (MRE) realizaram, nesta terça, um seminário de investimentos em Seul, na 
Coreia do Sul. As medidas para desburocratizar o ambiente de negócios e ampliar o 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3581-governo-publica-versao-2-0-da-nomenclatura-brasileira-de-servicos-nbs
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comércio no Brasil foram apresentadas por representantes do MDIC, Apex-Brasil, Inpi 
e ABDI a mais de cem empresários sul-coreanos. 
 

O secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC, Igor Calvet, 
destacou ao público o superávit da balança comercial do Brasil em 2017, de US$ 67 

bilhões. Ele também apontou o intercâmbio de bens entre o país e a Coreia do Sul. 
 

“Em 2017, a corrente de comércio foi de US$ 8,3 bilhões. Esse número pode ser maior. 
Nossa delegação tem representantes do MDIC, Inpi, ABDI e Apex-Brasil. Isso 
demonstra que queremos ampliar nossa parceria em várias frentes”, disse. 

 
Calvet explicou que o MDIC tem trabalhado pela desburocratização do ambiente de 

negócios por meio do Portal Único de Comércio Exterior, que reduz, de 13 para 8 dias, 
o tempo das operações de exportações e, de 17 para 10 dias, o da importação. 
Também citou as medidas tomadas no sistema de propriedade intelectual, como a 

revisão de instrumentos legais e a diminuição do backlog de registro de marcas e 
patentes.   

 
A secretária-executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportação, Thaíse Dutra, falou aos coreanos sobre a ZPE de Pecém, que tem como 

projeto-âncora uma companhia siderúrgica controlada pela Vale e duas grandes 
empresas coreanas. 

 
“Os empreendimentos que se instalam nas zonas de processamento acessam um 
pacote de benefícios tributários, cambiais e administrativos. A Coreia do Sul já é 

parceira nossa em Pecém. Queremos que outros investimentos sul-coreanos e de 
outros países cheguem no Brasil, contribuindo para geração de emprego e renda”, 

explicou. 
 
Durante o seminário, Guto Ferreira, presidente da ABDI, assinou um memorando de 

entendimento com o Kiet, contraparte da agência de desenvolvimento industrial na 
Coreia, que promoverá o intercâmbio de especialistas dos dois países. 

 
Reuniões bilaterais 
De tarde, Calvet e o secretário Rafael Moreira (Inovação e Novos Negócios) se 

reuniram com Kwon Pyung-oh, presidente da agência de promoção de comércio e 
investimento da Coreia (Kotra, na sigla em inglês). Eles estavam acompanhados por 

Ricardo Santana, gerente de investimento da Apex-Brasil, e pelo embaixador do Brasil 
em Seul, Luiz Fernando Serra. 
 

Para Pyung-oh, o seminário desta terça-feira foi uma oportunidade de ampliar a troca 
de informações entre os países. Ele lembrou que a maior comunidade sul-coreana na 

América Latina está no Brasil e que os dois países comemoram 60 anos de relações 
diplomáticas. “Nosso intercâmbio cultural e econômico prova que podemos ser 

parceiros perfeitos no século 21. Podemos avançar com a indústria 4.0 e no setor 
automobilístico com o Rota 2030”, disse. 
 

Calvet também representou o ministro Marcos Jorge em uma reunião com Kang 
Myung-Soo, vice-ministro da Comissão Coreana de Comércio. 

 
Intercâmbio comercial 
De janeiro a agosto deste ano, as exportações brasileiras para a Coreia do Sul 

somaram US$ 2,183 bilhões, o que significou um crescimento de 13,7% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

 
As importações brasileiras do país asiático também registraram crescimento, de 7,6%, 
e totalizaram US$ 3,804 bilhões. 

 



Com corrente de comércio de US$ 5,988 bilhões, a Coreia do Sul é, atualmente, o 8º 
país com maior fluxo de comércio com o Brasil. 
 

MDIC participa de 4º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos 

18/09/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 17-09-2018) 
 

Ministério apoia maior inserção do Brasil na economia mundial por meio de 
negociações comerciais 
 

A secretária-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Yana 
Dumaresq, participou, nesta segunda-feira, do painel “Abertura Comercial na Nova 

Dinâmica Internacional” durante o 4º Congresso da Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), em São Paulo. 
 

O painel foi moderado pelo jornalista da Revista Exame, Léo Branco, e composto 
também pelo presidente exercício da FIESP, José Ricardo Roriz, o economista e 

diplomata Marcos Troyo e o secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República, Hussein Ali Kalout. 
 

A secretária-executiva destacou que o MDIC apoia uma maior inserção do Brasil na 
economia mundial por meio de negociações comerciais. 

 
De acordo com Yana Dumaresq, deve-se estimular o aumento da participação 
brasileira no comércio internacional através das negociações de acordos de comércio, 

com o objetivo de abrir mercados para nossos produtos e serviços no exterior e 
viabilizar o acesso competitivo de importantes insumos para a economia brasileira. 

 
Por meio de uma estratégia ampla e responsável, segundo a secretária, o Brasil tem 
ampliado sua rede de acordos internacionais não apenas quantitativamente, mas 

sobretudo de maneira qualitativa, e deve fortalecer a aprofundar esse caminho. 
 

Assim, se no passado o foco dos acordos era essencialmente em bens, com 
preocupação na redução ou eliminação tarifária, atualmente os acordos abarcam 
inúmeras disciplinas tais como facilitação de comércio, facilitação de investimentos, 

serviços, exame compartilhado de patentes, compras governamentais, certificado de 
origem digital, convergência regulatória, comércio eletrônico e PMEs. 

 
Agenda 
Ainda em São Paulo, a secretária-executiva do MDIC também participou da reunião 

conjunta do Conselho Temático de Política Econômica e do Conselho Consultivo 
Setorial da Indústria da CNI, na sede da Abrinq, com a participação de representantes 

das Federações Estaduais e de Associações de Indústrias. 
 

Além do tema da abertura comercial, Yana Dumaresq declarou que o governo 
brasileiro segue atento a todas as medidas externas que possam afetar o setor 
produtivo nacional. 

 
Nesse contexto, a defesa comercial tem um papel ainda mais relevante. “É uma 

garantia que teremos melhor comércio. De que a abertura está ocorrendo em bases 
leais. Tanto é assim que grandes players comerciais também são grandes usuários de 
defesa comercial”, afirmou. Atualmente, apenas 1,1% das importações brasileiras são 

objeto de alguma medida de defesa comercial. 
 

“O contexto internacional da escalada de tensões comerciais aponta para a 
necessidade de garantir que nossas instituições de defesa comercial funcionem bem 
neste momento”, declarou. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3583-mdic-participa-de-4-congresso-brasileiro-da-industria-de-maquinas-e-equipamentos
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Intenção de investimento da indústria no Brasil cai no 3º tri para menor nível 

em um ano, diz FGV 

18/09/2018 – Fonte: DCI  

 
Índice recuou para 113,0 pontos no terceiro trimestre, queda de 3,1 pontos sobre os 

três meses anteriores 
 

 
 
A intenção de investimentos da indústria no Brasil voltou a cair no terceiro trimestre 
e atingiu o nível mais baixo em um ano, devido ao quadro de incertezas e fraco 

crescimento econômico, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira. 
 

O Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria recuou para 113,0 pontos no 
terceiro trimestre, queda de 3,1 pontos sobre os três meses anteriores, de acordo com 
a FGV, no nível mais baixo desde o terceiro trimestre do ano passado (105,1 pontos). 

O indicador mede a disseminação do ímpeto de investimento entre as empresas 
industriais, colaborando para antecipar tendências econômicas. 

 
"A redução do ímpeto de investimentos industriais no terceiro trimestre é mais um 
sinal de perda de fôlego da economia em 2018. A contínua elevação das incertezas e 

o baixo crescimento da economia continuarão contendo uma retomada mais firme dos 
investimentos até o final deste ano", afirmou, em nota, o superintendente de 

estatísticas públicas da FGV IBRE, Aloisio Campelo Jr. 
 
Mas embora tenha sofrido a segunda queda seguida, o indicador de intenção de 

investimentos permanece acima de 100 pontos, nível em que a proporção de empresas 
que prevê aumentar o volume de investimentos produtivos nos 12 meses seguintes é 

superior à das que projetam reduzir os investimentos, destacou a FGV. 
 

No terceiro trimestre, a proporção de empresas que estavam certas quanto à execução 
do plano de investimentos era de 27,5 por cento, ante 31,9 por cento de empresas 
incertas. 

 
A economia brasileira vem mostrando um ritmo lento de crescimento, com avanço do 

Produto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,2 por cento no segundo trimestre sobre o 
período anterior, segundo dados do IBGE, em meio ao desemprego ainda alto e às 
incertezas às vésperas da eleição presidencial de outubro. 

 
Para este ano, os economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central vêm 

reduzindo suas projeções para o PIB, e preveem agora um crescimento de 1,36 por 
cento. 
 

Setor produtivo defende a abertura econômica via acordos comerciais 

18/09/2018 – Fonte: DCI  

 
Fabricantes e entidades acreditam que reformas estruturais devem acompanhar uma 
maior integração do País no mercado global para permitir que se tenha condições de 

competitividade  
 

Uma abertura econômica via acordos comerciais, junto com a realização de reformas 
estruturais, é a maneira mais adequada de inserir o Brasil no mercado global, 

https://www.dci.com.br/industria/intenc-o-de-investimento-da-industria-no-brasil-cai-no-3-tri-para-menor-nivel-em-um-ano-diz-fgv-1.741275
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defenderam entidades e órgãos governamentais durante o 4º Congresso Brasileiro da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
“A questão não é se vamos caminhar para uma estratégia de abertura, mas como isso 

será feito. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços [MDIC] entende que 
a forma é por meio de acordos comerciais. É um instrumento eficiente e previsível 
para o Estado”, declarou a secretária executiva do MDIC, Yana Dumaresq, durante o 

evento, promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq) nesta segunda-feira (17), na cidade de São Paulo. 

 
O secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein 
Ali Kalout, afirmou que a abertura precisa ser acompanhada de reformas como a 

tributária. “A atual moldura econômica não permitirá o salto tecnológico que a 
indústria necessita.”  

 
Já o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), José Ricardo Roriz, defendeu que o aprofundamento da abertura comercial 

deve ocorrer de maneira negociada com o objetivo de promover o crescimento com 
maior agregação de valor nas cadeias produtivas brasileiras. “Estamos vendo, cada 

vez mais, uma primarização de nossas exportações”, declarou. 
 
Roriz entende que o foco inicial da discussão deve ser dar maior competitividade e 

melhores condições de infraestrutura interna. “Há candidato falando que vai dobrar o 
volume de exportações. Com que portos? O atual fluxo comercial já sofre dificuldades.” 

 
O economista Marcos Troyjo afirmou que o que está em discussão é de que maneira 
o País irá fazer uma adaptação competitiva ao mercado externo diante das condições 

atuais. “Uma matriz minimamente responsável precisa discutir estrutura, conjuntura 
e ter visão do que ocorre lá fora.” 

 
 Troyjo avalia que atualmente há uma prevalência de políticas protecionistas e 
destacou que o renascimento industrial dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que 

a China deixa de ser um país de baixo custo, são fatores a avaliar. “A China está 
expulsando indústrias de baixo valor para outros países asiáticos. Isso vai gerar um 

deslocamento dramático de demanda que criará oportunidades ao Brasil.”  
 

Proposta setorial  
Durante o evento, o presidente executivo da Abimaq, José Velloso, leu um trecho da 
proposta desenvolvida pela entidade e encaminhada para candidatos à Presidência que 

trata da abertura comercial.  
 

“Entendemos que a inserção do Brasil no comércio global deve ser realizada via 
acordos comerciais, bilaterais, regionais ou multilaterais, sempre subordinados aos 
interesses do País e à efetiva disponibilidade de um ambiente econômico-comercial 

que possibilite competirmos em igualdade com os produtos de outras origens.”  
 

No documento, a Abimaq critica a falta de uma política estratégica, estruturada e 
coordenada de inserção do Brasil no comércio global e questiona as consequências de 
uma abertura comercial unilateral. Na visão da entidade, isso reduziria o poder de 

barganha do País para acessar mercados onde há vantagem competitiva. 
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O presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças), Dan Ioschpe, também defendeu que a melhor forma de se 
integrar ao é por meio de acordos comerciais, que classificou como “ganha-ganha”.  

 
Porém, destacou problemas de competitividade. “A União Europeia tem uma produção 

de veículos quatro vezes maior do que o Brasil. Ou resolvemos as questões 
competitivas ou poderemos ter uma erosão dessa indústria”, alertou o executivo. 

 
Roriz apontou que nos vinte anos posteriores a abertura comercial, a participação da 
indústria no PIB diminuiu e que a abertura por si só não é garantia de crescimento. 

“Há casos de países que cresceram sua renda per capita após a abertura e outros que 
tiveram uma performance pior. A abertura, de forma generalizada, não significa 

melhora.” 
 

Robôs farão mais tarefas que os humanos em 2025, aponta estudo 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 
 

Mudança, no entanto, criará 58 milhões de novos empregos líquidos nos 
próximos cinco anos  
 

Em 2025 os robôs cumprirão 52% das tarefas profissionais correntes, afirma um 

estudo do Fórum Econômico Mundial. 
 

A "revolução", no entanto, criará 58 milhões de novos empregos líquidos durante os 
próximos cinco anos, destaca o documento. 
 

"Em 2025, mais da metade de todas as tarefas realizadas nos locais de trabalho serão 
feitas por máquinas, contra 29% atualmente", afirmam os pesquisadores da fundação 

com sede em Genebra, conhecida por organizar a cada ano o Fórum de Davos. 
 
Alguns setores serão mais afetados pela automatização. O relatório prevê que até 

2022 podem ser suprimidos 75 milhões de empregos em setores como contabilidade, 
secretariado, fábricas de montagem, centros de atendimento ao cliente ou serviços 

postais. 
 

 
Robô da fabricante Suíça ABB em ação na fabrica da Unilever - Eduardo 

Knapp/Folhapress  
 

Ao mesmo tempo, os pesquisadores acreditam na possibilidade de criação de 133 
milhões de empregos, essencialmente relacionados com a revolução digital, em áreas 
como inteligência artificial, tratamento de dados, softwares ou marketing. 

 
Além disso, os desenvolvedores e especialistas de novas tecnologias serão muito 

requisitados. 
 
A indústria aeronáutica, de viagens e de turismo terá "as maiores necessidades de 

reconversão para o período 2018-2025", afirma o estudo, que ouviu empresas de 12 
setores em 20 economias desenvolvidas e emergentes. 

 
"A escassez de qualificação é preocupante nos setores de tecnologia da informação e 

comunicação, serviços financeiros, mineração e metais", aponta o documento. 
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"Quase 50% das empresas preveem para 2022 uma redução do número de 
funcionários em tempo integral em função da automatização, 40% antecipam, no 
entanto, um aumento global de seus funcionários e mais de 25% esperam que a 

automatização crie novos empregos", acrescenta o estudo. 
 

As consequências concretas para os trabalhadores são difíceis de prever, mas os 
pesquisadores antecipam uma "enorme perturbação na mão de obra mundial, com 

mudanças importantes na qualidade, localização, formato e permanência nas 
funções". 
 

Dívidas de empresas no Simples somam quase R$ 20 bi, aponta Receita 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 

 
As empresas terão 30 dias para a regularização dos débitos em parcelas ou 
por compensação  
 

As dívidas em atraso das companhias que integram o Simples, regime tributário 
simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, somam R$ 19,5 

bilhões, informou nesta segunda-feira a Receita Federal, que notificou os 716.948 
devedores sobre possível exclusão no programa caso não haja regularização. 
 

