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Confiança da indústria tem primeira queda trimestral em quase dois anos
27/09/2018 – Fonte: G1
Segundo a FGV, queda pode ser associada à volatilidade trazida pelo período
eleitoral. Disseminação negativa por quase 75% dos segmentos e todos os
indicadores que compõem o índice reforçam a percepção de deterioração dos
negócios.
O índice de confiança da indústria recuou 3,6 pontos em setembro, para 96,1 pontos,
o menor desde outubro de 2017, quando ficou em 95,9 pontos. Com o resultado, o
índice fecha o 3º trimestre em 98,6 pontos, registrando queda de 2,1 pontos em
relação ao trimestre anterior. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), é a primeira
queda desde o quarto trimestre de 2016.
De acordo com Tabi Thuler Santos, coordenadora da Sondagem da Indústria da FGV
IBRE, a magnitude da queda da confiança em setembro pode ser associada à
volatilidade em consequência do período eleitoral. Porém, a disseminação negativa por
quase 75% dos segmentos e por todos os indicadores que compõem o índice reforça
a percepção de deterioração dos negócios pelo setor, com efeitos que podem perdurar
no quarto trimestre.
Em um cenário de incertezas envolvendo as eleições presidenciais de outubro, o Brasil
vem mostrando dificuldades em engrenar um ritmo forte de crescimento, com o
desemprego ainda elevado e as empresas relutando em investir.
O índice da situação atual caiu 2,7 pontos, para 95,2 pontos, a segunda queda
consecutiva. O indicador que mede a percepção sobre a situação atual dos negócios
foi a principal influência na queda, com recuo de 3,4 pontos, para 93,5 pontos. O
percentual de empresas considerando bom o ambiente de negócios caiu de 18% para
16,1%, enquanto a parcela que o considera fraco subiu de 22,6% para 23,6% do total.

Com queda mais acentuada, de 4,3 pontos, o índice de expectativas atingiu 97,1
pontos e retornou ao nível moderadamente baixo (abaixo de 100 pontos) que havia
deixado para trás no início deste ano.
As expectativas dos empresários sobre a produção nos próximos três meses foram o
principal componente a influenciar o recuo das expectativas. O indicador caiu 8,1
pontos, para 98,4 pontos, menor nível desde janeiro (98). Houve diminuição da
proporção de empresas prevendo aumento da produção, de 43,7% para 36,6%, e
aumento da parcela das que esperam redução, de 17,7% para 23,1% do total.
No índice de situação atual, a queda atingiu 12 dos 19 segmentos; no das
expectativas, 14 de 19.
O nível de utilização da capacidade instalada avançou 0,9 ponto percentual em
setembro, para 76,9%. Mesmo com esse resultado, fecha o terceiro trimestre em
76,2%, 0,2 p.p. abaixo do registrado no segundo trimestre.
Brasil terá o maior complexo de inovação em sistemas elétricos da América
Latina
27/09/2018 – Fonte: CNI
SENAI lançou, nesta quarta (26), projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
em parceria com a Aneel para construção do Laboratório de Alta Potência no Instituto
de Inovação em Sistemas Elétricos, em Itajubá (MG)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) lançou, nesta quarta-feira
(26), o projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para construção do
Laboratório de Alta Potência do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Elétricos,
localizado em Itajubá (MG). Com investimento total de R$ 425 milhões, o complexo
será o maior da América Latina e estará entre os sete maiores do mundo em P&D&I
de novos equipamentos e sistemas do setor elétrico.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) participa do projeto por meio da
aplicação de recursos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (PROP&D) na
construção do Laboratório de Alta Potência até o limite de R$ 152,7 milhões. Todas as
empresas do setor elétrico que integram o programa podem aportar recursos até o
limite estabelecido.
O laboratório irá realizar ensaios que hoje são executados em poucas estruturas no
mundo devido à complexidade para a produção e manuseio seguro das elevadas
potências envolvidas. As condições de alta potência são, em geral, associadas a
situações extremas de curto-circuito ou de manobra de correntes elevadas.
Esses ensaios destinam-se a investigar o desempenho e o comportamento de um
determinado equipamento em condições reais de solicitação para as quais tenha sido
projetado.
Aplicam-se, por exemplo, a equipamentos de manobra e controle (interrupção em
disjuntores, chaves seccionadoras, religadores, fusíveis, etc); proteção e controle, de
condução, transformação e medição. No Laboratório, será instalado um gerador de
curto circuito próprio tornando-o independente da concessionária, o que permitirá total
flexibilidade para sua utilização.
COMPLEXO DE INOVAÇÃO – O Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Elétricos
ocupará uma área total de 217 mil metros quadrados e 80 mil metros de área útil, na
qual serão instalados, inicialmente, quatro laboratórios para atender à demanda da
indústria nas áreas de alta tensão, alta potência, elevação de temperatura e ensaios
mecânicos.

O Instituto irá beneficiar uma base industrial diversificada de fornecedores da cadeia
elétrica – em geração, transmissão e distribuição de energia – e outros segmentos
industriais como eólico, solar, naval, óleo e gás, têxtil, materiais elétricos, materiais
para construção civil, materiais de isolamento, etc.
O projeto é realizado em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e o Governo do Estado de Minas Gerais por meio da
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), da Fundação de Amparo
à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) e da Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig).
Poucos países contam com infraestrutura similar para P&D e realização de testes
integrada ao setor industrial como a prevista no Instituto SENAI de Inovação em
Sistemas Elétricos.
Com o complexo, cuja previsão é estar concluído até 2021, o Brasil irá integrar grupo
restrito que conta com os Estados Unidos, Canadá, Japão, assim como países da
Europa Ocidental. O Instituto terá capacidade técnica para ensaios de classe de tensão
de até 550kV, ensaios de alta potência até 1500MVA e elevação de temperatura com
até 25.000A.
Participaram da cerimônia, em Brasília, de lançamento do laboratório o presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade; o presidente da
Cemig, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; o diretor-geral da Aneel, André
Pepitone da Nóbrega; e o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi.
“Esse investimento é muito importante para o setor elétrico brasileiro e para as
indústrias do Brasil. A Aneel entendeu que esse laboratório tem um papel importante
na inovação, nos projetos de P&D do setor elétrico”, avaliou o presidente da CNI.
“Certamente essa infraestrutura pode contribuir muito para o país, tanto na fabricação
de produtos que hoje não temos quanto no desenvolvimento de novas tecnologias e
de inovação, assim como no desenvolvimento do setor elétrico brasileiro de tal forma
que o beneficiado seja o consumidor. Esse é sempre o grande objetivo dos
investimentos do SENAI”, Robson Braga de Andrade.
AVANÇOS EM PESQUISAS – O diretor-geral da Aneel ressaltou a importância da
interação entre o setor público e o privado para o estímulo à inovação, especialmente
na transformação da ciência em riqueza para o país. Ele destacou ainda que R$ 76
milhões dos R$ 152 milhões que serão investidos no Laboratório de Alta Potência irão
retornar, em 16 anos, como benefícios ao consumidor por meio da redução de conta
de energia elétrica.
“Esse laboratório vai contribuir sobremaneira para o desenvolvimento do setor elétrico
e da indústria pelo fato de potencializar e permitir o avanço da pesquisa básica, da
pesquisa aplicada, do desenvolvimento de produtos, o desenvolvimento de
equipamentos e, sobretudo, por meio da realização de ensaios e do desenvolvimento
de materiais e de tecnologia”, afirmou André Nóbrega.
As obras do complexo em Itajubá foram iniciadas em janeiro de 2015 e a etapa inicial
da obra já foi executada, com terraplenagem e asfaltamento da área. O projeto
encontra-se agora na fase da construção da subestação de 138kV e em seguida se
inicia a construção da estrutura predial.
O Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Elétricos integra a rede nacional de 26
Institutos, dos quais 24 já estão em estágio operacional, contando atualmente com
290 projetos de pesquisa aplicada, em parceria com empresas dos diversos setores
industrais.

A implantação da rede tem apoio da Sociedade Fraunhofer, da Alemanha, a maior
organização de pesquisa aplicada da Europa, e do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de Cambridge, nos Estados Unidos.
Contribuição sindical foi discutida em 40,7% das negociações coletivas em
2018
27/09/2018 – Fonte: G1
As contribuições para sindicatos de trabalhadores estiveram presentes em 40,7% das
negociações coletivas no ano até agosto, mostrou a nova base de dados do
Salariômetro, boletim de informações trabalhistas da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe). O indicador não aponta em quantas dessas negociações a
contribuição foi aprovada.
O levantamento passou a abranger 37 novos pontos das negociações trabalhistas. Até
então, a medição estava restrita a reajustes, pisos salariais e Participação nos Lucros
e Resultados (PLR). A série histórica tem início em agosto.
Segundo o boletim, as contribuições sindicais foram a terceira cláusula mais negociada
nos acordos e convenções no acumulado de 2018, atrás apenas dos reajustes e pisos
salariais.
O professor da Fipe e coordenador do Salariometro, Hélio Zilberstajn, acredita que
pode ter havido um aumento das discussões em torno da contribuição após a reforma
trabalhista, mas não há dados tabulados do ano passado.
"É questionável que a contribuição esteja sendo assunto de negociação coletiva. Esse
tema deveria ser solucionado de outra maneira, apontou Zilberstajn.
Fim da contribuição obrigatória
A reforma trabalhista aprovada no ano passado tornou opcional a contribuição sindical.
Isso significa que os trabalhadores e as empresas não são mais obrigados a pagar um
dia de trabalho por ano para o sindicato que representa sua categoria.
Se optar por fazer a contribuição, o trabalhador precisa informar que autoriza
expressamente a cobrança. Com isso, a arrecadação sindical caiu drasticamente.
Dados do Ministério do Trabalho mostram que, somando centrais, confederações,
federações e sindicatos, ela passou de R$ 170 milhões, em março do ano passado,
para R$ 34 milhões em março deste ano, uma redução de 80%.
Desde o fim de 2017, sindicatos recorrem à Justiça para tentar manter a cobrança,
mas o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou a volta da obrigatoriedade.
Programa de avaliação de ética das empresas da CGU terá novas regras
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pró-Ética adotará novos critérios de avaliação na edição deste ano
O Pró-Ética, programa que reconhece boas práticas de integridade no ambiente
corporativo, terá novas regras em sua edição de 2018.
A iniciativa é uma parceria do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU) com o Instituto Ethos.

