
 

 

01 DE OUTUBRO DE 2018 

Segunda-feira 

 EVENTO OUTUBRO ROSA SINDIMETAL/PR 

 BATE PAPO JURÍDICO SINDIMETAL/PR – 2ªTURMA - FÉRIAS 

 INDICADOR DE NÍVEL DE ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA SOBE 1,5% EM 

AGOSTO, APONTA FIESP 

 CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO RECUA PELO 6º MÊS SEGUIDO, DIZ FGV 

 CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DO BRASIL DESACELERA COM DIFICULDADES DE 

EMERGENTES, MOSTRA PMI 

 LEILÃO DE BLOCOS DO PRÉ-SAL COLOCA O PAÍS NO CAMINHO DA RECUPERAÇÃO, 

AVALIA CNI 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CRESCE PELO 3º MÊS CONSECUTIVO E É A MAIOR 

DESDE DEZEMBRO DE 2014 

 NO BRASIL, PRESIDENTES DE EMPRESAS NÃO FICAM MAIS DE QUATRO ANOS NO 

CARGO 

 GUARDIA VAI APRESENTAR PROPOSTA DE REDUÇÃO GRADUAL DO IMPOSTO DE 

RENDA DE EMPRESAS 

 CORRETORAS ZERAM TAXAS DE OPERAÇÕES EM BOLSA PARA ATRAIR 

INVESTIDORES 

 CRESCEM OS RISCOS PARA FAZER NEGÓCIOS NO BRASIL, APONTA KPMG 

 MERCADO SOBE ESTIMATIVA DE INFLAÇÃO PARA 2018 E 2019 

 EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVEM R$ 455 BILHÕES EM IMPOSTOS 

 ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA CRESCE 1,5% DE JULHO PARA AGOSTO, 

DIZ FIESP 

 INFORMALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO DÁ SINAIS DE ARREFECIMENTO 

 EMPRESÁRIO CONTRIBUI MAIS COM SINDICATO QUE TRABALHADOR 

 SEBRAE-SP SUSPENDE RENOVAÇÃO DE CONTRATOS COM SISTEMA S FEITOS NA 

GESTÃO SKAF 

http://www.sindimetal.com.br/noticias/evento-outubro-rosa-sindimetal-pr/
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https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/01/confianca-do-empresario-recua-pelo-6o-mes-seguido-diz-fgv.ghtml
https://www.dci.com.br/industria/crescimento-da-industria-do-brasil-desacelera-com-dificuldades-de-emergentes-mostra-pmi-1.745192
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/no-brasil-presidentes-de-empresas-nao-ficam-mais-de-quatro-anos-no-cargo.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/10/guardia-vai-apresentar-proposta-de-reducao-gradual-do-imposto-de-renda-de-empresas.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/corretoras-zeram-taxas-de-operacoes-em-bolsa-para-atrair-investidores.shtml
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/crescem-os-riscos-para-fazer-negocios-no-brasil-aponta-kpmg/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/01/mercado-sobe-estimativa-de-inflacao-para-2018-e-2019.ghtml
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresas-em-recuperacao-judicial-devem-r-455-bilhoes-em-impostos/
https://www.dci.com.br/industria/atividade-da-industria-paulista-cresce-1-5-de-julho-para-agosto-diz-fiesp-1.744667
https://www.dci.com.br/industria/atividade-da-industria-paulista-cresce-1-5-de-julho-para-agosto-diz-fiesp-1.744667
https://www.dci.com.br/economia/informalidade-do-mercado-de-trabalho-da-sinais-de-arrefecimento-1.745095
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/empresario-contribui-mais-com-sindicato-que-trabalhador.shtml
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 ELEITO PARA CNC DIZ QUE BLINDARÁ O SISTEMA ‘S’ 

 DEMISSÕES POR ACORDO GANHAM ESPAÇO E SUPERAM 100 MIL 

 VOLKSWAGEN DEIXA 1.800 TRABALHADORES EM FÉRIAS COLETIVAS 

 CAIXA E BANCO DO BRASIL CORTAM 21,2 MIL EMPREGADOS 

 RESTAM 3 MESES PARA APOSENTADORIA VANTAJOSA 

 MULTA CONTRA TRABALHO ESCRAVO AJUDA CENTRO PARA IMIGRANTES 

 EMPREGO FORMAL NÃO VAI REAGIR COM FORÇA EM 2019, DIZ BANCO 

 A TARIFA CONTINUA COM UM ADICIONAL DE R$ 5 A CADA 100 QUILOWATTS-

HORA (KWH) CONSUMIDOS 

 PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NAS REFINARIAS É MANTIDO EM R$ 2,2159 

NESTA TERÇA-FEIRA 

 NOVOS PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA O DIESEL SOBEM ATÉ 2,76%, DIZ ANP 

 ROTA 2030: MONTADORA ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 1 BILHÃO NO 

BRASIL 

 ACUSADO DE FRAUDE, MUSK PODE PERDER O POSTO DE CEO DA TESLA 

 ELON MUSK É FORÇADO A DEIXAR PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA TESLA 