Na média, a dívida é de cerca de R$ 27.200 por contribuinte. As empresas terão 30 
dias para a regularização da totalidade dos débitos à vista, em parcelas ou por 

compensação, disse a Receita. O prazo será contado a partir da ciência dos chamados 
Atos Declaratórios Executivos (ADE), disponibilizados de 10 a 12 de setembro, 
segundo o Fisco. 

 
Caso as pendências não sejam regularizadas, a exclusão do regime terá efeito a partir 

de 1° de janeiro de 2019. 
 

 
Membros da equipe econômica têm chamado atenção para a necessidade de revisão 
do Simples para torná-lo mais rígido - Folhapress  

 
Segundo a Receita, o valor total engloba as dívidas previdenciárias e não 

previdenciárias, junto tanto ao próprio órgão quanto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 
 

Em falas recentes, membros da equipe econômica têm chamado atenção para a 
necessidade de revisão do Simples para torná-lo mais rígido. A secretária-executiva 

da Fazenda, Ana Paula Vescovi, avaliou que o limite de R$ 3,6 milhões de faturamento 
anual para adesão ao programa é muito alto comparado a outros países. 
 

Com isso, o programa, que ela classifica como principal iniciativa de simplificação 
tributária no país, estaria escapando de seu objetivo, até inibindo o crescimento das 

empresas, pois algumas preferem permanecer no regime pelas vantagens tributárias, 
em vez de faturar mais. 
 

Em 2017, o Simples e o Microempreendedor Individual (MEI) implicaram renúncia 
tributária de R$ 82,51 bilhões, segundo Relatório Fiscal do Tesouro Nacional. 
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Artigo: Os danos da insegurança jurídica para a economia 

18/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 17-09-2018) 
 

Em artigo publicado na revista Veja, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, 
avalia que a falta de nitidez em relação a direitos e deveres e constantes alterações 

em leis e marcos regulatórios, atrapalham a competitividade  
 

Robson Braga de Andrade é presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)  
“No Brasil, até o passado é incerto”. Essa tirada espirituosa, atribuída ao ex-ministro 
da Fazenda Pedro Malan, se aplica bem à desastrosa insegurança jurídica hoje vigente 

no país.  
 

O ambiente econômico, institucional e social brasileiro está cada vez mais corroído 
pelas incertezas que rondam a aplicação de leis e normas, deixando em dúvida o 
entendimento não só do futuro, mas também do presente e, absurdamente, até do 

passado, como bem diagnosticou o ex-ministro.   
 

Esse problema, que permeia a tributação, as relações de trabalho, a regulação da 
infraestrutura e a atividade de empreender, tem um alto custo para o país, ainda não 
devidamente dimensionado. 

 
A falta de nitidez em relação a direitos e deveres, além das constantes alterações em 

leis e marcos regulatórios, mina a competitividade da economia brasileira, causando 
prejuízos incalculáveis às empresas, aos trabalhadores e à nação como um todo.  
 

Num panorama de incerteza quanto à estabilidade dos negócios e à validade de 
contratos, investimentos são cancelados, projetos são engavetados, vagas de trabalho 

deixam de ser criadas e a almejada retomada do desenvolvimento econômico e social 
continua a ser adiada. 
 

Os exemplos de insegurança jurídica são graves e numerosos. Nossos legisladores 
aprovam leis cujo texto não têm a clareza necessária e, muitas vezes, não contam 

nem mesmo com base constitucional. As regras são constantemente modificadas sem 
a verificação do impacto econômico dessas alterações e sem que se estabeleça um 
regime de transição, indispensável para que empresas e contribuintes façam as 

adaptações exigidas. 
 

Há uma espécie de fúria legiferante no país, com superprodução de leis, códigos, 
medidas provisórias, regulamentos, decretos, portarias, instruções normativas e 
outras regras, que se amontoam diante dos cidadãos e das empresas. Muitas dessas 

normas são sobrepostas, tratando dos mesmos assuntos. Para se ter uma ideia desse 
emaranhado, o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT) revela que a quantidade de normas editadas no Brasil aumentou de 
3,3 milhões em 2003 para 5,7 milhões em 2017 – um acréscimo de 73%. 

 
QUANTIDADE DE NORMAS EDITADAS NO BRASIL (EM MILHÕES) 
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Tradicionalmente considerado o principal guardião da estabilidade da legislação, 

promotor da pacificação social e garantidor da ordem, o Poder Judiciário vem se 
constituindo, ele mesmo, em um fator de insegurança jurídica, ao se dar também o 

condão de legislar e, muitas vezes, de questionar abusivamente leis aprovadas pelo 
Congresso Nacional.  
 

Julgamentos díspares em casos similares, interpretações esdrúxulas, mudanças 
bruscas de entendimento, morosidade e número excessivo de processos pioram o 

quadro geral.  
 
Em diversos casos, as sentenças são aleatórias, arbitrárias ou mostram a mera 

preferência do magistrado – o que é estranho ao império da lei. Em muitas decisões 
de juízes e tribunais, o interesse de burocratas e governantes de plantão se sobrepõe, 

de modo indevido, aos direitos dos indivíduos e das empresas. 
 
Essa situação ocorre principalmente em áreas como meio ambiente, direito do 

consumidor e regulação de serviços públicos, além de questões nos campos 
trabalhista, previdenciário e tributário. Como bem advertiu recentemente o professor 

de direito da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão, o mais preocupante é que nem 
mesmo o Supremo Tribunal Federal tem sido capaz de dirimir incertezas jurídicas. 

“Pelo contrário, muitas vezes o STF as suscita, com a procrastinação de decisões ou a 
revisão de entendimentos”, asseverou o jurista. 
 

Um aspecto mais amplo da insegurança jurídica diz respeito à burocracia e à qualidade 
da governança. No Brasil, a efetivação do princípio da independência e harmonia entre 

os Poderes da República deixa a desejar, seja pela exacerbação de uns sobre os outros, 
seja pela resistência a decisões legítimas tomadas por um deles.  
 

Os conflitos se mostram, também, na sobreposição de funções entre órgãos de um 
mesmo poder ou entre a União e os demais entes da Federação. Em algumas áreas, 

como a ambiental e a tributária, existem pontos de atrito, nos quais não se sabe ao 
certo quem toma conta do quê.  
 

O gigantismo e a ineficiência política e administrativa do Estado brasileiro, além do 
crônico desequilíbrio fiscal, também colaboram com a cristalização de um ambiente 

hostil ao empreendedorismo e à atração de investimentos. Além disso, o atual modelo 
de gestão e de governança do Estado não está produzindo as transformações 
necessárias para o avanço da competitividade.  

 
É preciso aperfeiçoar os arcabouços institucionais e criar mecanismos de coordenação 

e constante alinhamento das estratégias e objetivos de médio e longo prazos. E 
também que se tenha uma definição clara de prioridades e responsabilidades para que 
se possa gerir as agendas dispersas entre vários órgãos e agências do governo, 

visando à obtenção de resultados. 
 

O que não se pode perder de vista é que tudo no mundo só funciona bem na base da 
confiança, um dos fundamentos básicos da vida em sociedade. Apenas quando essa 
virtude é praticada, casamentos duram, amizades funcionam, economias crescem e 

nações progridem. Para avançar, é imprescindível conhecer o terreno em que se está 
pisando, pois ninguém se sente tranquilo para ir adiante sem ter um razoável grau de 

segurança. Pessoa nenhuma aplica recursos em um banco que não tenha histórico de 



solidez ou em títulos do Tesouro Nacional de um país sem credibilidade no mercado. 
Empresas deixam de fazer investimentos produtivos em locais com regras que mudam 
constantemente ou onde possa haver rompimento de contratos, interpretação 

controversa das leis ou incompreensão sobre as funções de cada órgão 
governamental. 

 
Poder antecipar as prováveis consequências de atos legítimos, evitando surpresas 

desagradáveis, é um pré-requisito do Estado Democrático de Direito. Além disso, a 
existência de um ambiente institucional estável é condição sine qua non para a 
confiança na economia de um país, o que estimula investimentos, aumento da 

produção e, em última análise, crescimento econômico.  
 

Como fonte primária das normas, o Estado, no exercício dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, deve ser garantidor da segurança jurídica. Cabe ao aparato 
estatal elaborar as leis, aplicá-las e interpretá-las com transparência, arbitrando e 

solucionando conflitos. Em especial, no modelo constitucional brasileiro, que dá papel 
de destaque a órgãos de controle, como Ministério Público e Tribunais de Contas. 

 
Ressalte-se que a atuação destes e dos demais órgãos de controle é essencial para a 
consolidação da democracia, o combate à corrupção e o bom funcionamento das 

instituições.  
 

Porém, a fiscalização não pode se transformar em mais uma fonte de instabilidade. 
Entre outros motivos, esse efeito indesejável pode decorrer da indevida ingerência em 
políticas públicas e da imprecisão nas atribuições de instâncias fiscalizadoras, o que 

deixa as empresas expostas a diversas orientações contraditórias e sujeitas a múltiplas 
responsabilizações.  

 
Além disso, monitoramentos malfeitos e mal dimensionados de setores da economia 
por agências reguladoras, que muitas vezes atuam como se fossem “agências 

legisladoras”, travam investimentos e atrapalham a competitividade da economia 
nacional. 

 
Nos últimos anos, a prática de decidir com ênfase em súmulas, precedentes 
vinculantes e jurisprudência firmada é um avanço em direção à coerência que precisa 

ser perseguida e alcançada. Esse modelo previne diferenças, às vezes gritantes, na 
aplicação das normas e aumenta a rapidez na prestação jurisdicional, importante para 

reduzir os custos e as incertezas nos litígios.  
 
A ação declaratória de constitucionalidade, usada para evitar que a aplicação de uma 

lei seja prejudicada pela multiplicidade de decisões conflitantes sobre sua validade, é 
um instrumento precioso. O STF precisa ser mais célere na apreciação desses 

processos, estabelecendo a decisão que deve ser seguida, de forma obrigatória, pelas 
instâncias inferiores. 

 
O exemplo deve vir sempre de cima: o STF, os Tribunais Superiores e as demais Cortes 
precisam decidir de acordo com a própria jurisprudência, evitando, tanto quanto 

possível, criar exceções ou alterar orientações já firmadas.  
 

Na direção contrária a essa assertiva, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) contribuiu 
para a formação de um cenário negativo ao anunciar que vai rever seus enunciados, 
causando dúvidas quanto à nova legislação trabalhista, resultado de uma reforma 

aprovada pelo Congresso Nacional seguindo todos os procedimentos constitucionais. 
Mas existem movimentos bem-vindos.  

 
Recentemente, por exemplo, o plenário do STF destacou que um dos seus papéis é 
“dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes, sendo excepcional a 

revisão dos entendimentos já firmados”. 
 



A recente confirmação do fim do imposto sindical pode ser considerada um avanço 
nesse sentido, corroborando com o fato de que, apenas seis meses após o início da 
vigência da reforma que modernizou as relações de trabalho no Brasil, incluindo o fim 

da contribuição sindical obrigatória, o número de ações trabalhistas na Justiça 
brasileira caiu cerca de 40%.  

 
Esse avanço, entretanto, ainda é muito tímido, como demonstram estatísticas que 

colocam o Brasil na lanterna em um ranking elaborado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), que compara 18 países em termos de segurança jurídica, burocracia 
e relações de trabalho. O gráfico a seguir mostra o desempenho de cada país, numa 

escala de 0 a 10: 
 

RANKING DE SEGURANÇA JURÍDICA, BUROCRACIA E RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

 
 

De forma geral, a insegurança jurídica eleva os custos das empresas e as obriga a 
reservar recursos para cobrir prejuízos causados por litigâncias e incertezas do 
ambiente de negócios.  

 
A viabilização de um ambiente de negócios estável e baseado na confiança mútua 

entre os diversos agentes que nele atuam é fundamental para estimular 
empreendedores e atrair investimentos.  

 
O aperfeiçoamento do panorama jurídico no país, conferindo a ele mais confiança e 
estabilidade, é tema de um dos 43 estudos que a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) está apresentando aos candidatos à Presidência da República nas eleições deste 
ano.  

 
Partimos da premissa de que um firme compromisso do próximo ocupante do Palácio 
do Planalto com a segurança jurídica do país será crucial para que a economia 

brasileira alcance, enfim, seu pleno potencial de crescimento, propiciando progresso e 
justiça social para todos os brasileiros. 

 
Robson Braga de Andrade é presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)  
 

Burocracia e exigências contratuais são barreiras entre startups e grandes 

empresas 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 
 
Estudo ouviu dez grandes companhias que possuem programas e dez 

participantes  
 

Lidar com as regras, burocracias e exigências de grandes empresas são desafios para 

startups que se aproximam dessas companhias. O tema, que vem ganhando força 
conforme empresas brasileiras criam escritórios de coworking, programas de 
aceleração e investimentos em novas companhias de tecnologia, foi discutido em 

pesquisa realizada pela consultoria EY, pelo Insper e pela Endeavor, organização de 
apoio ao empreendedorismo. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/burocracia-e-exigencias-contratuais-sao-barreiras-entre-startups-e-grandes-empresas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/burocracia-e-exigencias-contratuais-sao-barreiras-entre-startups-e-grandes-empresas.shtml
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A análise contou com dez entrevistas qualitativas com grandes empresas que possuem 
programas de aproximação com startups e dez startups participantes deles. 
 

Segundo Eduardo Tesche, da consultoria EY, grandes corporações, quando investem 
em startups, tendem a esperar mais controle sobre elas do que os fundos de venture 

capital (capital de risco) que aplicam recursos nesse mercado. 
 

Regras para contratações de serviços das grandes empresas também tornam mais 
difícil a relação, diz. 
 

"Uma simples contratação de serviços da grande empresa pode envolver uma série de 
papelada, vista pelo empreendedor como burocracia." 

 
Pedro Lipikin, coordenador de políticas públicas da Endeavor, diz que o relacionamento 
pode ser bom para as duas partes. Para a grande empresa, permite inovar e trazer 

uma mentalidade ágil para os funcionários e, para a startup, dá acesso a mais 
mercado. 

 
Por outro lado, ele destaca que há uma diferença importante de poder entre as partes 
e é preciso que as expectativas estejam ajustadas desde o início para que haja 

sucesso. 
 

"O empreendedor, muitas vezes, tem dificuldade para negociar bem no começo, não 
tem recursos para contratar uma assessoria jurídica, uma consultoria, não consegue 
falar na mesma língua da corporação." 

 
Segundo ele, para que a startup consiga se integrar bem com a uma grande empresa, 

é preciso que executivos da companhia maior a ajudem a compreender seu 
funcionamento e acessem os recursos necessários. 
 

Também é importante que a grande empresa flexibilize regras na medida do possível. 
"Muitas empresas não conseguem contratar um empreendedor porque o processo leva 

seis meses e exige balanço auditado de três anos, mesmo que muitas startups tenham 
só dois." 
 

Participante do evento em que a pesquisa foi apresentada, Kleber Bacili, presidente-
executivo da startup Sensedia, especializada em integração de sistemas e atuante no 

setor bancário, disse que a existência de muitas cláusulas contratuais muito restritivas 
pode dificultar a relação. 
 

Cita, por exemplo, a exigência de preferência na compra em programas de aceleração. 
Outra prática que pode prejudicar as startups, segundo ele, é a grande empresa usar 

a startup para testar e conhecer uma nova tecnologia gastando pouco e, quando 
decide adotá-la, abrir uma concorrência que inclui grandes concorrentes da startup. 

