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Indústria força por mudança no Jovem Aprendiz
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-09-2018)
Setor quer discutir classificação de ocupações, que influencia cálculo de cota
de aprendizes que devem ser contratados pelas empresas
A indústria vem pressionando o governo por uma revisão nas regras de aprendizagem
profissional e despertou a oposição de entidades de capacitação, que temem redução
de vagas.
De janeiro a junho deste ano, foram admitidos 227,6 mil aprendizes. Isso representa
menos de 25% do potencial de 953,7 mil contratações calculado pelo Ministério do
Trabalho para todo o ano de 2018.
https://arte.folha.uol.com.br/graficos/m8Ecd/
O programa prevê aprendizado prático e teórico para jovens de 14 a 24 anos.

A principal discussão hoje é sobre a base de cálculo da cota de aprendizes.

As grandes e médias empresas devem contratar aprendizes em quantidade
correspondente de 5% a 15% dos trabalhadores cujas funções demandem formação
profissional.
Nesse contexto, a indústria defende a revisão da CBO (Classificação Brasileira de
Ocupações) para identificar as ocupações que demandam formação metódica e que
devem ser consideradas no cálculo dessa cota de aprendizes.

O diretor-geral do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Rafael
Lucchesi, argumenta que o formato atual não funciona e que as empresas encaram o
tema como uma quitação legal.
“Nós criamos um conceito que foi perdendo o caráter educacional, ligado ao mundo do
trabalho, e, na prática, criamos um modelo de aprendizagem que é um
assistencialismo, sem algo que emancipe o jovem”, afirma.
Lucchesi aponta que, no Brasil, metade dos contratos de aprendizagem não é
finalizada e só 10% dos jovens são contratados pelas empresas ao fim do programa.
Na Europa, segundo a CNI (Confederação Nacional da Indústria), o índice é de 75%.
Embora não exista expectativa de que mudanças ocorram no curto prazo, o pedido da
indústria tem despertado reações contrárias.
O superintendente de operações do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola),
Marcelo Gallo, diz que a aprendizagem é eficiente no formato atual e que as mudanças
em discussão caminham para reduzir oportunidades.

“Confunde-se aprendizagem com permanência na própria empresa. Quando acontece
de permanecer, é um valor que a gente entende como algo que agrega. Mas o objetivo
principal é profissionalizar o jovem, combater trabalho infantil e evasão escolar”, diz.
Gallo cita dados de pesquisa Datafolha que aponta que 76% dos egressos do programa
Jovem Aprendiz do Ciee em 2016 e 2017 estão trabalhando, estudando ou ambos.
O MPT (Ministério Público do Trabalho) admite eventual discussão sobre
aprimoramento do programa, mas se posiciona contra mudança que reduza
contratações.
“Não tem como tornar a aprendizagem mais efetiva com redução das vagas. O que
posso buscar é: melhoria na qualidade dos cursos, maiores garantias aos aprendizes,
maiores estímulos às empresas”, afirmou a procuradora Patrícia Sanfelici.
O diretor de políticas de empregabilidade do Ministério do Trabalho, Higino Brito Vieira,
afirma que há “dificuldade de as empresas conseguirem enxergar o aprendiz não como
uma despesa, mas como um investimento”.
De acordo com o governo, a proposta do Senai está em estudo, mas não há previsão
de decisão sobre o tema.
Outros pontos defendidos pela indústria são: ampliar a idade mínima para 16 anos
para permitir atuação em área de produção industrial, permitir que alunos com 30%
do curso iniciado possam ser contratados e expandir o tempo de duração do contrato.
Hoje o contrato pode ter duração de até dois anos e os jovens iniciam o curso ao
mesmo tempo em que começam as atividades na empresa.
O salário médio bruto mensal dos aprendizes da indústria é de R$ 651,19, segundo
levantamento da CNI.
O custo da empresa é, em média, 50% maior do que isso, segundo a entidade, quando
somados os gastos como supervisão do aprendiz, infraestrutura para aprendizagem e
os direitos trabalhistas.
Competitividade da indústria é ameaçada pelo atraso em inovar
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-09-2018)
Segundo consultoria, Brasil precisa contornar defasagem e investir em
preparação da mão de obra para automação
Enquanto os países desenvolvidos avançam na adoção de tecnologias como internet
das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, análise de grandes volumes
de dados e impressão 3D em suas fábricas, o Brasil vive uma longa crise econômica
que dificulta investimentos em inovação.
Persistir com esse atraso na adoção de tecnologias como essas, que formam a
chamada indústria 4.0, implicará uma maior defasagem na competitividade
internacional das empresas brasileiras.
A opinião é do consultor alemão Björn Hagemann, sócio da área de indústrias
avançadas da consultoria americana McKinsey, e Rafael Oliveira, que é associado da
mesma companhia.
Para eles, o país terá grandes desafios para se adequar a este novo momento da
indústria, conhecido também como quarta revolução industrial.
Um dos principais, diz Hagemann, está na capacitação da mão de obra.

Na opinião dos especialistas, falta no país um maior desenvolvimento de habilidades
analíticas para lidar com grandes volumes de dados e de robótica, por exemplo.

Björn Hagemann, sócio da área de indústrias avançadas da McKinsey & Company Brasil
(esq.) , e Rafael Oliveira, sócio-associado da consultoria - Rafael Hupsel/Folhapress
"Faltam mais escolas técnicas para preparar essas pessoas para a indústria 4.0. As
empresas provavelmente vão resolver isso como fazem hoje, com soluções internas
de capacitação”, diz Oliveira.
A questão também é urgente para os trabalhadores. Em seus estudos, a consultoria
prevê que, no Brasil, 15,7 milhões de empregos podem ser automatizados até 2030.
“Vamos perder muitos trabalhos básicos que robôs poderão fazer mais rápido, barato
e com melhor qualidade. É preciso repensar onde criar empregos para o país prevenir
um desemprego muito maior no futuro”, afirma Hagemann.
Segundo ele, a principal preocupação de governos em relação ao avanço tecnológico
deveria ser identificar quais serão os trabalhos do futuro e adequar o sistema
educacional para formar profissionais novos e requalificar quem já está no mercado.
O atraso não está só no lado da qualificação profissional, segundo os consultores. Ele
aparece também nas empresas.
Oliveira diz que há um grande número de companhias que não estão adaptadas a
ferramentas já antigas, mas que ainda são fundamentais para que as empresas
possam se beneficiar da maior digitalização de seus processos.
“Faltam, por exemplo, sistemas de gestão de performance bem estruturados que
tratem do presidente ao chão de fábrica com indicadores”, afirma Oliveira.
Segundo estudo do fim de 2017 da CNI (Confederação Nacional da Indústria), que
dividiu as companhias do setor em quatro grupos segundo seu grau de uso de
tecnologia, apenas 1,6% chegou à geração 4, de maior maturidade no uso dela.
Nesse estágio há muita automação e coleta de dados operacionais que ajudam a
coordenar a produção de forma inteligente.
Na outra ponta, 38,7% das empresas ainda estavam na geração 1 (tecnologia usada
em funções administrativas, como contabilidade); 39,1%, na 2 (em diferentes
departamentos, mas sem conexão entre eles); e 20,5%, na geração 3 (automação em
todas as áreas).
Apesar dos desafios, os consultores dizem acreditar que setores em que o Brasil tem
destaque no cenário internacional, em especial o agronegócio e a mineração, devem
se beneficiar logo com a transformação digital.
“O Brasil tem vantagem no clima e no acesso a commodities, e desvantagens na
produtividade. A indústria 4.0 pode ajudar o país nisso”, afirma Hagemann.

Neste ano, a CNI divulgou estudo mostrando que, de 24 setores da indústria, 14
precisam adotar com urgência estratégias de digitalização para se tornarem
internacionalmente competitivos.
Foram analisados dados de produtividade, exportação e taxa de inovação de diversos
desses segmentos no Brasil e em outras 30 economias.
Entre os setores nos quais a inovação é mais urgente, segundo a CNI, estão
farmacêutico, químico, vestuário e assessórios, têxteis, máquinas e artigos de
borracha e plástico.
Hagemann diz que a tecnologia permitirá que países em que a indústria perdeu
importância, por causa do custo alto do trabalho, voltem a ser centros produtivos.
Isso acontecerá porque, com o avanço de tecnologias como a impressão 3D e a
robotização, o custo da mão de obra será menos relevante para a decisão de onde
manter a produção.
Nesse ponto há vantagem para o Brasil, em razão do seu grande mercado interno. No
novo cenário produtivo, a escolha do local para instalar uma fábrica dará mais peso a
onde estão os consumidores e a como fazer os produtos chegarem a eles com
eficiência.
Parente: sem simplificação, indústria exporta tributo e perde competitividade
24/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 22-09-2018)
O CEO da BRF, Pedro Parente, defendeu neste sábado, 22, a simplificação do sistema
tributário nacional como uma das formas para melhorar a competitividade das
indústrias exportadoras locais.
“Sem a simplificação do sistema tributário, parte relevante dos créditos tributários não
é recuperada e acabamos exportando tributos, o que é muito ruim para as
exportadoras e para a competitividade brasileira”, disse Parente no 7º Fórum Lide de
Agronegócios, em Ribeirão Preto (SP).
Parente cobrou também a modernização da estrutura pública para agilizar o suporte
ao setor, “com mais recursos e mais gente para ter mais tempestividade”, além de
uma ação comercial mais agressiva também do setor privado, como ocorre com os
competidores brasileiros, de acordo com ele.
“A indústria também precisa ter maior presença e efetividade na divulgação dos nossos
produtos, além de uma ação de levantamento de barreiras tarifárias e não tarifárias”,
avaliou.
De acordo com o CEO da BRF, as negociações comerciais passam também por “chegar
como velhos produtos e novos mercados”, como Japão, Coreia do Sul e Tailândia, e
de novos produtos aos mercados já cativos. “Obviamente precisamos também
adicionar valor aos produtos, porque senão vamos seguir apenas como exportadores
de commodities”, completou.
Parente elogiou pontos das novas regras sanitárias para alimentos no País, como o
autocontrole feito pelas indústrias e a ação de funcionários do Ministério da Agricultura,
“que agora agem de forma mais preventiva e menos punitiva”. Do outro lado, o
executivo criticou a o funcionamento irregular da plataforma de registro de alimentos
e a falta de clareza das regras regulatórias, o que pode levar, segundo ele, “a indústria
a erros de classificação fiscal, por exemplo, que pode levar a questionamentos”.
Em palestra sobre alimentos processados no evento na cidade do interior paulista,
Parente lembrou que 18 das 35 unidades da BRF no País têm operações voltadas a

esse tipo de produtor. A companhia vendeu 1,5 milhão de toneladas de alimentos
processados no Brasil em 2017.
Artigo: "O acordo Mercosul-União Europeia e a importância dos negócios
internacionais
24/09/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 23-09-2018)
O acordo comercial que poderia facilitar a inserção dos produtos brasileiros no
continente europeu, se arrasta vagarosamente
O comércio internacional é um forte motor do crescimento econômico e da geração de
empregos. Nações outrora economicamente estagnadas, como China, Índia e alguns
países do Leste Europeu, perceberam no comércio exterior um mecanismo de
aceleração econômica.
Nos Estados Unidos, cada US$ 1 bilhão de crescimento das exportações gera mais de
20 mil empregos. Como apontou Tamer Cavusgil, graças ao comércio internacional “o
rápido crescimento econômico dos países emergentes está estimulando sólidas
conquistas nos padrões de vida. A crescente prosperidade acarreta melhorias nos
índices de alfabetização, nutrição e saúde.”
Por isso vale tanto à pena dedicar-se aos negócios internacionais. Nessa área, cada
país, possui vantagens competitivas na produção de certos itens. Enquanto a China –
graças a sua larga mão de obra – se destaca na produção de manufaturados, o Brasil,
por seu tamanho continental e sua variedade climática, é bastante competitivo no
campo: de soja a açúcar, passando por proteínas animais. Assim, possuímos uma clara
vantagem na exportação de commodities, o que se percebe com facilidade ao olhar a
balança comercial.
A força do agronegócio brasileiro há muito tempo assusta os europeus. O açúcar
brasileiro sofre restrições quantitativas para entrar na União Europeia, além da
alíquota de cerca de 93 euros por tonelada. Cotas são aplicadas também à carne
bovina, ao etanol e a outros produtos, visando proteger os pequenos agricultores.
Automóveis fabricados no Mercosul – obviamente não são commodities – mas pagam
uma tarifa de cerca de 35% para entrar naquele continente.
Os europeus querem proteger seus pequenos agricultores, obviamente ameaçados
pela escala e eficiência produtiva brasileira no setor agrícola
Esses fatores, em conjunto, travam a assinatura final de um acordo de livre comércio
entre o Mercosul e a União Europeia, que vem sendo negociado há quase 20 anos. Os
europeus querem proteger seus pequenos agricultores, obviamente ameaçados pela
escala e eficiência produtiva brasileira no setor agrícola. Os países membro do
Mercosul, em especial o Brasil, esperam manter a quebra de patente de medicamentos
e conseguir vender um número maior de produtos na Europa.
Todas essas divergências de posição levam em conta os fatores internos de ambos os
blocos, sendo absolutamente naturais. É dever dos governos estimular seus setores
produtivos, em especial aqueles mais vantajosos e rentáveis. Ao mesmo tempo, os
países tentam proteger, de alguma forma, as áreas consideradas mais vulneráveis.
Ainda assim, também é necessário ampliar os mercados para os nossos produtos, o
que ocorreria através do acordo.
Outro complicador notável são as incertezas econômicas e políticas no Brasil e na
Argentina. Os argentinos sofreram neste ano uma intensa desvalorização de sua
moeda e pediram recursos ao FMI. O Brasil também viu o real se desvalorizar, e ainda
que a economia tenha dado alguns sinais de melhora, o nível de desemprego
permanece alto e há muito o que fazer. Somada à questão econômica de nosso país,