 MUSK REJEITOU OFERTA DA SEC DE MULTA E DE DESISTÊNCIA DE PRESIDÊNCIA 

DO CONSELHO DA TESLA, DIZ CNBC 

 ACORDO DA TESLA COM A SEC DÁ MUNIÇÃO A INVESTIGAÇÕES NOS EUA E 

AÇÕES JUDICIAIS DE INVESTIDORES 

 HÁ 50 ANOS, CORCEL E OPALA ERAM AS ESTRELAS DO SALÃO DO AUTOMÓVEL 

 ESPORTIVO DOS SONHOS NOS ANOS 1990, MITSUBISHI ECLIPSE VIRA JIPE DE 

LUXO 

 CEO DA GE RENUNCIA E AÇÕES SOBEM 15% NO PRÉ-MERCADO 

 FIAT CHRYSLER DEVE REVELAR NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 TOYOTA CONFIRMA INVESTIMENTO DE R$ 1 BILHÃO EM INDAIATUBA 

 VW FIRMA ACORDO COM MICROSOFT PARA ACELERAR TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL 

 MERCEDES-BENZ PREVÊ FECHAR MAIS UM ANO NA LIDERANÇA DE VANS, 

FURGÃO E CHASSI-CABINE 

 VOLVO VAI INSTALAR 250 PONTOS DE RECARGA ELÉTRICA GRATUITA 

 VOLKSWAGEN LANÇARÁ PORTAL DE LOGÍSTICA NO BRASIL 

 SENAI LANÇA COMPLEXO DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS ELÉTRICOS EM 

ITAJUBÁ/MG 
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 SCHUNK INAUGURA OFICIALMENTE SUA NOVA FILIAL BRASILEIRA E APONTA 

CRESCIMENTO NACIONAL DE 37,6% 

 CURSOS VOLTADOS PARA INDÚSTRIA 4.0 GERAM MÃO DE OBRA QUALIFICADA 

E ESPECIALIZADA PARA EMPRESAS 

 CHINA ANUNCIA CORTE EM TARIFAS DE IMPORTAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS 
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EVENTO OUTUBRO ROSA SINDIMETAL/PR 

01/10/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR  

 

 

 

CÂMBIO 

EM 01/10/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 4,011 4,012 

Euro 4,639 4,641 
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Indicador de Nível de Atividade da indústria paulista sobe 1,5% em agosto, 
aponta Fiesp 

01/10/2018 – Fonte: CIMM  

 
Variável emprego do Sensor ficou abaixo dos 50 pontos 
 

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de transformação paulista subiu 
1,5% em agosto em relação a julho, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, 

o avanço foi de 5,9% no mês e no acumulado em 12 meses de 4,3%.  
 

A principal influência dessa recuperação veio da variável total de vendas reais, que 
subiu 6,9%, seguida por horas trabalhadas na produção (2,3%). O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada ficou praticamente estável (-0,1p.p). Os dados foram 

divulgados nesta sexta-feira, (28/09), pela Federação e Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). 

 
Segundo José Ricardo Roriz, presidente em exercício da Fiesp e do Ciesp, o atual clico 
de recuperação da economia brasileira é um dos mais lentos. "Ao contrário das crises 

anteriores em que a recuperação se dava logo em seguida, dessa vez o mercado terá 
dificuldades para voltar a crescer.  

 
A queda da taxa Selic, mas sem redução proporcional do spread bancário é um dos 
complicadores para a recuperação do investimento. O nível de utilização da capacidade 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/2a-turma-bate-papo-juridico-ferias/
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https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17174-indicador-de-nivel-de-atividade-da-industria-paulista-sobe-15-em-agosto-aponta-fiesp


instalada das empresas está muito baixo. Há dificuldade principalmente nos setores 
em que a matéria prima é cotada a preços internacionais. Com a volatilidade do câmbio 
e o aumento abrupto do dólar, as empresas que não têm poder de mercado não 

conseguem repassar a alta dos preços", avaliou. 
 

O avanço da atividade industrial paulista em agosto foi disseminado, alcançando 14 
dos 20 segmentos pesquisados, com destaque para a alta de 7,1% do segmento de 

veículos automotores. 
 
Sensor 

A pesquisa Sensor de setembro, também produzida pelas entidades, marcou 51,3 
pontos, ante os 51,9 pontos em agosto, na leitura com ajuste sazonal. A marca 

mantém o Sensor acima dos 50 pontos há mais de 12 meses consecutivos. Leituras 
acima de 50 pontos sinalizam expectativa de aumento da atividade industrial paulista 
para o mês. 

 
Dos indicadores que compõem o Sensor, a variável de vendas avançou 1,7 ponto, para 

55,9 pontos em setembro. O indicador de estoques subiu 1,4 ponto ante agosto (47,1 
pontos), marcando 48,5 pontos no mês de setembro, o que indica que os estoques 
estão acima do nível desejado. 