 

Demanda interna por bens industriais cai 0,6% em julho ante junho, diz Ipea 

18/09/2018 – Fonte: Empregos e Negócios (publicado em 17-09-2018) 

 

 
 
A demanda interna por bens industriais caiu na passagem de junho para julho, 
conforme levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O 

Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente de Bens Industriais recuou 0,6% 

https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/09/pegn-demanda-interna-por-bens-industriais-cai-06-em-julho-ante-junho-diz-ipea.html


em julho ante junho, revelou nesta segunda-feira, 17, o instituto. Em relação a julho 
de 2017, houve alta de 6,6%.  
 

O indicador é calculado pela produção industrial interna líquida das exportações 
acrescida das importações. Enquanto a produção interna líquida de exportações caiu 

1,9% na margem, as importações de bens industriais cresceram 6,1%. 
 

"A queda registrada em julho foi bastante disseminada entre as grandes categorias 
econômicas", diz um trecho do relatório do pesquisador Leonardo Mello de Carvalho, 
publicado nesta segunda no blog da Carta de Conjuntura do Ipea. Os destaques 

negativos ficaram por conta dos segmentos bens de capital e bens de consumo semi 
e não duráveis, com baixas de 7,6% e 3,1%, respectivamente, informou o Ipea. 

 
Quando se considera a demanda interna por bens da indústria de transformação, 
houve alta de 1,3% em julho ante junho. A indústria extrativa mineral apresentou 

forte recuo, com queda de 19,8% em relação a junho, puxando a média para baixo. 
"Esse resultado foi explicado, em grande medida, pelo aumento da parcela da 

produção nacional de petróleo destinada ao mercado internacional", diz o relatório do 
Ipea. 
 

Na passagem de junho para julho, 15 segmentos da indústria da transformação 
avançaram, de um total de 22, reduzindo o índice de difusão (que mede a porcentagem 

dos segmentos da indústria de transformação com aumento em comparação ao 
período imediatamente anterior) para 68%, ante 86% de junho. 
 

Na comparação com julho de 2017, a alta de 8,9% demanda interna por bens da 
indústria de transformação foi disseminada por 20 dos 22 segmentos pesquisados. 

Além disso, o crescimento de 6,6% na demanda interna para a indústria como um 
todo superou a alta da produção industrial (4%), mensurada pela Pesquisa Industrial 
Mensal de Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 
 

"Tomando por base a variação acumulada em 12 meses, a demanda segue registrando 
ritmo de crescimento mais intenso (5,7%) que o apresentado pela produção industrial 
(3,2%)", diz o relatório do Ipea. 

 

Minas Gerais registra 104 mil novos Microempreendedores Individuais 

18/09/2018 – Fonte: Empregos e Negócios (publicado em 17-09-2018) 
 
De janeiro e agosto, cabeleireiro, manicure e pedicure foram as atividades com o maior 

número de novos formalizados 
 

  
Desde a criação da figura jurídica do MEI, Minas Gerais ocupa o terceiro lugar em 

número de formalizações com 842 mil MEI (Foto: Thinkstockphotos) 
 
Número de novos Microempreendedores Individuais (MEI) registrados de janeiro 

a agosto deste ano, já é 15% maior que o número de novos formalizados cadastrados 
no mesmo período de 2017. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae Minas 

com dados da Receita Federal, cabelereiro, manicure e pedicure foram as atividades 
com o maior número de novos formalizados no estado com nove mil MEI. 
 

https://revistapegn.globo.com/MEI/noticia/2018/09/minas-gerais-registra-104-mil-novos-microempreendedores-individuais.html


Ainda segundo o estudo, nos oito primeiros meses de 2018, 104,5 mil trabalhadores 
se tornaram MEI contra 90,8 mil formalizados no mesmo período do ano anterior, ou 
seja, 13,7 mil formalizações a mais em 2018. 

 
No acumulado, desde a criação da figura jurídica do MEI, Minas Gerais ocupa o 

terceiro lugar em número de formalizações com 842 mil MEI, atrás apenas de São 
Paulo com 1.911 milhão e o Rio de Janeiro com 847 mil formalizações.  

 
“Esse acumulado no estado seria maior se não fosse os 117 mil MEI mineiros que 
tiveram seus CNPJ excluídos do Simples Nacional por estarem em débito com o 

pagamento de tributos nos últimos três anos e que não terem entregue as Declarações 
Anuais do Simples Nacional (DASN-SIMEI)”, explica o analista do Sebrae Minas Breno 

Fernandes. 
 
No ranking das 10 atividades com maior número de novas formalizações em 2018 

estão: cabeleireiros, manicure e pedicure (9.084 MEI), obras de alvenaria (6.213), 
comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (6.096), promoção de 

vendas  (4.180), serviços domésticos (3.096), atividades de estética e outros serviços 
de cuidados com a beleza (2.331), fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo domiciliar (2.311), lanchonetes, casas de chá, de 

sucos e similares (2.197), outras atividades de ensino (2.054) e serviços de entrega 
rápida (2.007). 

 

Rede foca na troca de experiências para capacitar empresários 

18/09/2018 – Fonte: Empregos e Negócios (publicado em 17-09-2018) 

 
Conheça a Entrepreneurs’ Organization (EO), que tem 13 mil membros espalhados 

pelo mundo e quer expandir sua atuação no Brasil 
 
 

 
Para Daniel Miglorancia, há espaço para a EO crescer no Brasil (Foto: 
Reprodução/Pexels) 

 
É mais fácil aprender com pessoas que têm ou tiveram desafios parecidos com o seu. 

Este é um dos mantras da Entrepreneurs’ Organization (EO), uma rede em que 
empreendedores aprendem, capacitam-se e evoluem com outros empresários. 
 

A EO nasceu em 1987, nos Estados Unidos. Desde então, espalhou-se pelo mundo. 
Hoje, está em 57 países, com 13 mil membros espalhados por diversas cidades – ou 

“capítulos”, no jargão da organização. 
 
No Brasil, uma das sucursais está em São Paulo. Seu presidente é Daniel Miglorancia. 

Ele é conhecido por ser cofundador da rede de franquias The Nutty Bavarian com sua 
esposa, Adriana Auriemo. 

 
Miglorancia conheceu a EO quando estava nos Estados Unidos, onde fez uma pós-
graduação em Harvard, entre 2012 e 2014. “Gostei muito do conceito. No Brasil, 

especialmente, via o networking se enfraquecer com o tempo e virar um almoço 
gostoso entre amigos. A EO tem um foco grande em fazer as coisas acontecerem, 

fazer seus membros evoluir como pessoas e empreendedores”, diz. 
 

https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/09/rede-foca-na-troca-de-experiencias-para-capacitar-empresarios.html
https://www.eonetwork.org/


Esse aperfeiçoamento se dá por meio de algumas frentes de trabalho. Uma delas é 
um fórum, realizado mensalmente entre seus membros, que são divididos em grupos. 
“Fazemos com que pessoas de áreas diferentes, mas complementares, trabalhem e 

aprendam juntos”, afirma o presidente da EO São Paulo. 
 

Nesses encontros, a troca de experiências é um componente fundamental. “Na EO, 
nós não ensinamos. Os membros falam sobre suas experiências e mostram o que 

fizeram para enfrentar um determinado desafio. Os outros empresários, por sua vez, 
podem usar o que aprenderam para resolver problemas ou expandir seus negócios”, 
diz Miglorancia. 

 
Além disso, a EO São Paulo faz eventos com especialistas em temas relevantes para 

seus membros. “Temos participantes que têm ligações com instituições de ensino 
prestigiadas, como Harvard, Stanford e London Business School, entre outras. 
Também aproximamos o pessoal da organização de grandes empresários”, afirma o 

empresário. Há também eventos e treinamentos no exterior para os membros. 
 

 
Daniel Miglorancia, presidente da EO São Paulo (Foto: Divulgação) 
 
Outro benefício é a conexão com empresários de todo o mundo. “É muito legal contar 

com a ajuda de pessoas de vários países. E, ao chegar a um lugar diferente, ter a 
companhia e o auxílio de uma pessoa que faz parte da mesma rede que você.” 

 
Os “capítulos” da EO se mantêm recebendo o apoio financeiro de empresas. A EO São 
Paulo, por exemplo, tem negócios como o Safra, o COW Coworking e a Nutty 

Bavarian fundada por Miglorancia como parceiros. A organização também cobra 
anuidade de seus membros, que pagam US$ 2,3 mil para a EO global e outros US$ 1 

mil para a seção local em que militam. 
 
O valor, de acordo com Miglorancia, condiz com o porte dos negócios dos membros 

que a EO deseja atrair – no caso, o alvo da entidade são donos de empresas cujo 
faturamento anual ultrapasse R$ 3 milhões. 

 
A EO São Paulo tem cerca de 40 membros. No Brasil, também há “capítulos” no Rio 
de Janeiro, em Porto Alegre e em Curitiba. No total, há cerca de 150 empresários 

associados à EO no país. 
 

O grande desafio da EO no Brasil como um todo é crescer. “Queremos tornar a EO 
uma organização mais relevante no ecossistema empreendedor. Temos espaço para 
crescer por aqui”, afirma Miglorancia. Outra meta é atrair mais mulheres para a 

organização. 
 

GSEA 
A EO ainda organiza um evento internacional para estudantes empreendedores: o 

Global Student Entrepreneur Awards (GSEA). Neste ano, o evento distribuirá 
premiações em dinheiro que chegam aos US$ 35 mil a estudantes de curso superior – 
graduação, tecnólogo ou equivalentes – que fundaram e operam empresas enquanto 

cursam a faculdade. 
 

https://www.eonetwork.org/saopaulo
https://www.eonetwork.org/eo-gsea


As inscrições estão abertas até o dia 28 de setembro no link 
http://gsea.org/apply/. Os selecionados passarão por seletivas regionais e pela 
final nacional, que ocorrerá em Porto Alegre ainda neste ano, em data a definir. 

 

 
Final do GSEA em Toronto, no Canadá. Neste ano, prêmio ocorre na China (Foto: 

Divulgação) 
 

O grande vencedor entre os participantes brasileiros participará da final mundial do 
GSEA em Macau, na China. Os custos de traslado e hospedagem para as finais 
brasileira e mundial serão patrocinados pela EO. 

 
No ano passado, a vencedora da etapa nacional do GSEA foi Fabianne Kuhn, estudante 

do quarto semestre de ciências da computação na Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, no Rio Grande do Sul. Ela viajou a Toronto, no Canadá, para representar seu 
país.  

 
“Treinar meu pitch em inglês me tirou da zona de conforto, ao mesmo tempo que a 

troca de culturas foi imensamente importante. Saí dessa jornada mais autoconfiante 
e com uma rede de contatos valiosa, que se ajuda constantemente em diferentes 
aspectos.” 

 

Mais de 716 mil empresas podem ser excluídas do Simples Nacional 

18/09/2018 – Fonte: Empregos e Negócios (publicado em 17-09-2018) 
 
Os débitos tributários chegam a R$ 19,5 bilhões, segundo a Receita 

 

 
O objetivo do Simples Nacional é desburocratizar o pagamento de impostos e 

incentivar os micro e pequenos empresários do país (Foto: Reprodução/Pexels) 
 
A Receita Federal informou hoje (17) que foram notificadas 716.948 microempresas 

e empresas de pequeno porte que podem ser excluídas do Regime Especial 
Unificado de Arrecadação Tributos e Contribuições (Simples Nacional) por 

motivo de inadimplência. 
 
Ao todo, as dívidas somam R$ 19,5 bilhões. O programa, em vigor desde 2007, 

permite que empresas com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões possam recolher 
um total de oito tributos municipais, estaduais e federais em uma única guia. O 

objetivo do Simples Nacional é desburocratizar o pagamento de impostos e incentivar 
os micro e pequenos empresários do país. 
 

Segundo a Receita, entre os dias 10 e 12 de setembro foram disponibilizados, no 
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), os Atos Declaratórios 

Executivos (ADE), que notificaram os optantes pelo Simples Nacional de seus débitos 

http://gsea.org/apply/
https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/09/mais-de-716-mil-empresas-podem-ser-excluidas-do-simples-nacional.html


previdenciários e não previdenciários com a Secretaria da Receita Federal e com a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 
 

"A contar da data de ciência do ADE de exclusão, o contribuinte terá um prazo de 30 
dias para a regularização da totalidade dos débitos à vista, em parcelas ou por 

compensação. O teor do ADE de exclusão pode ser acessado pelo Portal do Simples 
Nacional ou pelo Atendimento Virtual (e-CAC), no sítio da Receita Federal, mediante 

certificado digital ou código de acesso", informou a Receita, em nota. 
 
O prazo para consultar o ADE é de 45 dias a contar da data de disponibilização na 

internet. Após a consulta, passa a contar o limite de até 30 dias para o pagamento ou 
parcelamento dos débitos. Quem regularizar a totalidade da dívida tributária dentro 

do prazo previsto terá a exclusão do Simples Nacional anulada. As empresas que não 
cumprirem os prazos serão excluídas do programa a partir do dia 1º de janeiro de 
2019. 

 

Projeto prevê rigor na punição a sonegador 

18/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-09-2018) 
 
Na esteira da reforma tributária, um projeto em tramitação no Senado que acaba com 

a impunidade criminal de sonegadores de impostos que quitam seus débitos deve 
ganhar força no Congresso. Calcula-se que o Brasil perde por ano cerca de R$ 480 

bilhões de arrecadação em decorrência de sonegação fiscal.  
 
E o País integra o grupo dos mais benevolentes com os sonegadores, ao lado de 

Colômbia, Malásia, Panamá, Portugal, República Checa e Cingapura, revela estudo da 
Fundação Getúlio Vargas realizado pelo coordenador de Fiscalização da Receita 

Federal, Flávio Campos.  
 
A reforma prevê simplificar o caótico sistema tributário nacional, mas em troca 

endurecer a punição contras os fraudadores. A situação brasileira foi agravada, nos 
últimos anos, pelos sucessivos Refis (programas de refinanciamento de dívida), que 

vêm permitido a empresas e pessoas físicas parcelar débitos – o que inclui os 
investigados em operações policiais, como Lava Jato, Zelotes e Ararath. 
 

Além do parcelamento, os Refis costumam oferecer descontos generosos e 
prorrogação de prazo para o pagamento. Os acordos livram os acusados de responder 

a processos por crime fiscal.  
 
O projeto que revoga a chamada “extinção da punibilidade dos crimes fiscais” nasceu 

durante a CPI da Previdência Social e tem o apoio da Receita Federal. O relator do 
projeto na comissão, senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), informou ao 

Estadão/Broadcast que após a eleição vai fazer uma grande audiência pública para 
debater o projeto.  

 
O momento, disse ele, é o ideal por causa da mudança de governo.  
O estudo do coordenador de fiscalização da Receita mostra que mais da metade de 39 

países listados não extingue a punição com o pagamento da dívida. A retirada total da 
culpa em caso de pagamento só acontece no grupo de oito países do qual o Brasil faz 

parte.  
 
Nos Estados Unidos, há possibilidade de regularização voluntária, mas a adesão ao 

programa não é garantia de que o contribuinte ficará livre da prisão. Dados da Receita 
americana, o temido IRS, mostram que, em 2016, 80% dos infratores foram 

condenados à prisão. O tempo médio das penas é de 38 meses.  
 
 

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/projeto-preve-rigor-na-punicao-a-sonegador/


Legislação  
Para o diretor da Associação Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco), Mauro Silva, 
que trabalhou na elaboração do projeto, o nível elevado de sonegação está associado 

à legislação que não coloca os infratores na cadeia. Silva destaca que a mudança na 
legislação não vai atingir o contribuinte que cometeu erro na declaração, ou seja, sem 

a intenção de sonegar.  
 

Ele lembra que Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), grupo de países que o Brasil quer integrar, tem cobrado uma ação mais firme 
para que as infrações fiscais sejam criminalizadas. Ele vê como agravante os Refis, 

que têm diminuído o potencial de risco e de arrecadação. “Para que o contribuinte vai 
pagar regularmente, se pode depois ter o Refis?”, alerta Silva.  