a incerteza da corrida eleitoral preocupa investidores externos e internos: a
possibilidade da eleição de um candidato ou candidata não comprometido com as
reformas da previdência e do setor tributário pode elevar o risco do país e afetar
largamente as contas públicas, travando ainda mais o crescimento.
Leia também: A insatisfação com a União Europeia e a fragilidade das utopias (artigo
de Cristian Derosa, publicado em 7 de agosto de 2018)
Leia também: Qual União Europeia? (artigo de Rodolfo Canônico, publicado em 1.º de
julho de 2016)
Nesse cenário, o acordo comercial que poderia facilitar a inserção dos produtos
brasileiros no continente europeu, se arrasta vagarosamente. Uma vez que a
internacionalização de nossas empresas é facilitada, a produção, o emprego e a
industrialização aumenta. Tradicionalmente, empresas que atuam nos mercados
externos são menos suscetíveis a crises econômicas, e por muitas vezes confrontaremse com mercados mais exigentes, aumentam a qualidade de seus produtos e serviços.
A internacionalização permite também maiores economias de escala, acesso mais fácil
a recursos e impacta diretamente na balança comercial do país. No que tange ao
acordo Mercosul-EU, o Brasil tem sido mais cauteloso ao efetuar concessões do que a
Argentina, Uruguai e o Paraguai, o que reduz as esperanças de que o dito tratado seja
concluído nesse ano.
Seja como for, com ou sem tratado, há outra forma de estimular as exportações:
desburocratizando o comércio exterior, que sofre hoje com mais de 3.600 normas
diferentes, aumentando a eficiência aduaneira para envio e recebimento de
mercadorias; e buscando melhorar nossas relações comerciais com a China e com os
países da Aliança do Pacífico. Talvez seja esse um dos papéis do próximo ou da
próxima mandatária da nação: aumentar a inserção dos produtos e das empresas
brasileiras nos mercados mundiais. Se isso acontecesse, certamente teríamos um país
mais próspero.
João Alfredo Lopes Nyegray, advogado e bacharel em Relações Internacionais, é
mestre em Internacionalização, doutorando em Estratégia e professor dos cursos de
Relações Internacionais, Comércio Exterior, Administração e Economia da
Universidade Positivo (UP)."
Multinacional de embalagens investirá R$ 101 mi em suas fábricas no Brasil
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Plantas da marca ficam no Ceará, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul
A fabricante de embalagens de papel Smurfit Kappa vai investir US$ 25 milhões (R$
100 milhões no câmbio atual) no ano que vem em suas quatro fábricas no país.
O aporte visa a aumentar a capacidade de produção da companhia, que tem operação
no Brasil desde 2015.

Caixas em fábrica - Eduardo Knapp - 6.ago.18/Folhapress

“O montante será usado na compra de maquinário e na adoção de tecnologias para
melhorar qualidade e velocidade de produção de papel”, diz Manuel Alcalá, presidente
da empresa.
A maior parte dos produtos feitos aqui é destinada ao mercado local, segundo ele.
A marca tem fábricas em Fortaleza (CE), Bento Gonçalves (RS), Pirapitinga (MG) e
Uberaba (MG).
Neste ano, os aportes da multinacional, que está sediada na Irlanda, são de US$ 15
milhões (cerca de R$ 61 milhões), aplicados majoritariamente em máquinas.
“Parte dos recursos vai para um centro, em São Paulo, que apresenta a clientes
tecnologias para redução de custos logísticos”, diz o executivo. O local será inaugurado
no fim deste mês.
US$ 2 bilhões
(R$ 8,07 bi) é a receita anual com vendas no mundo
35
são os países onde opera
1.700
é o número de funcionários no Brasil
Como as empresas preparam seus profissionais para Indústria 4.0
24/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 23-09-2018)
Transformação. Esse substantivo nunca foi tão utilizado em diversas frentes como nos
últimos anos – a indústria se transformou e vimos, por meio de tecnologias, processos
redesenhados, soluções reinventadas e áreas extintas. Em paralelo e na mesma
velocidade, tivemos a evolução das gerações e assim como as indústrias sentiram os
impactos das tecnologias, a perspectiva e o perfil dos profissionais que chegaram na
indústria se transformou.
Nascidos entre 1990 e 2010, os jovens que começam a ingressar na indústria de
trabalho pertencem à geração Z e são caracterizados por serem práticos,
questionadores, ágeis e digitais por natureza. Hoje, já percebemos os impactos dessa
transformação no ambiente de trabalho, com a extinção de áreas e criação de novas
oportunidades dentro da empresa.
As organizações, por sua vez, percebem que na intenção de reter e manter talentos,
mudanças de paradigmas são necessárias e uma avaliação do que funciona e o que
deve ser adotado no ambiente de trabalho de forma segura é diferencial na
competividade da nova indústria – a indústria digital.
Em um mercado onde temos cada vez mais jovens inquietos, com fome de aprender
e a ascensão do trabalho remoto é evidente, empresas que dependem de dados e
informações de clientes como empresas de TI se deparam com um novo desafio: como
alinhar flexibilidade com segurança? A segurança deve permear a companhia como
um todo, impactando os colaboradores mais antigos (para que se sintam seguros e
não ameaçados com a chegada da nova geração) e também para assegurar a
segurança de toda informação.
Chegou a hora de se transformar, sua empresa está pronta?
O quebra-cabeça agora vai além de entender o perfil do profissional de cada geração:
é preciso analisar como tais características podem aprimorar e acrescentar valor
criando um modelo de negócio sustentável. Para isso, não é necessária uma mudança
drástica.

Pequenas práticas permitem que colaboradores de todas as idades trabalhem
alinhados ao objetivo final da empresa e trazem resultados mensuráveis a longo prazo.
Se sua companhia ainda não começou, cito aqui alguns passos para serem
considerados ou repensados:


Trabalho remoto – dê a liberdade para que seu colaborador possa trabalhar
de forma remota. Algumas áreas, como vendas, por exemplo, não precisam
estar o tempo todo no escritório. Inclusive, demandam muito tempo de
deslocamento. Comece em equipes de trabalho que conseguem trabalhar com
o acesso remoto aos dados e experimente um revezamento.



Apoie-se às tecnologias – as evoluções só foram possíveis porque, de alguma
forma, a tecnologia esteve presente, seja por meio de inteligência artificial, IoT,
cloud, machine learning, entre outras. Avalie quais tecnologias devem ser
aliadas em cada processo, como, por exemplo, a oferta de equipamentos com
backup para aqueles que forem trabalhar à distância.



Modelo hierárquico – característica proveniente da cultura de muitas
empresas, é importante permitir que os colaboradores de todos os níveis se
sintam à vontade para sugerir ideias e quando em dúvida, questionar seus
gestores. Uma forma de reforçar esse relacionamento é oferecer treinamentos
e troca de experiências dentro do ambiente de trabalho.



Tenha um propósito claro – Como em qualquer situação e cenário, o
propósito deve estar presente e isso será cobrado cada vez mais pela nova
geração. Transmitir os valores da empresa e do negócio é fundamental para
trazer o seu colaborador cada vez mais próximo de maneira que seu trabalho
será otimizado e moldado para essa nova indústria digital.

Associação comercial se une a startup para oferecer crédito a pequenas
empresas
24/09/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 23-09-2018)
A Associação Comercial de São Paulo fechou parceria com uma fintech (startup do
setor financeiro) para facilitar o acesso de varejistas ao crédito.
A partir do serviço AC|Antecipa, as empresas poderão antecipar o recebimento das
vendas feitas a prazo, pagando uma taxa que, em geral, ficará entre 2,5% e 4,5% ao
mês.
A ferramenta pode ser usada por empresas negativadas ou com protestos. A iniciativa
é resultado de uma parceria da associação com a startup Rapidoo, responsável pela
concessão do crédito.
Adriana Stecca, diretora comercial da associação, diz que empresários têm recebido
dezenas de ligações semanais de novas empresas do setor financeiro oferecendo
propostas de empréstimos atraentes.
Porém, como muitas vezes os empresários não conhecem essas companhias novas,
muitas vezes têm receio de experimentar suas ferramentas.
Segundo Stecca, a chancela da associação ajudará pequenas empresas a identificarem
serviços nos quais podem confiar. Ela diz que outros acordos do tipo devem ser
fechados entre a Associação Comercial e startups.
“As empresas estão buscando opções aos juros altos dos bancos. As fintechs são uma
alternativa, mas o grau de confiança que existe nelas é baixo”, diz.

Para obter a antecipação das contas a receber, o empresário deve entrar no site da
Associação Comercial e cadastrar os arquivos com as notas fiscais das vendas feitas a
prazo.
Caso a solicitação seja aprovada, o dinheiro poderá ser enviado em duas horas nos
pedidos feitos no horário comercial, explica Stecca.
Ela diz acreditar que 30% dos 8.000 associados da entidade deverão usar o serviço
ainda neste ano. Haverá desconto de 15% na taxa do serviço para os membros da
associação e eles terão prioridade na análise de seus pedidos.
Fintechs ajudam pequeno investidor a emprestar dinheiro a quem precisa
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Quem aplica a partir do serviço assume risco de calote e, por isso, opção é
considerada arrojada
O empresário Adenilson Cardoso, 28, não era de emprestar dinheiro até conhecer o
aplicativo de conta digital Social Bank.
O serviço permite cadastrar um pedido de empréstimo e dar crédito para outros
usuários do aplicativo, oferecendo um chat para que as partes troquem informações e
combinem as taxas de juros.
Cardoso conta que, no começo, ficou desconfiado de que poderia cair em golpes pelo
serviço. Mas achou a ideia interessante e começou a indicar para amigos que
precisavam de dinheiro e a emprestar para eles pelo aplicativo.
Ele diz já ter feito 12 empréstimos, a maioria de R$ 1.000 e com juros em torno de
2% ao mês —limite permitido pela empresa. Um deles está com o pagamento
atrasado, diz.
“Meu perfil de investimentos é arrojado. Sempre me dispus a correr riscos para achar
uma boa opção”, afirma.

Adenilson Cardoso, que usa aplicativo para investir emprestando para outros usuários
do serviço - Karime Xavier/Folhapress
Esse tipo de empréstimo, de uma pessoa a outra a partir da internet, deve ganhar
espaço no mercado como consequência de sua regulamentação pelo CMN (Conselho
Monetário Nacional), que criou em abril a figura jurídica da SEP (Sociedade para
Empréstimos entre Pessoas).
Entre as exigências definidas estão que as empresas são responsáveis por fazer a
avaliação do crédito de quem pede o empréstimo e dar informações a quem quer
emprestar, explica o advogado Paulo Ceppas Figueiredo, sócio da área de mercado
financeiro do escritório BMA.

Por outro lado, o risco da operação, ou seja, quem fica com o prejuízo caso o devedor
não pague, é do investidor, explica Figueiredo. Para mitigá-lo, a regulamentação
permite que ele empreste, no máximo, R$ 15 mil por pessoa em cada plataforma que
usa.
O Social Bank foi lançado por Rodrigo Borges, sócio do grupo de empresas de
pagamentos Hub Prepaid. Tem como investidor Carlos Wizard, que criou e vendeu a
rede de idiomas que leva seu sobrenome e é dono das marcas Mundo Verde e Taco
Bell no Brasil.
Pelo serviço da fintech (empresa iniciante de tecnologia), foram feitos cerca de 3.000
empréstimos, diz Borges.
Outra startup que usa o modelo para oferecer uma alternativa de investimentos para
quem tem perfil mais agressivo é a Mutual.
Leonardo Rebitte, sócio da empresa, diz que o objetivo do negócio é que investidores
possam correr os mesmos riscos e ter a mesma oportunidade de retorno dos bancos.
A companhia faz uma avaliação de crédito de quem pede empréstimo e, dependendo
do resultado, eles pagam uma taxa de 5,4% a 8,5% ao mês quando recebem o valor.
“Se eu pego empréstimo no meu banco, qual garantia ele tem que eu vou pagar?
Nenhuma. Funcionamos da mesma forma, também fazendo uma avaliação de crédito
parecida com a deles”, diz o empresário.
A startup fica com uma taxa de 10% do valor emprestado. Segundo Rebitte, foram
feitas cerca de 1.000 transações.
Ele diz que, caso um pagamento acumule mais de 90 dias de atraso, a companhia dá
ao investidor a opção de executar a dívida e assume os custos com advogados.
Ricardo Rocha, professor de economia do Insper, diz considerar positiva a criação de
novas alternativas de crédito e investimento.
Segundo ele, o modelo pode dar agilidade para a concessão de alguns tipos de
empréstimo, ajudar a barateá-los na comparação com bancos e criar alternativas de
investimento para pessoas dispostas a correr mais riscos.
Como há grandes chances de o investidor não receber o pagamento, é importante que
ele use apenas uma pequena parte de seu patrimônio nesse tipo de serviço.
Também é recomendável emprestar para mais de uma pessoa, para neutralizar
eventuais perdas.
Como funciona
O que é
Sites e aplicativos avaliam perfis de pessoas que precisam de empréstimos e permitem
que investidores deem crédito a elas, ganhando mais do que em investimentos
tradicionais
Risco
Se a pessoa para quem o investidor emprestar não pagar, o prejuízo será dele
Cobrança
É feita por métodos tradicionais, como cadastro do nome do devedor em birôs de
crédito
Cuidados
Não é recomendável dedicar uma parte grande dos investimentos em aplicações com
esse risco. Também é indicado dividir o valor total disponível para emprestar entre
várias pessoas
Mecanismos de proteção