 
Para a variável que capta as condições de mercado, houve recuo de 2,3 pontos, 

passando de 52,4 pontos em agosto para 50,1 pontos no mês de setembro. Acima dos 
50,0 pontos indica expectativa de melhora das condições de mercado. 
 

Para o indicador de emprego também houve recuo depois de 13 meses consecutivos 
no patamar acima de 50 pontos. O indicador passou de 51,6 pontos em agosto, para 

49,6 pontos em setembro. Resultados abaixo dos 50,0 pontos indicam expectativa de 
demissões para o mês. O indicador de investimentos permaneceu praticamente 
estável, passando de 54,1 pontos para 54 pontos. 

 

Confiança do empresário recua pelo 6º mês seguido, diz FGV 

01/10/2018 – Fonte: G1 
 
A confiança dos empresários caiu pelo sexto mês seguido, um recuo de 1,9 ponto em 

setembro. Assim, o índice chegou ao menor patamar desde setembro do ano passado, 
a 89,5 pontos, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) nesta segunda-feira 

(1). 
 
Confiança do empresário do comércio atinge nível mais baixo em um ano 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) consolida os índices de confiança de quatro 
setores: indústria, serviços, comércio e construção. 

 
Apenas o confiança no setor de construção avançou em relação ao mês anterior, ao 

subir 0,9 ponto em setembro. Já a confiança da Indústria, que variou negativamente 
em 3,6 pontos, exerceu a maior contribuição para a queda do índice. 
 

Situação atual e expectativas 
A percepção dos empresários sobre o momento presente da economia também piorou 

no último mês, segundo a FGV. O Índice de Situação Atual caiu 0,8 ponto em 
setembro, ao atingir 88,4 pontos. 
 

Já o Índice de Expectativas (IE-E), que mede a perspectiva dos empresários para o 
futuro, recuou pelo terceiro mês consecutivo, em 1,3 ponto, para 95,4 pontos. 

 
Em setembro, a disseminação de alta da confiança recuou para 37% dos 49 segmentos 
que integram o ICE. No mês passado esta parcela havia sido de 51%. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/01/confianca-do-empresario-recua-pelo-6o-mes-seguido-diz-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/28/confianca-do-empresario-do-comercio-atinge-nivel-mais-baixo-em-um-ano-aponta-cnc.ghtml


Crescimento da indústria do Brasil desacelera com dificuldades de 

emergentes, mostra PMI 

01/10/2018 – Fonte: DCI 

IHS Markit informou que o PMI do setor industrial do Brasil caiu a 50,9 em setembro 
sobre 51,1 em agosto 

 
 

As dificuldades em países emergentes, especialmente a Argentina, prejudicaram a 
demanda por bens industriais brasileiros e levaram a uma desaceleração do 

crescimento do setor em setembro em meio à intensificação das pressões dos preços 
com o dólar mais forte, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na 
sigla em inglês) divulgada nesta segunda-feira. 

 
O IHS Markit informou que o PMI do setor industrial do Brasil caiu a 50,9 em setembro 

sobre 51,1 em agosto, mas ainda assim permaneceu acima da marca de 50 que separa 
crescimento de contração. 
 

A expansão foi sustentada pelo aumento na entrada de novas encomendas no ritmo 
mais forte em cinco meses. Isso, entretanto, foi ofuscado pela terceira queda nas 

vendas para exportação nos últimos cinco meses. 
 

De acordo com o IHS Markit, os novos negócios para exportação contraíram no ritmo 
mais forte desde janeiro de 2017, com muitos relatos de que as condições desafiadoras 
em mercados emergentes, especialmente o argentino, afetaram os volumes de 

vendas. 
 

Assim, o aumento nos níveis de produção foi apenas marginal, sendo o mais baixo na 
atual sequência de três meses de expansão. 
 

"Enquanto o crescimento das novas encomendas melhorou, a exposição a condições 
desafiadoras em mercados emergentes, especialmente na vizinha Argentina, mostrou-

se em uma notável queda nas vendas de exportação", destacou o diretor de economia 
do IHS Markit, Paul Smith. 
 

Diante das preocupações com os custos, especialmente devido à forte alta dos preços, 
as empresas reduziram os níveis de funcionários pelo segundo mês seguido. 

  
ALTA NOS CUSTOS 
Setembro marcou o aumento mais forte nos preços dos insumos registrado desde o 

início da pesquisa em fevereiro de 2006, em um movimento ligado ao fortalecimento 
do dólar ante o real. Essa alta foi repassada aos clientes, com avanço dos preços 

cobrados no segundo ritmo mais forte na história do levantamento. 
 
"O que mais chama a atenção foi o aumento nos preços uma vez que o dólar forte 

continua a provocar pressões desconfortáveis de custos sobre a indústria", completou 
Smith. 