 
O projeto em tramitação no Senado tomou por base a pena do crime de corrupção e 
a forma qualificada do delito a estipular a “dose” das penas, fixando de 2 a 12 anos 

de reclusão aos sonegadores. O diretor da Unafisco destaca que o projeto prevê 
redução de pena de ½, 1/3 e ¼ com o recolhimento total dos valores devidos, como 

incentivo ao pagamento.  
 
Para o coordenador da Receita, a mudança na legislação é fundamental, 

principalmente no momento em que virou “febre” fraudes com o uso de “noteiras” 
(empresas de fantasma) para a geração de crédito tributário. “O problema é que o 

Brasil põe tudo dentro da mesma vala. O sujeito monta todo tipo de fraude, paga e 
fica livre da ação pena”, critica.  
 

Número de greves no Brasil caiu 25% em 2017, aponta Dieese 

18/09/2018 – Fonte: G1  

 
No ano passado, foram realizadas 1.566 paralisações no país, sendo que 16% delas 
duraram mais de 10 dias. 

 
Em 2017, foram registradas 1.566 greves no país, o que representa uma queda de 

25% na comparação com 2016, segundo balanço anual divulgado nesta terça-feira 
(17) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). 

Greves no Brasil 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Segundo o levantamento, das 1.566 greves ocorridas no ano passado, 814 foram 
promovidas por trabalhadores do setor público e 746 por trabalhadores da esfera 
privada. 

 
Em tempo de duração, 54% das greves (839) foram encerradas no mesmo dia em que 

foram deflagradas e cerca de 16% (244) alongaram-se por mais de 10 dias. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/18/numero-de-greves-caiu-25-em-2017-aponta-dieese.ghtml
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


Segundo o Dieese, 81% das greves realizadas em 2017 incluíam itens de caráter 
defensivo na pauta de reivindicações, sendo que mais da metade (56%) referia-se a 
descumprimento de direitos. 

 
A exigência de regularização de vencimentos em atraso (salários, férias, 13º ou vale 

salarial) esteve presente na pauta de 44% e foi a principal reivindicação. Na sequência, 
aparece o pedido de reajuste de salários e pisos, presente em 32% das paralisações. 

De 570 greves (36% do total anual) sobre as quais o Dieese conseguiu reunir 
informações sobre o desfecho, 78% tiveram algum êxito no atendimento às suas 
reivindicações, segundo o balanço. 

 
Apesar da queda do número de greves no ano passado, o Dieese destaca que o número 

ainda é bastante superior aos registrados antes de 2013, quando o patamar variava 
ao redor de 500 greves por ano. 
 

"Os reveses no mercado de trabalho, com o aumento do desemprego e o recuo nos 
números do trabalho formalizado, certamente têm impacto negativo na disposição do 

trabalhador para a greve, especialmente na esfera privada. Entre os servidores 
públicos, por outro lado, a crise fiscal do Estado tem funcionado como um incentivo à 
deflagração de greves", afirma o Dieese no relatório.  

 

Banco com mais mulheres na chefia tem melhores resultados, diz FMI 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 
 
Faltam dados sobre diversidade na governança financeira; só 2% têm 

presidência feminina  
 

Bancos com maior porcentagem de mulheres na chefia ou no conselho são mais 

resilientes e estáveis: apresentam melhores indicadores de “colchão financeiro” em 
relação à volatilidade de seus ganhos. 
 

O mesmo acontece, em menor escala, em países nos quais os órgãos reguladores do 
setor bancário têm maior proporção de mulheres, mostra estudo recém-publicado pelo 

Fundo Monetário Internacional. 
 
A análise feita pelo FMI controla os resultados por outras características que poderiam 

afetar o desempenho dos bancos, como tamanho, tipo de atuação, experiência dos 
conselheiros e desempenho da economia nos países em que estão sediados, entre 

outros. 
 
Foram estudados 800 bancos em 72 países, de 2001 a 2013, no caso dos conselhos, 

e 115 países, de 1999 a 2017, no caso das agências reguladoras.  
 

O trabalho do FMI mostra uma correlação — quanto mais mulheres, 
mais estabilidade—, e não uma relação de causa e efeito. 
 

O órgão, no entanto, sugere duas hipóteses mais prováveis para os resultados, com 
base em pesquisas da área. O primeiro é o de que conselhos com diversidade de 

pontos de vista têm melhor desempenho que os homogêneos. 
 

O segundo é que, por causa do preconceito, os obstáculos para mulheres no setor 
financeiro são maiores, e as que conseguem superá-los são mais qualificadas e 
eficientes que seus pares masculinos. 

 
Outra explicação possível é que as instituições com maiores taxas de mulheres em 

suas estruturas de decisão já eram mais bem gerenciadas —a inclusão seria um dos 
indicadores desse potencial mais alto. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/banco-com-mais-mulheres-na-chefia-tem-melhores-resultados-diz-fmi.shtml


O FMI observa que faltam dados sobre diversidade na governança financeira, e os 
disponíveis mostram presença feminina aquém da desejada nas chefias dos bancos: 
elas são apenas 2% dos CEOs (chefiam 15 dos 800 bancos analisados) e 20% dos 

conselheiros. 
 

É uma representação que não encontra sustentação na quantidade de mulheres 
qualificadas disponíveis para as funções: mulheres são 30% das graduadas em 

economia e 50% das graduadas em negócios, segundo estudo do Credit Suisse citado 
pelo FMI. 
 

O órgão defende que aumentar a igualdade entre gêneros pode beneficiar os próprios 
bancos —pesquisas indicam maior rentabilidade naqueles com mais diversidade— e a 

economia como um todo. 
 
Segundo o estudo do FMI, bancos da América Latina não evoluíram na inclusão de 

mulheres nas chefias: o continente tem a menor porcentagem feminina nos conselhos, 
de aproximadamente 2% em 2013, praticamente imutável em relação a 2011. 

 
O trabalho não detalha os resultados por país, mas informações dos bancos brasileiros 
mostram que o país não é exceção. 

 
Há uma mulher entre os 12 conselheiros do maior banco do país, o Itaú Unibanco, e 

nenhuma entre os 7 membros do conselho do Banco do Brasil. Dos 8 conselheiros 
apresentados no site de relações com investidores do Bradesco, 1 é mulher. Já no 
Santander, são duas conselheiras entre os 10 membros do conselho. 

 
Reportagem da Folha mostrou em 2017 que a porcentagem feminina vai sendo 

reduzida conforme se sobe na hierarquia dos bancos. Mulheres ocupam 2 dos 
39 cargos de diretoria executiva do Itaú —há uma mulher entre os 30 diretores 
executivos e uma entre os 6 vice-presidentes— e representam 3 dos 19 membros da 

diretoria executiva do Bradesco. No Banco Do Brasil, não há mulheres na presidência 
nem na vice-presidência, que, somadas, têm 10 vagas. No nível de diretoria, há 2 

mulheres entre 27 postos. 
 
Na diretoria executiva do Santander, são 3 mulheres num total de 34 diretores. 

O estudo do FMI também investigou se a presença de ao menos uma mulher no 
conselho estaria relacionada a bancos mais estáveis: “Todo o resto constante, bancos 

com presença feminina no conselho apresentam desempenho melhor e mais 
segurança e estabilidade”, diz o relatório. 
 

Metodologia 
Para estimar a correlação entre a presença de mulheres e a estabilidade dos bancos, 

o FMI levou em conta a "distância do risco" ("distance-to-distress", em inglês, também 
conhecido como z-score).  

 
Esse indicador indica o colchão financeiro (ativos + retorno sobre ativos) 
ponderado pela volatilidade de retornos (desvio padrão dos retornos). 

 
Uma maior distância do risco significa que os colchões financeiros dos bancos são 

maiores em relação à volatilidade de seus ganhos. 
 
Para dar mais segurança às estimativas (robustez), o estudo usou também outros 

indicadores de estabilidade, como a distância do risco baseada no valor de mercado. 
 

 
 
 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1909425-brasil-demora-para-ter-mulheres-em-cupulas-de-empresas.shtml


Investidores digerem pesquisas e dólar cai para R$ 4,13 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 
 

Bolsa registra forte alta em dia marcado por vencimento de opções  
 

Após oscilações no pregão, o dólar conseguiu se firmar em baixa ante o real nesta 

segunda-feira (17), com ambiente mais tranquilo no exterior e sem grandes novidades 
no cenário político. 
 

O dólar comercial recuou 0,98%, para R$ 4,126. Na máxima, perto da abertura, bateu 
R$ 4,205, repercutindo avanço da esquerda na corrida presidencial, captado 

pelo Datafolha de sexta-feira (14). 
 

Na mínima foi a R$ 4,118, já próximo do fechamento, após o mercado 
absorver a publicação de outras duas pesquisas ao longo do dia. 
 

"O mercado continua muito nervoso e está reagindo a qualquer notícia, ou até à falta 
dela, demonstrando que pode estar um pouco perdido nessa leitura dos sinais 

políticos", diz  Robério Costa, economista-chefe do Grupo Confidence. 
 
Nesta segunda, pesquisa CNT/MDA, da Confederação Nacional do Transporte, 

mostrou crescimento nas intenções de voto a Jair Bolsonaro (PSL), de 18,3% em 
agosto para 28,2% agora. O deputado federal continua na liderança segundo 

o levantamento. 
 
Ele é seguido por Fernando Haddad (PT), com 17,6%, e Ciro Gomes (PDT), 

com 10,8%.  
 

O candidato do PSDB e preferido pelo mercado, Geraldo Alckmin, é o quarto colocado, 
com 6,1% das intenções de voto. Ele aparece tecnicamente empatado com Marina 
Silva (Rede), que tem 4,1% —a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos 

percentuais, com 95% de nível de confiança. 
 

Levantamento do banco BTG Pactual também mostrou nesta segunda Bolsonaro na 
liderança e avançando —de 30% das intenções de voto na pesquisa anterior para 
33%—, seguido por Haddad (de 8% para 16%) e Ciro (de 12% para 14%), empatados 

na margem de erro de dois pontos percentuais. 
 

"Com o crescimento da candidatura de Fernando Haddad do PT e a manutenção de 
Ciro Gomes (PDT) nos mesmos patamares, parece que tem encurtado o campo para 
os demais candidatos irem ao segundo turno", afirmou o BTG em nota a clientes. 

 
"Alckmin mais uma vez ficou parado, não dando ânimo a quem aguardava uma 

tendência de alta", acrescentou. No levantamento, o tucano variou dentro da margem 
de erro de 8% para 6%. 
 

Especialistas destacam, no entanto, que os números desta segunda não 
mostram tendências muito diferentes das relevadas pelo Datafolha, em 

que Bolsonaro liderava com 26%, seguido por Haddad (13%), numericamente 
empatado com Ciro. 

 
Para Ribamar Rambourg, coordenador da área de análise política da Genial 
Investimentos, as pesquisas do BTG e da CNT confirmam a leitura a partir do 

Datafolha de que "a facada no Bolsonaro foi uma facada eleitoral no PSDB", 
em referência ao ataque sofrido no dia 6 pelo capitação reformado do Exército. 

 
"O ataque a Bolsonaro não gerou uma comoção generalizada, mas ajudou a consolidar 
seu eleitorado. Ele vinha sendo alvo do PSBD e acabou poupado por alguns dias. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/investidores-digerem-pesquisas-e-dolar-cai-para-r-413.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2018/presidente/jair-bolsonaro-280000614517.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2018/presidente/jair-bolsonaro-280000614517.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/minha-tentacao-e-fechar-agencias-reguladoras-diz-ciro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/minha-tentacao-e-fechar-agencias-reguladoras-diz-ciro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/alckmin-defende-metas-de-qualidade-para-financiamento-da-educacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/alckmin-defende-metas-de-qualidade-para-financiamento-da-educacao.shtml


Enquanto isso, Alckmin está em um processo de enxugamento de votos que não sei 
se é possível reverter", afirma. 
 

Rambourg destaca, no entanto, que a rejeição a Bolsonaro continua alta. "Não sei 
como ele vai lidar com isso num eventual segundo turno", diz. 

 
O analista vê ainda espaço para crescimento de Haddad. "Parece que caminhamos 

para um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, que surpreendeu com a trajetória 
rápida de absorção de votos. Muita gente ainda não o conhece, o que dá ao petista 
potencial de crescer." 

 
No exterior, o dólar perdeu força ante 23 das 31 principais divisas globais. Investidores 

mantinham a cautela com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O 
presidente americano, Donald Trump, deve anunciar após o fechamento dos mercados 
tarifas de US$ 200 bilhões a produtos chineses. 

 
BOLSA 

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas no Brasil, teve forte alta de 
1,8%, para 76.788,85 pontos, impulsionado pelo dia de vencimento de opções sobre 
ações —data limite para investidores decidirem se exercem ou não o direito de compra 

de papéis adquirido por contrato. 
 

O giro financeiro somou R$ 12,3 bilhões, inflado pelo exercício de opções, de pouco 
mais de R$ 3 bilhões. 
 

O Instituto FSB Pesquisa, responsável pelo levantamento do BTG, entrevistou, por 
telefone, 2.000 eleitores com idade a partir de 16 anos, nas 27 unidades da federação.  

A pesquisa da CNT foi realizada com 2.002 entrevistados em 137 municípios, entre os 
dias 12 e 15 de setembro, e foi registrada no TSE com o número BR-04362/2018. 
 

Superávit comercial atinge US$ 40 bilhões na segunda semana de setembro 

18/09/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 17-09-2018) 

 
No acumulado do ano, as exportações somam US$ 168,4 bilhões e as importações 
US$ US$ 128,4 bilhões. Nas duas primeiras semanas de setembro, o saldo comercial 

é de US$ 2,4 bilhões 
 

Na segunda semana de setembro de 2018, a balança comercial registrou superávit de 
US$ 1,3 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 5,5 bilhões e importações 
de US$ 4,3 bilhões. 

 
No mês, as exportações somam US$ 9,5 bilhões e as importações, US$ 7,1 bilhões, 

com saldo positivo de US$ 2,4 bilhões. 
 

Até a segunda semana de setembro, no acumulado do ano, as exportações totalizam 
US$ 168,4 bilhões e as importações, US$ 128,4 bilhões, com saldo positivo de US$ 40 
bilhões.  

 
Segunda semana 

A média das exportações da segunda semana chegou a US$ 1,1 bilhão, valor 11,2% 
acima da média de US$ 997,6 milhões da primeira semana. Isso se deu devido a 
aumento nas exportações de produtos básicos (44,1%), puxado por petróleo em 

bruto, farelo de soja, minério de cobre, milho em grãos e bovinos vivos. 
 

Por outro lado, caíram as vendas de produtos semimanufaturados (-20,1%), por conta 
de celulose, semimanufaturados de ferro e aço, ferro-ligas, zinco em bruto, couros e 
peles, madeira serrada ou fendida. E de manufaturados (-10,5%), em razão de 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3582-superavit-comercial-atinge-us-40-bilhoes-na-segunda-semana-de-setembro


chocolate e preparações alimentícias com cacau, automóveis de passageiros, tratores, 
motores e turbinas para aviação, autopeças, motores para automóveis. 
 

Já as importações registraram aumento de 18,3% sobre igual período comparativo 
(média da segunda semana, US$ 855,9 milhões, sobre a média da primeira semana, 

US$ 723,5 milhões), explicada, principalmente, pelos gastos com combustíveis e 
lubrificantes, adubos e fertilizantes, químicos orgânicos e inorgânicos, filamentos e 

fibras sintéticas e artificiais, farmacêuticos. 
 