Os serviços avaliam o risco de calote a quem pede crédito. Alguns têm avalista.
Em plataformas em que se empresta a empreendedores, há casos em que só é
permitido investir em companhias com garantias para cobrir eventuais calotes.
Raio-X do investidor brasileiro
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pesquisa ouviu pessoas economicamente ativas das classes A, B e C
A Anbima, comprometida com a educação financeira do brasileiro, conversou com
pessoas de todo o país para conhecer os hábitos de poupança e investimento da
população. Com a ajuda do Datafolha, coletou informações importantes para entender
o comportamento e as motivações do investidor.
Segundo Ana Leoni, superintendente de educação da Anbima “para termos uma
atuação mais efetiva em educação financeira, precisamos conhecer a fundo o
comportamento da população e as motivações dos investidores na hora de aplicar
dinheiro.” Ponto para a Anbima.
A pesquisa recebeu o nome de “Raio-X do investidor brasileiro” e será repetida
anualmente para monitorar as intenções de investimento não apenas em relação às
aplicações financeiras, mas também quanto à aposentadoria e aos motivos que levam
as pessoas a não fazerem reserva financeira.
A pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros não conhece e não utiliza
produtos de investimento. Em respostas espontâneas, sem opções de escolha, apenas
45% da população disse conhecer um ou mais produtos, com destaque para a
poupança, citada por 32%.
A pesquisa revela um fato curioso. Para os brasileiros, investimento é um conceito
muito mais amplo, e vai muito além dos produtos financeiros. Embora apenas 9%
tenham feito aplicações financeiras, 25% disseram ter investido em 2017. Para eles,
a compra de bens duráveis como carro e moto, negócio próprio, compra ou quitação
de imóveis e estudos, é investimento.
Embora essas formas de investir sejam legítimas, a pesquisa revelou que poucos se
preocupam em ter e manter uma reserva financeira, importante para preservar o
patrimônio e a qualidade de vida em períodos de diminuição de renda, como a perda
de um trabalho ou a chegada da aposentadoria.
Segurança é a principal razão para investir. A maioria (54%) dos que investem em
produtos financeiros buscam segurança. Se somarmos aos 12% que querem tirar o
dinheiro sem prejuízo em caso de necessidade —e portanto, estamos falando de
segurança, o percentual aumenta para 66%.
Rentabilidade aparece em segundo lugar (16%), distante da principal finalidade que
move os investidores: segurança. Assim, fácil entender a preferência absoluta pela
poupança, que acolhe os recursos de 89% dos investidores. A previdência privada,
segunda e distante opção dos investidores, tem 6%.
A pesquisa investigou como os brasileiros estão se preparando para a aposentadoria
e os resultados mostram que o planejamento financeiro não é uma realidade para a
maioria da população.
Quase metade (47%) se aposentará com os recursos da Previdência pública (INSS).
Outros 28% continuarão trabalhando e os recursos virão do salário; 12% não sabem
de onde virá o dinheiro para o sustento na aposentadoria.

Conversa, ao vivo, com o gerente ou agente, acompanhado do tradicional cafezinho,
ainda é a forma preferida dos brasileiros (44%) que buscam informação sobre
investimentos. Amigos e parentes (33%), sites de notícias (29%), consultorias de
investimento (17%), aplicativos (9%), entre outras, também foram citados.
Você se identificou com a pesquisa? Espero que faça parte da minoria que investe, que
planeja e se preocupa com o futuro, e busca ampliar o conhecimento sobre as
alternativas de investimento e como fazer escolhas adequadas. Ainda não investe?
Seja bem-vindo ao clube e comece ainda hoje. Conte comigo (e minhas sementinhas
semanais) para te motivar e inspirar.
Mercado projeta mais inflação para este ano e vê alta menor do PIB
24/09/2018 – Fonte: G1
Expectativa de inflação para este ano passou de 4,09% para 4,28%. Previsão
de alta do PIB de 2018 recuou de 1,36% para 1,35%. Pesquisa foi divulgada
pelo BC nesta segunda (24).
Analistas das instituições financeiras baixaram marginalmente a estimativa de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e também passaram a prever
uma inflação mais alta para 2018 e de 2019.
As expectativas constam no boletim de mercado, também conhecido como relatório
"Focus", divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Banco Central. O relatório é resultado
de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras.
Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do
país, o mercado financeiro elevou a estimativa de 4,09% para 4,28% para este ano.
Foi a segunda alta seguida do indicador.
Com isso, a expectativa do mercado segue abaixo da meta de inflação, que é de
4,5% neste ano, e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema. A meta terá
sido cumprida se o IPCA, a inflação oficial do país, ficar entre 3% e 6% em 2018.
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la,
o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic).
Para 2019, os economistas das instituições financeiras elevaram sua estimativa de
inflação de 4,11% para 4,18%. A meta central do próximo ano é de 4,25%, e o
intervalo de tolerência do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%.
ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS
PREVISÃO
2018
2019
Produto Interno Bruto (PIB)
1,35%
2,50%
Inflação
4,28%
4,18%
Taxa básica de juros (Selic)
6,50%
8%
Dólar
R$ 3,90
R$ 3,80
Balança comercial (saldo)
US$ 55 bilhões US$ 47 bilhões
Investimento estrangeiro direto US$ 67 bilhões US$ 75,3 bilhões
Fonte: Banco Central
Produto Interno Bruto
Para o PIB deste ano, a previsão do mercado financeiro recuou de 1,36% para 1,35%
na semana passada. Essa foi a quinta queda seguida do indicador.
O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e
serve para medir a evolução da economia.

Para o ano que vem, a expectativa do mercado para expansão da economia continuou
em 2,50%. Os economistas dos bancos também não alteraram a previsão de expansão
da economia para 2020 e para 2021 – que continuou em 2,5% para esses anos.
No fim do mês passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
informou que o PIB brasileiro cresceu 0,2% no 2º trimestre de 2018, na comparação
com os três meses anteriores.
O resultado foi sustentado pelo setor de serviços e pressionado por forte queda da
indústria e dos investimentos, reforçando a leitura de perda de ritmo e recuperação
ainda mais lenta da economia brasileira.
Outras estimativas
 Taxa de juros - O mercado manteve estável em 6,50% ao ano a estimativa
para a taxa básica de juros da economia, a Selic, ao final de 2018 – atual
patamar e piso histórico. Para o fim de 2019, a expectativa do mercado
financeiro para a Selic continuou em 8% ao ano. Deste modo, os analistas
seguem prevendo alta dos juros no ano que vem.
 Dólar - A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018
subiu de R$ 3,83 para R$ 3,90 por dólar. Para o fechamento de 2019, avançou
de R$ 3,75 para R$ 3,80 por dólar.
 Balança comercial - Para o saldo da balança comercial (resultado do total de
exportações menos as importações), a projeção em 2018 continuou em US$ 55
bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas
do mercado para o superávit recuou de US$ 48 bilhões para US$ 47 bilhões.
 Investimento estrangeiro - A previsão do relatório para a entrada de
investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2018, caiu de US$ 67,5 bilhões
para US$ 67 bilhões. Para 2019, a estimativa dos analistas permaneceu
inalterada em US$ 75,3 bilhões.
Disparada do dólar faz dobrar investidores de fundo cambial
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Aplicador que decidir entrar agora pode ter menos chances de ganho
A forte desvalorização do real em relação ao dólar num ano marcado por choques em
economias emergentes e tensões pré-eleitorais no Brasil fez investidores correrem
para fundos cambiais.
O produto é recomendado para quem tem gastos previstos em dólar e quer se proteger
de oscilações do câmbio.
O fundo funciona como um pequeno seguro por um curto espaço de tempo”, compara
Evandro Buccini, economista-chefe da Rio Bravo. Para o investidor que deseja
especular com a moeda, é preciso considerar que o dólar já acumula alta de 22% no
ano.
De janeiro a agosto, o patrimônio líquido de fundos cambiais saltou mais de 70%, de
R$ 3,1 bilhões para R$ 5,4 bilhões, segundo dados da Anbima (associação das
entidades do mercado de capitais).
O maior pulo na captação ocorreu de maio para junho, após o dólar emendar altas de
6% em abril e maio, impactado por temas como política monetária nos Estados Unidos
e paralisação de caminhoneiros no Brasil.
O dólar é o ativo do medo. Qualquer coisa que coloque o horizonte em risco acaba
gerando receio ao investidor, que recorre ao dólar”, diz Jefferson Laatus, sócio
fundador do Grupo Laatus.

Em agosto, conforme a moeda da Turquia derretia e pesquisas começavam a apontar
que candidatos preferidos pelo mercado financeiro não deslanchavam na preferência
dos eleitores, o dólar rompeu a barreira dos R$ 4 pela primeira vez em mais de dois
anos.
“Existe um histórico de crises e incertezas em épocas de eleição e o dólar acaba
refletindo isso, o que motiva as pessoas a entrarem em fundos cambiais”, diz o
consultor financeiro Marcelo d’Agosto.
Fundos cambiais devem ter ao menos 80% de sua carteira em ativos relacionados a
uma moeda estrangeira —em geral, o dólar.
A vantagem em relação à compra direta da moeda é que o investimento é administrado
por um profissional que acompanha os mercados.
Além disso, sua rentabilidade está associada à moeda estrangeira, mas o investimento
é feito em reais. “A ideia básica do fundo cambial é dolarizar o seu real”, diz Laatus.
O fundo cambial pode ser uma fonte de proteção ainda para outros ativos. “A pessoa
tem ações em Bolsa, mas também recorre ao dólar porque, em geral, eles são
inversamente correlacionados. Quando o nervosismo no mercado aumenta e a Bolsa
cai, a alta do dólar pode acabar compensando”, explica Marcelo Pacheco, gerente
executivo de fundos multimercado e offshore da BB DTVM, distribuidora do Banco do
Brasil.
Com base em números da Morningstar, empresa americana de pesquisas de
investimentos, d’Agosto observa que entre janeiro e setembro deste ano dobrou o
número de cotistas de fundos destinados a pequenos investidores, de 16,8 mil para
32 mil.
“Não tem essa quantidade toda de pessoas que vão viajar para fora e estão pensando
em proteção. Há um componente especulativo atrelado à eleição”, afirma.
Para quem não tem despesas em dólar e planeja apenas ganhar com a moeda, a
recomendação é pensar.
“Se a pessoa pretende entrar a essa altura do campeonato, a bola fica meio dividida.
Se dissesse em maio que ia comprar, teria sido uma boa. Agora já houve um
movimento grande de alta, os ativos já mudaram de patamar. A situação pode sempre
piorar, mas existe a chance de, endereçadas as soluções para a questão fiscal, a
percepção de risco cair e o dólar também”, alerta Pacheco.
Apesar de também reconhecer que a hora ideal para ganhar com fundo cambial pode
ter passado, Jefferson Laatus ainda vê vantagens.
“O dólar vem caindo por alguns dias, mas ainda tem espaço para a moeda dar uma
esticada. Não deve ser na mesma proporção do que já vimos no ano e, por isso, se
entrar no fundo, não é para ficar por muito tempo”, diz.
Para operar nesse curto prazo, D’Agosto reforça que o investidor precisa ter claro a
parcela do seu patrimônio que está disposto a perder.
Laatus ressalta que o fundo cambial é um investimento de renda variável e, por isso,
há risco de prejuízo de parte considerável do capital aplicado. “É um investimento para
quem é arrojado, não é para quem está querendo construir patrimônio ao longo do
tempo sem se preocupar.”
“Para ganhar dinheiro no fundo cambial tem que acertar o timing. Isso é difícil até
para quem é especialista”, diz Evandro Buccini.

“Olhando o cenário macro, estamos num ciclo de aperto monetário no mundo. A
questão é qual será a velocidade desse aperto e até onde ele vai”, diz Pacheco.
Na quarta-feira (26), o Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) deve anunciar
a terceira alta dos juros americanos no ano, conforme projeção majoritária entre os
analistas.
Juros mais altos nos EUA fortalecem o dólar globalmente porque atraem para a maior
economia do mundo parte do dinheiro até então investido em países considerados
mais arriscados, mas que, por isso, oferecem retorno mais atrativo.
“Quem perde mais são países em situação frágil, com problemas na gestão ou de suas
questões internas ou de contas externas, como vimos recentemente com Turquia e
Argentina. Em relação a isso, o Brasil está mais confortável, porque temos reserva
internacional elevada, superávit de balança comercial relativamente grande e um
déficit de transações correntes convergindo para zero. Um ataque à nossa moeda não
viria por aí”, avalia Pacheco.
A fragilidade do Brasil é seu quadro fiscal interno. “O problema é que as despesas são
maiores que as receitas e em algum momento o país acaba se endividando para cobrir
essa diferença”, diz o gerente executivo.
Mudanças nesse horizonte fiscal dependerão muito do resultado das urnas, de qual
será a disposição do futuro presidente para promover reformas e a sua relação com o
Congresso para viabilizá-las.
Pacheco diz que, se as questões fiscais forem trabalhadas, a tendência é que a
percepção de risco que o investidor tem do Brasil diminua e o dólar caia.
Sem essas indicações, a percepção de risco aumentaria e poderia haver fuga de
recursos —para sair do país, o investidor vende real e compra dólar, puxando para
cima a cotação da moeda americana.
Qual o impacto da eleição para os investidores do Tesouro Direto?
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-09-2018)

Michael Viriato
Os investidores mais conservadores que optaram pela popular plataforma do Tesouro
Direto têm sentido no bolso o custo da incerteza eleitoral. Sem compreender a
dinâmica do mercado de juros, indagam como estão perdendo, mesmo sem o Banco
Central estar elevando a taxa de juros.
Estes investidores foram levados pelas notícias de ganhos mais elevados que alguns
títulos alcançaram na plataforma há três anos e alocaram boa parte de suas economias
naqueles títulos que mais se valorizaram, como o Tesouro IPCA 2035.
Passada a euforia, pagam agora o custo da falta de diversificação e de planejamento
dos investimentos.

A diversificação mitiga o risco de perda, pois o ganho em aplicações diferentes
compensa parte do prejuízo. O adequado planejamento evita com que seja necessário
realizar o prejuízo quando o mais indicado seria aproveitar os preços mais baixos.
Por que os títulos se desvalorizam mesmo quando o Banco Central não faz
qualquer movimento?
A confusão se inicia aqui. Não é a taxa de juros de curto prazo que define o preço do
título, mas a taxa de juros futura. E esta última é definida em negociações no mercado
financeiro.
Para entender esta relação, imagine uma gangorra, que é um brinquedo infantil
comum nos parques. E, ao invés de haver uma criança, em cada lado da gangorra, há
a taxa de juros futura de um lado e do outro o preço do título.