 
Por outro lado, a confiança sobre o futuro aumentou para o nível mais alto desde 
março, sendo que entre os 71 por cento dos entrevistados que esperam crescimento, 

muitos preveem se beneficiar de demanda mais firme e vendas mais altas. 

https://www.dci.com.br/industria/crescimento-da-industria-do-brasil-desacelera-com-dificuldades-de-emergentes-mostra-pmi-1.745192
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Leilão de blocos do pré-sal coloca o país no caminho da recuperação, avalia 

CNI 

01/10/2018 – Fonte: CNI (publicado em 28/09/2018)  

 
Participação das principais empresas do setor de petróleo no certame confirma o 

grande potencial produtivo do Brasil. Fim da exclusididade da Petrobras nos leilões foi 
fundamental para sucesso da rodada  

 

 
 
O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, e o secretário-executivo do Ministério de Minas 

e Energia, Marcio Felix, participaram de entrevista coletiva nesta sexta (28) sobre a 
5ª Rodada de Licitações de Partilha da Produção de petróleo em áreas do pré-sal  

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera um sucesso o resultado do leilão 
de quatro blocos de petróleo do pré-sal realizado nesta sexta-feira (28), no Rio de 

Janeiro. A arrecadação de R$ 6,82 bilhões na 5ª Rodada de Licitações de Partilha da 
Produção e a participação de 12 das principais empresas mundiais do setor de petróleo 

confirmam o grande potencial do país na produção de óleo.  
 
"A CNI defende que o próximo governo continue a leiloar áreas do pré-sal, pois a 

exploração do petróleo gerará recursos expressivos e colocará o país no caminho da 
recuperação econômica", diz o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. 

 
O resultado do leilão se deve, entre outros fatores, à alteração no marco regulatório 
do setor, realizada pelo Congresso Nacional em 2016, que retirou a obrigatoriedade 

da Petrobras de ser operadora única dos campos de petróleo e gás do pré-sal. A CNI 
frisa que, independentemente, das empresas que faz a explosão, os benefícios serão 

revertidos para o país, na forma de impostos e royalties. 
 

Confiança do consumidor cresce pelo 3º mês consecutivo e é a maior desde 
dezembro de 2014 

01/10/2018 – Fonte: CNI (publicado em 28/09/2018)  

 
Confiança do consumidor cresce pelo 3º mês consecutivo e é a maior desde 
dezembro de 2014 
 

O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor acumula alta de 7,7% no último 
trimestre. No entanto, com 105,9 pontos em setembro, ainda se mantém abaixo de 

média histórica, de 107,7 pontos  
 

 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/leilao-de-blocos-do-pre-sal-coloca-o-pais-no-caminho-da-recuperacao-avalia-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/leilao-de-blocos-do-pre-sal-coloca-o-pais-no-caminho-da-recuperacao-avalia-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
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Apesar da alta, resultado do INEC mostra que os brasileiros estão menos confiantes  
 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) cresceu 1,1% frente a agosto 

e atingiu 105,9 pontos em setembro. Esse foi o terceiro mês consecutivo de alta no 
indicador, que acumula aumento de 7,7% no último trimestre e é o maior desde 

dezembro de 2014, quando atingiu 109,2 pontos. A informação é da pesquisa 
divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira (28).  

 
Apesar da alta, o INEC continua abaixo da média histórica, de 107,7 pontos, o que 
sinaliza que os brasileiros estão menos confiantes que o usual. A alta do INEC se deve, 

sobretudo, aos índices de expectativas de inflação, que cresceu 7,7%, e o de 
desemprego, com aumento de 4,3% em setembro ante a agosto. Isso sinaliza maior 

otimismo da população com relação a trajetória de preços e ao crescimento do 
emprego. O índice de endividamento teve alta de 1,6%, o que denota queda do 
endividamento das famílias em relação aos últimos três meses. 

 
No entanto, a situação financeira da população, cujo índice recuou 3,1%, piorou. 

Houve ainda piora nas expectativas sobre a renda própria, com queda de 0,6% no 
indicador, e para compras de bens de maior valor, cujo índice reduziu em 0,4% neste 
mês em relação a agosto. 

 
O INEC é um indicador que ajuda a antecipar variações na atividade econômica. 

Consumidores confiantes tendem a comprar mais. Com a reação do consumo, as 
empresas aumentam a produção e tendem a fazer investimentos e a contratar 
trabalhadores, o que alimenta o círculo virtuoso de crescimento da economia. 

 
Esta edição do INEC, feita em parceria com o IBOPE, ouviu 2.000 pessoas em 126 

municípios entre 22 e 24 de setembro.  
 
SAIBA MAIS - Acesse a página do INEC para outras informações. 

 

No Brasil, presidentes de empresas não ficam mais de quatro anos no cargo 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Levantamento da Bloomberg foi feito com empresas listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo  
 

Se você acreditava que os atuais presidentes-executivos de empresas eram as pessoas 

mais preparadas para enfrentar a próxima catástrofe econômica, reconsidere: a 
maioria deles não estava no comando de suas companhias durante a crise financeira 
mundial de 2008, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. 