Acumulado do mês 

No mês de setembro, até a segunda semana, as exportações cresceram 13,6%. A 
comparação é entre a média diária registrada no mês até a segunda semana (US$ 1 

bilhão) com a de setembro de 2017 (US$ 933 milhões).  
 
Nesse comparativo, houve aumento nas vendas de produtos das três categorias: 

básicos (18,9%) – por conta de petróleo em bruto, minério de ferro, carnes bovina, 
suína e de frango, farelo de soja, bovinos vivos, soja em grãos –; manufaturados 

(11,4%) – puxado por motores e turbinas para aviação, tubos flexíveis de ferro/aço, 
partes de motores e turbinas para aviação, óleos combustíveis, chocolate e 
preparações alimentícias com cacau –; e semimanufaturados (9,2%) – devido a 

celulose, semimanufaturados de ferro/aço, ferro-ligas, óleo de soja em bruto, zinco 
em bruto, madeira serrada ou fendida. 

 
Nas importações, a média diária até a segunda semana de setembro de 2018 (US$ 
797,1 milhões) ficou 18,2% acima da média de setembro de 2017 (US$ 674,4 

milhões), com crescimento, principalmente, de adubos e fertilizantes (71,2%), 
combustíveis e lubrificantes (51,1%), siderúrgicos (50,1%), veículos automóveis e 

partes (48,1%) e equipamentos eletroeletrônicos (4,9%). 
 

IPC-Fipe avança 0,30% na 2ª quadrissemana de setembro (+0,40% na 
prévia anterior) 

18/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 17-09-2018) 

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 
avançou 0,30% na segunda quadrissemana de setembro, perdendo força após a alta 

de 0,40% registrada na primeira quadrissemana do mês, segundo dados publicados 
nesta terça-feira, 18, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).  

 
Na segunda quadrissemana de setembro, perderam força os segmentos de Habitação 
(de 0,83% na primeira quadrissemana para 0,36% na segunda), Saúde (de 0,97% 

para 0,60%) e Vestuário (de 0,11% para 0,00%)  
 

O componente de Alimentação manteve-se no mesmo patamar, em -0,43% na 
segunda quadrissemana.  

 
Além disso, ganharam força os segmentos de Transportes (de -0,29% na primeira 
quadrissemana para 0,13% na segunda), Despesas Pessoais (de 1,67% para 1,71%) 

e Educação (de 0,03% a 0,11%).  
 

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de 
setembro:  
 

– Habitação: 0,36%  
– Alimentação: -0,43%  

– Transportes: 0,13%  
– Despesas Pessoais: 1,71%  
– Saúde: 0,60%  

– Vestuário: 0,00%  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-avanca-030-na-2-quadrissemana-de-setembro-040-na-previa-anterior/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-avanca-030-na-2-quadrissemana-de-setembro-040-na-previa-anterior/


– Educação: 0,11%  
– Índice Geral: 0,30% 
 

FGV: IPC-S sobe em 5 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de 

setembro 

18/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 17-09-2018) 
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) avançou em cinco das sete 
capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro na comparação com a 
anterior, informou na manhã desta terça-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O IPC-S geral da primeira leitura do mês também acelerou no período, ao atingir 
0,19%, depois de registrar 0,13% na primeira medição.  

 
Por capitais, houve aceleração nas taxas de inflação do Recife (0,25% para 0,28%); 
Porto Alegre (0,07% para 0,18%); São Paulo (0,17% para 0,31%); Belo Horizonte 

(0,13% para 0,22%); e Brasília (0,16% para 0,44%) da primeira leitura para a 
segunda quadrissemana de setembro.  

 
Já nas duas restantes houve alívio nas variações do IPC-S. Em Salvador, a variação 
negativa foi acentuada de 0,13% para 0,30%. No Rio de Janeiro, a taxa saiu de alta 

de 0,21% para uma elevação menos intensa, de 0,15%.  
 

A próxima divulgação dos resultados regionais do IPC-S será no dia 25 de setembro. 
 

Fundos buscam ativos descolados da crise 

18/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 17-09-2018) 
 

Foi durante um dos períodos de maior instabilidade da economia brasileira, deflagrada 
pela greve dos caminhoneiros, que a gestora americana Advent assinou seu maior 
cheque para comprar um ativo na América Latina. Em 4 de junho, dias após o fim da 

paralisação, o fundo de participações anunciou a aquisição de 80% do Walmart no 
País.  

 
Para Mário Malta, diretor do fundo no Brasil, é a visão de longo prazo e a estratégia 
de investir em subsetores com performance boa, independente do aspecto macro, que 

permitem ao fundo, encarado como um dos mais ativos no momento, fechar negócios 
a despeito das incertezas do curto prazo.  

 
Ao longo da trajetória do fundo no País, em função dessa estratégia, o fundo fechou 
compras como a da Cetip, em 2009, em meio aos reflexos da crise imobiliária dos 

Estados Unidos, ou a da rede de laboratórios Fleury, em 2015, durante as discussões 
sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.  

 
Além da aquisição do Walmart, o fundo fechou nos últimos 12 meses a compra da 

corretora Easynvest; do Grupo União, de autopeças; e aumentou a participação no 
grupo de ensino Estácio. Na outra ponta, a da saída de investimentos, o Advent vendeu 
o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) para os chineses e se desfez do Fleury.  

“Mas, em função do fato de o mercado de capital estar super difícil, há várias decisões 
de saída que a gente teve de postergar”, diz Malta.  

 
O IG4 Capital, voltado para empresas em reestruturação, tem olhado vários ativos que 
não dependem do cenário atual e do crescimento da economia, como o setor de saúde.  

Em julho, a gestora comprou a participação da Andrade Gutierrez na Concessionária 
Novo Metropolitano em Belo Horizonte, que opera os serviços não clínicos do Hospital 

Dr. Célio de Castro, conhecido como Hospital do Barreiro. O hospital é uma Parceria 
Público Privada (PPP) na capital mineira. 
  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-sobe-em-5-das-7-capitais-pesquisadas-na-2-quadrissemana-de-setembro/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-sobe-em-5-das-7-capitais-pesquisadas-na-2-quadrissemana-de-setembro/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fundos-buscam-ativos-descolados-da-crise/


Outros seis hospitais estão em análise pela empresa. “Devemos fechar negócios em 
mais dois ou três”, diz Paulo Mattos, sócio da IG4.  
 

Segundo ele, os recursos para as aquisições vão sair do segundo fundo da gestora, 
que já captou US$ 100 milhões e deve fechar em US$ 400 milhões.  

 

Apesar do investimento, carro autônomo ainda é futurismo 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 
 
Competição deve ser modesta até que alguém coloque esforço comparável ao 

da Waymo no setor  
 

A Mercedes-Benz revelou seu sonho de um veículo modular completamente 

autoguiado na semana passada. O anúncio do Vision Urbanetic diz que o 
carro "permite o movimento de pessoas e bens on demand, de forma sustentável e 
eficiente", e "reduz os fluxos de tráfico, alivia a infraestrutura urbana e contribui para 

a melhora da qualidade da vida urbana". 
 

Não passa uma semana sem novas indicações de que o futuro autônomo está 
chegando. Mas a verdade é que isso provavelmente não acontecerá. Para que ele se 
concretize, serão precisas décadas. (Mesmo um carro como o da Mercedes é mais um 

rascunho daquilo que está por vir do que um projeto real.) 
 

 
Vision Urbanetic, modelo de carro autônomo da Mercedes-Benz; veículo modular foi 
anunciado na semana passada - Divulgação  
 

Muitas das empresas que vinham acumulando fortunas hipotéticas com base na ideia 
de que esse futuro logo chegaria já estão ajustando suas estratégias para se adaptar 

à realidade. 
 
A Uber, por exemplo, recentemente fechou sua unidade de caminhões autônomos, e 

suspendeu os testes de rua de seus carros autônomos, depois que um deles atropelou 
uma pedestre e causou sua morte. O presidente-executivo da Uber chegou a anunciar 

que estaria aberto a uma parceria com seu maior concorrente, na tecnologia para 
veículos autônomos. 
 

Enquanto isso, John Krafcik, da Waymo, disse recentemente que demoraria "mais do 
que você imagina" para que haja veículos autoguiados disponíveis em toda parte. 

"A tecnologia autônoma tem o potencial de tornar nossas vias mais seguras e nossas 
cidades mais habitáveis, mas chegar lá vai requerer muito trabalho duro, e muito 
tempo", diz uma porta-voz da Uber. 

 
Nos dois últimos anos, Elon Musk, o presidente-executivo da Tesla, planejou, e em 

seguida abandonou, um sistema de veículos autônomos para viagens de costa a costa 
nos Estados Unidos. Já a previsão de John Zimmer, presidente-executivo da Lyft, que 
em 2016 apostou que os carros autônomos "praticamente poriam fim" à propriedade 

particular de veículos já em 2025, parece quase ridícula agora. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/apesar-do-investimento-carro-autonomo-ainda-e-futurismo.shtml
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Existem muitos motivos para que o setor de veículos autônomos subitamente esteja 
se vendo no "fosso da desilusão", e o principal deles é a tecnologia. 
 

Ainda não sabemos como criar um motorista computadorizado capaz de apresentar 
desempenho tão bom quanto, ou melhor que, o desempenho humano, em todas as 

condições. 
 

Ao que parece, a capacidade humana de criar modelos mentais não é algo que a 
inteligência artificial disponível atualmente seja capaz de aprender, não importa que 
volume de dados lhe seja fornecido. Mesmo que cheguemos a dispor da tecnologia 

necessária, ainda assim teríamos de lidar com os imprevisíveis seres humanos, em 
seus carros, bicicletas, scooters, e a pé. 

 
Quanto mais veículos autônomos houver nas ruas, mais premente as questões de 
segurança e as questões legais e regulatórias se tornarão. 

 
Isso significa preocupações –especialmente nos círculos acadêmicos –quanto à "erosão 

da qualidade de emprego" dos caminhoneiros do Estados Unidos. Também significa 
que as cidades ainda não precisam começar a se preocupar com o que acontecerá aos 
seus sistemas de transporte de massa. 

 
Significa que a Uber e a Lyft não devem dispensar seus motoristas humanos tão cedo, 

e que os investidores nessas empresas devem reavaliar melhor o seu valor. 
 
Enquanto isso, teremos de nos ajustar à realidade de que os veículos 

autônomos podem se ver destinados a aplicações mais estreitas –e ainda assim 
transformadoras. 

 
O treinamento baseado em dados sobre a maneira pelas quais motoristas humanos 
conduzem seus veículos não basta para que os carros aprendam a se autoguiar, diz 

Gary Marcus, professor da Universidade de Nova York e antigo diretor da divisão de 
inteligência artificial da Uber. 

 
"É por isso que a empresas como a Waymo têm de dividir [o processo da condução 
autônoma] em partes que possam ser resolvidas por meio de engenharia, em lugar 

de tratar o processo como um gigantesco problema de dados", ele acrescenta. 
 

Em Chandler, Arizona, a Waymo estabeleceu um serviço de carros autônomos. A 
empresa merece crédito por resolver um problema imensamente difícil –a criação de 
um serviço de táxis plenamente autônomos. Mas ela o fez em parte ao restringir 

cuidadosamente as circunstâncias sob as quais seus veículos são operados. 
 

O serviço só opera em uma área mapeada extensamente por sua equipe de 
desenvolvimento. Chandler "é uma cidade bem estruturada, com vias e condições 

modernas", diz Nathaniel Fairfield, principal engenheiro de software da Waymo. 
 
Os carros autônomos em geral dependem de um sistema de detecção conhecido como 

"lidar", e os lasers que o integram podem ser enganados quando o clima é inclemente. 
"Não chove muito por lá, e não há neve", diz Fairfield. 

 
Chandler também tem densidade populacional de pouco mais de 1,5 mil pessoas por 
quilômetro quadrado, o equivalente a apenas 5% da densidade de Manhattan. 

 
Fairfield aponta que a Waymo também treina constantemente os seus veículos sob 

condições muito mais difíceis. Mas isso nada nos diz sobre quando a tecnologia para 
veículos autônomos chegará a lugares em que existem estações do ano, as vias são 
menos que perfeitas, e a densidade populacional é maior. 

 



Porque passam boa parte de suas vidas dirigindo, os seres humanos se especializaram 
em numerosas subtarefas, de perceber pedestres distraídos a questionar a orientação 
quando operários os instruem a passar despreocupados com seus carros por um 

canteiro de obras. 
 

Embora muito se tenha dito sobre o número total de quilômetros de testes que 
diversos sistemas autônomos acumularam, superar essas pequenas inconveniências 

na verdade requer um imenso volume de trabalho intelectual, por muitas equipes de 
engenheiros. 
 

Embora as montadoras de automóveis e os investidores estejam despejando muito 
dinheiro nesse campo, a competição deve ser modesta até que alguém coloque esforço 

comparável ao da Waymo na nova tecnologia. A empresa está trabalhando em seus 
projetos desde 2009, e têm alguns dos engenheiros mais bem remunerados do 
planeta. 

 
Mesmo que obtenhamos um sistema autônomo capaz de ir a qualquer parte, haveria 

uma miríade de desafios legais e comportamentais a enfrentar, diz Meredith 
Broussard, autora de "Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the 
World" [desinteligência artificial: como os computadores desentendem o mundo]. 

 
Quando um Tesla que viajava a 100 km/h colidiu contra um caminhão de bombeiros 

parado, o motorista processou a empresa, afirmando que ela tinha exagerado quanto 
à capacidade de seu sistema Autopilot. 
 

Quem é responsável quando um carro autônomo se envolve em um acidente? Ainda 
não resolvemos a questão, que pode resultar em muitas mudanças na maneira pela 

qual fazemos seguro de nossos veículos. 
 
Tampouco é verdade que devemos promover a transição para os veículos autônomos 

porque os veículos dirigidos por seres humanos são muito letais, diz Broussard. 
 

Incontáveis inovações tornaram os carros radicalmente mais seguros, da década de 
1950 para cá, e continuam a fazê-lo. Enquanto isso, novas distrações, como as 
causadas pelos smartphones, podem ser resolvidas de maneira mais barata, sem 

recorrer a autonomia plena. 
 

Nosso caso de amor com os carros autônomos é uma forma de "chauvinismo 
tecnológico", diz Broussard. "É a ideia de que a tecnologia é sempre a mais alta e 
melhor solução, e superior a soluções cuja base sejam as pessoas." 

 
Enquanto resolvemos tudo isso, também precisaremos começar a gastar dinheiro 

pesado na reforma de nossas cidades, ciclovias e calçadas, para que os carros 
autônomos se acomodem melhor a elas. 

 
Isso teria de coincidir com a instalação de uma internet sem fio 5G robusta e 
abrangente, capaz de sustentar uma grande infraestrutura de comunicação entre 

veículos. 
 

Se cada carro dirigido por cada motorista humano for rastreado, bem como cada 
veículo autônomo, talvez seres humanos e máquinas possam dividir as estradas. 
 

Afinal, não é ficar na faixa de rodagem que é difícil, mas sim prever o que todos os 
motoristas humanos erráticos e distraídos que nos cercam podem fazer a seguir. É 

isso que tira os sonos dos programadores de computador. 
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Crítico de automóveis relata como é pilotar modelo de carro voador 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 
 

Veículos de decolagem e pouso vertical (VTOL) devem gerar mudanças 
profundas na mobilidade  
 

 
Kitty Hawk Flyer, modelo aeromóvel da Kitty Hawk; veículo pode ser testado em 
Nevada Divulgação  
 

Aeromóveis —aeros, para resumir. É assim que decidi chamar a categoria cada vez 
mais extensa de máquinas classificadas como carros voadores, o que é uma forma 

incorreta de identificar esse tipo de veículo. Ninguém está propondo carros que 
possam voar, a não ser que a pessoa pretenda jogar um Cadillac Escalade ladeira 

abaixo.  
 