Efeito da alta da taxa de juros sobre o preço do título de renda fixa. Quando a taxa
sobe, o preço cai.
Quando a taxa de juros futura sobe, o preço do título cai. Da mesma forma, quando a
taxa de juros futura cai, o preço do título sobe.

Efeito da queda da taxa de juros sobre o preço do título de renda fixa. Quando a taxa
cai, o preço do título sobe.
Desde o final de abril a taxa de juros do título Tesouro IPCA 2035 subiu para
5,90%+IPCA e estava 5,30%+IPCA. Esta alta fez com que o preço do título caísse
para R$1.188 de R$1.280 há cinco meses, ou seja, uma queda de mais de 5,3% no
período.
Ressalta-se que esta desvalorização ocorreu em um momento em que a inflação,
medida pelo IPCA, teve um dos maiores saltos dos últimos anos. Não fosse a elevação
do IPCA, o prejuízo teria sido ainda pior.
Se não tivesse ocorrido a elevação da taxa, desde o final de abril, seu título teria se
valorizado R$1.336, ou seja, 4,4% de alta até a última quinta-feira (20/09/2018).

Portanto, seu título Tesouro IPCA 2035 está valendo hoje 11% a menos do que poderia
estar valendo. E parte desse prejuízo é explicado pela incerteza eleitoral.
Por que a incerteza eleitoral está gerando estas perdas?
Para entender a razão de a eleição causar parte dos prejuízos, é necessário relacionar
o país com um devedor comum.
Considere uma pessoa comum que possui uma dívida. Se você, enquanto credor,
acredita que esta pessoa vai se endividar ainda mais para poder pagar seus gastos
correntes, provavelmente, cobraria uma taxa de juros maior para emprestar dinheiro
a ela. Esta elevação dos juros seria uma forma de você ser remunerado pelo risco de
eventual inadimplência.
Alguns candidatos à eleição mostraram menor compromisso em controlar os gastos
do governo, o que sugere a possibilidade de elevação da dívida pública. Assim, da
mesma forma que você, no exemplo anterior, os grandes investidores elevaram a taxa
de juros média exigida para emprestar ao governo no longo prazo.
Quais títulos sofrem mais?
Esta elevação de juros não é igual para todos os prazos.
As taxas de juros para prazos mais curtos são menos afetadas que as dos mais longos.
Isso ocorre, pois se imagina que um governo que não controle os gastos terá uma
dívida cada vez maior no futuro. Logo, a capacidade de pagamento tenderia a piorar
com o tempo.
O impacto da elevação da taxa também não é o mesmo para todos os vencimentos,
mesmo que o movimento de elevação da taxa seja igual.
Quanto mais longo o título, maior é a sensibilidade dele a variações nas taxas de juros.
Este efeito pode ser exemplificado, novamente, com a analogia da gangorra. Nesta
analogia, o prazo é a distância da barra do brinquedo.

Efeito da alta da taxa de juros sobre o preço do título de renda fixa. Quanto mais longo
o vencimento do título, maior o impacto de uma variação da taxa de juros sobre, o
preço do título.
Quanto mais longo o prazo do título, maior é o impacto pela variação na taxa de juros.
Tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. Por exemplo, desde o final de
abril, os títulos Tesouro IPCA 2019 se valorizaram 2,6%. Ou seja, como seu prazo de
vencimento é muito curto, praticamente não sofreram efeito algum.
Lembro que se o investidor não vender o título nesse momento menos favorável e
esperar até o vencimento, ele receberá a rentabilidade contratada. Portanto, quando
for investir em renda fixa, dívida em prazos de acordo com sua necessidade de fluxo
de caixa para não precisar vender antes do vencimento.

Adicionalmente, diversifique entre indexadores e em títulos privados, que podem
render mais que os títulos públicos.
Michael Viriato é professor de finanças do Insper e sócio fundador da Casa do
Investidor.
IPC-S acelera a 0,32% na 3ª quadrissemana de setembro após 0,19% na 2ª,
diz FGV
24/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-09-2018)
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta para
0,32% na terceira quadrissemana de setembro, após 0,19% na segunda leitura do
mês, informou nesta segunda-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV).
No período, cinco das oito classes de despesa que integram o IPC-S apresentaram
taxas mais elevadas. A maior influência foi registrada no grupo Transportes, cuja
variação passou de 0,05% na medição anterior para expansão de 0,64%. Neste
segmento de preços, a FGV cita como principal item no movimento a gasolina, que
subiu 2,10% na terceira quadrissemana de setembro após 0,38% na segunda
quadrissemana do mês.
Os outros grupos que também pressionaram o IPC-S para cima foram: Vestuário
(0,22% para alta de 0,87%), Habitação (0,24% para 0,26%), Comunicação (-0,02%
para 0,07%) e Alimentação (0,07% para 0,10%).
Em Vestuário, a FGV cita que as roupas aceleraram a alta, ao subirem 0,98% no
período, depois de avançarem 0,22% na primeira leitura. Em Habitação, a tarifa de
eletricidade residencial passou de taxa negativa de 0,23% para expansão de 0,14%.
Já em Comunicação, as mensalidades de TV por assinatura subiram de 0,11% na
segunda leitura para 0,35% na terceira medição. Em Alimentação, por sua vez, as
carnes bovinas desaceleraram o movimento de retração, de -1,07% para -0,52% na
mesma base de comparação.
Na direção contrária, os preços em Saúde e Cuidados Pessoais (0,22% para 0,18%),
Educação, Leitura e Recreação (0,61% para 0,48%) e Despesas Diversas (0,56% para
0,41%) ajudaram a conter a alta do IPC-S. Nestes segmentos de preços, a FGV
menciona como exemplo os gastos com medicamentos em geral (0,24% para 0,07%),
excursão e tour (3,05% para 2,16%) e cigarros (1,28% para 0,73%).
Quase 25% dos brasileiros pedem demissão de forma espontânea
24/09/2018 – Fonte: G1 (publicado em 23-09-2018)
Entre janeiro e agosto deste ano, 2,2 milhões de brasileiros deixaram o
emprego por vontade própria.
Embora o mercado de trabalho esteja muito distante do seu melhor momento, a
retomada da criação de vagas formais, ainda que em ritmo lento, já tem desencadeado
uma movimentação entre os trabalhadores: neste ano há mais brasileiros trocando de
emprego por vontade própria.

Entre janeiro e agosto, 2,253 milhões de brasileiros pediram demissão de forma
espontânea das empresas. O número equivale a 23% do total de desligamentos
registrados no país no período, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.
Neste ano, há uma ligeira aceleração quando se observa o retrato de 2017. Entre
janeiro e agosto do ano passado, 2,105 milhões - ou 21% - dos trabalhadores pediram
demissão por vontade própria.
Até agosto deste ano, o Brasil criou 568.551 empregos com carteira assinada em todo
o país. A expectativa é que o país encerre o ano com saldo positivo, apesar de as
expectativas estarem sendo revisadas para baixo diante do crescimento mais fraco.
Se os números positivos forem confirmados, será a primeira vez que a economia
brasileira vai criar vagas formais de trabalho desde 2014.
"Com a retomada do mercado de trabalho, ainda que mais fraco do que o esperado, a
quantidade de pessoas que muda de emprego tende a subir", afirma o professor do
Insper Sergio Firpo.
A demissão espontânea costuma acompanhar os movimentos de melhora e piora do
mercado de trabalho. Nos períodos em que o Brasil gerava muitos postos de trabalho,
a demissão espontânea chegou a responder por 30% dos desligamentos registrados.
Com a crise, a fatia dos trabalhadores que se desligava por vontade própria chegou a
cair para 20%.
No ano passado, com a menor destruição de vagas - o país fechou 20 mil postos -, os
desligamentos por decisão do trabalhador já apresentaram um ligeiro crescimento em
relação ao total das demissões.

Perfil das demissões
"Inicialmente, quem costuma se beneficiar com esse tipo de movimento é aquele
trabalhador mais qualificado", afirma Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador
do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). “Não é
necessariamente aquele trabalhador com mais qualificação formal, mas aquele que
entende muito do trabalho que faz.”
Os dados do Caged apuram o comportamento do emprego formal no país e, por isso,
são diferentes da taxa de desemprego divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) que também apura o comportamento do emprego informal.
Demissões espontâneas
Quantidade de trabalhadores que se demitiu por vontade própria; entre janeiro e
agosto de cada ano

Rede de contatos ajuda na troca
A psicóloga Mariana Amaral demorou um ano para conseguir mudar de emprego. Na
antiga empresa, onde trabalhou por quatro anos, ela conta que não tinha qualidade
de vida. Chegou a fazer duas entrevistas antes de conseguir o emprego atual, mas as
possibilidades que apareceram “não mudariam a sua rotina estressante de trabalho”.
"Consegui o novo emprego pela minha rede de contatos. Isso foi extremamente
importante. Em plataformas online, tive pouco retorno”, diz Mariana. “Emocionalmente
falando estou menos cansada no meu novo emprego. Meu trabalho está apenas a meia
hora de casa e posso me dedicar mais ao meu consultório."
Formada em relações internacionais, Patricia Nogueira Proglhof trocou de emprego em
abril. A vontade de deixar a antiga empresa surgiu no fim do ano passado quando se
tornou mãe. Antes de a licença-maternidade acabar, já começou a conversar com
amigos em busca de indicações.
"Consegui emprego em um mês. Foi mais rápido do que eu imaginava", diz Patricia.
"O meu problema com o antigo emprego era basicamente com a questão de carga
horária. Não tinha horário para entrar e sair. Agora estou com uma carga horário mais
acertada."
Novas regras do auxílio-desemprego
O endurecimento das regras do auxílio-desemprego também pode ter ajudado a
aumentar os pedidos de demissões espontâneas.
Até 2015, bastava o trabalhador ter ficado seis meses no emprego que ele poderia
receber o benefício. Com as alterações, o primeiro pedido só pode ser realizado após
18 meses de trabalho com a obrigatoriedade de ter recebido 12 meses de salário.
As mudanças ajudaram a evitar, por exemplo, que patrão e empregado fizessem
acordo por uma demissão sem justa causa mesmo quando trabalhador já tinha
assegurado outro emprego.
"No período de crescimento do mercado de trabalho, aumentava o número de
demissões e não de pedidos de demissões. O que se observa nas outras economias é
o contrário", diz Firpo, do Insper.
"Essas mudanças dificultaram e fizeram com que as pessoas tivessem mais
consciência."

Pedidos de portabilidade de conta salário chegam a 350 mil em três meses
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-09-2018)
Desde julho, solicitação para receber pagamento em outra conta pode ser
feita a partir da internet
Mais de 350 mil pessoas fizeram pedido de portabilidade da conta salário pela internet
desde o dia 1º de julho, quando entraram em vigor as novas regras do Banco Central
para a transferência do pagamento.
Nos bastidores, as estimativas são de crescimento de 20% nas solicitações com a
simplificação. Até então, trabalhadores precisavam ir até a agência bancária na qual a
empresa depositava o pagamento e preencher um formulário para a transferência
mensal do salário.
Como antes a portabilidade não era centralizada, o Banco Central não tem dados das
migrações feitas pelo outro sistema. São 35 milhões de contas salário no país, diz o
BC.
Grandes bancos negam que tenha havido um crescimento tão expressivo nos pedidos,
mas também afirmam que estão procurando clientes para evitar a migração.
Bancos têm 10 dias úteis para processar a solicitação de transferência —prazo hoje
maior que os cinco dias estipulados em 1º de julho. É essa janela que as instituições
têm para evitar a saída.
Do total de clientes que pediu a portabilidade, pouco mais da metade (183 mil) passou
a receber o salário em outra instituição efetivamente. Segundo o BC, a maior parte
dos casos foi por desistência do trabalhador.
Ele recebe uma ligação do banco com uma oferta de isenção ou desconto em tarifas e
outros serviços. Acaba funcionando de forma parecida com o que acontecia quando
um cliente dizia que cancelaria o cartão de crédito para receber isenção da anuidade.
Em nota, o Itaú diz que realiza ações de conquista e retenção de pedidos de
portabilidade caso a caso, com ofertas personalizadas.
No Bradesco, as condições variam de acordo com as parcerias estabelecidas com
empresas e o perfil dos clientes, disse o banco, também em nota.
Banco do Brasil e Santander têm ligado para clientes com ofertas e ambos afirmam
ter recebido novos clientes e volume maior do que o perdido.
Quem sai do Banco do Brasil vai, na maioria das vezes, para novas instituições
financeiras, o que tem causado alguma preocupação interna.
Alexandre Riccio, vice-presidente do Banco Inter, que oferece conta sem cobrança de
tarifa, diz que houve um aumento relevante no número de portabilidades para o banco,
sem detalhar números.
A maior dificuldade de finalizar a operação tem sido, no entanto, nos casos em que o
cliente erra o CNPJ do empregador e tem a transferência negada pelo banco de origem.
Como transferir
 Escolha a instituição financeira na qual deseja passar a receber o salário
 É preciso ter uma conta ativa pelo aplicativo ou internet banking
 Informe o nome da empresa para qual trabalha, o CNPJ e o banco em que
recebe o salário
 A operação precisa ser concluída em 10 dias úteis. Isso significa que um salário
ainda poderá ser depositado no banco antigo sem a transferência automática



O banco que está perdendo o cliente pode procurá-lo com uma proposta de
desconto em tarifas. Aproveite para negociar

Confiança do consumidor cai 1,7 ponto em setembro ante agosto, aponta FGV
24/09/2018 – Fonte: Tribuna PR
A confiança do consumidor recuou 1,7 ponto em setembro ante agosto, na série com
ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV).
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) passou de 83,8 pontos em agosto para
82,1 pontos em setembro.
Com o resultado, o indicador retorna ao nível de junho, quando a confiança tinha sido
abalada pela crise de abastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros ao fim
de maio.
“O resultado parece estar diretamente relacionado à situação financeira das famílias e
à lenta recuperação do mercado de trabalho. Apesar de adicionar dúvidas, o cenário
político-eleitoral não parece ser o principal fator para a queda do indicador em
setembro. Na análise por faixas de renda, nota-se uma queda forte da confiança de
consumidores de menor poder aquisitivo e uma alta moderada da confiança dos
consumidores de maior poder aquisitivo”, avaliou Viviane Seda Bittencourt,
coordenadora da Sondagem do Consumidor, em nota oficial.
Em setembro, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 0,9 ponto, para 72,3 pontos,
enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 3,3 pontos, para 89,7 pontos, o menor
nível desde fevereiro de 2017.
O item que mede o grau de satisfação com a economia no momento atual caiu 1,1
ponto em setembro, retornando ao nível de junho. Com relação às perspectivas para
os meses seguintes, o componente sobre o otimismo com relação à evolução da
economia recuou 3,4 pontos, para 100,0 pontos, o menor patamar desde maio de
2016.
A avaliação sobre a atual situação financeira das famílias melhorou 2,8 pontos em
setembro, mas permanece em patamar baixo, aos 67,6 pontos. Com relação às
perspectivas para os próximos meses, os consumidores projetam uma piora da
situação financeira das famílias, com recuo de 3,7 pontos, para 91,7 pontos.
O ímpeto para compras recuou pelo segundo mês consecutivo, confirmando a cautela
dos consumidores com os gastos futuros, apontou a FGV. O item que mede a intenção
de compras de bens de consumo duráveis caiu 2,5 pontos em setembro, para 78,7
pontos.
Os consumidores de menor poder aquisitivo puxaram a piora do ICC em setembro. A
confiança dos que possuem renda familiar mensal de até R$ 2.100,00 caiu 3,9 pontos
no mês, sob influência da deterioração das perspectivas futuras.
Os consumidores com renda familiar entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 também tiveram
redução na confiança no período, um recuo de 1,8 ponto, após três altas consecutivas,
com piora das avaliações sobre a situação atual.
A Sondagem do Consumidor coletou informações de 1.925 domicílios em sete capitais,
com entrevistas realizadas entre os dias 1º e 19 de setembro.