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) é responsável pelo
programa, criado em 2010 - Divulgação
A avaliação do comprometimento da liderança com a ética e do desempenho dos
canais de denúncia e remediação de irregularidades terão peso maior na nota final.
Os itens responsabilidade social e análise de risco e transparência, por outro lado,
terão pontuações máximas menores. O limite mínimo de pontos (70) foi mantido.

BC flexibiliza prazo de norma para plataformas de comércio eletrônico
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Órgão suspenderá sanções aplicadas a quem apresentar plano de ação para
cumprir regra
As empresas de ecommerce que não se adequem à liquidação centralizada de
pagamentos de débito e crédito poderão ter as penas aplicadas pelas bandeiras de
cartões suspensas, segundo o BC (Banco Central). Acaba nesta sexta (28) o prazo
para que as plataformas que vendem produtos de diversos fornecedores (as
marketplaces) usem a CPI, a intermediária oficial entre instituições financeiras e
empresas de meios de pagamento.
Após essa data, as bandeiras podem aplicar penalidades às varejistas. O BC, porém,
suspenderá as sanções de empresas que apresentarem um plano de ação para
implementar a norma até 29 de março.
“Na prática, é uma prorrogação. O prazo foi insuficiente, ficaram dúvidas sobre como
se faria a listagem de diferentes vendedores em uma mesma fatura”, diz Pedro Guasti,
da FecomercioSP (federação do comércio paulista). A entidade defende a medida.
A regra se aplica a empresas com receita superior a R$ 500 milhões ao ano.

Bancos questionam alto custo que Caixa impõe no consignado garantido com
FGTS
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Banco público tem monopólio dos recursos e, com suas regras, vai dominar
oferta
Apesar de ter sido lançado com alarde pelo governo e pela Caixa, o empréstimo
consignado com garantia do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está
travado no setor financeiro.
Grandes bancos, principalmente os privados, questionam as cobranças de taxas e os
custos impostos pela Caixa para que outras instituições possam bloquear o dinheiro
do trabalhador e oferecer esse tipo de crédito.
O banco público lançou o produto nesta quarta-feira (26) e, mantidas as atuais
condições, complica a entrada dos demais bancos nessa nova modalidade de
empréstimo.
Pela regra que desagradou ao mercado, a Caixa, que administra o FGTS, cobrará R$
4.500 por mês das instituições concorrentes que quiserem acessar o sistema para
oferecer a nova linha de consignado, segundo executivo do mercado financeiro que
preferiu não se identificar.
A mensalidade daria direito a realizar 600 consultas aos dados das contas dos
trabalhadores e outras 400 averbações (o bloqueio do valor) ou o total de 800
operações completas de concessão de crédito nessa modalidade.
O custo por crédito concedido ficaria em R$ 5,60, bem acima da média de R$ 2 por
operação hoje no mercado. Caso o banco ultrapasse os 800 empréstimos por mês,
precisará pagar R$ 10 por operação (entre consulta e bloqueio dos recursos).
Nas outras modalidades de consignado que não incluem o uso do FGTS, o processo de
averbação é necessário para evitar que o trabalhador comprometa um percentual
maior da renda com empréstimo que o permitido por lei.
Além de questionar o custo elevado, os concorrentes da Caixa reclamam também que
a escala (usar mais vezes o serviço) encarece o produto em vez de torná-lo mais
barato.
A percepção das instituições financeiras é que a diferença entre a tarifa praticada hoje
pelo mercado e o custo cobrado pela Caixa pode tirar a competitividade do produto e
limitar a queda da taxa de juros dessa linha.
Isso inviabilizaria o principal objetivo do uso do FGTS como garantia ao empréstimo.
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander vão negociar com a Caixa na Febraban
(federação dos bancos) na tentativa de conseguir tarifas mais competitivas. A pauta
deve ser debatida em encontro nesta quinta-feira (27).
A Caixa nega que seus concorrentes tenham criticado o custo para acesso ao FGTS.
"Todas as manifestações, até então, ratificaram a assertividade do novo modelo face
às necessidades operacionais dos bancos interessados em oferecer este novo
produto", disse o banco em nota.
Procurados, os grandes bancos disseram que planejam oferecer o produto, mas estão
em fase de adaptação tecnológica. A exceção é o Santander, que afirma ter realizado
testes nos últimos anos, mesmo sem a garantia da Caixa.

O crédito consignado com garantia do FGTS foi criado por MP (medida provisória) no
fim do governo Dilma Rousseff (PT), em 2016. O produto visava estimular a concessão
de empréstimos a taxas mais baixas em um período em que a economia já tinha
desempenho negativo.
O consignado é uma das linhas de crédito mais baratas do sistema financeiro porque
permite o desconto das parcelas diretamente do salário do trabalhador. No setor
privado, o risco de demissão e a alta rotatividade sempre mantiveram as taxas médias
em patamares mais elevados do que as cobradas de servidores públicos e beneficiários
do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A lei estabeleceu que o trabalhador pode dar em garantia do empréstimo até 10% do
saldo do FGTS ou 100% do valor da multa rescisória, caso seja demitido sem justa
causa.
Com o instrumento, o governo pretendia dar às instituições financeiras instrumentos
para reduzir a taxa de juros cobrada dos trabalhadores, minimizando o risco
relacionado à demissão.
O sistema ajudaria também a elevar o montante concedido pelos bancos a esse
segmento de trabalhadores. Hoje, o consignado do setor privado representa cerca de
10% do volume emprestado aos servidores públicos.
Mesmo virando lei, a linha não deslanchou porque dependia da Caixa adaptar o sistema
do FGTS para que o saldo fosse bloqueado e a garantia passasse a ser efetiva, o que
só passou a ocorrer agora.
Bancos também criticaram, nos bastidores, a resistência da Caixa em investir nesse
sistema, que entra no ar dois anos após a criação da linha de crédito, e reclamam por
terem ficado de mãos atadas por não conseguirem oferecer o produto com o qual
tinham interesse em trabalhar.
Há ainda a queixa antiga dos grandes bancos contra o monopólio que a Caixa detém
sobre o bilionário FGTS desde os anos 1990. Os depósitos de dinheiro dos
trabalhadores no FGTS somavam, no fim de 2017, R$ 383,7 bilhões, que ficam sob a
gestão da Caixa.
Além disso, há ainda o controle do governo sobre o conselho curador do FGTS, que é
quem decide como os recursos serão investidos. Os recursos do fundo são geralmente
destinados a obras de saneamento e habitação.
Apesar da demora da Caixa, o governo afirma que faltava também fixar o juro máximo
que poderia ser cobrado na linha, assim como ocorre nas outras modalidades de
consignado.
O percentual foi estabelecido em agosto em 3,5% ao mês, acima dos 2,08% máximos
que podem ser cobrados de beneficiários do INSS —a taxa Selic está em 6,50% ao
ano.
A Caixa lançou oficialmente a linha de crédito na noite desta quarta em cerimônia no
Palácio do Planalto, apesar de desencontro de informações entre o Ministério do
Trabalho e o banco público na véspera.
A Caixa ainda trabalhava em ajustes técnicos e não teria condições de oferecer o
crédito na rede de agências de imediato, como havia anunciado o ministério. A
primeira contratação, segundo o governo, foi efetivada no Planalto, durante a
cerimônia, fora do horário de expediente bancário.

No lançamento, a Caixa afirmou que a linha de crédito ficou disponível a 36,9 milhões
de trabalhadores. O Ministério do Trabalho calcula concessão de mais R$ 126 bilhões
com o uso do instrumento.
Para acessar essa modalidade, no entanto, é preciso que o banco tenha um convênio
firmado com empregadores, para o desconto do empréstimo do salário.
"Esse trabalho que a Caixa Econômica está fazendo, com os Ministérios do Trabalho e
da Fazenda em favor do trabalhador tem também uma vertente econômica. Isso
significa a circulação do dinheiro, e é isso que ajuda a economia nacional", disse o
presidente Michel Temer.
Como vai funcionar o consignado com FGTS
 O trabalhador poderá dar em garantia 10% do saldo do FGTS ou 100% do valor
da multa rescisória, paga em caso de demissão sem justa causa
 Para contratar a linha, o trabalhador precisa estar empregado em uma empresa
que tenha convênio com um banco que ofereça o crédito
 O valor das prestações do consignado é descontado mensalmente do salário
 Em caso de demissão, o banco pode bloquear o valor para quitar o empréstimo
e evitar um calote
 3,5% ao mês é a taxa máxima que os bancos podem cobrar na linha
Artigo: O Brasil que não vai tão mal
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Apesar de incerteza e crescimento lerdo da renda, crédito se recupera
Quem olha uma plantação queimada e se anima com alguns brotos verdes ou sobras
de pés de milho pode passar por amalucado. No entanto, nem mesmo na economia
brasileira tudo é cinza ou brasa dormida.
Apesar da eleição desvairada, não houve até agora debandada de capital para o
exterior, ao contrário. Há também o caso do crédito nos bancos, por exemplo.
Primeiro, considere-se o que despiorou, o que resiste, o que melhora —por enquanto
sem as adversativas, sem os "mas" inevitáveis.
1)
2)
3)
4)

A
A
A
A

concessão de empréstimos, o dinheiro novo, cresce em relação ao ano passado;
média das taxas de juros voltou a níveis de 2014 ou de 2012;
inadimplência continua a cair, como se nota desde meados de 2016;
despesa mensal das famílias com suas dívidas é a menor desde o início de 2011.

Sim, a situação geral do crédito ainda é deprimida. Os empréstimos novos ainda estão
em nível quase 20% inferiores aos de 2012 a 2014. O estoque de crédito, o total de
dinheiro emprestado, ainda cai, embora o grosso disso se deva à retração do BNDES.
As taxas de juros, na média, pararam de cair desde maio. A combinação de
inadimplência controlada com spreads menores talvez pudesse ter feito com que o
custo do dinheiro fosse menor. Ainda assim, o spread está no nível registrado no final
do ano de 2011, o primeiro de Dilma 1.
O peso da dívida na renda das famílias baixou bem das alturas em que esteve
praticamente de 2012 a 2016, mas ainda está no nível de saturação que
aparentemente precedeu o desânimo que levaria a economia a crescer menos, a partir
de 2012 ou 2013.