Também conhecidas como veículos de decolagem e pouso vertical (VTOL), essas 

máquinas devem gerar mudanças profundas no mundo, tão logo a FAA (sigla em inglês 
para Administração Federal da Aviação) dos Estados Unidos determine como chamá-

las, como regulamentá-las, e onde autorizá-las a voar. 
 
Os ancestrais tecnológicos desses veículos são os helicópteros. Mas helicópteros são 

“ruidosos, ineficientes, poluentes e dispendiosos demais para uso em massa”, diz um 
estudo da UberAir, a divisão aeromóvel da companhia. “Aeronaves VTOL farão uso de 

propulsão elétrica, para que tenham emissões operacionais zero, e provavelmente 
serão silenciosas o suficiente para operar em cidades sem incomodar os moradores.” 
 

Um fato interessante: muitos dos pioneiros autodeclarados desse ramo —entre os 
quais Airbus, Daimler e Rolls-Royce —pensam em aerotáxis autônomos capazes de 

transportar até seis passageiros. Os aparelhos não terão controles de pilotagem a 
bordo. Os cenários de emergência supõem que um piloto humano, operando a 
máquina a distância, assuma o controle, substituindo o computador. 

 
Qual é a opinião de vocês sobre isso? Além da necessidade de estabelecer corredores 

de tráfego aéreo como os do filme “Metrópolis” e normas de etiqueta para os táxis 
voadores (os gansos terão precedência no espaço aéreo?), a aeromobilidade terá de 
superar os temores do público quanto à aviação e à inteligência artificial. 

 
É por isso que estou aqui. Como crítico de carros do The Wall Street Journal, fui 

encarregado de cruzar essa fronteira em pessoa. Sou uma das poucas pessoas a ter 
voado em um aeromóvel —no caso um modelo recreativo chamado Kitty Hawk Flyer. 
 

A máquina, que tem capacidade para uma pessoa e cabine aberta, é equipada com 
dez rotores. Foi projetada para dar a passageiros civis um primeiro gostinho de voo 

VTOL. “É um aparelho para voo recreativo”, disse Todd Reichert, diretor de engenharia 
da empresa.  
 

É preciso ser muito tacanho para não perceber o potencial da aeromobilidade. Assim, 
lá vem o Vale do Silício. A Kitty Hawk foi bancada por Larry Page, cofundador do 

Google, e é comandada pelo presidente-executivo Sebastian Thrun, que fundou a 
divisão de veículos autônomos Google X, mais tarde transformada em Waymo. 
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A FAA ainda não tem um procedimento para certificar táxis aéreos, e por isso, em 
dezembro de 2016, a equipe de desenvolvimento do Cora, táxi aéreo da Kitty Hawk, 
liderada pelo presidente-executivo Fred Reid, formou uma parceria com o governo da 

Nova Zelândia. 
 

Outras marcas apostam em mercados fora dos EUA. A Zipline —uma fabricante de 
drones cuja proposta é a entrega de suprimentos médicos a áreas remotas —optou 

por lançar seu primeiro veículo em Ruanda. A Prime Air, da Amazon, escolheu o Reino 
Unido, e a Volocopter, uma empresa de táxis aéreos apoiada pela Daimler, voará 
inicialmente em Dubai. 

 
O Kitty Hawk Flyer também está tentando voar abaixo do radar da FAA. Pesa menos 

de 100 quilos, vazio, e por isso se qualifica como avião ultraleve, a exemplo de um 
planador motorizado. Não é necessário brevê de pilotagem ou exame médico para 
pilotar o aparelho. 

 
Para evitar que suas máquinas se emaranhem em linhas elétricas, a Kitty Hawk 

estabeleceu um centro de testes à beira do lago Las Vegas, em Nevada. Os visitantes 
do centro experimental, o que me inclui, estão restritos a voar por sobre um lago do 
tamanho de um campo de futebol.  

 
A estrutura de fibra de carbono do Flyer é essencialmente uma versão expandida dos 

drones que sobrevoam áreas abertas em toda parte. Sob a cabine, há dois flutuadores, 
cada qual equipado com três rotores dorsais. Quatro outros rotores zumbem nas 
pontas de estabilizadores.  

 
São 9h30min de uma manhã de verão. A temperatura é de 36 graus, o sol é forte e o 

céu é de um azul cristalino, com pouco vento. Passei por uma sessão de treinamento 
pré-voo com duas horas de duração. 
 

 
 Flyer, modelo de carro voador da Kitty Hawk; software do veículo inclui limites 

paramétricos severos para evitar movimentos inseguros - Divulgação  
 

Agora estou esperando no posto de pilotagem, cercado até o pescoço de rotores de 
fibra de carbono. Meu coração bate forte embaixo da camisa de tecido sintético que 

os treinadores me deram, com uma camada de tecido protetor na área do peito, caso 
uma lâmina de rotor decida escapar. 
 

O Flyer está posicionado em uma doca flutuante, que serve como plataforma de pouso. 
Tenho dois controles nas mãos: à esquerda, uma alavanca que mexo para cima e para 

baixo com o dedão, para controlar a altitude. À direita, um joystick como os da 
Nintendo, para controlar a direção. O posto de pilotagem apresenta zero instrumentos. 
 

Pelo intercomunicador, ouço a instrutora Brittney Miculka e os controladores de voo. 
Demora apenas um minuto para verificar a lista de segurança pré-decolagem: “Correia 

do capacete presa?” Eu, em minha melhor imitação de um piloto de teste da Nasa: 
“Afirmativo, Brittney”.  
 

Em alguns segundos, o sistema de controle de voo e o GPS entram em funcionamento. 
São segundos longos e silenciosos, na cabine de uma aeronave experimental à qual 

estou amarrado usando trajes de bondage, e esperando que tudo corra bem.  



Brittney libera a decolagem e me instrui a mover a alavanca de movimento vertical 
até que o rotor número 1 comece a girar, e a depois a libere. O rotor número 1, à 
direita, começa a zumbir como um cortador de grama. Depois de um momento, os 

outros nove rotores começam a zumbir, como uma revoada de cortadores de grama. 
 

O Flyer ruge alto, e eu sinto que ele começa a perder peso por sob meus quadris, e a 
tremular ao vento gerado por seus rotores. Agora estou voando —flutuando, na 

verdade —dois metros acima do lago. 
 
“Vire à direita, 90 graus”, diz Brittney. Meu polegar segura o controle direcional e o 

empurra para a direita por três segundos. O Flyer gira suavemente. “Agora voe para 
a frente”. 

 
Imperceptivelmente, os cinco rotores frontais se desaceleram, os cinco traseiros se 
aceleram e o aparelho se inclina para a frente. “Agora pare.” Os rotores frontais se 

penduram no ar com mais firmeza.“Nova curva de 90 graus, por favor. De novo à 
frente. Bom”. 

 
Qual é a sensação? O impulso dos rotores para baixo supera a gravidade, mas sem 
causar a sensação de que eu esteja pendurado e à beira de uma turbulência. O Flyer 

causa uma sensação mais estável que um helicóptero e dá a impressão de que está 
suspenso. O software que estabiliza o Flyer inclui alguns limites paramétricos severos, 

para evitar movimentos inseguros com o veículo e manobras arriscadas.  
 
Você quer saber se essa nova dimensão do movimento humano é divertida? 

Assustadora? Vai funcionar? Sim, é divertida, mas não vou me contentar enquanto a 
não ser que veja bigas aéreas como essa disputando corridas no céu de Manhattan. 

É assustadora? Nem um pouco. Honestamente, a máquina parece pronta.  
 
Os aeros parecem ser uma boa ideia, em termos estratégicos? Todos os veículos 

autônomos de pesquisa em voo no planeta parecem funcionar bem, em princípio, mas 
se a aeromobilidade quer mudar de passo, precisa de uma bateria melhor. 

 
No momento, isso parece depender da tecnologia da química solid-state, que deve ter 
densidade energética três ou quatro vezes maior que a das baterias de lítio. Quando 

chegará esse futuro? 
 

As baterias, dentro de uma década. E dez anos parecem ser o prazo para que a FAA 
resolva seus problemas regulatórios. A verdade é que os aeromóveis já funcionam 
muito bem. É só o papel que os mantêm em terra.  

 

Tabela de frete provoca aumento nas importações brasileiras de cereais 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Frete do país vizinho compensa a subida do preço por causa do valor do dólar  
 Além de trazer desajustes na formação interna de preços, a imposição da tabela de 
fretes pelo governo está provocando um aumento na importação brasileira de 

alimentos. 
 

Nos dois últimos meses, o Brasil importou 278 mil toneladas de cereais do Paraguai, 
um volume 46% superior ao de igual período de 2017. 
 

Este deveria ser um período de queda nas compras externas, principalmente devido à 
acelerada alta do dólar. O frete do país vizinho, porém, compensa parte dessa 

importação. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2018/09/tabela-de-frete-provoca-aumento-nas-importacoes-brasileiras-de-cereais.shtml


A avaliação é de Vlamir Brandalizze, da Brandalizze Consulting, de Curitiba. "O 
mercado se reinventa e sempre vai achar uma saída para essas situações impostas", 
diz ele. 

 
Arroz e milho estão na lista dos importados do país vizinho. No caso do arroz, São 

Paulo e Minas Gerais se beneficiam mais, uma vez que, além do frete menor, pagam 
menos imposto na circulação interna das mercadorias. 

 
Dos produtos importados, o arroz é um dos que mais preocupam. As compras dos 
países vizinhos não deverão impedir uma aceleração dos preços internos já nas 

próximas semanas, segundo o analista da Brandalizze. 
 

A alta do cereal vai chegar ao bolso dos consumidores e à inflação. A elevação do dólar 
não dificulta a entrada de arroz do Paraguai, mas facilita as exportações. O cereal 
brasileiro fica mais atrativo no exterior exatamente quando se inicia a entressafra e a 

oferta está mais escassa. Brandalizze prevê exportação de pelo menos 1,2 milhão de 
toneladas do cereal nesta safra --10% da produção. 

 
O valor atual do dólar permite vendas externas de arroz a R$ 50 por saca nas regiões 
próximas ao porto de Rio Grande (RS). Esse valor deverá provocar um efeito cascata 

no estado, cujos preços vão de R$ 43 a R$ 45 atualmente, dependendo da região. 
 

Além disso, a indústria poderá antecipar as compras para o final de ano, prevendo 
redução na área a ser dedicada ao cereal na próxima safra.A rentabilidade maior da 
soja ajuda nessa redução de área, que deverá cair para 1,9 milhão de hectares no 

país. Se confirmada, "será a menor em muitas décadas", diz ele. 
 

A queda deverá ocorrer também em várias regiões produtoras do Rio Grande Sul, líder 
nacional na produção do cereal. 
 

A previsão do analista é que os gaúchos semeiem arroz em uma área de 1,05 milhão 
de hectares e colham 7,5 milhões de toneladas. Na safra anterior, a área foi de 1,1 

milhão de hectares, e a produção, de 8 milhões de toneladas. 
 
Açúcar A produção mundial superou em 10 milhões de toneladas o consumo nesta 

safra 2017/18, que se encerra neste mês. A estimativa é do Rabobank, banco 
especializado em agronegócio. 

 
Novo superávit  A safra que se inicia no próximo mês, e termina em setembro de 
2019, terá novamente uma produção mundial maior do que o consumo. Desta vez, de 

4,5 milhões de toneladas. 
 

Opostos O superávit mundial se deve basicamente à produção da Índia, que atingiu 
35 milhões de toneladas. O volume compensa a queda de produção no Brasil, que 

ficará em 28 milhões. 
 
Bem abaixo As exportações de milho, se mantida a tendência até agora, deverão 

somar 3,2 milhões de toneladas neste mês. Em setembro de 2017, o volume foi de 
5,9 milhões, segundo a Secex. 

 

Alta do frete custará R$ 1 bi ao comércio 

18/09/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O reajuste médio de 5,5% na tabela do frete anunciado há duas semanas vai custar 

R$ 1,09 bilhão ao comércio brasileiro até o fim deste ano, segundo cálculo da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) obtido com 
exclusividade pelo Estadão/Broadcast.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alta-do-frete-custara-r-1-bi-ao-comercio/


O resultado deve ser um achatamento da margem de lucro dos negócios. Diante do 
cenário de atividade econômica fraca, os comerciantes não terão espaço para repassar 
a elevação do custo com transportes aos preços das mercadorias vendidas aos 

consumidores, avaliou Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica da CNC.  
 

“A grande consequência é o sacrifício da margem, investimentos mais fracos e menos 
contratações de funcionários”, diz Bentes. “Alguns comerciantes vão acabar 

repassando para os preços, mas outros não vão conseguir e vão ter que sacrificar 
margem. Isso vai afetar a recuperação, a abertura de lojas e a geração de vagas. Tudo 
fica mais lento com esse gatilho de custo do comércio.”  

 
Os gastos com serviços de frete representam 10,5% das despesas anuais do comércio, 

mas em alguns segmentos a logística supera 20% dos custos totais do negócio. As 
atividades mais penalizadas serão as atacadistas de matérias-primas, de combustíveis 
e de alimentos.  

 
“Realmente nesse momento de capacidade ociosa muito elevada na economia isso 

tende a diminuir o repasse para os preços ao consumidor”, diz José Ronaldo de Castro 
Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). “Temos que ver se essa medida será duradoura ou não. 

Pode ser que o próximo governante faça alguma alteração, ainda não sabemos se 
haverá manutenção dessa medida.”  

 
A nova tabela com os valores mínimos do frete em todo o território nacional, divulgada 
no último dia 5, corrige a primeira versão editada em 30 de maio para atender a uma 

das principais exigências feitas pelos caminhoneiros durante a greve que bloqueou 
estradas pelo País ao longo de onze dias no fim de maio. O cálculo da CNC considera 

apenas a última elevação na tabela do frete e não prevê novos aumentos até o fim de 
2018.  
 

“Como o comércio está no fim da cadeia, o custo é acumulado: a mercadoria já chega 
com preço mais elevado, que vem desde o fornecedor primário (produtor agrícola ou 

industrial)”, ressaltou Bentes.  
 
No comércio atacadista, as despesas com a logística de mercadorias têm uma 

participação maior nos custos das empresas, de 15,4%. No varejo, o frete responde 
por 6% dos custos, enquanto no comércio automotivo o peso é de 5,1%. No comércio 

atacadista de combustíveis e lubrificantes, o transporte responde por 23% dos custos.  
 
O empresário Guilherme Neves, de 52 anos, conta que paga de frete 10% do valor 

das mercadorias que vende. Dono de uma loja de produtos artesanais no principal polo 
comercial popular do centro do Rio, ele vende de queijos mineiros a doces 

pernambucanos.  
 

“Tenho um acordo com outros 20 comerciantes da região, juntamos a encomenda e 
pagamos o preço do frete por unidade, se fosse por peso seria pior. Mesmo assim, 
pagar 10% de frete é coisa para caramba. O pequeno comerciante se lasca todo.”  

 
A CNC estima que as despesas com frete somaram R$ 50,7 bilhões em 2017 

considerando todas as empresas comerciais brasileiras, sendo R$ 35,0 bilhões no 
comércio atacadista, R$ 13,6 bilhões no varejista e R$ 2,2 bilhões no automotivo.  
 

Ainda que nenhum outro reajuste seja autorizado na tabela até o fim deste ano, o 
impacto dos gastos adicionais com fretes corresponderá a um acréscimo final de 0,6% 

nas despesas totais do comércio em 2018.  
 
 

 



Fusca já morreu e ressuscitou três vezes no Brasil 

18/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-09-2018) 
 

A Volkswagen anunciou que vai parar de produzir o Fusca atual no México. Contudo, 
o adeus é sempre um até breve para o modelo.  