 
A Bloomberg avaliou a duração da liderança em empresas líderes dos mercados 

regionais de ações, computando há quantos anos os líderes de empresas que fazem 
parte dos índices de referência de cada mercado estão no posto. 
 

Mesmo os mercados que registram os presidentes-executivos mais duradouros - 
Grécia, Hong Kong e Tailândia —não atingem uma média de 10 anos. 

 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/inec-indice-nacional-de-expectativa-do-consumidor/
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Bernard Arnault é uma exceção entre os presidentes de grandes empresas; ele está a 
frente da francesa de luxo LVMH há 30 anos - AFP  
 

As empresas que integram o Índice da Bolsa de Valores de Atenas, na Grécia, têm os 
presidentes-executivos com mais tempo no cargo, em média 9,7 anos. 

 
Os presidentes-executivos de Hong Kong e da Tailândia, para as empresas do índice 

Hang Seng e SET1000, respectivamente, vêm logo abaixo, com 9,6 e 8,8 anos no 
posto em média. 
 

Em comparação, os presidentes-executivos das empresas que formam o IBOV, o índice 
da bolsa de valores de São Paulo, apresentam a menor média, com apenas 3,4 anos 

no posto. 
 
Isso não significa que a experiência do executivo no setor se limite ao seu papel atual. 

Para conduzir a compilação de dados mais precisa possível, a pesquisa considerou 
apenas a indicação do presidente-executivo mais recente de uma companhia como 

data inicial, desconsiderando experiências anteriores de liderança no comando de 
subsidiárias multinacionais, grupos e divisões, ou no comando executivo de empresas 
concorrentes. 

 
Algo que é claramente necessário considerar são as diferenças básicas entre regiões, 

países e setores. 
 
Um exemplo são as normas culturais sobre quem pode se tornar presidente-executivo, 

de acordo com Timothy Quigley, professor de gestão estratégica na Universidade da 
Geórgia.  

 
"Nos Estados Unidos, a norma antigamente era que a pessoa precisava ter passado 
dos 55 anos para se tornar presidente-executivo", ele diz. Mas hoje essa norma mudou 

e é possível se tornar presidente-executivo na casa dos 30 e dos 40 anos. 
 

Isso é especialmente relevante nos Estados Unidos —Marissa Mayer tinha 37 anos ao 
se tornar presidente-executiva do Yahoo, posto que ela manteve por pouco menos de 
cinco anos. Mark Zuckerberg tinha apenas 28 anos quando abriu o capital do Facebook. 

No planeta, metade dos presidentes-executivos tem entre 50 e 59 anos de idade. 
 

"Do mesmo modo, costumava haver muitas empresas com idades compulsórias para 
aposentadoria", diz Quigley. A Merck recentemente revogou uma norma que 
determinava a aposentaria de seu presidente-executivo aos 65 anos de idade, 

permitindo que o atual líder da companhia farmacêutica, Ken Frazier, se mantenha no 
posto por mais tempo. 

 
Em lugares onde aposentadoria compulsória e uma hierarquia mais difícil para 

promoções comprimem as duas pontas de um espectro de carreira —como o mercado 
japonês—, provavelmente não surpreende que a idade média dos presidentes-
executivos das empresas que formam o índice Nikkei seja de 62,9 anos, uma das mais 

altas do estudo, mas que o tempo médio do presidente-executivo no posto seja de 
apenas 4,4 anos. 

 
Alguns dos presidentes-executivos que estão há mais tempo no cargo, em companhias 
que fazem parte de grandes índices das bolsas de valores mundiais, podem não ser 

representativos de seu setor como um todo. Warren Buffett, um dos presidentes-
executivos mais velhos, com 88 anos, comanda o grupo Berkshire Hathaway, parte do 

índice SPX, há 48,7 anos. 
 
Rahul Bajaj, da Bajaj Auto, que fabrica scooters e é uma das 31 empresas integrantes 

do índice Sensex, na Índia, está no comando da empresa há 50,8 anos. Bernard 



Arnault, o homem mais rico da França, comanda o grupo de bens de luxo LVMH Moet 
Hennessy há quase 30 anos. 
 

Nesse mundo de ritmo acelerado, dominado pela mobilidade profissional e por 
incentivos distorcidos, "as empresas enfrentam incertezas nos mercados, 

desordenamentos tecnológicos ou percalços associados a tarifas que estão por ser 
impostas. Por qualquer que seja a razão, os conselhos precisam de talentos fortes, 

com capacitações específicas", disse Andrew Challenger, vice-presidente da 
Challenger, Gray & Christmas, uma consultoria de recolocação profissional. 
 

Se algo como a crise de 2008 voltar a acontecer, mesmo que em nível regional, a 
experiência fará diferença, concorda Quigley. "Creio que se possa defender o 

argumento de que mares bravios requerem mãos firmes no leme". 
 
Nem seria necessário dizer que líderes como Warren Buffett são raridade. 

 
Inclusão apenas de tempo de trabalho como presidente-executivo ou em posto 

equivalente, na empresa à qual o executivo esteja associado no momento, e desde 
sua indicação para o posto mais recente.  
 