Qual o balanço? Não parece haver um problema especial nos bancos e uma situação
particular de crédito travado. Ou melhor, não parece haver problema especial novo,
além das extravagâncias do crédito no Brasil, restrito e cronicamente caro.
O crescimento lerdo dos salários e da massa de rendimentos, a incerteza política e
alta dos juros básicos no mercado pode explicar de modo razoável a recuperação lenta
e gradual dos empréstimos bancários.
Neste ano, o rendimento do trabalho passou a crescer em ritmo mais lento em relação
a 2017.
O tumulto político, o corte radical de investimento público em obras e o fracasso do
governo nas concessões de infraestrutura devem ter tirado ânimo e motivo de investir
de muita empresa.
Sim, o BNDES encolheu, talvez em parte por política de governo, embora a esta altura
pareça mais claro que as empresas simplesmente se retraíram, porque estão na
retranca ou porque perderam a oportunidade de apenas surfar em dinheiro de graça.
Quando houve ânimo e dinheiro mais barato, as empresas foram ao mercado de
capitais.
Por fim, o óbvio, a alta dos juros de prazo mais longo na praça acabou com a
viabilidade de muito negócio, ainda mais com tanta névoa adiante. O governo paga
juros de 6%, mais a inflação. Por que se aventurar em negócio real?
Mas há indícios de que a perspectiva de arrumação das contas do governo pode ao
menos destravar a recuperação econômica que se previa para este 2018 —é o que
parece no crédito ou na disposição de investidores estrangeiros.
Não seria, a rigor, crescimento duradouro, mas a saída do fundo do poço em que
estamos, o que facilitaria a imensa tarefa de reformar de fato a economia e acalmaria
os ânimos políticos alucinados do Brasil, que apenas pioram desde 2013
Vinicius Torres Freire- Colunista do Jornal Folha de S. Paulo.
BNDES terá crédito para energia limpa voltado a empresas e pessoa física,
dizem fontes
27/09/2018 – Fonte: DCI (publicado em 26-09-2018)
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai lançar na
quinta-feira um programa de fomento à geração de energia solar e eólica, disse à
Reuters uma fonte próxima às discussões, em um programa com recursos "bilionários"
para empresas e pessoas físicas.
O anúncio vem em meio a uma busca do presidente Michel Temer por uma agenda
positiva às vésperas da eleição de 7 de outubro. O presidente inclusive deverá
participar do lançamento do programa no BNDES, adicionou a fonte, que falou sob a
condição de anonimato.
O anúncio do banco deverá envolver duas linhas de crédito para energia solar e eólica,
com uma delas voltada a financiar a compra de equipamentos de geração renovável
por parte de pessoas físicas e microempresas e outra linha para empresas maiores.
"Serão valores significativos e robustos", afirmou a fonte, sem abrir os números.
"Serão linhas com condições favoráveis a ponto de estimular a geração renovável. A
linha para pessoas físicas e microempresas terá juros menores."

Uma segunda fonte com conhecimento das conversas afirmou que os recursos para a
linha voltada a micro e pequenas empresas virão do Fundo Clima, enquanto a linha
voltada a empresas maiores usará recursos do programa Finame, de financiamento de
máquinas e equipamentos.
"O Finame para esse programa será na casa de bilhões (de reais)", disse.
O movimento do BNDES e do governo acontece em meio a um expressivo crescimento
no Brasil dos investimentos de empresas e pessoas físicas em pequenas instalações
para produção da própria energia, principalmente com painéis solares, uma tecnologia
conhecida no setor como geração distribuída.
Volume médio negociado na bolsa bate R$ 10 bi por dia e é o maior já
registrado
27/09/2018 – Fonte: G1 (publicado em 26-09-2018)
Valor representa uma alta de 25,7% frente a 2017, em valores ajustados pela
inflação.
O volume médio diário de negócios no mercado à vista na bolsa brasileira, a B3,
alcançou R$ 10,1 bilhões no ano até 24 de setembro, em valores ajustados pela
inflação, segundo cálculos da Economatica.
O valor é o maior já registrado historicamente, e representa uma alta de 25,7% em
relação ao ano anterior.
O maior valor registrado com valores ajustados pela inflação até então havia sido em
2010, quando ficou em R$ 9,2 bilhões diários. Em 2107, o volume médio diário havia
ficado em R$ 8.046 bilhões.
Em dólares, no entanto, o desempenho do volume de negócios na bolsa este ano, de
US$ 2,796 bilhões, é o maior desde 2013, de US$ 3,07 bilhões. O recorde foi registrado
em 2011, quando foram negociados diariamente, em média, US$ 3,39 bilhões.
Dólar cai para R$ 4,03 com pesquisa eleitoral e decisão do Fed sobre juros
nos EUA
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-09-2018)
Bolsa brasileira fechou dia perto da estabilidade, a 78.656 pontos
A confirmação da já esperada alta na taxa de juros americana e a divulgação de novas
pesquisas de intenção de votos para Presidente derrubaram em mais de 1% o valor
do dólar nesta quarta-feira (26). A Bolsa teve dia volátil, alternando entre perdas e
ganhos durante a maior parte da sessão.
O Fed (Federal Reserve, o banco central americano) confirmou as expectativas do
mercado ao elevar 0,25 ponto percentual a taxa de juros americana, para o intervalo
de 2% a 2,25% ao ano. Foi o terceiro aumento promovido neste ano. Para 2019, o BC
dos EUA sinalizou mais três elevações, também em linha com o que esperavam
investidores, e um outro aumento em 2020.
Isso colocaria os juros do Fed em 3,4%, cerca de 0,5 ponto percentual acima da taxa
de juros "neutra" estimada, na qual os juros não estimulam nem restringem a
economia.
Notícias de alta de juros nos Estados Unidos tendem a motivar a valorização do dólar
ante divisas emergentes, porque incentivam investidores a retirar dinheiro aplicado

em países considerados mais arriscados em busca de títulos da dívida americana,
considerados ativos mais seguros.
No entanto, o mercado reagiu de forma distinta nesta quarta. O dólar chegou a recuar
para a mínima de R$ 4,0110 e fechou em queda de 1,39%, a R$ 4,0260. O valor é o
menor desde 21 de agosto.
"Havia algum temor de que o Fed poderia indicar mais aumentos dos juros no próximo
ano, mas ele manteve a previsão de que devem ocorrer mais três novas altas em
2019", explicou o economista-chefe da corretora Guide, Victor Candido.
De uma cesta de 24 divisas emergentes, o dólar perdeu valor para a metade delas.
No cenário doméstico, o mercado foi pautado pela nova divulgação de pesquisas
eleitorais. A do Paraná Pesquisas colocou Jair Bolsonaro (PSL) à frente de Fernando
Haddad (PT) em uma eventual disputa no segundo turno.
A notícia foi vista com otimismo por investidores, que têm apontado preferência pelo
deputado após perceberem que Geraldo Alckmin (PSDB), até então considerado o mais
apto a propor reformas, não conseguirá avançar na preferência dos eleitores.
Durante a tarde, nova pesquisa Ibope, encomendada pela CNI (Confederação Nacional
da Indústria), reestabeleceu o cenário de vantagem do petista. O noticiário externo
ofuscou, no entanto, a atenção de investidores.
A Bolsa brasileira terminou o dia perto da estabilidade, após sessão alternando entre
perdas e ganhos. O Ibovespa, principal índice acionário, ganhou 0,03%, a 78.656
pontos.
A Vale, que na véspera havia valorizado e ajudado a sustentar o índice, recuou 3,52%
no pregão. Bancos e Petrobras, com forte peso no índice, tiveram ganhos moderados.
Banco Central reduz previsão de crescimento do PIB de 2018 para 1,4%
27/09/2018 – Fonte: G1
Previsão anterior era de crescimento de 1,6%. Expectativa de inflação, com
câmbio e juros estimados pelo mercado financeiro, está em 4% para 2018 e
para 2019.
O Banco Central reduziu de 1,6% para 1,4% a previsão para o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2018. A estimativa consta do relatório trimestral de
inflação, divulgado pela instituição nesta quinta-feira (27).
É a terceira vez que a expectativa de crescimento da economia brasileira é revisada.
Em setembro do ano passado, o BC estimou uma alta de 2,2% para o PIB deste ano,
valor que subiu para 2,6% em dezembro de 2017 e que recuou para 1,6% em junho
passado.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da
nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia
brasileira.
"A revisão reflete a incorporação dos resultados do PIB no segundo trimestre e o
arrefecimento na atividade econômica após a paralisação no setor de transporte de
cargas, ocorrida em maio", informou o Banco Central.
No ano passado, depois de dois anos de tombo, a economia brasileira saiu da recessão
e registrou uma expansão de 1%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

A previsão do BC está abaixo da estimativa oficial do governo e próxima da estimativa
do mercado financeiro. Na semana passada, no relatório de receitas e despesas do
orçamento, o governo manteve em 1,6% a estimativa de alta do PIB de 2018. Para os
analistas das instituições financeiras, o crescimento será de 1,35% nesse ano.
A instituição também divulgou, pela primeira vez, sua previsão para o crescimento do
PIB de 2019. A estimativa do BC é de que a economia vai acelerar no próximo ano,
com uma taxa de expansão de 2,4%.
"É fundamental destacar que essa projeção é condicionada à um cenário de
continuidade das reformas, notadamente as de natureza fiscal, e ajustes necessários
na economia brasileira", acrescentou.
Inflação
O Banco Central também informou a estimativa de inflação, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,1% nesse ano e 4% em 2019.
As previsões consideram a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de
juros e de câmbio neste ano e no próximo. No último relatório de inflação, em junho,
a estimativa do BC para a inflação de 2018 era de 4,2% e, de 2019, era de 3,7%.
"Ainda que limitada pela elevada ociosidade dos fatores de produção e pelo contexto
de expectativas ancoradas, a recente depreciação do câmbio tende a elevar a inflação
ao consumidor nos próximos meses, por meio, principalmente, do impacto direto sobre
os preços de combustíveis", avaliou a instituição.
O BC projetou ainda, com base no cenário que considera as estimativas do mercado
para taxa de juros e câmbio, que o IPCA vai somar 3,6% em 2020 – em linha com a
meta central de inflação fixada para este ano. Em junho desse ano, a previsão para a
inflação de 2020 estava em 3,7%.
Considerando todos os cenários para juros e câmbio do BC, as estimativas de inflação
da autoridade monetária situam-se entre 4,1% e 4,4% para 2018, entre 4% e 4,5%
para 2019, entre 3,6% e 4,2% para 2020 e entre 3,7% e 4,3% para 2021.
A meta de inflação, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4,5% neste ano e
há, também, um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para
baixo. A meta terá sido cumprida se o IPCA, a inflação oficial do país, ficar entre 3%
e 6% em 2018.
Para 2019, 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% e, para 2020, é de 4% (podendo oscilar
entre 2,5% e 5,5%).
Definição da taxa de juros
As estimativas do BC para o Produto Interno Bruto e para a inflação ajudam a
instituição na definição da taxa básica de juros, atualmente na mínima histórica de
6,5% ao ano.
A definição da taxa de juros pelo BC tem como foco o cumprimento das metas de
inflação, fixadas todos os anos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Recentemente, por meio da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária
(Copom), realizada na semana passada, o BC avaliou que o cenário piorou nos últimos
meses e indicou que pode ser necessário subir a taxa básica de juros da economia nos
próximos meses para atingir a meta de inflação fixada para o ano de 2019.