71% conseguem aposentadoria por tempo de contribuição na Justiça
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-09-2018)
A cada 10 segurados que pedem benefício, 7 têm a solicitação aceita na 1ª
instância, diz TCU
A Justiça Federal concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição do INSS a 71%
dos segurados com ações na primeira instância, onde estão os juizados especiais e as
varas previdenciárias. O número inclui revisões.
Os dados estão em relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) que analisou os
processos judiciais previdenciários entre 2014 e 2017.
O principal motivo para a concessão judicial das aposentadorias por tempo de
contribuição está relacionado à comprovação de períodos de atividade especiais, que
permitem ao trabalhador em atividades de risco à saúde obter o benefício com menos
tempo de contribuição.
Outras causas importantes para as decisões favoráveis aos segurados são o
reconhecimento de vínculos de emprego na Justiça do Trabalho e de atividades rurais.
Erros e interpretações do INSS em desacordo com a Justiça sobre regras e validade
de provas também são apontados, segundo magistrados consultados pelo TCU, como
razões para decisões favoráveis aos trabalhadores.
A proposta do relatório é alinhar interpretações do INSS e da Justiça sobre o direito
aos benefícios previdenciários.
“Não falamos em análises equivocadas, mas existe, sim, divergência de
interpretações”, afirma o secretário de Controle Externo da Previdência do TCU, Fábio
Henrique Granja e Barros.
Em 2016, a concessão judicial de benefícios representou custo operacional (como o
pagamento de servidores, magistrados e procuradores) de R$ 4,66 bilhões para os
cofres públicos.
Enquanto a tramitação do requerimento administrativo custou, em média, R$ 894, um
processo judicial de 1ª instância gerou gasto médio de R$ 3.734, segundo o relatório.
“É muito cara [a concessão judicial]”, diz. “Queremos que o INSS seja responsável
pela concessão dos próprios benefícios.”
O INSS informou, em nota, que colaborou com o relatório do TCU, cujo objetivo
comum é obter um diagnóstico sobre as principais causas das ações de segurados.
O instituto também afirmou estar adotando providências para agilizar os processos de
reconhecimento de direitos, o que também poderá reduzir a judicialização.
Homens falam mais que mulheres em conferências de resultados
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-09-2018)
Participação feminina avançou para mais de 10% desde 2014, mas tempo de
fala está abaixo
As vozes das mulheres quase não estão presentes nem em teleconferências.
As mais importantes discussões conduzidas publicamente pelas corporações
americanas —as conferências de resultados trimestrais realizadas por quase todas as
empresas de capital aberto— são dominadas por homens, que falam com maior
frequência e por mais tempo que as mulheres, segundo uma pesquisa realizada a

pedido da Bloomberg pela Prattle, uma empresa que fornece estudos automatizados
através da análise de comunicações corporativas e do banco central.
Em um estudo de mais de 155 mil teleconferências corporativas realizadas nos últimos
19 anos, a Prattle concluiu que os homens falaram 92% do tempo. Isso ocorre, em
parte, porque os executivos e analistas do sexo masculino superam em número as
mulheres nesses cargos. Também ocorre porque os homens simplesmente falam mais.

Homens falam mais do que as mulheres na hora de apresentar resultados nas
conferências de empresas - Fotolia/Folhapress
Embora a participação das mulheres nas convenções tenha avançado para mais de
10% pelo menos desde 2014, o tempo de fala delas está abaixo desse índice, mesmo
nos resultados de 2018.
"Executivos do sexo masculino dão respostas notavelmente mais prolixas às perguntas
dos analistas do que as executivas", disse o CEO da Prattle, Evan Schnidman. "Podese supor que os executivos são mais propensos a falar simplesmente para ouvir a si
mesmo."
As conclusões não surpreenderam Sharon Zackfia, analista da William Blair. Ela está
no setor há 18 anos e disse que pouca coisa mudou.
"Eu acompanho algumas empresas automobilísticas, onde sou a única voz feminina na
conferência", disse Zackfia.
Ela afirma que, mesmo que formule uma pergunta em 30 segundos, a resposta de um
CEO do sexo masculino dura cinco minutos.
Isso deveria desencadear questões em todo o setor financeiro, disse Collyn Gilbert,
analista de bancos e diretora administrativa da Keefe Bruyette & Woods. "Sempre que
aparece uma distorção significativa em uma informação estatística, é preciso parar
para pensar."
Pesquisas acadêmicas sugerem que ela está certa. Quando as mulheres participam
mais das discussões em grupo, a conversa toma outros rumos que as discussões que
são dominadas pelos homens, de acordo com Chris Karpowitz, professor associado de
ciência política na Universidade Brigham Young.
Outra pesquisa, realizada por Alok Kumar, concluiu que analistas do sexo feminino
emitem previsões mais ousadas e mais precisas, e que os participantes do mercado
de ações estão cientes das diferenças de habilidades entre homens e mulheres.
A diferença na representação de gênero em certos setores é "desconcertante", disse
Schnidman.

"As mulheres representam apenas 7,5% do pessoal em conferências de resultados do
setor de energia, mas compõem quase 19% do pessoal em conferências de resultados
do setor de varejo."
Mesmo onde as mulheres estão mais presentes, essa presença pode não bastar para
colher os benefícios de um grupo diverso. Estudos concluíram que os homens falam
mais do que as mulheres em todos os tipos de grupos, inclusive em reuniões do
conselho escolar e do Supremo Tribunal.
Um estudo feito por Tonja Jacobi e Dylan Scheweers, dois pesquisadores da Escola de
Direito da Northwestern University, nos EUA.
Eles analisaram transcrições de sustentações orais na Suprema Corte americana ao
longo de anos e concluíram que integrantes do sexo masculino interrompem mulheres
três vezes mais do que homens.
O levantamento mostra que, apesar de as ministras falarem menos e usarem menos
palavras do que os ministros, são interrompidas durante a fase de sustentação oral de
forma significativamente maior.
Em 2015, quando havia três mulheres entre os magistrados da corte suprema dos
EUA, 65% das interrupções foram dirigidas a elas.
Se as mulheres representam 20% de um grupo, elas representam 10% da
conversação, segundo Karpowitz, da Brigham Young.
Isso significa que as mulheres só superam o déficit de tempo de conversação se
formarem uma grande maioria em um grupo.
E, nas teleconferências, não há muitas analistas do sexo feminino, segundo a analista
sênior de bancos dos EUA da Bloomberg Intelligence, Alison Williams.
De acordo com dados da Bloomberg, dos 32 analistas que cobrem o Bank of America,
3 são mulheres; dos 45 que cobrem a Apple, também apenas 3 são mulheres. E dos
24 analistas que cobrem a Exxon Mobil? Nenhum é mulher.
Consumidores e Petrobras perdem com a política de preços de Parente
Polêmicas, leis locais de proteção ao consumidor podem até violar
Constituição
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-09-2018)
Regras como a do estado de São Paulo que proíbe saleiro na mesa são
derrubadas pela Justiça
Lanchonetes proibidas de colocar saleiros nas mesas, restaurantes que devem dar
desconto a quem fez cirurgia bariátrica e oficinas que devem fornecer um carro extra
ao cliente se reparos não forem concluídos em oito dias.
Essas três iniciativas viraram leis em estados do país, mas foram questionadas na
Justiça. As duas primeiras foram inclusive suspensas pelo Judiciário.

Lei estadual de São Paulo proíbia saleiros em mesas de restaurantes e lanchonetes Alpino/Folhapress
As regras controversas sobre direito do consumidor quase sempre são de autoria de
legislativos locais, segundo estudo do escritório Costa Marfori.
“A intenção das propostas costuma ser boa, mas há desconhecimento da legislação, o
que gera leis irregulares”, diz Ricardo Marfori.
Há dois tipos de problemas comuns: a norma local que contraria o estabelecido no
Código de Defesa do Consumidor e o texto que viola algum princípio constitucional,
como a livre iniciativa.
Sem previsão legal
A lei local polêmica mais recente, segundo advogados ouvidos pela coluna, é a regra
fluminense que obriga montadoras a fornecerem carro extra ao consumidor se seu
veículo não for consertado em oito dias.
“O código do consumidor dá prazo de 30 dias. Qualquer lei local que contrarie isso
descumpre o pacto federativo”, afirma Maria Helena Bragaglia, do escritório Demarest.
Apesar disso, o texto está em vigor desde julho e a orientação dos advogados é
cumpri-la.
“Ou se judicializa a questão, o que pode ser feito individual ou coletivamente, ou se
segue a norma.”
“Se descumprir e sofrer pena, também é possível contestar na Justiça”, diz Lucas
Sant’Anna, do Machado Meyer.
Respeito à Constituição
A regra paulista que determina que restaurantes deem descontos a quem tenha feito
cirurgia bariátrica foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e aguarda que o
Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre o tema.
O argumento é que a norma fere os princípios da livre iniciativa e o livre exercício da
atividade econômica.
“Boa parte dos casos inconstitucionais também pecam por ferir a isonomia, quando dá
vantagens a determinado grupo”, diz Ricardo Marfori.
“Os tribunais estaduais podem barrar as normas, mas o caso pode chegar até o STF,
que dá a última palavra sobre a constitucionalidade dos textos”, diz Rubens Krischke
Júnior, do Siqueira Castro.
Leis mais polêmicas
Carro reserva grátis - em vigor
Montadoras no estado do Rio precisam fornecer um carro reserva similar quando
algum reparo leva mais de 8 dias

Comida grátis para quem fez bariátrica – suspensa
Pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago pagam meia porção em
restaurantes do estado de São Paulo
Item grátis quando há diferença de preços – suspensa
Em Cuiabá (MT), consumidor pode levar produto sem pagar se preços de caixa e
gôndola forem diferentes
Saleiro proibido – suspensa
Recipientes e sachês com sal não podem aparecer em mesas de bares, restaurantes e
lanchonetes do Espírito Santo.
Nem Meirelles acha possível aprovar reforma da Previdência ainda em 2018,
após eleição
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Presidenciável havia feito a proposta quando ainda era ministro da Fazenda
Mesmo tendo sido um dos primeiros a lançar a ideia de aprovar a reforma da
Previdência neste ano, após as eleições, o presidenciável Henrique Meirelles diz que
isso não é mais possível.
A proposta, feita quando ainda era ministro da Fazenda, dependeria, é claro, de quem
se eleger em outubro, se estaria disposto a aproveitar o projeto no Congresso e
enfrentar o problema da Previdência, mas há outro obstáculo.
Pela legislação, a intervenção federal em curso no Rio de Janeiro inviabiliza a reforma
a partir de novembro.
“Depende de quem ganhará o pleito no Rio e se ele estará disposto a suspender a
intervenção no estado”, afirma o ex-ministro da Fazenda.
Quando existe intervenção em um estado, não se pode alterar a Constituição.
“O Rio tem uma intervenção até o final deste ano. É complexo, quem pediu para
intervir foi o governador, o [Luiz Fernando] Pezão”, diz.
“Teria de ser solicitada a interrupção pelo governador, o que torna a reforma antes do
final deste ano pouco provável. Se eu for eleito, será prioridade absoluta a aprovação
no início do governo.”
A proposta de emenda constitucional para mudar a Previdência, que foi aprovada em
comissões, tem de passar duas vezes na Câmara e no Senado para entrar em vigor.
O ministro Eduardo Guardia (Fazenda) e o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida,
se reuniram com assessores de candidatos para apresentar dados e mostrar as
principais decisões a serem tomadas pelo novo governo.
Para eles, sem reforma o ajuste fiscal não será possível, empurrará o país para um
alto risco, e seria um ganho para qualquer eleito começar a governar com a reforma
aprovada.
Artigo: O fetiche com os economistas
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-09-2018)
A temperatura anda elevada nesta campanha eleitoral. Em tempos perturbadores, a
paixão por derrotar quem se considera o inimigo parece ser mais importante do que
saber se o candidato a presidente representa adequadamente o eleitor.