Os dados foram suplementados por uma extrapolação quanto aos anos no posto atual 
desde a última menção documentada ao posto de presidente-executivo. Mais de 6,8 

mil empresas que compõe 80 índices importantes em bolsas de valores regionais foram 
pesquisadas.  
 

Os resultados finais englobavam mercados com dados sobre duração de mandatos 
para mais de 75% das empresas que compõem um índice, ou pelo menos 20 empresas 

do índice. Os dados sobre duração do mandato do presidente-executivo de empresas 
com ações cotadas em dois mercados foram incluídos nos resultados de ambos os 
mercados. 

 

Guardia vai apresentar proposta de redução gradual do Imposto de Renda de 
empresas 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

A ideia é ganhar competitividade, segundo o ministro da Fazenda  
 

O ministro Eduardo Guardia, da Fazenda, vai apresentar em breve uma proposta de 

projeto de lei para reduzir o Imposto de Renda de pessoas jurídicas. O ministro 
comentou sobre o plano em encontro com investidores na semana passada.  
 

A ideia é ganhar competitividade. Os Estados Unidos cortaram impostos das empresas 
para 21%. No Brasil, apesar de dividendos não serem tributados, a taxa é de 34% de 

IRPJ e contribuição sobre o lucro (CSLL) —mais de 10% da média da OCDE, que é de 
21,94%— e de 45% para instituições financeiras.  
 

A queda da tributação corporativa se daria de forma escalonada para chegar à redução 
de dez pontos percentuais.  

 
A diminuição deverá ser compensada por JCP (Juros sobre Capital Próprio), taxação 

de dividendos e corte de benefícios fiscais para setores.  
 
Neste ano, o governo registra R$ 270 bilhões em benefícios fiscais e deverá ultrapassar 

os R$ 300 bilhões em 2019. O maior dispêndio com esses benefícios se dá com o 
Simples, seguido da Zona Franca de Manaus.  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/10/guardia-vai-apresentar-proposta-de-reducao-gradual-do-imposto-de-renda-de-empresas.shtml
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Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia - Rahel Patrasso/Xinhua  

 
Apesar de pretender enviar o texto de mudança de IRPJ em breve, o ministro pareceu 
considerar difícil que seja aprovada ainda neste ano. 

 
Por outro lado, Guardia afirmou acreditar na possibilidade de acabar de votar até 

dezembro projetos como cadastro positivo, distrato, Lei de Falências e cessão onerosa, 
que altera regras do pré-sal.  
 

Esta decisão só falta passar no Senado. Se aprovada, viabilizará o fechamento do 
acordo com a Petrobras e em 2019 a realização de leilão, que poderá render R$ 420 

bilhões em investimentos, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo).   
 

Corretoras zeram taxas de operações em Bolsa para atrair investidores 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Isenção de tarifas também atinge produtos de previdência complementar e 
começa a preocupar grandes bancos  
 

Em mais um passo na disputa por pequenos investidores, corretoras independentes 

anunciaram na última semana que deixarão de cobrar taxas de corretagem para 
operações em Bolsa.  

 
Com a decisão, elas levam para a renda variável a disputa de mercado já consolidada 
em investimentos de renda fixa —o mais visível é o Tesouro Direto, cuja isenção de 

tarifas em corretoras forçou grandes bancos a rever suas taxas. 
 

Entre as casas que anunciaram a isenção da taxa de corretagem em Bolsa estão a 
Modalmais, corretora ligada ao Banco Modal, e a Clear, comprada pela XP em 2014. 

Ambas têm operações robustas e outras fontes de receitas que podem ajudar a 
minimizar a queda da arrecadação com corretagem. 
 

Rodrigo Puga, diretor-executivo da Modalmais, explica que a adesão à corretagem zero 
é uma opção do cliente, que passaria a pagar um valor maior de mensalidade para 

usar a plataforma online de investimentos, que oscila entre R$ 20 e R$ 250 por mês, 
de acordo com o serviço contratado pelo investidor. Na prática, a corretora manteria 
sua receita mesmo oferecendo a isenção na corretagem. 

 
Em seu site, a Clear informou inicialmente que suas receitas viriam do rendimento dos 

recursos parados na conta dos clientes (sistemática parecida com a que ocorre nos 
grandes bancos) e das multas cobradas de investidores que deixam saldo negativo na 
conta. A informação foi retirada do site no final da semana. 

 
Procurada, a corretora não quis comentar a decisão. 

 
Especialistas em finanças explicam que a decisão replica o movimento iniciado com a 
isenção das taxas do Tesouro Direto. Com isso, elas abriam mão da receita inicial com 

a expectativa de que depois esse cliente passaria a investir em outros produtos, como 
CDBs (Certificado de Depósito Bancário), com os quais a corretora ganha uma 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/corretoras-zeram-taxas-de-operacoes-em-bolsa-para-atrair-investidores.shtml
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diferença do rendimento oferecido pelo banco e efetivamente pago pelo cliente, ou 
então na renda variável. 
 