Profissional de RH ganha posição estratégica dentro das empresas
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A imagem do profissional de recursos humanos como o responsável por cuidar só de
questões administrativas ficou para trás. Hoje, sua posição nas empresas é
estratégica: tornou-se um consultor apto a oferecer soluções, elaboradas a partir de
seu conhecimento do negócio e das necessidades.
"Antes, o RH era apenas um 'tirador de pedidos', entregava seu trabalho sem influir
na solução de problemas de sua empresa. Agora, esse profissional deve se antecipar
às necessidades, oferecendo respostas para demandas que ainda não foram
identificadas", diz Denize Athayde Dutra, coordenadora do MBA de gestão estratégica
de recursos humanos da FGV.
Com essa mudança nas atividades, as formações mais comuns na área estão se
multiplicando. Se até pouco tempo atrás apenas psicólogos, assistentes sociais,
pedagogos e administradores atuavam no setor de recursos humanos, hoje há
também graduados em direito, economia e engenharia.
"São profissionais que trabalham para adequar as políticas e ações do departamento
de RH às novas necessidades do negócio", afirma Dutra.
O setor precisa de profissionais que conheçam suas empresas e desenvolvam o
pensamento estratégico, afirma Augusto Galery, coordenador da pós-graduação em
gestão estratégica de pessoas da Fecap. O curso sofreu mudanças na grade para focar
nessa aptidão.
A ampliação das funções inclui mudanças tecnológicas, que devem ser acompanhadas
pelo profissional. A forma de atrair, recrutar, desenvolver e avaliar pessoas também
está em processo de renovação, diz Denize.
Muitas empresas têm usado redes sociais e ferramentas como softwares, vídeos e
plataformas de ensino a distância para conhecer um candidato e gerir sua carreira de
forma mais eficiente.
"O profissional de RH tem trabalhado com 'people analytics' [análise e cruzamento de
dados das pessoas] para fazer a gestão de seus indicadores e ocupar o espaço
estratégico de influenciador do negócio", afirma Dutra.
Exemplo disso é o que ocorre na plataforma digital Jobecam, em que candidatos a
uma vaga de trabalho gravam entrevista ou videocurrículo contando sua experiência
profissional e são indicados, por meio de um algoritmo, a vagas que atendem ao perfil
desejado pelo contratante.
Outro desafio atual é promover a inclusão nas empresas, o que tem impacto nos
resultados. De acordo com Djalma Scartezini da Cruz Gouveia, 35, gerente de
diversidade e inclusão da Vivo, empresas com comitês executivos diversos em gênero
e raça têm obtido lucro até 35% maior.
PROFISSIONAL DE RH
O que faz
Dá suporte e desenvolve políticas e ações para ajudar os gestores a administrar suas
equipes
Salário inicial
R$ 2.500

Perfil desejado pelas empresas
Conhecimento do negócio, visão estratégica para propor soluções de problemas,
competência para motivar a equipe
Onde estudar
Fecap, FIA, FGV, INPG Business School, Mackenzie, PUC-SP, Universidade Anhembi
Morumbi
Onde há vagas
Empresas, startups, órgãos públicos e projetos sociais de todos os setores
Artigo: Vivência importa mais que o conteúdo na renovação profissional
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
As mudanças trazidas pelas novas tecnologias e gerações estão transformando
radicalmente o dia a dia corporativo. Hoje, os profissionais de carreiras tradicionais ou
daquelas que acabaram de surgir precisam se reinventar constantemente para
acompanhar essas mudanças.
A má notícia é que o mercado está carente de pessoas que tenham competências
indispensáveis para lidar com essas transformações. A boa notícia é que ainda dá
tempo de se movimentar.
A mudança com a qual é mais difícil de lidar é a geracional. As lideranças ainda estão
tentando entender o que é importante e prioritário para os jovens que chegam ao
mercado de trabalho.
Com a nova geração, o conceito de emprego com carteira assinada e horários rígidos
não existe mais.
A relação com o trabalho também mudou. A nova geração quer trabalhar com
propósito, mas, ao mesmo tempo, quer que a rotina seja divertida, interessante e
construtiva.
Essa forma de trabalhar, muitas vezes, se traduz em empreender ou se tornar um
profissional autônomo. Por sinal, os jovens têm muito menos medo de arriscar, mesmo
que isso signifique menos estabilidade.
A tecnologia, por outro lado, terá mais impacto nas operações dos negócios. Acredito
que a digitalização vai continuar transformando a rotina profissional –muitas funções
serão automatizadas, enquanto novas carreiras vão surgir para atender a demandas
que ainda não existem.
Essa tendência obriga os profissionais a tomarem para si a responsabilidade de adquirir
novos conhecimentos.
Dessa forma, para quem já está no mercado é fundamental se atualizar de forma
constante e rápida. E esse movimento deve ser de 360 graus.
Os cursos de curta duração estão se proliferando de forma exponencial e prometem
um aprendizado mais rápido do que uma pós-graduação ou um MBA tradicional, por
exemplo.
Ao mesmo tempo, a atualização profissional deve ser mais importante pela vivência
do que pelo conteúdo. Se você não vive o que aprende na prática, é como dar um tiro
na água. Joga conhecimento, tempo e recursos fora.
Um dos caminhos mais certos a trilhar nesse momento de transição é adquirir
habilidades que serão indispensáveis no futuro.

O profissional que quer continuar no mercado precisa ter bom relacionamento
interpessoal, ser capaz de encontrar formas de ajudar as pessoas e conciliar
divergências de ideias em sua rotina com inteligência emocional.
Saber interpretar dados e extrair deles insights estratégicos será outro diferencial
buscado pelas empresas, que darão preferência para pessoas com pensamento crítico
e criativo, que consigam resolver problemas complexos de maneira inovadora.
Fernando Ladeira Fernandes é sócio e diretor de gente e gestão na consultoria
Falconi
Estatísticos aprendem programação para usar dados ao tomar decisões
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Na era do big data, empresas estão disputando estatísticos a tapa, diz Julio Trecenti,
27, presidente do Conselho Regional de Estatística da 3ª Região. No Brasil, o número
atual de formandos é baixo e há vagas de sobra.
"Hoje, devido à competitividade e à enorme quantidade e disponibilidade de dados,
um número muito maior de empresas de todos os portes e setores estão buscando a
estatística para obter informação a partir da estruturação e análise de informações",
diz Samara Kiihl, coordenadora do curso de graduação em estatística da Unicamp.
Como empresas precisam tomar decisões estratégicas com base nos dados, o
estatístico torna-se crucial. De olho nessa demanda, a formação do profissional passa
por transformações e tem introduzido mais programação.
O curso da Unicamp, por exemplo, incluiu recentemente duas matérias computacionais
em sua grade curricular. "Uma para um conhecimento mais aprofundado de linguagem
computacional voltada para a estatística e outra de manipulação de grandes bancos
de dados", diz Kiihl.
Iniciativa igual à do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da
USP de São Carlos. "O número de disciplinas de programação vem aumentando e há
aulas práticas que envolvem big data", afirma Cibele Russo, coordenadora do
bacharelado em estatística.
"Além disso, a partir deste ano, o aluno pode obter a ênfase em ciência de dados, que
confere maior habilidade para analisar informações de grande complexidade."
Embora o mercado financeiro seja o que mais empregue estatísticos hoje, não há
restrições de área para a atuação desse profissional.
A Associação Brasileira de Jurimetria, da qual Trecenti é secretário-geral, por exemplo,
utiliza a estatística para estudar fenômenos jurídicos –como o tempo de espera nos
processos relacionados à adoção de crianças– e ajudar na elaboração de políticas
públicas.
"A ciência de dados é o fenômeno mais importante do século, e os profissionais da
estatística são os líderes desse processo, porque reúnem conhecimento de matemática
e de teoria das probabilidades, domínio de linguagens de programação, capacidade de
resolução de problemas e visão de negócio", diz Trecenti.
Além de trabalhar em empresas, o estatístico hoje tem muitas oportunidades de
montar seus próprios negócios. "Grande parte das startups utiliza a análise de dados
para desenvolver suas soluções", diz Trecenti.