 
O carro já deixou de ser vendido ou produzido no Brasil em outras oportunidades, mas 

acabou voltando depois.  
 

 

Krause & Johansen/Divulgação 

 

 

Volkswagen anuncia a volta do Fusca, em 1993 

   

A primeira vez foi em 1986, quando a Volkswagen decidiu dar mais atenção ao 

compacto Gol. Naquela época, o Fusca já acumulava 36 anos de comercialização no 
país. As primeiras unidades foram trazidas em 1950, ano em que o "besouro" chegou 

ao porto de Santos em um pequeno lote importado pela companhia Brasmotor.  
 
A Volkswagen preparou uma edição especial de despedida chamada Última Série. 

Foram produzidas 850 unidades pintadas em tons metálicos. No anúncio final, a 
montadora dizia: "Às vezes o avanço tecnológico de uma empresa não está no que ela 

faz. Mas no que deixa de fazer".  
 
Contudo, o carro voltou. Em 1993, em meio a pedidos de redução de impostos feitos 

pela indústria automotiva, o presidente Itamar Franco (1930-2011), que assumiu após 
o impeachment de Fernando Collor, teve um desejo pessoal atendido.  

 
Itamar era fã do Fusca e sugeriu que voltasse a ser fabricado. Em uma manobra fiscal, 
o carro foi incluído entre os modelos populares –embora não tivesse motor 1.0– e 

retornou à linha de montagem em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo).  
 

A Volkswagen ainda produzia a Kombi, além de fabricar partes do Fusca para reposição 
e exportação. O ferramental estava lá, então era possível trazer de volta ao mercado 
um carro considerado ultrapassado sete anos antes.  

 
O sucesso do passado não foi revivido: em 1996, o Fusca morreu pela segunda vez no 

Brasil. A Série Ouro marcou o fim da produção e das vendas.  
 
A Volks, porém, já tinha novos planos para o carro. Em 1994, o Concept 1 foi 

apresentado no Salão do Automóvel de Detroit. Era um protótipo que se inspirava nas 
linhas do modelo original, mas construído sobre a plataforma do Golf. O carro chegou 

ao mercado quatro anos depois, batizado de New Beetle.  
 

No Brasil, a estreia ocorreu em novembro de 1999. O novo Fusca era feito na cidade 
de Puebla (México), tinha motor 2.0 dianteiro e custava R$ 53,8 mil. Na mesma época, 
um Gol 1.0 Special era vendido por R$ 13,5 mil.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1981892-fusca-ja-morreu-e-ressuscitou-tres-vezes-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/03/1962085-volkswagen-completa-65-anos-no-brasil-e-confirma-lancamento-de-utilitarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/06/1972699-ha-84-anos-porsche-assinava-contrato-com-hitler-para-desenvolver-o-fusca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/06/1972699-ha-84-anos-porsche-assinava-contrato-com-hitler-para-desenvolver-o-fusca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/banco-de-dados/2018/02/ha-25-anos-np-anunciou-volta-do-fusca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/especial/2018/salao-de-detroit/


O New Beetle foi vendido no país até 2010 e saiu de linha sem alarde. Embora 
simpático, o carro não tinha o preço nem o carisma do original.  
 

No final de 2012, o modelo renascia pela terceira vez no Brasil com preço a partir de 
R$ 76,6 mil. O nome Fusca estava de volta: a Volkswagen resolveu batizar o carro 

com os apelidos que recebeu mundo afora. Era Beetle nos EUA, Kafer na Alemanha, 
Coccinelle na França e Carocha em Portugal.  

 
A plataforma era novamente a mesma usada no Golf da época. O motor 2.0 turbo 
(211 cv) fazia o carro chegar a 100 km/h em 7,1 segundos. Um fusquinha 1.200 

original dos anos 1960 demorava cerca de 40 segundos para atingir a mesma 
velocidade.  

 

 

Divulgação 

 

 

Volkswagen Beetle Final Edition, a última série do Fusca que está sendo lançada nos 
Estados Unidos 
 

O modelo turbinado que foi vendido no Brasil até 2017 é o mesmo que agora deixa de 
ser definitivamente produzido no México. A série Final Edition lançada nos EUA pode 
ser pintada nas cores bege ou azul. Custa a partir de US$ 23 mil (R$ 95,9 mil) e 

mantém o motor 2.0 turbo.  
 

As vendas devem se estender até o primeiro semestre de 2019, sem previsão de 
chegada oficial ao mercado brasileiro. Mas não será surpresa se o Fusca "reencarnar" 
novamente em alguns anos e retornar às lojas do país para mais uma temporada na 

terra.  
 

Secex ajusta importação de autopeças 

18/09/2018 – Fonte: DCI (publicado em 17-09-2018) 
 

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) publicou, no Diário Oficial da União desta segunda-feira 

(17) a Portaria 49 que altera norma sobre comércio exterior.  
 
Os ajustes foram na habilitação para importação de autopeças destinadas à produção 

de máquinas agrícolas e rodoviárias com redução do imposto de importação.  
 

Agora, as empresas deverão apresentar declaração firmada por representantes legais 
afirmando que mais de 25% do seu faturamento líquido anual é decorrente de venda 
de bens de sua produção destinados à fabricação de produtos automotivos. 

 

Rota 2030 traz novos desafios e oportunidades à indústria 

18/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 17-09-2018) 
 

Se aprovado, o Rota 2030 garantirá à indústria automotiva um novo horizonte para 
o planejamento das empresas que atuam no Brasil, trazendo benefícios importantes 
ao mesmo tempo em que trará novos desafios. Essa foi uma das premissas 

apresentadas pelos palestrantes que conduziram uma avaliação da configuração atual 
da nova política industrial durante o VI Workshop Legislação Automotiva, realizada por 

Automotive Business na segunda-feira, 17, em São Paulo. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/09/icone-do-design-retro-fusca-tem-fim-anunciado-pela-volkswagen.shtml
https://www.dci.com.br/industria/secex-ajusta-importac-o-de-autopecas-1.741194
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28057/rota-2030-traz-novos-desafios-e-oportunidades-a-industria


 
Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford e da Anfavea, abre os trabalhos de 

workshop para debater a legislação do Rota 2030 (Foto: Luis Prado) 
 
 

O vice-presidente da Ford América do Sul e também primeiro vice-presidente da 
Anfavea, Rogelio Golfarb, abriu os trabalhos do evento com uma análise geral da nova 

política industrial.  
 
Para ele, há vários aspectos positivos que devem ser notados, como a própria definição 

da estrutura regulatória que ajudará a criar um novo horizonte para o planejamento 
da indústria no longo prazo, além de uma clara definição de requisitos mínimos para 

a venda de veículos no País, o que gera equilíbrio e segurança comercial.  
 
Segundo Golfarb, tudo o que contempla o Rota 2030 está em compatibilidade com a 

Organização Mundial do Comércio e não deve gerar novos imbróglios como foi no 
Inovar-Auto. 

 
Outro ponto positivo destacado por ele foi a flexibilidade que as empresas terão de 
decidir sobre a adesão em investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

 
Embora seja, em tese, uma opção positiva do ponto de vista tecnológico ou de avanço 

industrial, Golfarb lembra que esta é uma decisão de negócio e que só cabe às próprias 
empresas decidirem sobre sua efetivação. 
 

Uma mudança importante prevista no Rota 2030 é o redirecionamento da receita 
gerada com a alíquota de 2% aplicada no regime ex-tarifários: programa que reduz 

de forma temporária o imposto de importação de produtos, na sua maioria 
componentes, que não têm produção local.  

 
“O que mudou é como vão usar o recurso: antes, ia para o cofre do governo, agora 
será possível fazer uma aplicação desse montante. O importante é fazer algo produtivo 

com ele, como atividades e parcerias de P&D dentro da cadeia”, comenta Golfarb. 
 

O conselheiro do Sindipeças, Gábor Deák, aponta que desta vez alguns benefícios 
também se estendem para a cadeia de autopeças, como o incentivo fiscal a partir do 
comprometimento com investimentos em P&D, diferente do Inovar-Auto, que só 

beneficiou as montadoras. Por outro lado, ele diz que ainda há aspectos faltantes na 
nova política, como a simplificação tributária para o setor, inclusive para veículos 

elétricos. 
 
Também há uma preocupação com a urgência de implementação da inspeção veicular 

e na sequência, da implementação de um programa de renovação de frota. Além disso, 
Deák alerta para os desafios disruptivos que a cadeia começa a enfrentar com a 

transformação do cenário para novos modelos de mobilidade do futuro. 
 
“É importante se perguntar como as empresas se adequam aos novos tempos e como 

prepará-las? Como dizer para uma companhia: ‘mude seu produto, seu core-business, 
invista’, se ainda há um cenário de baixas receitas por causa da crise? E como preparar 

novos profissionais com qualificação adequada e especializada em robótica digital?”, 
provoca. 
 



 
O conselheiro do Sindipeças, Gábor Deák, analisa o Rota 2030 sob a 

perspectiva do setor de autopeças (Foto: Luis Prado) 
 

Outro aspecto abordado por ele é o que se refere aos veículos pesados no Rota 2030, 
que não deve ter contemplações na primeira fase (primeiros cinco anos a partir de 
2019).  

 
Segundo ele, certamente o segmento terá novidades principalmente no quesito de 

eficiência energética na segunda fase, portanto, depois de 2023, mas o segmento já 
faz parte dos benefícios fiscais, porque também incorporam investimentos em P&D. 
 

Já o consultor e diretor da Bright Consulting, Paulo Cardamone, destaca avanços em 
aspectos importantes abordados pelo Rota 2030 e entre elas cita a nova tabela de 

eficiência energética, ainda em discussão na comissão mista da Câmara e do Senado.  
 
O que já se sabe é serão três diferentes curvas de para classificação: uma para 

automóveis, outra para SUVs e a terceira para picapes médias. O target de qualificação 
e metas incentivadas serão de um e de dois pontos porcentuais. As metas para 2022 

já estão negociadas, enquanto as metas para os ciclos seguintes ainda serão definidas. 
 

A exigência de um porcentual da receita bruta 100% para P&D, com recuperação de 
10% em IR e CSSL, que vale tanto para montadoras quanto para empresas 
fornecedoras da cadeia de autopeças é também destacado pelo consultor.  

 
Considerado um dos grandes avanços da política industrial, ele destacou o impulso 

que o Rota 2030 dará na adição de itens de segurança veicular, que preveem mais de 
quinze tecnologias de assistência e segurança ativa com uma evolução progressiva da 
adição de tecnologia a partir de 2022. Tais metas também garantirão mais incentivos 

em um ponto porcentual. 
 

Cardamone ilustrou ainda que há pontos críticos não atacados no Rota 2030: a 
participação da receita de autopeças, que teve queda de 50% nos últimos 15 anos, a 
desigualdade de desempenho entre empresas do tier um e os elos mais baixos da 

cadeia, e o que ele chamou de incapacidade da indústria nacional em atender a 
evolução tecnológica. 

 
“O grande benefício é que a legislação continua e neste caso sempre há duas 
possibilidades: o desejável e o possível, o Rota 2030 se configura como possível”, 

disse. 
 

 
O consultor Paulo Cardamone abrange os aspectos do Rota 2030 e suas 

condições mais importantes (Foto: Luis Prado)  
 

 
 



Rota 2030 deixa ao menos 63 autopeças de fora dos incentivos 

18/09/2018 – Fonte: DGABC  
 

 
Especialistas pontuam necessidade de ajuste para incluir firmas que empregam 13.612 

pessoas no Grande ABC 
 

Programa do governo federal de incentivo à indústria automotiva, o Rota 2030 pode 
deixar de fora o setor de autopeças, representado por pelo menos 63 empresas, que 
mantêm 13.612 trabalhadores na região, de acordo com levantamento do Sindipeças 

(Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores) 
realizado a pedido do Diário. 

 
A iniciativa, que teve o seu lançamento oficial adiado mais uma vez, prevê a inclusão 
de empresas do ramo automotivo que investirem em P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), o que, segundo os especialistas, não é suficiente para fomentar a 
cadeia, uma vez que essas firmas ainda sentem os impactos da crise econômica e não 

têm recursos para modernizar a produção, conforme o requisito para usufruir do 
programa nacional. 
 

Segundo dados da entidade, as 63 unidades empresariais (chamadas assim porque 
uma empresa pode ter mais de uma planta na região) associadas ao Sindipeças 

representam 10,9% das autopeças brasileiras em 2017 (582). Em 2011, elas 
somavam 97 e equivaliam a 13% do total do País (749). De lá para cá, portanto, houve 
redução de 35,05%. O menor número registrado foi em 2016, com 57 empresas no 

Grande ABC e 590 no Brasil. 
 

Segundo o assessor executivo da presidência do Sindipeças, Gábor Deák, o 
investimento vem sendo, aos poucos, retomado no segmento, mas será necessário 

esperar até 2023 para recuperar o tudo que foi perdido na produção de veículos. 
 
“Entramos em outra década perdida (em 1990, as empresas também sofreram com a 

abertura da economia e a possibilidade de as multinacionais adquirirem peças em 
outros países). Lembro dos números de 2015 e 2016, quando tivemos grande número 

de empresas passando por recuperação judicial. Isso agora está entrando nos eixos”, 
afirmou Deák, em workshop da Automotive Business, que reuniu representantes e 
especialistas do assunto para debater a legislação automotiva, incluindo diversos 

pontos do Rota 2030. 
 

Para ele, aspectos importantes como a simplificação da tributação do setor, a 
implementação de programa de inspeção veicular em todo o País e, na sequência, um 
de renovação da frota, ajudariam a fomentar o setor de autopeças. Atualmente, o Rota 

oferece incentivo às autopeças somente caso haja investimento em P&D. “O Rota 2030 
é necessário, mas não é suficiente. Ele favorece série de circunstâncias no setor, mas 

não é o suficiente para todos os problemas. Hoje não temos o Inovar-Auto (programa 
antecessor que vigorou até dezembro) e nem o Rota”, definiu Deák. 
 

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Wagnão, 
pontuou que as empresas têm dificuldade para se manter após o grosso da crise, e 

que para reverter o cenário seria necessário o desenvolvimento de política industrial 
para todo o setor que incentivasse a compra de peças fabricadas no País.  
 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/2929851/rota-2030-deixa-ao-menos-63-autopecas-de-fora-dos-incentivos
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2929851/rota-2030-deixa-ao-menos-63-autopecas-de-fora-dos-incentivos


“Elas têm deixado de arcar com obrigações legais e há dificuldades em buscar 
empréstimos que poderiam salvá-las da necessidade de movimentar o capital de giro. 
Muitas vezes, a firma está cheia de pedidos para produção, mas não tem capital de 

giro. E sem a certidão negativa elas ficam sem capital, não conseguem se sustentar, 
precisam comprar matéria-prima à vista e só conseguem comprar mais caro, virando 

bola de neve”, disse. 
 

O economista e professor coordenador do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, 
Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), 
Jefferson José da Conceição, pontuou que as autopeças foram as que mais sofreram 

durante a crise.  
 

“É um segmento muito importante porque mantém a figura do empresário brasileiro. 
As montadoras são multinacionais e conseguem trabalhar sua organização na 
produção com estudo de câmbio. Se perdem aqui, podem ganhar nas matrizes e 

injetar dinheiro aqui. As autopeças não têm isso. Se a economia vai mal, elas também 
perdem escala e rentabilidade”, afirmou. 

 
 
Publicação oficial do programa ainda gera preocupação 

Mesmo com o anúncio do Rota 2030, na forma de MP (Medida Provisória), o decreto 
que oficializa o programa ainda não foi publicado oficialmente no DOU (Diário Oficial 

da União). Isso só deve acontecer na primeira quinzena de janeiro de 2019, após o 
prazo já ter sido adiado em 120 dias. 
 