A desmedida polarização política é temperada pela inusitada ansiedade acerca de
quem são os economistas de cada candidato.
Não deveria surpreender. Afinal, há um candidato que votou consistentemente a favor
de corporações públicas na sua longa carreira política e agora indica que um posto de
gasolina é garantia de percurso tranquilo. A má notícia é que combustível pode
explodir.
Por outro lado, há um partido que aposta em propostas que resgatam muitas políticas
intervencionistas adotadas na última década. O fracasso do governo Dilma, coroado
pelo estelionato meia sola em 2014, parece ter sido de pouca serventia.
Busca-se no enfermeiro o conforto que não se percebe no cirurgião. A escolha do
ministro da Fazenda deveria ter a mesma relevância das demais nomeações técnicas,
como as de quem irá liderar as agências reguladoras dos setores de energia ou de
saúde.
Nossos desafios serão enfrentados por aqueles que serão eleitos no próximo mês. A
política é a arena do enfrentamento das nossas divergências e de onde se esperam
soluções negociadas. Cabe aos técnicos apenas informar se as soluções propostas são
viáveis e a melhor forma de implementá-las.
Uma sociedade que dedica tanta atenção aos possíveis nomes para conduzir a tediosa
função de ministro da Fazenda revela que o processo eleitoral parece estar
desorientado. Algo como despender a maior parte do tempo debatendo a escolha do
calculista da obra em vez de discutir o projeto do arquiteto para a casa em que iremos
morar por muitos anos.
Economistas são como os assessores dos proprietários de velhos casarões. Nosso
papel é o de servir o chá e lembrar que chegaram contas a pagar.
Há uma propriedade a ser administrada. São muitas as famílias que produzem nas
terras em meio a conflitos sobre os bens de uso comum e as prioridades da gestão
local. Há idosos que demandam atenção, assim como há crianças que precisam de
melhores escolas.
Temos regras previdenciárias insustentáveis em meio a políticas públicas que gastam
demais para serviço de menos.
Muitos, com razão, temem que a polarização extremada ponha em risco a tolerância
requerida para a convivência democrática e a resolução dos nossos desafios.
Se o assessor aqui puder palpitar, é melhor sabatinar aqueles que podem ser
escolhidos para negociar nossos conflitos do que gastar tempo demasiado especulando
sobre quem irá podar as árvores.
Marcos Lisboa - Presidente do Insper, ex-secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda (2003-2005) e doutor em economia.
Consumidores e Petrobras perdem com a política de preços de Parente
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-09-2018)
O preço alto da gasolina faz com que a Petrobras perca mercado para
produtores e importadores de etanol e gasolina
A política de Pedro Parente elevou o preço dos combustíveis acima dos internacionais,
com variação diária dos preços do petróleo e da cotação do dólar, apesar do petróleo
ser produzido e refinado no Brasil.

Essa política levou ao aumento das importações de derivados e das exportações de
petróleo cru, trouxe prejuízos aos consumidores e à Petrobras e culminou com a greve
dos caminhoneiros.
A greve trouxe prejuízos de R$ 15 bilhões. O governo reduziu impostos e deu
subvenção aos produtores e importadores de diesel de R$ 13,5 bilhões até o final de
2018.
A Petrobras, ao perder o mercado, passou a exportar mais petróleo cru, as refinarias
passaram a operar com alta ociosidade. A utilização do refino foi de 72% no primeiro
trimestre de 2018.
A política de preços prejudicou a Petrobras, com a redução da geração de caixa, e os
brasileiros, que passaram a pagar preços acima dos internacionais. Entre 2016 e 2017,
as importações da gasolina, diesel e etanol se elevaram em 53%, 64% e 119%.
NÃO existe monopólio (de fato) no refino do país, uma vez que há perda de mercado
quando a Petrobras pratica preços altos. O conceito de monopólio baseia-se na
existência de poder de mercado, que implica em praticar preços acima do competitivo
para manter market share.
Após a greve dos caminhoneiros, com preços mais baixos para o diesel, a Petrobras
retomou parte do mercado, com custos menores para a população e aumento da
lucratividade da companhia.
O lucro do refino aumentou 90% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, com
preços menores na refinaria e sem a subvenção do governo.
O uso do refino atingiu 81% no segundo trimestre deste ano, avanço de 9% sobre o
1º trimestre. Com o aumento da carga nas refinarias, se reduziu a exportação de
petróleo cru, obtendo-se maior agregação de valor ao petróleo.
Ivan Monteiro mantém a política de preços de Parente para a gasolina que, a exemplo
do diesel, é prejudicial aos consumidores e à Petrobras. Preço alto da gasolina faz com
que a Petrobras perca mercado para produtores e importadores de etanol e gasolina.
Perdem os consumidores, com os preços altos, a Petrobras, com a redução da sua
participação no mercado, e o Brasil, com a queda na arrecadação de impostos, porque
a carga tributária sobre a gasolina é superior à do etanol.
Ganham produtores de gasolina e etanol nos EUA e Europa, usineiros e multinacionais
produtoras de etanol no Brasil, assim como traders estrangeiros e distribuidores
privados no país.
Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços
abaixo do custo de importações e, ainda assim, obter níveis de lucro compatíveis com
a indústria, para sustentar elevada curva de investimentos, que contribuem com
aumento da renda e dos empregos.
No entanto, a política de preços dos combustíveis pode impedir que a Petrobras exerça
seu potencial competitivo para se fortalecer e contribuir positivamente com os
indicadores econômicos do país.
Revogar tabela do frete é maior desafio
24/09/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 22-09-2018)
A fixação de preços para os serviços de transporte, determinada na negociação do fim
da greve dos caminhoneiros, é alvo de três ações de inconstitucionalidade que poderão

ser levadas ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) após o segundo turno.
Dependendo do desfecho, há risco de uma nova paralisação de caminhoneiros, que
não querem abrir mão da garantia de renda mínima. É uma “bomba-relógio” que o
novo presidente poderá ter de desarmar antes mesmo de subir a rampa do Palácio do
Planalto, no primeiro dia de 2019.
Consulta feita pelo Estado e declarações dos próprios candidatos indicam que eles não
estão dispostos a manter a medida, apesar de agora já se conhecer o potencial efeito
negativo de uma paralisação nas rodovias para a economia.
Líder nas pesquisas, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) não respondeu aos
questionamentos da reportagem. Mas já se declarou contrário à tabela de preços
mínimos do frete rodoviário, em respeito à posição de seu escolhido para o Ministério
da Fazenda, Paulo Guedes. “Tabelar, aí não dá certo”, disse, em 29 de agosto, em
sabatina realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). “Isso vai na
contramão da pessoa que eu confio para tratar nossa economia.”
A resposta enviada pela assessoria do candidato do PT, Fernando Haddad, busca uma
posição neutra. “É preciso haver um equilíbrio entre a competitividade da economia e
a remuneração justa dos caminhoneiros, de maneira que a retomada do crescimento
econômico permita a ampliação da renda dos trabalhadores.”
O candidato Ciro Gomes (PDT) classificou o tabelamento de “excrescência”, durante o
fórum da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), em junho. Geraldo Alckmin
(PSDB) afirmou que o tabelamento é um “retrocesso”, na sabatina da CNI.
Outros candidatos de perfil liberal, como João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles
(MDB), criticaram as distorções causadas no mercado pela atuação do governo, ao
estabelecer a tabela. Essa posição foi expressada até por postulantes mais à esquerda,
como Marina Silva (Rede).
“Foi numa medida estapafúrdia, que afeta toda a cadeia produtiva de forma adversa”,
respondeu sua equipe. O candidato do Podemos, Álvaro Dias, acha que a medida pode
fazer sentido numa situação de emergência, mas não pode ser mantida no longo prazo.
Diálogo com eleito
A paralisação dos caminhoneiros colocou a categoria, que reúne 3 milhões de
trabalhadores, na lista de prioridades dos políticos brasileiros. Esse grupo, que
ameaçou o governo Michel Temer, ainda não se posicionou oficialmente sobre nenhum
candidato. Enquanto não toma uma decisão, espera começar a dialogar com os
possíveis futuros presidentes ainda durante a disputa do segundo turno.
“Vamos aguardar o que acontece em 7 de outubro”, disse o presidente do Sindicato
dos Transportadores Autônomos de Carga (Sinditac) de Ijuí (RS), Carlos Alberto Litti
Dahmer, referindo-se ao resultado do primeiro turno. “A partir do segundo turno,
vamos discutir com cada um não só o piso do frete, mas também a renovação da frota,
o retorno da aposentadoria aos 25 anos de serviço, a política de preços da Petrobrás.”
Na sua avaliação, a fixação de preços mínimos para o frete rodoviário é uma conquista
da qual os caminhoneiros não vão abrir mão. “O candidato que se colocar contra isso
poderá ficar contra a categoria”, comentou. “E poderá ter a resposta, primeiramente,
nas urnas e, depois, num eventual governo, se mexer com isso.”
O caminhoneiro Alexandre Fróes, de Santa Catarina, disse que a categoria ainda não
formalizou apoio a um candidato porque não quer discutir promessas. Ao contrário de
Litti, acredita que o momento para dialogar seja após as eleições. “Aí vamos ver se o
presidente vai ser a favor ou contra”, disse, referindo-se à fixação de preços mínimos
para o frete rodoviário. “Dependendo, pode ser que a gente vá para a briga de novo.”

“Vejo dificuldade em tudo”, disse o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros
Autônomos de São Paulo, Norival de Almeida Silva, o “Preto”. “É difícil voltar à
discussão sobre ter ou não o piso mínimo, e é difícil mantê-lo.”
O conflito entre caminhoneiros e empresas, principalmente no agronegócio, evidencia
a questão. O tabelamento não “pegou”, pois tem muita gente burlando a tabela. Isso
mantém no ar a ameaça de novas paralisações. Essa tensão fez, por exemplo, o
governo iniciar este mês operações de fiscalização sobre o frete.
Carro popular evolui para atender pessoas com deficiência
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-09-2018)

As vendas de carros para pessoas com necessidades especiais têm um novo recorde.
As 187 mil unidades emplacadas no ano passado já foram superadas nos oito primeiros
meses de 2018, de acordo com a Abridef (Associação Brasileira da Indústria, Comércio
e Serviços de Tecnologia Assistiva).
A maior procura faz as montadoras investirem em lançamentos com preços mais em
conta. As dez principais marcas no país já têm carros compactos com câmbio
automático, requisito fundamental para atender clientes com mobilidade reduzida.
São modelos que, com as isenções de impostos, saem por menos de R$ 50 mil.
"Tenho um Chevrolet Prisma há quatro anos, me atende bem e estou pensando em
trocar por outro", diz a aposentada Alice Silva, 52. Sua principal reclamação sobre o
carro atual é o peso da direção hidráulica. No modelo novo, esse sistema foi substituído
pela assistência elétrica, que deixa o volante mais leve.
Caso opte pela versão LT automática, Alice, que é cadeirante, irá pagar R$ 43 mil no
carro devido às isenções de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS
(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPVA (imposto veicular).
Contudo, ela vai gastar R$ 1.700 com a instalação da alavanca manual para frear e
acelerar.
Para as montadoras, as isenções não representam prejuízo. O cálculo é feito sobre o
valor de tabela do veículo, em uma venda direta para o cliente final. O lucro é
preservado.
Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas do grupo Volkswagen, explica que a
rentabilidade também têm feito as montadoras olharem mais para esse mercado. A
marca lançou neste ano as versões automáticas do hatch Gol e do sedã Voyage, ambos
têm motor 1.6 flex. O preço com isenções parte de R$ 40.915.
Apesar de menores, os carros compactos podem ser mais equipados que modelos
vendidos por valores bem próximos ao teto de isenções plenas, que é de R$ 70 mil.
O jipinho Hyundai Creta 1.6 PCD (R$ 69.990), que está com as vendas interrompidas
para que a fila de espera seja reduzida, vem com calotas em vez de rodas de liga leve.
Não há airbags laterais nem sistema de som. Esses itens estão disponíveis no
compacto HB20 1.6 Premium (R$ 66.790), também automático.

Por não precisar do espaço de um utilitário, o engenheiro mecânico Matheus Marra,
25, optou por um carro pequeno bem equipado. Ele comprou um Volkswagen Polo 1.0
turbo.
O engenheiro diz que escolheu uma versão mais completa e, por isso, pagou R$ 54
mil com as isenções de IPI e ICMS inclusas. Na tabela, a versão que ele adquiriu no
início do ano custa R$ 69,6 mil e traz airbags laterais, sistema multimídia e volante
com comandos do equipamento de som.
Matheus não precisou fazer adaptações no carro, bastou ser automático. Seu problema
está no joelho esquerdo. "Sofri uma fratura e luxação de patela em um jogo de futebol,
sentia uma dor muito forte ao pisar na embreagem, não dava mais para ter carro com
câmbio manual."
Embora já fosse habilitado, o engenheiro precisou obter a carteira de motorista
especial, que ficou pronta em 20 dias. Ele teve de passar por três médicos e fazer a
prova prática de direção do Detran-SP, dirigindo um carro automático.
Entre o início do processo e a entrega do automóvel, Matheus teve de esperar quatro
meses. "Isso porque optei pelo modelo 2018. Se fosse ficar com o 2019, seriam seis
meses, no mínimo."
A demora na entrega tem sido o maior problema das pessoas que procuram comprar
um carro zero-quilômetro com isenções de impostos.
"Está faltando automóvel no mercado, a previsão de vendas estimada pelas
montadoras para 2018 foi estourada. É um mercado novo para todo mundo, inclusive
para as fábricas", diz Rodrigo Rosso, presidente da Abridef.
O tempo de espera por alguns modelos chega a oito meses. Somado ao tempo de
tramitação das isenções, o cliente pode ter de aguardar mais de um ano para receber
o carro zero-quilômetro.
Jeane Bernardo da Silva Pedro, 31, e seu marido, Wellington do Nascimento Pedro,
32, estão há 11 meses na fila para pegar um Honda Fit.
"Um vendedor nos disse que se nós tivéssemos adquirido o 'kit personal', o carro
provavelmente sairia mais rápido, porque 90% dos seus clientes compram esses
equipamentos", diz Jeane.
Ela optou pela versão mais simples do compacto da Honda, que vem com rodas pretas,
sem calotas. Custa R$ 68,7 mil, valor que cai para R$ 52.238 com as isenções. O kit
mencionado é vendido por R$ 5.800 nas concessionárias e inclui rodas de liga leve,
câmera de ré e sistema de som.
Em nota, a Honda afirma que o tempo médio de espera para recebimento do
automóvel, independentemente de o cliente ser uma pessoa com deficiência ou não,
varia de acordo com a disponibilidade dos veículos escolhidos. A diferença, segundo a
montadora, está no período necessário para a aplicação das isenções.
Rodrigo Rosso atribui os atrasos ao aumento da demanda e afirma que há 46 milhões
de pessoas no Brasil que podem ter o direito de adquirir um carro novo sem ter de
pagar IPI ou ICMS.
"A isenção é determinada por exames clínicos, o diagnóstico segue um protocolo
internacional de doenças que limitam a mobilidade de diferentes formas", diz o
presidente da Abridef.