“O investidor abrir a conta é a parte mais difícil”, diz William Eid Jr, professor da FGV 
(Fundação Getulio Vargas). 

 
Até então, grandes bancos vinham ignorando a guerra tarifária das corretoras, 

apostando que a imagem de solidez e a praticidade de se investir no banco ajudaria a 
manter clientes. O cenário de juros baixos, com a Selic a 6,50% ao ano, forçou a 
mudança. 

 
“Os bancos têm vantagens como grande número de clientes e volume financeiro. 

Muitos investidores acabavam acessando essas instituições pela comodidade de já 
serem clientes, mesmo que as taxas cobradas fossem bem mais caras. Sabendo disso, 
os bancos preferiam maximizar os resultados com tarifas, enquanto corretoras 

menores precisavam oferecer descontos para conseguir captar clientes”, diz César 
Caselani, professor de finanças da FGV EAESP (Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo). 
 
O Bradesco puxou o movimento dos grandes bancos ao zerar em junho deste ano a 

taxa de custódia para investimento no Tesouro Direto. Foi seguido por Itaú, Santander 
e Banco do Brasil, que também deixaram de cobrar taxas de custódia para outros 

produtos de renda fixa, como CDBs. 
 
“Naturalmente, tem um pedaço dessa decisão que vem de observar o mercado, 

concorrência sempre é concorrência. Mas é também uma iniciativa dentro do pilar de 
atender o cliente no todo”, diz Cassiano Scarpelli, vice-presidente do Bradesco. 

 
No início de setembro, foi a vez do Itaú oferecer isenção na taxa de custódia do 
Tesouro e outros produtos de renda fixa para aplicações feitas por sua corretora. 

 
“O Tesouro pode ser o produto mais sofisticado de entrada para o cliente do varejo no 

universo dos investimentos. Mas, com a taxa básica de juros em nível baixo, o cliente 
começa a perceber que tarifas comem parte importante da sua rentabilidade. Já havia 
corretoras independentes fazendo isso [zerando taxas] e analisamos que fazia 

sentido”, diz Claudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência do 
Itaú. 

 
Gilberto Abreu, diretor de investimento do Santander Brasil, avalia que a competição 
é boa para o setor bancário. 

 
“O Tesouro é quase uma prestação de serviço, é o cliente que toma a decisão de 

compra. Do ponto de vista financeiro, é importante para o cliente [ter essa isenção] 
e, para a receita do banco, é bastante marginal”, diz Abreu. 

 
Marcelo Labuto, vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, último dos 
grandes bancos a aderir às isenções, afirma que a ideia é conseguir consolidar mais 

transações dentro do banco. 
 

“Temos clientes que faziam aplicação no Tesouro sem ser por meio do banco, 
transferiam dinheiro para corretora por causa dessa questão do valor da tarifa. Com 
esse movimento, a ideia é que o cliente concentre cada vez mais seu patrimônio e 

seus recursos conosco”, diz. 
 

Labuto também reconhece que o mercado está muito competitivo, mas diz não 
considerar isso ruim. “Força toda a indústria a se modernizar.” 
 

A competição por tarifas mais baixas chegou também aos produtos de previdência 
complementar.  



Além das altas taxas de administração, os bancos cobravam ainda taxas de 
carregamento, que comiam um percentual do valor investido e resgatado pelo 
investidor em cada aplicação.  

 
Essa taxa já não era cobrada por seguradoras independentes, o que tem feito grandes 

bancos perderem participação de mercado, ainda que de forma marginal, já que eles 
dominam o mercado de previdência complementar. 

 
“A motivação aqui é outra. Foi uma decisão do Santander de se posicionar como um 
banco de previdência, de mudar seu patamar de captação”, afirma Gilberto Abreu. 

 
Os grandes bancos demonstraram, porém, preocupação com a isenção quase 

completa de tarifas nas corretoras, com a chegada da estratégia à renda variável. 
 
“Temos estudado precificação — é um assunto prioritário definir preços adequados 

considerando o novo cenário econômico, mas vamos determinando a ordem das 
nossas ações”, afirma Sanches, do Itaú, que vê a redução das tarifas em nichos de 

corretoras. 
 
Executivos do Bradesco dizem que modelos de “negociação a zero” geram 

preocupação. 
 

“Qualquer prestação de serviço pressupõe lucro. Temos a preocupação do que estamos 
oferecendo para o cliente e de onde está nosso retorno. Num modelo com tudo zerado, 
tem que avaliar até onde vai levar, porque o mercado pode estar indo para algum 

caminho que não é saudável”, diz Cassiano Scarpelli. 
 

Sócio do escritório Mattos Filho, Marcio Soares, diz que a prática de zerar tarifas 
dificilmente poderia ser considerada concorrência predatória. Para ele, o que existe é 
uma concorrência bastante agressiva, competitiva. 