Independentemente do caminho escolhido, é fundamental ter curiosidade e interesse
em aprender sobre o negócio em que vai atuar.
Ao ter que trabalhar com profissionais variados, também é importante ser capaz de
traduzir os termos técnicos de estatística para a linguagem de negócios ou pesquisa,
dependendo da área", completa Samara.
ESTATÍSTICO
O que faz
Coleta, analisa e interpreta dados à luz de estudos teóricos para explicar fenômenos
e, assim, auxiliar empresas na tomada de decisões
Salário inicial
R$ 4.500
Perfil desejado pelas empresas
Profissional pró-ativo, com disposição para aprender, habilidades computacionais,
boa comunicação
Onde estudar
Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Unesp, Unicamp, USP, UFMG, UFSCar, UFRJ
Onde há vagas
Setor financeiro, indústria farmacêutica, empresas de pesquisa de mercado,
consultorias, startups
Ensinar máquinas a pensar é uma das profissões mais promissoras
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Enquanto aulas de programação começam a figurar na grade do ensino fundamental,
graduados em ciência da computação vão além: dão ferramentas às máquinas para
que comecem a aprender sozinhas, sem necessidade de que sejam programadas.
A especialização em machine learning -ou aprendizado de máquina- é uma das mais
promissoras para profissionais da área. "Hoje todas as empresas, não só de tecnologia,
estão buscando esse profissional", diz Eduardo Endo, coordenador do MBA em machine
learning da Fiap.
Esse especialista em inteligência artificial faz, por exemplo, com que um serviço de
vídeo sob demanda saiba o que recomendar a um espectador com base naquilo que
ele já viu e ensina computadores a reconhecer vozes e rostos.
Qualquer empresa que possua um banco de dados pode tirar vantagem do machine.
learning para seu negócio, diz Ana Romeo, gerente de produto de inteligência artificial
e data science da escola virtual de tecnologia Udacity.
Fernando Favoretti Vital, 24, formou-se em sistemas de informação na USP e
trabalhava como administrador de banco de dados. Por recomendação de seu chefe,
foi atrás de um curso livre em machine learning. "Ele me falou que era uma área que
estava começando e tinha meu perfil."
Depois de terminar o curso, foi selecionado para participar de um programa de jovens
cientistas da Nasa e do Blue Marble Space Institute of Science, nos Estados Unidos.
Com um grupo de estudantes internacionais, trabalhou na construção de uma câmara
de cultivo para alimentos que será instalada em estações espaciais. "Eu criei a
inteligência da máquina. Ela sabe o que plantar, como plantar, o que será melhor para
o astronauta. Ela consegue simular diversas variáveis", conta.
O machine learning é um passo adiante em relação ao big data, outra especialização
de tecnologia em alta.

Um cientista de dados ou especialista em big data tira correlações e insights de
grandes massas de informação. Já o profissional de aprendizado de máquina cria, a
partir desses dados, programas que conseguem prever um comportamento.
Além de programar, é preciso ter conhecimento em matemática para criar os modelos.
A Brasoftware busca gente formada em ciência da computação com pós-graduação na
área de exatas, como matemática aplicada, diz Abílio Pettenazzi, gerente de
estratégias da empresa de tecnologia.
Como é importante conhecer a indústria na qual irá atuar, Renato Souza, professor de
matemática aplicada da FGV, diz que é possível fazer uma graduação em humanas e
depois desenvolver a parte técnica, embora seja um caminho menos comum.
Há cinco anos, diz Fabrício Barth, líder na área na IBM, a aplicação de aprendizado de
máquina só acontecia em laboratórios. Hoje, com o crescimento do setor em
empresas, não é fácil encontrar profissionais qualificados.
"Toda semana - e não é figura de linguagem- tenho um ex-aluno ou colega me pedindo
indicação de alguém com perfil para machine learning", afirma Souza.
ESPECIALISTA EM MACHINE LEARNING
O que faz
Dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem programados
Salário inicial
R$ 6.000
Onde estudar
FGV, Fia e Fiap dão especializações. Há cursos online como Udacity e Coursera
Perfil desejado pelas empresas
Profissional que trabalhe em equipe, que aprenda rapidamente e goste de resolver
problemas
Onde há vagas
Empresas de tecnologia, finanças, entretenimento, startups
Bancos questionam alto custo que Caixa impõe no consignado garantido com
FGTS
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Banco público tem monopólio dos recursos e, com suas regras, vai dominar
oferta
Apesar de ter sido lançado com alarde pelo governo e pela Caixa, o empréstimo
consignado com garantia do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está
travado no setor financeiro.
Grandes bancos, principalmente os privados, questionam as cobranças de taxas e os
custos impostos pela Caixa para que outras instituições possam bloquear o dinheiro
do trabalhador e oferecer esse tipo de crédito.
O banco público lançou o produto nesta quarta-feira (26) e, mantidas as atuais
condições, complica a entrada dos demais bancos nessa nova modalidade de
empréstimo.
Pela regra que desagradou ao mercado, a Caixa, que administra o FGTS, cobrará R$
4.500 por mês das instituições concorrentes que quiserem acessar o sistema para
oferecer a nova linha de consignado, segundo executivo do mercado financeiro que
preferiu não se identificar.

A mensalidade daria direito a realizar 600 consultas aos dados das contas dos
trabalhadores e outras 400 averbações (o bloqueio do valor) ou o total de 800
operações completas de concessão de crédito nessa modalidade.
O custo por crédito concedido ficaria em R$ 5,60, bem acima da média de R$ 2 por
operação hoje no mercado.

Correntista da Caixa confere o saldo do FGTS - Marcus Leoni / Folhapress
Caso o banco ultrapasse os 800 empréstimos por mês, precisará pagar R$ 10 por
operação (entre consulta e bloqueio dos recursos).
Nas outras modalidades de consignado que não incluem o uso do FGTS, o processo de
averbação é necessário para evitar que o trabalhador comprometa um percentual
maior da renda com empréstimo que o permitido por lei.
Além de questionar o custo elevado, os concorrentes da Caixa reclamam também que
a escala (usar mais vezes o serviço) encarece o produto em vez de torná-lo mais
barato.
A percepção das instituições financeiras é que a diferença entre a tarifa praticada hoje
pelo mercado e o custo cobrado pela Caixa pode tirar a competitividade do produto e
limitar a queda da taxa de juros dessa linha.
Isso inviabilizaria o principal objetivo do uso do FGTS como garantia ao empréstimo.
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander vão negociar com a Caixa na Febraban
(federação dos bancos) na tentativa de conseguir tarifas mais competitivas. A pauta
deve ser debatida em encontro nesta quinta-feira (27).
A Caixa nega que seus concorrentes tenham criticado o custo para acesso ao FGTS.
"Todas as manifestações, até então, ratificaram a assertividade do novo modelo face
às necessidades operacionais dos bancos interessados em oferecer este novo
produto", disse o banco em nota.
Procurados, os grandes bancos disseram que planejam oferecer o produto, mas estão
em fase de adaptação tecnológica. A exceção é o Santander, que afirma ter realizado
testes nos últimos anos, mesmo sem a garantia da Caixa. O crédito consignado com
garantia do FGTS foi criado por MP (medida provisória) no fim do governo Dilma
Rousseff (PT), em 2016.
O produto visava estimular a concessão de empréstimos a taxas mais baixas em um
período em que a economia já tinha desempenho negativo. O consignado é uma das
linhas de crédito mais baratas do sistema financeiro porque permite o desconto das
parcelas diretamente do salário do trabalhador.
No setor privado, o risco de demissão e a alta rotatividade sempre mantiveram as
taxas médias em patamares mais elevados do que as cobradas de servidores públicos
e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A lei estabeleceu que o trabalhador pode dar em garantia do empréstimo até 10% do
saldo do FGTS ou 100% do valor da multa rescisória, caso seja demitido sem justa
causa.

Com o instrumento, o governo pretendia dar às instituições financeiras instrumentos
para reduzir a taxa de juros cobrada dos trabalhadores, minimizando o risco
relacionado à demissão.
O sistema ajudaria também a elevar o montante concedido pelos bancos a esse
segmento de trabalhadores. Hoje, o consignado do setor privado representa cerca de
10% do volume emprestado aos servidores públicos.
Mesmo virando lei, a linha não deslanchou porque dependia da Caixa adaptar o sistema
do FGTS para que o saldo fosse bloqueado e a garantia passasse a ser efetiva, o que
só passou a ocorrer agora.
Bancos também criticaram, nos bastidores, a resistência da Caixa em investir nesse
sistema, que entra no ar dois anos após a criação da linha de crédito, e reclamam por
terem ficado de mãos atadas por não conseguirem oferecer o produto com o qual
tinham interesse em trabalhar.
Há ainda a queixa antiga dos grandes bancos contra o monopólio que a Caixa detém
sobre o bilionário FGTS desde os anos 1990.
Os depósitos de dinheiro dos trabalhadores no FGTS somavam, no fim de 2017, R$
383,7 bilhões, que ficam sob a gestão da Caixa. Além disso, há ainda o controle do
governo sobre o conselho curador do FGTS, que é quem decide como os recursos serão
investidos. Os recursos do fundo são geralmente destinados a obras de saneamento e
habitação.
Apesar da demora da Caixa, o governo afirma que faltava também fixar o juro máximo
que poderia ser cobrado na linha, assim como ocorre nas outras modalidades de
consignado.
O percentual foi estabelecido em agosto em 3,5% ao mês, acima dos 2,08% máximos
que podem ser cobrados de beneficiários do INSS —a taxa Selic está em 6,50% ao
ano.
A Caixa lançou oficialmente a linha de crédito na noite desta quarta em cerimônia no
Palácio do Planalto, apesar de desencontro de informações entre o Ministério do
Trabalho e o banco público na véspera.
A Caixa ainda trabalhava em ajustes técnicos e não teria condições de oferecer o
crédito na rede de agências de imediato, como havia anunciado o ministério. A
primeira contratação, segundo o governo, foi efetivada no Planalto, durante a
cerimônia, fora do horário de expediente bancário.
No lançamento, a Caixa afirmou que a linha de crédito ficou disponível a 36,9 milhões
de trabalhadores. O Ministério do Trabalho calcula concessão de mais R$ 126 bilhões
com o uso do instrumento.
Para acessar essa modalidade, no entanto, é preciso que o banco tenha um convênio
firmado com empregadores, para o desconto do empréstimo do salário.
"Esse trabalho que a Caixa Econômica está fazendo, com os Ministérios do Trabalho e
da Fazenda em favor do trabalhador tem também uma vertente econômica. Isso
significa a circulação do dinheiro, e é isso que ajuda a economia nacional", disse o
presidente Michel Temer.
Como vai funcionar o consignado com FGTS
 O trabalhador poderá dar em garantia 10% do saldo do FGTS ou 100% do valor
da multa rescisória, paga em caso de demissão sem justa causa






Para contratar a linha, o trabalhador precisa estar empregado em uma empresa
que tenha convênio com um banco que ofereça o crédito
O valor das prestações do consignado é descontado mensalmente do salário
Em caso de demissão, o banco pode bloquear o valor para quitar o empréstimo
e evitar um calote
3,5% ao mês é a taxa máxima que os bancos podem cobrar na linha