Na ansiedade de adquirir o carro, muitos compradores optam por contratar serviços
especializados para dar andamento à documentação, diz Rosso. Contudo, ele explica
que é necessário checar se a empresa tem uma sede e se oferece garantias aos
clientes, sem falsas promessas.
As montadoras também oferecem assessoria para a compra do carro com isenções.
Chery, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, JAC, Jeep, Mitsubishi, Nissan,
Peugeot, Renault, Toyota e Volkswagen são as marcas que vendem carros automáticos
com preço abaixo do teto de R$ 70 mil.
*
Pessoas com deficiência capazes de dirigir e também os que necessitam de
motorista podem obter as seguintes isenções:*
- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)*
- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias)
- IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor)
*Para veículos que custam até R$ 70 mil. Acima desse valor, a isenção se restringe ao
IPI
Quem pode solicitar:
- Pessoas com limitações motoras, sejam de nascença ou causadas por alguma
doença, acidente ou AVC (acidente vascular cerebral)
- Quem sofre de artrite reumatoide, artrodese, artrose, Aids e alguns tipos de câncer
que afetem a mobilidade, doenças degenerativas, deficiência visual, doenças
neurológicas, encurtamento de membros e más-formações, esclerose múltipla,
escoliose acentuada, LER (lesão por esforço repetitivo), linfomas, lesões com sequelas
físicas, síndrome do manguito rotador (problema no ombro), nanismo e neuropatias
diabéticas
- Pessoas que têm próteses internas e externas, problemas na coluna, síndrome do
túnel do carpo, tendinite crônica e vítimas da talidomida
Como obter as isenções
Quem pretende adquirir o carro deve fazer um exame médico e solicitar o laudo técnico
descrevendo o quanto a patologia interfere em seu cotidiano.
O motorista (ou familiar) deve ir ao Detran e agendar a perícia médica. O exame
comprova o problema e determina se é preciso adaptar o carro; em muitos dos casos,
o câmbio automático é suficiente.
Nessa etapa, o comprador precisa apresentar os documentos pessoais (RG e CPF) e
levar protocolo de agendamento impresso, comprovante de endereço e formulário
Renach (Registro Nacional de Carteiras de Habilitação) entregue pelo médico ou
psicólogo.
Pessoas incapacitadas de dirigir também precisam passar por perícia médica para ter
acesso às isenções. O veículo será guiado por um representante legal.
A fase seguinte é na autoescola, que precisa ter carros adequados às necessidades do
motorista com deficiência. O candidato fará as aulas teóricas e práticas e, se aprovado,
vai receber a licença especial para dirigir.
A isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) pode ser solicitada pela
internet.
O comprador deve acessar o site da Receita Federal
idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/isencao/deficiente-autista).
processo leva de dois a três dias úteis para ser concluído.

O

Após definir qual carro irá comprar, é a vez de pedir a isenção do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços). O pedido é feito nas secretarias estaduais de
Fazenda. A concessionária irá emitir um documento que será apresentado no órgão
governamental. A liberação ocorre entre 30 e 60 dias.
Após fechar o negócio com a concessionária, o cliente deve retornar ao Detran para
pedir as isenções do IPVA (imposto veicular) e, no caso de São Paulo, do rodízio
municipal. O proprietário receberá o cartão que permitirá estacionar em vagas para
pessoas com deficiência.
O que o motorista cadeirante deve avaliar em um carro
24/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-09-2018)

Michelle Effren e seu Jeep Renegade comprado com isenções de impostos
Ao comprar um carro com isenções de impostos, a pessoa com necessidades especiais
assume um compromisso de quatro anos. Desde julho, esse é o prazo mínimo
estipulado por lei para permanecer com o veículo, sem a possibilidade de venda ou
troca. Antes, o intervalo era de dois anos.
A nova regra aumenta a importância da pesquisa antes da compra. Os parâmetros são
outros quando é preciso acomodar uma cadeira no banco traseiro ou no porta-malas.
Após ver outros modelos na mesma faixa de preço, a bancária Michelle Effren, 30,
optou pelo Jeep Renegade. Cadeirante, ela considerou que o bagageiro do utilitário
compacto a atenderia bem, embora seja pequeno para os padrões do segmento.
"Estou gostando bastante do jipe, o mais complicado é entrar, o assento é bem alto.
Poderia ser mais econômico na cidade, mas a cadeira de rodas cabe inteira no portamalas, não preciso desmontá-la", diz Michelle, que antes tinha um Chevrolet Onix.
A bancária afirma que um dos pontos que avaliou na hora de escolher o carro foi o
sistema de reclinação do banco. "O Renegade tem o mesmo mecanismo do Onix, é
só puxar uma alavanca que o encosto se move para frente ou para trás com facilidade",
diz.
Segundo ela, carros que têm a regulagem do encosto feita por meio de um botão
giratório tornam o movimento mais lento e difícil quando o motorista está sozinho e
precisa colocar a cadeira de rodas no banco de trás.
De acordo com Rodrigo Rosso, presidente da Abridef (Associação Brasileira da
Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida), os carros mais escolhidos por
pessoas com deficiência são os sedãs compactos. Esses modelos combinam preços
menores com porta-malas volumosos.
A aposentada Alice Silva, 52, afirma que é possível colocar até duas cadeiras de rodas
no porta-malas de seu Chevrolet Prisma, que tem 500 litros de capacidade. O
concorrente Volkswagen Voyage oferece 480 litros para bagagens; no Fiat Cronos e
no Toyota Etios sedã são 525 e 562 litros, respectivamente.
Além do espaço, esses modelos têm em comum os preços entre R$ 45 mil e R$ 50 mil
com as isenções de impostos.

Jipinhos urbanos como o Renegade de Michelle custam mais e oferecem cabines
amplas. O mais em conta é o Renault Duster Authentique 1.6 com câmbio automático
do tipo CVT, vendido por R$ 46.393 após o abatimento de IPI e ICMS.
Effa Motors planeja aumentar atuação no Brasil
24/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-09-2018)

Effa Motors produz quatro modelos de picape em Manaus e ensaia montagem
de van e furgão para 2019
Empresa quer fazer uma van e um furgão em Manaus e expandir rede

A Effa Motors planeja ampliar sua atuação no mercado brasileiro em 2019 com
mais modelos e pontos de venda. A marca vende atualmente quatro modelos de
picape, todos montados em sua fábrica em Manaus.
Para 2019 a empresa pretende iniciar a montagem de uma van (para passageiros) e
um furgão (para carga). Os novos veículos devem chegar às lojas ainda no primeiro
semestre. Segundo a Effa, sua rede tem hoje revendas em 17 cidades. A intenção da
Effa é ampliar o número de revendas em 50% até o fim do ano que vem.
Cerca de 23 mil veículos trazidos ou montados pela Effa rodam no Brasil desde 2007,
quando a empresa iniciou sua operação local. Começou trazendo veículos Haffei e
depois os Lifan. A fábrica da Lifan no Uruguai foi erguida pela Effa.
VWCO e Ambev vão criar modelo de negócio com base na mobilidade elétrica
24/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-09-2018)

A partir da esquerda: Roberto Cortes (CEO da VWCO), Guilherme Gaia (diretor
de sustentabilidade Ambev) e Andreas Renschler (CEO do Grupo Traton)
Novo acordo visa o uso de propulsão elétrica no mercado logístico global
A VWCO – Volkswagen Caminhões e Ônibus – e a Cervejaria Ambev assinaram um
acordo de cooperação para o desenvolvimento de um novo modelo de negócio baseado
na mobilidade elétrica, no qual as empresas planejam viabilizar o uso da propulsão
elétrica, gerando uma rede de sustentabilidade para o mercado logístico global.
O anúncio foi feito pela diretoria da VW Caminhões e Ônibus e por Guilherme Gaia,
diretor de sustentabilidade e suprimentos da Cervejaria Ambev, na presença de
Andreas Renschler, CEO do Grupo Traton, na quinta-feira, 20, durante o IAA, maior
feira de veículos comerciais do mundo, em Hannover, na Alemanha.
O negócio é revelado um mês após a Ambev anunciar que terá mais de 1/3 de sua
frota composta por caminhões Volkswagen elétricos até 2023, que envolve a compra
de 1,6 mil veículos movidos a energia limpa, começando pelo VW e-Delivery.

““Firmar este compromisso em uma feira internacional e que traz a
mobilidade sustentável como grande tema desta edição é inserir
definitivamente a tecnologia da VW Caminhões e Ônibus na rota de
desenvolvimento mundial e, mais do que isso, de viabilidade da aplicação
elétrica”, afirma o presidente e CEO da VWCO, Roberto Cortes.
O diretor de sustentabilidade e suprimentos da Ambev, Guilherme Gaia, comemora a
parceria: “O sonho de criarmos as bases para a mobilidade elétrica, em prol da
sustentabilidade, é cada dia mais real e com este compromisso reafirmamos nossa
parceria para prover novas tecnologias e processos desenvolvidos no Brasil e que
podem ser benchmarking para o mercado global. Sustentabilidade não faz parte do
nosso negócio, ela é o nosso negócio”, comenta.
A chegada do primeiro caminhão elétrico na frota da Ambev, um VW e-Delivery,
marcará o início dessa parceria. O modelo, que é o primeiro caminhão leve 100%
elétrico da América Latina com zero emissão de CO2, NOX e micro particulados,
chegará às ruas do Brasil até o fim deste mês, inaugurando a primeira fase de testes
para determinar a tecnologia mais adequada para atender as operações da Cervejaria
Ambev. O modelo será recarregado com 100% de energia elétrica proveniente de
fontes limpas, como eólica e solar.
Segundo a Ambev, os 1,6 mil caminhões elétricos e movidos a energia limpa devem
compor sua frota até 2023 para a distribuição de bebidas das marcas Skol, Brahma,
Antarctica e água AMA. Com isso, deixará de emitir mais de 30,4 mil toneladas de
carbono por ano em sua cadeia logística.
Nos últimos cinco anos, a cervejaria, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica
e água AMA, destinou mais de R$ 1 bilhão para projetos voltados à sustentabilidade
em sua operação.
Além da parceria logística, a Ambev também será a primeira a utilizar a nova
plataforma de conectividade RIO, do grupo Traton, na América Latina, e que estreia
primeiro no Brasil em 2019.
Estudo da Audi: sem congestionamento na cidade do futuro
24/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 21-09-2018)
O projeto de pesquisa “25ª Hora – Fluxo” simula o tráfego em Ingolstadt
Quanto tempo nós economizaremos em uma cidade com carros autônomos,
compartilhamento de carona e gestão inteligente de tráfego? As respostas são
apresentadas pelo estudo “25ª Hora – Fluxo”, feito pela Audi.
Em parceria com especialistas em tráfego do Karlsruhe Institute for Technology (KIT)
e da consultoria MobilityPartners, de Munique (Alemanha), a pesquisa simulou o futuro
da mobilidade em Ingolstadt, Alemanha.
De acordo com o estudo, uma redução duradoura nos tempos de viagem pode ser
alcançada em um deslocamento comum: em um terço de tráfego completamente
automatizado, mesmo se houver 10% a mais de pessoas nas ruas. O pré-requisito é
que a tendência de compartilhamento seja adotada.

Frotas de carros autônomos ajudarão a resolver problemas de tráfego nas cidades a
longo prazo. Esses benefícios tornam-se ainda mais evidentes quando associados a
uma gestão de tráfego mais inteligente e a uma taxa de ocupação mais elevada, ou
seja, aumentando o número médio de pessoas por carro. Se esse número subir
moderadamente de 1,1 para 1,3 pessoas, porque mais pessoas compartilham um
carro, não haverá mais congestionamento na hora do rush. Em um sistema de tráfego
em rede totalmente automatizado, mais pessoas (+12%) podem ser transportadas
muito mais rapidamente (-33%) em tráfego de passageiros.
Veículos conectados, autônomos e compartilhados também oferecem às cidades novas
oportunidades de uso e realocação de espaço para melhorar a qualidade de vida
urbana.
Por exemplo, o estudo descobriu que a incorporação de veículos totalmente autônomos
poderia redirecionar uma faixa de tráfego em uma rede de quatro faixas e dedicar esse
novo espaço a pedestres ou a bicicletas em vez de veículos. O estudo leva em conta
que, com um número crescente de carros autônomos, mais cidadãos idosos e crianças
teriam acesso à mobilidade, e convenientes táxis-robôs competiriam com o transporte
público local.
“Os resultados sugerem que carros autônomos, serviços de mobilidade e infraestrutura
em rede podem reduzir significativamente o congestionamento e o espaço nas
estradas. Ao mesmo tempo, mais jovens e idosos podem viajar com segurança e
conveniência. Desta forma, a qualidade de vida nas cidades seria melhorada
dramaticamente. Essas descobertas nos encorajam a continuar nosso investimento no
futuro: em carros autônomos, como o Aicon, serviços como o Audi on demand, ou
tecnologia de rede como o Audi traffic-light information,” afirma Melanie Goldmann,
chefe de Comunicação de Tendências da Audi.
O estudo também examina cenários mais extremos. Por exemplo, o que aconteceria
se houvesse um aumento acentuado no número de pessoas que usam transporte
público, caminham ou viajam de bicicleta? Qual seria o efeito de altos níveis de tráfego
de entrega como resultado de compras online? E o que aconteceria se as cidades não
permitissem carros autônomos ou se fossem lentas ou relutantes em digitalizar sua
infraestrutura? Os resultados variam de tempos de viagem mais curtos no tráfego de
passageiros (-40%) até engarrafamentos.