De acordo com o diretor de estratégia da Bright Consulting, Paulo Cardamone, o 
período eleitoral acaba influenciando na indefinição, o que é preocupante. “Se não 

aproveitarmos essa oportunidade, vai haver perda de esforços de dois anos de 
trabalho. A medida provisória precisa ser regulamentada. Incertezas não faltam.” 
 

O Rota 2030 ainda precisa passar por análise de comissão mista que vai analisar 81 
emendas ao texto, para seguir para a Câmara e o Senado. Apenas após este processo 

ele estará oficialmente implantado. “Não podemos depender apenas do Rota para 
sermos competitivos.  
 

O custo para se produzir no País ainda é um problema para a nossa competitividade. 
Atualmente, o cenário é difícil. O câmbio alto, aparentemente, é bom para a 

exportação, mas não volátil, como está atualmente. Isso sem falar na situação da 
Argentina, que corresponde a 70% das nossas operações”, afirmou o vice-presidente 
de estratégia, comunicação e relações governamentais da Ford para a América do Sul, 

Rogelio Golfarb, durante o evento. 
 

Principais itens de segurança previstos no Rota 2030 serão incorporados 

depois de 2023 

18/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 17-09-2018) 
 

 
 

O diretor de assuntos regulatórios da FCA para a América Latina, João Irineu 
Medeiros, mostra o que o Rota 2030 prevê para a segurança veicular no curto, 

médio e longo prazos (Foto: Luis Prado) 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28061/principais-itens-de-seguranca-previstos-no-rota-2030-serao-incorporados-depois-de-2023
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Componentes que podem minimizar atropelamentos, colisão entre veículos e 
contra obstáculos vêm na segunda fase do programa  
 

Um dos principais avanços do Rota 2030 será o incentivo para empresas que adotarem 

em seus veículos itens de segurança, sejam eles ativos ou passivos. Pelo desenho 
atual da nova política industrial, que ainda se encontra em análise na Comissão Mista 

formada por representantes da Câmara e do Senado, estão previstas pelo menos dez 
diferentes tipos de equipamentos capazes de reduzir ou mesmo evitar acidentes no 
trânsito. No entanto, aqueles que podem ter maior eficácia nos tipos de acidentes mais 

comuns no Brasil só serão exigidos na segunda fase do programa, depois de 2023.  
 

A informação partiu do diretor de assuntos regulatórios e compliance da FCA para a 
América Latina, João Irineu Medeiros, durante o VI Workshop Legislação Automotiva, 

realizada por Automotive Business na segunda-feira, 17, em São Paulo. 
 
O Rota 2030, que traz previsibilidade no longo prazo, é dividido em três fases de cinco 

anos cada: se aprovado, a primeira começa em 2019 e vai até 2023. Para esta primeira 
fase, estão previstos equipamentos como luz de rodagem diurna (DRL), aviso de 

frenagem de emergência, aviso de não afivelamento do cinto (SBR), todas 
relacionadas a segurança ativa. 
 

E só depois dessa primeira fase é que estão previstas a entrada de itens de segurança 
de segurança passiva, como forma de minimizar ou mesmo evitar impactos de colisão 

ou atropelamentos, que são os tipos mais comuns no Brasil. Os itens a serem adotados 
foram elencados a partir dos dados alarmantes sobre acidentes rodoviários no País. 
 

Dados da Organização Mundial da Saúde e citados por Medeiros mostram que o Brasil 
tem uma das maiores taxas de mortes no trânsito do mundo, de 23,4 por 100 mil 

habitantes, o dobro de países como Chile, México e Argentina, por exemplo, motivo 
que chamou a atenção do G4, um dos seis grupos de trabalho que se debruçaram para 
definir as normativas do Rota 2030 ao longo dos 18 meses de discussão iniciados no 

segundo trimestre de 2017. 
 

Nas rodovias, a principal causa de acidentes fatais é colisão entre veículos em 
movimento, índice que chega a 54% do total de ocorrências registradas pela Polícia 
Federal. Enquanto isso, em trechos urbanos a principal causa de fatalidade são os 

atropelamentos. 
 

“Foi com base nesta tipologia de acidentes recorrentes no Brasil que foi feita a proposta 
do road map de segurança veicular no Brasil, que determina o que deve ser adotado 
como item de segurança no curto, médio e longo prazos. A fase dois terá o maior 

impacto para os veículos”, afirma Medeiros. 
 

Visando a problemática dos atropelamentos, foi proposta a adoção de itens que visam 
a proteção do pedestre a fim de reduzir as fatalidades e ferimentos dos mesmos em 
caso de atropelamentos.  

 
O executivo cita equipamentos como capô em alumínio para melhor absorção de 

energia (do impacto), absorvedor de energia frontal para para-choque frontal, barra 
de proteção e crash box que proporcionam estruturas capazes de absorver a energia 

do impacto, minimizando os danos ao atropelado. Outra medida é a adoção do aviso 
de marcha a ré com sensores e/ou câmera. 
 

Visando as colisões entre veículos, foram propostas as adoções de sistema de 
frenagem de emergência autônoma e aviso de saída de faixa no quesito colisão contra 

outros veículos, que segundo o executivo, ainda requerem estudos para adaptá-los às 
condições brasileiras de trânsito. 
 



Já para colisões com objetos, estão designados sistemas que minimizem os impactos 
causados por colisões laterais de poste, como airbag de cortina, airbag lateral (abaixo 
da cortina), reforços e alargamentos da coluna B e da carroceria para inserção do 

airbag lateral, além de novos tipos de bancos. 
 

Segundo Medeiros, algumas tecnologias requerem altos investimentos ao mesmo 
tempo em que serão necessárias modificações estruturais dos veículos. 

 
Ele acrescenta que a previsão do que adota no Brasil para elevar a segurança veicular 
no Brasil foi pensado com base no road map da ONU, no qual ainda estão em curso 

diversas discussões sobre a harmonização de alguns requisitos 
 

“É um desafio, porque não é necessário copiar, mas ter referências é importante para 
fazer a leitura dos acidentes e adaptar essas tecnologias para a realidade local”, afirma 
Medeiros. 

 
Ele acrescenta que também há desafios para a engenharia brasileira, incluindo a cadeia 

de sistemistas, que devem avaliar o que é possível trazer para a indústria nacional 
(em termos de produção local).  
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NSK passa a fornecer rolamentos de roda do Toyota Yaris 

18/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 17-09-2018) 
 
Parceria com montadora resultou em investimento na linha de produção e 

abertura de turno  
 

A NSK Brasil foi escolhida pela Toyota como nova fornecedora global dos rolamentos 

de roda de terceira geração do Yaris. Para atender aos requisitos da montadora, a 
NSK fez algumas mudanças na linha de manufatura. Trouxe uma nova máquina do 
Japão e abriu um turno extra de produção em sua fábrica, em Suzano (SP). 

 
Os rolamentos de terceira geração (chamados HUB III) têm cubo e manga de eixo 

incorporados ao conjunto. Por isso permitem instalação mais simples e rápida. Outra 
particularidade é a integração do sensor de velocidade, que, além dos freios ABS, 

possibilita a aplicação de recursos como controles eletrônicos de tração e estabilidade, 
sistema de auxílio de frenagem de urgência e distribuição eletrônica da força de 
frenagem.  

 

BYD já roda com mais de 100 automóveis no Brasil 

18/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 17-09-2018) 
 
Minivan T3 e sedã E5 vêm sendo utilizados por diferentes companhias  

 
A fabricante de veículos elétricos BYD já tem mais de 100 automóveis rodando no 

Brasil. Os veículos são trazidos da china. Companhias como DHL, Nestlé, Schneider 
Electric, CCR, Teleperformance e TLP vêm utilizando perto de 40 unidades da minivan 
T3. 

 
A BYD também trouxe cerca de 70 sedãs E5, de porte médio. Philip Morris, Algar 
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Telecom, Aldo Solar, Cemacon e Solaris utilizam o veículo. O leasing operacional é a 
forma mais comum de aquisição.  
 

“Em regra os clientes gastavam R$ 3 mil por mês em média somente com combustível. 
Agora desembolsam R$ 4 mil/mês, o que já inclui o leasing operacional”, afirma o 

diretor de marketing da BYD, Adalberto Maluf. 
 

O executivo recorda que a guarda municipal de São José dos Campos (SP) adotou 
recentemente 29 unidades do sedã E5 (100% da frota) e a companhia energética Enel, 
outros dois.  
 

“Além do carro oferecemos a infraestrutura de recarga, com os painéis 

solares produzidos por nós aqui no Brasil”, diz Adalberto Maluf. 

 
A BYD também expande sua atuação com os ônibus elétricos. “Hoje estamos em sete 

cidades e caminhamos para dez até o fim do ano”, estima o diretor de marketing. A 
empresa vem produzindo em Campinas chassis de piso alto ou piso baixo e deve 

terminar 2018 com 60 unidades fabricadas.  
 

Volvo XC60 híbrido já teve 50 unidades negociadas na pré-venda 

18/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 17-09-2018) 
  

 
Volvo pretende trazer até o fim do ano 200 unidades do XC60 T8, versão 

híbrida de seu carro mais vendido 
Em 2019 montadora deverá vender no Brasil um novo modelo 100% elétrico  

 
 
A ação de pré-venda da versão híbrida do utilitário esportivo Volvo XC60 já teve 50 

unidades negociadas. A informação foi confirmada pelo presidente da Volvo Cars do 
Brasil, Luis Rezende.  

 
“Deveremos trazer 200 unidades para o País até o fim do ano. Talvez faltem carros de 
novo, como ocorreu com o XC40”, disse o executivo durante o primeiro dia do 

Congresso da Mobilidade Elétrica (que ocorre no Transamérica Expo Center). 
 

Para 2019 Rezende quer trazer o primeiro carro 100% elétrico da montadora, ainda 
não apresentado na Europa. “O processo de homologação desses carros é mais rápido, 

cerca de dois meses”, afirma.  
 
Por causa do modelo elétrico e de seus híbridos do tipo plug-in a Volvo investirá em 

infraestrutura de recarga em locais como shopping centers, mas, segundo Rezende, a 
empresa também considera a implantação futura de corredores elétricos, assim como 

fez a BMW em parceria com a EDP a partir de um investimento de R$ 1 milhão (aqui).  
 

Toyota prepara novo investimento produtivo no Brasil 

18/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 17-09-2018) 
 

A Toyota vai anunciar um investimento em pouco mais de uma semana como 
desdobramento do Rota 2030. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
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Serviços (MDIC), o CEO da montadora, Steve St. Angelo, e o secretário Igor Calvet, 
do MDIC, assinaram um memorando de entendimento no Japão. 
 

 
Em Toyota City, no Japão, Steve St. Angelo (esq.) e Igor Calvet assinam 

memorando de entendimentos 
 

 
O diretor de assuntos governamentais da Toyota, Ricardo Bastos, afirmou que se trata 
de um investimento produtivo, mas não para a montagem do carro híbrido flex Prius, 

embora estudos de viabilidade de investimento nessa tecnologia façam parte do texto 
do documento, entre outros pontos.  

 
Também não será em São Bernardo do Campo (SP). Faria sentido algo para Indaiatuba 
(SP), que neste mês completa 20 anos e tem de se preparar para a próxima geração 

do Corolla, que utiliza outra plataforma (TNGA). Pode-se até pensar em um novo 
modelo, já que a unidade só montou o Corolla (e por algum tempo sua versão perua, 

Fielder) desde a inauguração. E a fábrica de motores de Porto Feliz (SP), que ainda 
não começou a produzir os motores 1.8 e 2.0, também poderá receber algum aporte.  
 

Na semana passada, o MDIC realizou uma missão no Japão com Igor Calvet e os 
secretários Rafael Moreira e Thaíse Dutra. Eles se reuniram com executivos de 

montadoras e de outras empresas e representantes do governo japonês. Lá foram 
apresentados o conteúdo do Rota 2030 e a agenda brasileira da indústria 4.0. 
  

“As empresas japonesas têm um nível tecnológico altíssimo. Quando elas 
investem no Brasil ocorre uma redução da distância entre o veículo produzido 
e aqueles desenvolvidos nos centros tecnológicos mais avançados do 

mundo”, explicou Calvet. 

 
Durante o primeiro dia do Congresso da Mobilidade Elétrica (que ocorre no 

Transamérica Expo Center), Ricardo Bastos afirmou que os testes com o híbrido Prius 
equipado com motor flex “superaram as expectativas da montadora”. Bastos diz 

também que a Toyota pretende testar no futuro um carro movido a célula de 
combustível capaz de gerar o próprio hidrogênio a partir de etanol. 
 

Governo pode cobrir até 70% dos custos de P&D da indústria 

18/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 17-09-2018) 
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Setor usa pouco os recursos públicos para inovar, alerta Valter Pieracciani  
 

Os recursos governamentais oferecidos para estimular a Pesquisa & Desenvolvimento 
(P&D) são subutilizados no Brasil. Quem dá o recado é Valter Pieracciani, presidente 

da Pieracciani Consultoria. Segundo ele, que participou do Workshop Legislação 
Automotiva, promovido por Automotive Business, o Rota 2030 organizou melhor 

uma prioridade que já estava no Inovar-Auto, a política automotiva anterior. Pelas 
novas regras, calcula, o governo pode arcar com até 70% do investimento das 
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empresas do setor em P&D. “O incentivo está aí. Precisamos apenas orquestrar os 
vários programas de fomento e usá-los adequadamente”, defende.  
 

Pieracciani aponta que muitas empresas do setor cometem erros importantes já nas 
etapas mais básicas do desenho de seus programas internos, como não classificar 

adequadamente os projetos. “Já vi investimentos que eram P&D puro, mas estavam 
categorizados como aportes em assistência técnica”, conta. Ele afirma que, se olhar 

com cuidado, a maioria das empresas já têm projetos na área ou, caso não tenham, 
podem desenhar investidas importantes sem grande dificuldade.  
 

“Precisamos ajustar o olhar para entender o que é P&D. As matrizes nos 

ensinam que o Brasil não sabe fazer isso e nós acreditamos. Estamos 
acostumados a dar outros nomes, muitas vezes pejorativos, a projetos 

excelentes de pesquisa. Chamamos de tropicalização, de gambiarra. 
Precisamos rever isso”, defende.  
 

O consultor observa que os engenheiros têm custo relativamente baixo no Brasil e 

oferecem competências que podem contribuir muito para a evolução do setor. “Somos 
campeões na criação de software e aplicativos”, afirma.  
 

Pieracciani diz que, para mudar esse jogo, as empresas devem desenhar uma 
estratégia de inovação dentro do Rota 2030 e fazer um amplo levantamento dos 

projetos que já têm em curso. “É preciso criar ferramentas para controlar tudo, 
renomear o que não estão classificados adequadamente, eliminar estes apelidos 
depreciativos”, conta.  

 
Só depois disso a organização deve pensar em um sistema de gestão de incentivos a 

Pesquisa & Desenvolvimento. “Isso tudo é muito trabalhoso, mas são coisas que se 
pagam em três a seis meses de uso”, calcula, defendendo que o esforço é 

recompensado. Pieracciani aponta que se livrar do complexo de vira-lata talvez seja 
um desafio maior para a engenharia brasileira do que, efetivamente, fazer P&D 
localmente.  

 
Ele lembra que a Uber acaba de anunciar investimento de US$ 250 milhões em um 

centro de desenvolvimento no Brasil. Outro exemplo é a Hyperloop, que propõe um 
novo sistema de transporte em alta velocidade, e aplica US$ 7,8 milhões para avançar 
com o projeto localmente. “Estas empresas estão escolhendo o Brasil pelas 

competências locais. Por que nós, que já estamos aqui, não fazemos o mesmo?”, 
conclui.  
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