Trabalhadores podem usar FGTS como garantia de empréstimo
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Trabalhadores brasileiros podem tomar, a partir desta quarta-feira (26), empréstimos
consignados usando recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como
garantia.
O consignado é um empréstimo cuja parcela é descontada diretamente do salário do
trabalhador e costuma ter juros menores. A medida foi tema de cerimônia no Palácio
do Planalto nesta quarta, comandada pelo presidente Michel Temer e com a
participação do presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza.
Esse tipo de empréstimo já está disponível a 36,9 milhões de trabalhadores na Caixa.
Segundo o governo, bancos públicos e privados também podem oferecer a linha de
crédito.
"Esse trabalho que a Caixa Econômica está fazendo, junto com os ministérios do
Trabalho e da Fazenda em favor do trabalhador tem também uma vertente econômica,
isso significa a circulação do dinheiro e é isso que ajuda a economia nacional", disse
Temer.
O uso do FGTS como garantia para o consignado está previsto na lei 13.313, de julho
de 2016, mas não havia sido colocada em prática até agora. De acordo com Souza,
isso ocorreu por dois problemas: o primeiro deles ligado a sistema operacional e o
outro, a uma falta de acordo em relação à taxa de juros. Esse último ponto foi
solucionado no fim de agosto deste ano. Os empréstimos terão taxa de juros máxima
de 3,5% ao mês.
Pela legislação, o trabalhador interessado oferece como garantia o dinheiro que está
parado no fundo: são 10% do saldo do FGTS mais toda a multa de 40% em caso de
demissão.
A quantia ficará separada na conta do Fundo de Garantia do trabalhador até que o
empréstimo seja quitado, mas continuará a render normalmente, segundo
informações do governo. A data de liberação foi acertada no fim de agosto entre a
Caixa e o Ministério do Trabalho.
Popularidade do governo Temer mantém-se baixa, aponta CNI-Ibope
27/09/2018 – Fonte: CNI (publicado em 26-09-2018)
Segundo pesquisa, parcela de brasileiros que considera administração boa ou ótima
permanece em 4%. Taxa de desaprovação sobe de 79% para 82%
A popularidade do presidente de Michel Temer permanece baixa, com leve aumento
do nível de insatisfação com seu governo. De junho para setembro, o número de
pessoas que considera a atual administração ruim ou péssima subiu de 79% para 82%,
dentro da margem de erro da pesquisa.
Esta é a pior avaliação desde o início de seu mandato, em 2016. A parcela da
população que considera o governo como ótimo ou bom manteve-se em 4%, segundo

a pesquisa CNI-Ibope, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
nesta quarta-feira (26).
Os demais indicadores que medem a popularidade de Temer também oscilaram para
menos, dentro da margem de erro. De acordo com a pesquisa, 5% da população confia
no presidente, queda de 1 p.p. em relação a junho, enquanto os que não confiam
permanecem em 92% dos entrevistados.
Quanto à maneira de governar do presidente Temer, a aprovação oscilou de 7% para
6%. A taxa de desaprovação, por sua vez, variou de 90% para 92%, também dentro
da margem de erro da pesquisa.
A queda na popularidade do governo de Michel Temer foi mais acentuada nas regiões
Sul e Norte/Centro-Oeste. O percentual dos que consideram o governo como ruim ou
péssimo cresceu, respectivamente, 9 p.p. e 8 p.p., alcançando 82% e 81%. No
Sudeste, a insatisfação subiu de 77% para 81% . No Nordeste, houve recuo na
comparação com junho, de 89% para 83%, no da margem de erro.
Em relação à maneira de governar, a desaprovação cresceu de forma mais acentuada
entre os entrevistados com 55 ou mais anos: subindo de 81% para 87%, na
comparação com junho. Quando se avalia a confiança no presidente Temer, a
popularidade caiu mais entre a população com ensino médio completo e educação
superior.
O percentual que considera o governo ruim ou péssimo foi de 94% e de 96%,
respectivamente, com altas de 5 e 6 pontos percentuais nesses dois grupos de
entrevistados.

AVALIAÇÃO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO – A pesquisa CNI-Ibope também apresenta
a avaliação da população quanto à atuação do governo em nove áreas. As políticas e
as ações do governo federal são reprovadas por, pelo menos, 79% dos entrevistados.
A maior taxa de desaprovação é para a área dos impostos, que desagrada a 92% dos
brasileiros, seguida da taxa de juros (89%), do combate ao desemprego (89%), da
saúde (89%) e da segurança pública (87%). Os percentuais de desaprovação
oscilaram positivamente para quase todas as áreas avaliadas.
Segundo a pesquisa, o percentual da população que considera o governo Temer pior
que o de Dilma Rousseff variou de 63% para 60%, enquanto os que consideram a
atual administração melhor do que a anterior oscilou de 9% para 7%. Em relação ao
restante do mandato do presidente Michel Temer, 75% dos entrevistados consideram
que será ruim ou péssimo – em junho, a parcela foi de 74% - e os que consideram
que será bom ou ótimo permaneceu em 5%.

Esta edição da pesquisa CNI-Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios, entre 22
e 24 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais
ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04669/2018.
SAIBA MAIS - Acesse a página da peesquisa CNI-Ibope: Avaliação de Governo para
conhecer todos os detalhes da publicação.
Forte escalada de preços do petróleo beneficia o Brasil no curto prazo
27/09/2018 – Fonte: DCI
As cotações não param de subir diante da manutenção dos planos da Opep e de
incertezas geradas pelo embargo dos EUA ao Irã; nesta semana, o barril já ultrapassa
a casa dos US$ 80

A escalada contínua dos preços do petróleo deve continuar favorecendo o Brasil. Com
a perspectiva de patamares ainda mais elevados que o atual, de cerca de US$ 80 o
barril, o País deve se beneficiar diante do crescimento da produção na camada présal.
Analistas pontuam, entretanto, que os benefícios só se manterão se a economia
brasileira não apresentar uma retomada muito contundente, já que o Brasil ainda é
bastante dependente da importação de combustíveis, o que poderia desequilibrar a
balança comercial. A Petrobras optou inclusive por ajustar quinzenalmente os preços
da gasolina nas refinarias em relação às cotações internacionais diante dos aumentos
sucessivos no mercado global.
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram
que a arrecadação de royalties e participações especiais no setor de óleo e gás cresceu
mais de 60% de janeiro a agosto deste ano frente à escalada do barril e do dólar. “Não
esperávamos esse patamar atual de preços”, conta a analista da Tendências
Consultoria, Bárbara Fernandes.
Nesta semana, as cotações da commodity apresentaram um súbito crescimento diante
da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de manter seus
planos de produção, mesmo com o pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, para
o grupo elevar os níveis produzidos.
“A Opep acompanha com muito critério a oferta e a demanda global. E neste cenário,
o Brasil vem aumentando consideravelmente a produção”, afirma o gerente de
research e economista da Deloitte, Giovanni Cordeiro.
O secretário-geral da Opep, Mohammad Barkindo, disse na terça-feira (25) em reunião
do cartel que a demanda global de petróleo deve ter um crescimento “robusto” de
33% entre 2015 e 2040, impulsionado predominantemente por países em
desenvolvimento.

Ele acrescentou que os produtores de fora do grupo devem elevar a oferta global em
mais de 9 milhões de barris por dia (bpd) entre 2017 e 2027. “O principal
impulsionador será os EUA, mas também há adições significativas do Canadá, Brasil e
Cazaquistão”, afirmou Barkindo na Espanha.
Ascensão
O que era inimaginável há apenas algumas semanas já se torna uma possibilidade: o
preço do Brent se aproximando da casa dos US$ 100, o que não ocorria desde meados
de 2013. “Principalmente as atitudes intempestivas de Donald Trump estão gerando
um cenário de incertezas no mundo, o que impacta diretamente os preços de
commodities como o petróleo”, afirma Cordeiro.
O cenário da Tendências não contempla o barril de petróleo a US$ 100, porém, já
prevê uma subida mais relevante dos preços. “Com a iminente saída do Irã do mercado
global, devido ao embargo norte-americano, haverá um corte significativo de oferta e
consequente impacto nas cotações”, avalia Bárbara.
O mercado vê com apreensão a retirada do petróleo do Irã, terceiro maior produtor
da Opep, de circulação diante do embargo imposto por Trump. Segundo estimativas
da Tendências, a redução da oferta do país persa deve girar em torno de um milhão
de bpd. “Trata-se de um corte significativo”, aponta. Em 2017, a produção iraniana
ficou em 3,8 milhões de bpd.
Ela lembra que a data limite para que nações parem de fazer comércio com o Irã é o
próximo dia 04 de novembro. “Quando Trump anunciou a medida, países da Europa
afirmaram que não havia problema em continuar negociando com o Irã. Mas já temos
visto nações europeias reduzirem as importações de óleo iraniano”, relata a analista.
A projeção da Tendências se mantém em US$ 72,57 para a média do Brent neste ano,
mas Bárbara não descarta alterações. “Temos que esperar os efeitos das sanções ao
Irã.”
Ford diz que tarifas sobre aço e alumínio custaram US$ 1 bi à montadora
27/09/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-09-2018)
Fabricantes alertaram que as tarifas aumentariam os preços dos carros
O presidente-executivo da Ford Motor, James Hackett, disse nesta quarta-feira (26)
que as tarifas sobre importações dos EUA de aço e alumínio adotadas pela
administração de Donald Trump custaram à montadora cerca de US$ 1 bilhão.
Hackett, falando no fórum empresarial da Bloomberg em Nova York, disse que as
tarifas eram muito negativas para a empresa e que a maior parte da oferta vinha de
fornecedores norte-americanos.
A Ford havia dito anteriormente que, apesar de comprar a grande maioria do aço e do
alumínio utilizados na produção dos EUA no mercado interno, as tarifas poderiam
resultar em preços internos mais altos das commodities.
Em março, os EUA disseram que adotariam uma tarifa de 25% sobre o aço importado
e uma tarifa de 10% sobre o alumínio importado.
As montadoras alertaram que as tarifas aumentariam os preços dos carros, elevando
os custos das commodities para os fabricantes.
Em julho, a Ford reduziu a previsão de lucro para o ano todo, citando queda nas
vendas, tarifas comerciais na China e negócios em dificuldades na Europa.