“Os efeitos de veículos conectados e autônomos e de outros desenvolvimentos técnicos
e sociais são continuamente estudados na comunidade de pesquisa em transportes.
Na maioria dos casos, os estudos concentram-se em aspectos individuais desses

desenvolvimentos a fim de melhor identificar o efeito isolado desse único aspecto.
Nosso objetivo era diferente: queríamos traçar uma imagem de como será a
mobilidade quando todos esses efeitos se juntarem”, diz o professor Peter Vortisch,
chefe do Instituto de Transporte do KIT.
No modelo de tráfego para Ingolstadt, os pesquisadores investigaram apenas um
parâmetro isoladamente, sem levar em conta mudanças no comportamento do usuário
ou aumento da demanda: quantos carros autônomos seriam necessários hoje para
tornar o fluxo de tráfego notavelmente melhor? No mínimo, 40%!
Os computadores mantêm a distância necessária para outros veículos, não dirigem
muito rápido e obedecem a todos os sinais de trânsito. Entretanto, de acordo com
diversos estudos acadêmicos, em uma situação de tráfego mista isso é uma
desvantagem para o fluxo de veículos.
Os tempos de viagem são diminuídos apenas com um número crescente de carros
autônomos: se hoje as estradas de Ingolstadt fossem usadas apenas por autônomos,
os tempos de viagem cairiam em um quarto.
“Os resultados nos mostram o quão importante é ter uma visão geral da mobilidade
urbana. Carros autônomos exigem serviços de mobilidade e infraestrutura inteligente
para aproveitar ao máximo suas vantagens. Por essa razão, é importante cooperar
com vários interessados, especialmente com as cidades”, diz Goldmann.
Com seus cerca de 140 mil habitantes, Ingolstadt, a cidade onde fica a sede da Audi,
é adequada como um “laboratório” para o fluxo de tráfego nas estradas, pois o tráfego
é composto majoritariamente por veículos de quatro rodas: por razões históricas, há
muitos automóveis e ônibus no local, mas não há metrô ou bondes. Essas condições
aplicam-se em muitas cidades de tamanho médio em diferentes países.

Projeto “25ª Hora” da Audi
Hoje, em média, os motoristas gastam cerca de 50 minutos por dia ao volante. No
projeto “25ª Hora”, desde 2017, a Audi vem investigando como os carros autônomos
mudarão nossa vida cotidiana. No futuro, continuaremos a gastar quase uma hora por
dia no automóvel? Além disso, o tempo de viagem no carro autônomo pode ser bem
aproveitado: os passageiros podem conversam, relaxar ou trabalhar.
Em colaboração com o Instituto Fraunhofer de Engenharia Industrial (IAO), a Audi
investiga como, por exemplo, o interior do veículo pode se tornar um local de trabalho
ideal. Para os estrategistas e designers da Audi, as respostas para essas perguntas
são altamente relevantes.
Digitalização e urbanização transformam cidades, mobilidade e comportamento do
usuário. Conceitos de automóveis, no entanto, estão sendo desenvolvidos hoje – e
precisam se misturar de forma inteligente e eficiente com o desenvolvimento de
sistemas de mobilidade no futuro.

Cummins revela o futuro do Diesel com baixa emissão de NOx e CO2
24/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 21-09-2018)

A Cummins Inc. exibe inovações de olho em um futuro de baixas emissões (NOx) e
redução da pegada de carbono no Salão de Hannover, na Alemanha, maior feira de
veículos comerciais do mundo.
Um dos destaques do estande da Cummins é um novo sistema capaz de minimizar as
emissões a níveis anteriormente considerados impraticáveis. Com esta nova solução,
uma regulamentação Euro VII fica cada vez mais viável para a próxima década.
Combine essa inovação com as mais recentes tecnologias digitais inteligentes e o
resultado é a representatividade da Cummins no próximo salto na evolução do motor
a Diesel.
O sistema de controle de emissões combina o gerenciamento de ar turboalimentado
com o pós-tratamento dos gases de escape como um único sistema de acoplamento
fechado, juntamente com um novo controle de turbina rotativa (RTC). Esse novo
design utiliza os mais recentes avanços da Cummins em gerenciamento de ar e térmico
para converter imediatamente quase todas as emissões de NOx em gás limpo a medida
que interage com a unidade de redução catalítica seletiva (SCR).
“É um sistema inovador, que permite uma redução adicional nas emissões de NOx e
material particulado e ao mesmo tempo melhora a eficiência de combustível. Outras
tecnologias inovadoras em desenvolvimento pela Cummins para redução de perdas
também continuarão a tornar o motor a Diesel ainda mais produtivo e energeticamente
eficiente. Além disso, o uso de ferramentas aprimoradas de design e materiais
avançados trará oportunidades para reduzir o peso dos componentes e, ao mesmo
tempo, manter a força, aumentando ainda mais a produtividade dos veículos”, disse
Tim Proctor, diretor Executivo de Gestão de Produtos e Inovação da Cummins.
“Embora a Cummins tenha um programa de eletrificação em andamento, nossa outra
mensagem importante durante este evento é que o motor a Diesel não está parado.
Com nossos avanços técnicos, vemos o Diesel como a principal fonte de energia no
setor de veículos comerciais no futuro previsível”, afirma o diretor.
A Cummins está comprometida em garantir que o poder de escolha esteja disponível
para os diversos tipos de veículos, ciclos de trabalho e requisitos de negócios de nossos
clientes. Os avanços em hardware não são a única área de progresso. A Cummins
continua a inovar com um conjunto de aplicações de monitoramento, relatórios,
calibração e manutenção sem fio para ajudar a aumentar o tempo de atividade do
veículo e reduzir o custo total de manutenção.
A Cummins acelera a tecnologia digital com ajuste no ar e calibragem de parâmetros,
possibilitando aos gerentes de frota personalizar as configurações de energia e
velocidade para atender às necessidades exclusivas de negócios e comportamentos
dos motoristas, condições das estradas e coordenadas geográficas.
A tecnologia Cummins ADEPTTM libera todo o potencial da automação de powertrain
para tornar todo motorista um especialista e melhorar a eficiência de combustível em
até 6%. Recursos como o Predictive Cruise Control utilizam o GPS do veículo para ver

a estrada 2 km à frente e ajustar com precisão a velocidade para o próximo terreno.
O SmartCoast coloca o sistema de transmissão em ponto morto nos declives de
descida, usando o impulso do veículo para economizar combustível, enquanto o
SmartTorque2 calcula constantemente o torque exato necessário para a carga útil do
caminhão para minimizar as reduções de marcha.
Metalurgia supera expectativas e deve gerar R$ 350 milhões em negócios
24/09/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 21-09-2018)
O clima de satisfação foi geral entre as 120 marcas expositoras da Metalurgia 2018
– Feira e Congresso Internacional de Tecnologia para Fundição, Siderurgia, Forjaria,
Alumínio e Serviços, realizada de 18 a 21 de setembro, em Joinville, SC. A estimativa
de negócios deve ultrapassar os R$ 350 milhões em contratos assinados durante a
feira ou de contatos iniciados no evento e que deverão ser consolidados nos próximos
18 meses, superando a expectativa inicial da organização.
O número de visitantes atingiu a marca de 13 mil pessoas, vindas de 17 estados, de
344 diferentes cidades, abrangendo todas as regiões do país, incluindo representantes
da maioria das fundições do Brasil. Além disso, foram registrados visitantes de outros
11 países, três da Europa – Alemanha, Itália e Suíça – e oito das Américas – Argentina,
Bolívia, Colômbia, EUA, Equador, México, Paraguai e Uruguai.
A qualidade dos visitantes está evidente no perfil identificado no evento. 16% são
presidentes, vice, sócios ou diretores, 21% ocupam cargos gerenciais, 50% funções
técnicas e 13% estudantes. O maior grupo de visitantes, 25% vem do segmento de
fundição, 10% do automotivo e 18% de engenharia, siderurgia, agrícola e tratamento
térmico. A maioria veio em busca de máquinas e equipamentos, seguido de fundições
e peças fundidas, automação, controle de processos e medição, fornos, caldeiras e
tratamento térmico.
Richard Spirandelli, diretor da Messe Brasil avalia que o clima entre os expositores é
altamente positivo. “A feira cumpriu o seu papel de relacionamento, negócios e
capacitação, consolidando-se como o investimento em marketing B2B mais completo
por ser a ferramenta que gera mais credibilidade nas negociações. Nada substitui o
face a face”, argumenta.
O presidente da ABIFA – Associação Brasileira da Fundição, Afonso Gonzaga, reforça
a importância das empresas se posicionarem em feiras de negócio. “É um indutor de
desenvolvimento, gestão, inovação e tecnologia, pois possibilita as empresas
investirem na inovação tecnológica dos parques fabris”, destaca. Gonzaga lembra que
o setor tem uma significativa participação no desenvolvimento do país, por agregar 64
mil empresas e acumular um faturamento anual de 6,5 bilhões de dólares. “O
momento do mercado sinaliza um crescimento de 6,5% em volume de produção em
2018, em comparação a 2017”, acrescenta.
Para os expositores, a feira trouxe o retorno esperada e, na maioria das vezes, foi até
superior. Mário Di Caterina, diretor da Deumex, diz que a Metalurgia surpreendeu pela
qualidade do público. “São profissionais focados em processos, equipamentos e
negócios. Conseguimos contatar pelo menos cinco possibilidades de negócios em curto
prazo”, aposta.
Benedito Catneiro, diretor da norte-americana LECO, que já foi expositor da
Metalurgia, veio para especular o ambiente do evento e avaliar a possibilidade de
voltar a expor na próxima ediçãoem 2020s. “Encontrei empresa de ponta e de
qualidade o que deve nos motivar a retornar como expositores”, conclui.
Fernando Mauri, gerente da Inductotherm, a líder mundial em aquecimento por
indução, pondera a melhora do evento em relação à edição de 2016. “É um reflexo de

que o mercado está aquecendo e que teremos boas oportunidades de negócio nos
próximos meses. Além disso, ficamos satisfeitos com a qualidade técnica do público,
que visita o evento com objetivos claros, busca por inovação, tecnologia e foco em
negócios”, reforça.
Fred Ziegler, diretor da Ztech, recebeu um público qualificado desde o primeiro dia.
“São profissionais com interesse em inovações e estamos /na expectativa de
consolidar grandes negócios pós-feira, considerando a procura por inovação e a
qualidade dos profissionais que nos visitaram”, avalia.
Eventos simultâneos com foco em profissionalização
Pela primeira vez a Metalurgia contou com programação de workshops técnicos sobre
inovações e tecnologias para o setor, apresentados por expositores. Foram 16
palestras gratuitas que contaram com a participação de 480 profissionais.
O Espaço Portal do Aquecimento Industrial, integrado à feira, abordou assuntos
relacionados à indústria 4.0, aquecimento industrial e tecnologias voltadas às
fundições. Foram 18 palestras gratuitas que reuniram 285 pessoas na feira, além dos
que acompanharam a transmissão online.
O palestrante Bruno Marques Macedo, gerente técnico da Contemp, observou que foi
uma oportunidade para os clientes esclarecerem as dúvidas sobre processos de
tratamento térmico. “O público trouxe novas ideias e demandas de produtos que
podem ser desenvolvidos”, completa. Juntos, os workshops e palestras gratuitas
somaram 36 horas de capacitação.
Um dos temas mais comentados atualmente no meio industrial, em todo o mundo,
esteve no debate central do CINTEC 2018 Fundição. As 12 palestras e minicursos
foram contemplados 560 profissionais.
Rodada de Negócios
A Rodada de Negócios realizada durante a feira, ampliou a possibilidade de consolidar
parcerias e contratos. Foram promovidas 275 reuniões de negócios entre empresários
que demandam e ofertam produtos e serviços, com a participação de 84 pessoas. Na
mesa de negociações participaram oito empresas compradoras, incluindo as grandes
fundições da região – Tupy, Embraco, Schulz Automotive, LS Tractor, ArcelorMittal,
Ciser, Fremax e Marcopolo – e 39 fornecedores. Durante o evento foram consolidados
R$ 3,65 milhões em negócios, o que deve ser ampliado para R$ 18 milhões nos
próximos seis meses.
Rafael Kozoski, da KNX Alumínio, participou pela primeira vez da rodada e avalia a
oportunidade como muito produtiva para os fornecedores. “Fazemos o contato direto
com o comprador. O caminho é encurtado porque chegamos na pessoa certa. Estou
animado com as possibilidades de negócios”, acrescenta.
Gustavo Zattar, da área de Suprimentos Indiretos da Embraco, avaliou boas
oportunidades em microfundidos e processos químicos. “Foi produtivo para conhecer
novos fornecedores e opções inovadoras de produtos no mercado”, reforça.
Sobre a Metalurgia
Realizada a cada dois anos, a 11ª edição a Metalurgia reuniu 120 expositores vindos
de 39 diferentes cidades do Brasil, além da China, Espanha, Itália e Alemanha, que
ocupam área de 8.000 m² de exposição no Centro de Convenções e Exposições
Expoville.
Organizada pela Messe Brasil, a Metalurgia é uma realização da ABIFA (Associação
Brasileira da Fundição) e têm o apoio da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos), da ABIMEI (Associação Brasileira dos Importadores de
Máquinas e Equipamentos Industriais), do ICZ (Instituto Brasileiro de Metais Não

Ferrosos), da Sociedade Brasileira de Metrologia e da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas). A Metalurgia 2020 já tem data e será realizada de 15 a 18 de
setembro.