Eletrificação é a estrela do Salão de Hannover, mas gás ganha espaço
27/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-09-2018)

O ônibus elétrico urbano eCitaro da Mercedes-Benz: era da eletromobilidade
chega aos veículos comerciais
Caminhões, ônibus e vans elétricos e híbridos estão por todos os lados no IAA
2018
A eletrificação virou moda também entre os veículos comerciais. Uma década atrás
no Salão de Hannover, na Alemanha, começaram a surgir os primeiros protótipos de
caminhões e ônibus híbridos e vans elétricas, à razão de um produto a cada três
estandes dos maiores fabricantes mundiais, representando curiosidades perdidas na
imensidão dos pavilhões da maior exposição do gênero no mundo.
Este ano no IAA Nutzfahrzeuge (20 a 27 de setembro) essa proporção se inverteu para
média de três veículos eletrificados para cada um dos principais expositores – incluindo
aí também os fornecedores de componentes e sistemas que tornam possível a
eletrificação, como é o caso da ZF com seus eixos elétricos que já equipam ônibus na
Europa, ou das rodas elétricas para carretas apesentadas neste IAA por Wabco e Bosch
(leia mais aqui).
Todos os produtos eletrificados apresentados estão prestes a entrar no mercado real
– no caso da Europa, às custas de incentivos tão pesados quanto os blocos de baterias
que equipam esses veículos. Especialmente na União Europeia, América do Norte,
China e Japão, a pressão (e legislação) por redução de emissões de poluentes e CO2
colocam os veículos comerciais obrigatoriamente no rumo da eletrificação.
Também entram nesse jogo combustíveis alternativos como gás natural, biogás,
biodiesel, HVO (óleo vegetal hidrogenado) e até o etanol, mas nenhum tem o mesmo
“charme tecnológico” da eletricidade.
“A eletromobilidade é um caminho sem volta. Estamos evoluindo nesse
sentido. Até 2020/2021 haverá um salto, os veículos comerciais elétricos
deverão entregar desempenho e confiabilidade muito parecidos com o do
diesel”, afirma Stefan Buchner, chefe global da Mercedes-Benz Trucks.
OFERTA COMPLETA

Nova Sprinter elétrica da Mercedes-Benz: oferta de veículo elétrico com
consultoria de eletromobilidade
A Mercedes está entre as marcas que há mais de uma década desenvolve a

eletrificação de seus veículos. Na edição passada do IAA, há dois anos, apresentou o
primeiro caminhão semipesado, o eActros, para entregas urbanas e intermunicipais de
curtas distâncias.
Este ano Buchner informou que o primeiro eActros será entregue até o fim do ano a
um cliente na Alemanha, com autonomia de 200 km. Também estava em Hannover o
recém-lançado ônibus urbano elétrico eCitaro, que em breve entra em operação em
cidades alemãs, juntando-se às versões híbridas e a gás do modelo já em circulação.
Para completar, a Mercedes-Benz lançou no IAA versões elétricas das vans Vito e
Sprinter, que começam a ser fabricadas entre o fim deste ano e o início do próximo.
A eVito chega primeiro, com autonomia de 150 km e capacidade de carga útil de uma
tonelada – a mesma do modelo diesel.
Ainda em testes, o protótipo de uma Sprinter elétrica com gerador eletroquímico a
hidrogênio (célula de combustível), capaz de percorrer 500 km com apenas 7,7 quilos
de hidrogênio líquido, mostra um caminho mais eficiente para a eletrificação,
desenvolvido para uso veicular há 20 anos sem encontrar uma alternativa viável de
custo.
Além dos veículos em si, a Mercedes promete entregar ao cliente uma consultoria em
eletromobilidade, para aconselhar se faz sentido ou não adotar a tecnologia, levando
em conta diferenças de operação, topografia, infraestrutura de recarga, custo da
energia e até a temperatura média de cada cidade.
“Ainda precisamos encontrar os melhores caminhos da eletrificação, isso está
em evolução constante, em dois anos à frente teremos uma nova geração de
baterias mais potentes e eficientes que tornarão os veículos elétricos mais
viáveis”, diz Till Oberwörder, chefe mundial da Daimler Buses.
APOSTA ARRISCADA

O caminhão elétrico FE semipesado da Volvo: indicado para coleta de lixo
A Volvo também trouxe suas apostas de eletrificação para o IAA de Hannover. Além
do já conhecido ônibus articulado para 145 passageiros com recarregador pantográfico
(acionado nas paradas para energizar as baterias), a marca Sueca apresentou dois
caminhões semipesados movidos por bancos de baterias de 50 kW/h e 520 kg cada.
Ambos podem ser equipados com até seis pacotes de baterias para rodar entre 150
km e 300 km, dependendo da operação, e a recarga completa é feita em sete horas,
ou de duas e três horas para uma carga rápida.
O FL Electric de 16 toneladas é equipado com motor central de 185 kW (251 cv) e
transmissão de duas velocidades, é indicado para distribuição urbana (de bebidas, por
exemplo). Já o FE Electric de 27 toneladas mira a coleta de lixo, com dois motores
acoplados diretamente nas rodas que geral juntos 370 kW (503 cv), sem caixa de
câmbio. A Volvo pretende começar a vender os dois caminhões no ano que vem.
Apesar de tantos lançamentos, ninguém tem muita certeza da aceitação dos
caminhões elétricos pelo mercado, nem qual será a participação deles nas vendas na
virada da década.

“É muito difícil prever, porque isso depende de muitos fatores, como preço do diesel,
incentivos aos elétricos”, pondera Jonas Odermalm, vice-presidente das linhas FL, FE
e VM da Volvo. “É uma questão estratégica, temos de investir em soluções para reduzir
emissões, mas essa pode sim ser a aposta errada, só o tempo pode dizer”, reconhece
Alan Holzmann, diretor de planejamento estratégico da Volvo no Brasil.
UM OLHO NAS BATERIAS, OUTRO NO GÁS E DEMAIS ALTERNATIVAS

Scania levou ao IAA 2018 diversas propostas de motorização para seus
caminhões, como híbrido elétrico e gás natural liquefeito (LNG)
A Scania prefere não ir ainda diretamente para a propulsão 100% elétrica. Por
enquanto, fica com a solução intermediária do elétrico híbrido plug in, que tem baixa
autonomia em modo elétrico e pode ser recarregado na tomada em 20 minutos ou
pelo acionamento do motor diesel, que também impulsiona o veículo.
Para exibição no IAA a Scania o caminhão híbrido semipesado L320 6x2, que opera
com um motor elétrico de 130 kW (177 cv) em conjunto com três opções de
motorização diesel DC 09 de 280, 320 ou 360 cavalos – os três também podem
queimar HVO, óleo vegetal hidrogenado, e nesse caso a Scania calcula redução de
emissões de CO2 de 92%.
O veículo pode trafegar até 10 km em modo puramente elétrico, por isso é indicado
para distribuição urbana em zonas de restrição– o desligamento do motor diesel pode
ser feito automaticamente por meio do Scania Zone, sistema de geoposicionamento
da marca que reconhece as áreas de circulação restrita. Quando volta à estrada, o
motor a combustão é religado.
A eletrificação, embora mais vistosa, está longe de ser a única aposta dos fabricantes
de caminhões e ônibus para reduzir emissões de poluentes e CO2. No caso da Scania
as soluções oferecidas são bastante amplas.
Em seu estande no IAA de Hannover a marca sueca apresentou caminhões movidos
por diversos combustíveis alternativos a começar pelo gás natural (metano ou
biometano extraído de resíduos orgânicos), na forma comprimida (CNG) e liquefeita
(LNG), passando pelo biodiesel e o já mencionado HVO.
Na sua área de ônibus, a Scania exibiu o primeiro modelo rodoviário Interlink Medium
Decker com motorização a gás natural liquefeito, com autonomia de até mil
quilômetros. Para uso urbano a marca apresentou o Citywide 100% elétrico.
“Apresentamos tantas alternativas de combustíveis que mais adiante o diesel
será apenas uma alternativa”, comparou Henrik Henrikson, CEO global da
Scania.
Iveco e Volvo também desenvolvem caminhões a gás, com motorização ciclo otto com
desempenho bastante parecido do diesel – e custo muito inferior à eletrificação. “O
gás natural liquefeito é uma alternativa viável ao diesel com redução de 20% a 100%
(se for usado biometano) nas emissões, sem perda de desempenho”, destacou Claes
Nilsson, CEO da Volvo Trucks.

BRASILEIROS TAMBÉM ELETRIFICAM

Surpresas da eletrificação brasileira em Hannover: VWCO traz o e-Delivery
com motor elétrico Scania e apresenta pela primeira vez o Volksbus e-Flex
híbrido-elétrico com motor de automóvel VW 1.4 TSI
Até a fabricante brasileira Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) mostrou suas
propostas de eletrificação Salão de Hannover, a começar pelo já conhecido e-Delivery
apresentado no ano passado (leia mais aqui), desta vez equipado com powertrain
elétrico da Scania (marca também pertencente ao Traton Group) e com o peso de 1,6
mil unidades encomendadas até 2023 pela fabricante de bebidas Ambev.
Mas a grande surpresa eletrificada da VWCO neste IAA foi o ônibus elétrico-híbrido eFlex, com motor de automóvel VW 1.4 TSI, turbinado e bicombustível, que gera
eletricidade para a tração 100% elétrica (leia mais aqui).
“Acreditamos em propostas viáveis de eletrificação para circulação urbana,
como é o caso da Ambev que encomendou o e-Delivery. Cada caminhão de
entrega de bebidas roda de 70 a 150 quilômetros por dia e fica parado à
noite. Nesse caso o veículo elétrico é perfeitamente possível, porque tem
baterias caras, mas o custo de operação é muito menor. Vemos potencial
parecido para o ônibus híbrido”, destaca Roberto Cortes, CEO da VWCO.
Ainda sem uma opção elétrica para o mercado brasileiro, Philipp Schiemer, presidente
da Mercedes-Benz do Brasil, discorda em parte de seu principal concorrente: “Os
veículos elétricos virão para o País, mas a penetração é mais difícil e será mais
demorada, porque custam mais caro e precisam de incentivos elevados, o que não
existe no Brasil”, pondera.
Mas existem algumas possibilidades no horizonte: “O Brasil tem vocação para a
produção de energia elétrica limpa e renovável, com hidrelétricas e outros meios que
estão crescendo rápido como geradores eólicos e solares. Isso dá ao País um cenário
adequado para a eletromobilidade”, afirma Alan Holzmann, diretor de planejamento
estratégico da Volvo Brasil.
“Nas usinas brasileiras de açúcar e álcool o bagaço de cana é queimado para gerar
energia, que pode alimentar veículos elétricos. Dessa biomassa pode ser extraído
biogás para caminhões a gás. E o etanol produzido também abastece caminhões que
rodam com o biocombustível”, sugere Christopher Podgorski, CEO da Scania Latin
America – que já fabrica no Brasil caminhões com motorização a gás e etanol. “Existem
condições de aproveitamento, o que falta é uma política energética mais ampla para
o País”, define.
“Nós iremos na mesma direção do resto do mundo, a eletrificação também
acontecerá no Brasil, com adaptações para o mercado local – o e-Delivery já
é um bom exemplo dessa tendência”, resume Wilson Bricio, presidente da
ZF América do Sul.

Dow anuncia nova vice-presidente comercial para plásticos na América
Latina
27/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-09-2018)
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Daniella Miranda assume no lugar de Paloma Alonso, designada como nova
diretora global para a divisão aromatics
A Dow nomeia Daniella Souza Miranda como sua nova vice-presidente comercial
para a área de plásticos na América Latina em substituição a Paloma Alonso, que após
três anos na região assumirá a diretoria global da divisão aromatics e a diretoria
comercial do segmento de olefins, aromatics & alternatives (OAA) para Europa, Oriente
Médio e África Ela se reportará ao líder global de negócios da divisão de plásticos,
Diego Donoso.
Há mais de 20 anos na empresa, Daniella esteve à frente de diferentes áreas e regiões
nas áreas de planejamento de produção e da cadeia de fornecimento, gerente de
supply chain global para o negócio de poliuretanos, diretora de compras e de relações
públicas e governamentais para a América Latina, além de diretora de vendas para os
negócios de poliuretanos e soluções industriais para região Andina.
Seu cargo mais recente era o de presidente da região Andina e também diretora de
negócios de tintas e monômeros de performance para América Latina.
Formada em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
a executiva também é mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas.

Estratégia da BMW em Manaus (foto) é homologar mais fornecedores a cada
novo produto nacionalizado
Indústria nacional de motos volta a crescer após sete anos
27/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-09-2018)
No entanto, crise deixou como rastro alta capacidade ociosa, fechamento de vagas e
envelhecimento da frota
A indústria de motos terá um pequeno crescimento em 2018 após quedas seguidas
desde 2012. Depois do recorde de 2011, com 2,14 milhões de unidades, o setor foi
minguando até chegar a menos de 900 mil motocicletas montadas em 2017.
No acumulado até agosto de 2018 a produção somou 696,3 mil motos e a projeção
das fabricantes é encerrar o ano com 980 mil unidades e pequena alta de 11% sobre
o ano anterior.

O resultado de ano após ano de retração foi uma capacidade ociosa em Manaus acima
dos 60% nos dois últimos anos. Em 2017, o mercado interno absorveu pouco mais de
850 mil motos e as exportações ficaram abaixo de 82 mil unidades.
A sequência de quedas começou em 2012 por causa da maior dificuldade na concessão
de crédito. O problema se agravou em 2013. A retração de mercado encolheu também
a indústria, cuja capacidade instalada chegou a 3,24 milhões de unidades em 2013 e
caiu para os atuais 2,27 milhões de unidades com o fechamento de algumas fábricas
em Manaus (como a Kasinski, por exemplo) e o encolhimento de outras.
Em 2010 a Honda havia investido R$ 90 milhões em um setor dedicado à produção de
motonetas e scooters, que aumentou sua capacidade de 1,5 milhão para 2 milhões de
unidades por ano. Em 2016 teve de transferir a montagem desses veículos para a ala
principal.

A capacidade da brasileira Dafra recuou de 300 mil para 30 mil motos por ano.
Inaugurada em 2007 com um investimento de R$ 100 milhões (R$ 178 milhões em
valores atualizados), a empresa teve seu melhor momento em 2008 com a produção
de 119,4 mil unidades.
Em 2017 ficou em 3,7 mil motos na soma dos modelos da própria Dafra e da KTM,
marca austríaca sobre a qual detém os direitos de produção e venda no Brasil.
Perguntas como o tamanho atual da rede ou como sobreviver com um volume tão
baixo ficaram sem respostas da fabricante. A J.Toledo Suzuki declara capacidade
instalada de 300 mil motocicletas por ano, mas fabricou 3,9 mil em 2017.
8,2 MIL VAGAS FECHADAS
De acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em 2011 o
setor de duas rodas empregava 20,5 mil trabalhadores. Atualmente, são 12,3 mil.
Outro problema decorrente da retração nas vendas foi a queda de produtividade. Em
2011 cada trabalhador montou em média 104 motos em Manaus. Esse total caiu para
66 motocicletas por operário em 2016.
Outra consequência da queda nas vendas de motos novas foi o aumento da idade
média da frota, que saltou de cinco anos e meio para sete anos e meio entre 2012 e
2017, de acordo com o estudo anual elaborado pelo Sindipeças, entidade que reúne
fabricantes de componentes (leia aqui).

Desde 2016 a Honda (à esquerda) concentra a produção das motos em um só
setor. Kawasaki (acima) se recupera com a ajuda de novos modelos

DIFICULDADE PARA EXPORTAR
Recentemente, a Abraciclo revisou a projeção de 85 mil para 80 mil motos exportadas
até o fim do ano. A nova projeção decorre da queda no mercado argentino, mas este
é apenas um dos problemas quando se pensa em enviar produtos ao exterior a partir
de Manaus.
Os fabricantes se queixam da logística ruim. Outro ponto é que as motos brasileiras
atuais atendem a uma legislação de emissões comparável à europeia, o que e as torna
pouco competitivas diante dos modelos asiáticos vendidos em toda a América Latina.
“Diversos fatores influenciam o volume exportado, mas acreditamos ser de grande
valia melhorias em pontos como o ‘custo Brasil’ e investimentos em logística para
impulsionar as exportações”, alegou a Honda. Somente esta montadora e a Yamaha
exportam motos a partir de Manaus, embora haja outras oito marcas em produção na
capital amazônica.
PERSPECTIVAS
Apesar de pequena, a recuperação nos primeiros oito meses de 2018 é bem vista pelas
fábricas:
“Somos uma empresa que pensa em longo prazo e temos planos consistentes para o
Brasil que seguem inalterados”, afirma o gerente de marketing da Harley-Davidson
para a América, Flávio Villaça. As vendas da empresa no Brasil começaram a se
recuperar já em 2017, assim como ocorreu no mercado de automóveis.

Linha de montagem de motores da Harley-Davidson em Manaus e Flávio
Villaça, gerente de marketing
A BMW registrou alta de 9% no acumulado até julho de 2018 na comparação com
iguais meses do ano passado por causa da ajuda de novos modelos de baixa cilindrada.
Uma das estratégias da empresa para se consolidar no País é aumentar o conteúdo
local.
“Em cada novo produto, novos fornecedores são homologados e vamos
seguir com essa estratégia”, garante o diretor da BMW Motorrad para a
América Latina e Caribe, Alejandro Echeagaray.
A empresa produz no Brasil desde 2009 e inaugurou a própria fábrica em 2016. A
oferta de modelos de baixa cilindrada também fortalece a Kawasaki, cujas vendas
cresceram 21,9% no acumulado até agosto sobre iguais meses de 2017:
“Estamos felizes com o desempenho da Versys-X 300 e acreditamos no potencial para
crescer nessa faixa de cilindrada”, afirma a gerente comercial e de marketing, Sônia
Harue. A Kawasaki tem outros dois modelos nessa faixa de cilindrada, a Z300 e a Ninja
400, recém-lançada.

Fábrica VW Anchieta recebe certificado de gestão de energia
27/09/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-09-2018)

Novos robôs na VW Anchieta para a área de armação têm tecnologia que
consome 30% menos de energia do que o processo anterior
É a primeira unidade industrial da empresa na América Latina a conquistar a
ISO 50001
A fábrica Anchieta da VW, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista,
recebeu o certificado internacional ISO 50001, referente ao sistema de gestão de
energia.
A planta, responsável pela produção dos modelos Polo, Virtus e Saveiro, é a primeira
da empresa na América Latina a conquistar o certificado, que comprova que a empresa
tem um padrão eficiente no uso de energias, o que contribui para a redução do
consumo e das emissões de carbono.
A certificação ocorreu junto com a auditoria que aprovou a manutenção da ISO
14001:2015,
referente
ao
sistema
de
gestão
ambiental
da
fábrica.
No Brasil, a VW é movida a energia elétrica 100% renovável e limpa desde 2016, por
adquirir energia apenas de hidrelétricas. A montadora também possui sua própria PCH
- Pequena Central Hidrelétrica – localizada no rio Sapucaí, afluente do rio Grande,
entre as cidades de São Joaquim da Barra e Guará (SP): a PCH gerou 21% de toda a
energia consumida pela empresa no País em 2017.
“Na Volkswagen do Brasil, a eficiência energética é mais do que uma preocupação
ambiental, é também uma estratégia de negócio. Trabalhamos para tornar nossos
processos cada vez mais sustentáveis, além de tecnológicos, inovadores e seguros. E
a conquista da ISO 50001 demonstra o compromisso da VW com o meio ambiente, ao
usar energias de forma eficaz”, declarou em nota o vice-presidente de operações da
Volkswagen do Brasil e Região América do Sul, António Pires.
“Nos orgulhamos de ter a operação da fábrica Anchieta dentro dos padrões
internacionais de gestão de energias, além de alinhada à Política Ambiental e de
Energia do Grupo Volkswagen. E as áreas de manutenção têm destaque no consumo
eficaz”, complementou o responsável pela fábrica Anchieta, Mário Rodrigues.
Segundo dados da própria VW, a empresa adotou 448 ações voltadas para a economia
de energia desde 2012. Neste ano, a Volkswagen reduziu em 10,4% o consumo de
energia por veículo produzido na comparação com o resultado de 2017.