 
Wellington Lopes de Souza, professor de finanças do Ibmec/SP, explica que a isenção 

de tarifas é tradicional em casas do exterior e que, no Brasil, criará um novo processo 
de consolidação no setor. 
 

Os mais ativos no Tesouro Direto 
1º Easynvest  

2º Rico  
3º XP Investimentos  
4º Modal  

5º Itaú  
6º BB Banco de Investimento  

7º Clear  
8º Bradesco  

9º Caixa Econômica Federal  
10º Intermedium 
 

Crescem os riscos para fazer negócios no Brasil, aponta KPMG 

01/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 28/09/2018) 

 
Incerteza eleitoral, guerra comercial e regulações mais rigorosas levaram a um 
aumento expressivo da quantidade de fatores de risco divulgados pelas empresas com 

negócios no Brasil.  A constatação vem da última edição do estudo de gerenciamento 
de riscos da KPMG, que contabilizou 6.980 riscos mencionados nos Formulários de 

Referência (documento exigido pela CVM) das companhias.  
 
O resultado mostra um aumento de 32% em relação ao divulgado em 2017, quando 

as empresas listaram 5.280 riscos nesses documentos. Foi a primeira alta no número 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/crescem-os-riscos-para-fazer-negocios-no-brasil-aponta-kpmg/


dos riscos divulgados verificada pela consultoria nesse tipo de levantamento. Em 2016, 
foram anunciados 5.432 riscos e, em 2014, 5.807.  
 

Além do cenário mais conturbado, o maior ativismo dos executivos em transparecer 
as ameaças também explica o aumento, afirma o sócio da KPMG Sidney Ito. “Há uma 

maior preocupação dos administradores sobre potenciais punições, litígios ou risco à 
imagem caso um fator de risco deixe de ser divulgado e ele se efetive e tenha efeito 

negativo no negócio da empresa”, avalia.  
 
Essa precaução é comprovada por outro dado da pesquisa: os setores mais regulados 

foram os que apresentaram maior porcentual de companhias com área específica 
dedicada ao gerenciamento de riscos. Este índice chega a 100% nas empresas de 

telecomunicações, 78% no setor financeiro e 77% nas empresas de utilidade pública.  
 
Os riscos identificados este ano estão divididos em consumo cíclico (1.844), financeiro 

(1.130), bens industriais (994), utilidade pública (983), materiais básicos (548), 
consumo não cíclico (545), saúde (410), tecnologia da informação (214), petróleo, gás 

e biocombustíveis (204), e telecomunicações (108).  
 
Espaço para melhora  

Para Sidney Ito, ainda há espaço para avanço na implantação da estrutura de 
gerenciamento de riscos, na identificação dos principais fatores e na qualidade das 

informações sobre o tema. “Gerenciar riscos não é gerenciar somente problemas, mas 
também oportunidades de crescimento, modernização e diferenciação da 
concorrência. Aqueles que encararem o tema com essa percepção assumirão a 

dianteira”, completa. 
 

Mercado sobe estimativa de inflação para 2018 e 2019 

01/10/2018 – Fonte: G1 
 

Os economistas de instituições financeiras elevaram a estimativa de inflação para os 
anos de 2018 e de 2019. 

 
As expectativas constam no boletim de mercado, também conhecido como relatório 
"Focus", divulgado nesta segunda-feira (1º) 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 4,28% para 4,30% para este ano. 
Foi a terceira 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 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 a estimativa de 

inflação de 4,18% para 4,20%. 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 4,30% 4,20% 

Taxa básica de juros (Selic) 6,50% 8% 

Dólar R$ 3,89 R$ 3,83 

Balança comercial (saldo) US$ 54,6 bilhões US$ 45,6 bilhões 

Investimento estrangeiro direto US$ 67 bilhões US$ 75,65 bilhões 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/01/mercado-sobe-estimativa-de-inflacao-para-2018-e-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/24/mercado-projeta-mais-inflacao-para-esse-ano-e-ve-alta-menor-do-pib.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/cmn-mantem-meta-de-inflacao-no-nivel-de-45-em-2018-com-teto-de-6.html
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/por-que-o-brasil-tem-meta-de-inflacao-e-como-ela-funciona.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/cmn-baixa-meta-central-de-inflacao-para-425-em-2019-e-4-em-2020.ghtml


Fonte: Banco Central 
Produto Interno Bruto 
 

Para o PIB deste ano, a previsão do mercado financeiro ficou estável em 1,35% na 
semana passada. 

 
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 

caiu de R$ 3,90 para R$ 3,89 por dólar. Para o fechamento de 2019, avançou 

de R$ 3,80 para R$ 3,83 por dólar. 
 

 Balança comercial - Para o saldo da balança comercial (resultado do total de 
exportações menos as importações), a projeção em 2018 caiu US$ 55 bilhões 
para US$ 54,6 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa 

dos especialistas do mercado para o superávit recuou de US$ 47 bilhões para 
US$ 45,6 bilhões. 

 
 Investimento estrangeiro - A previsão do relatório para a entrada de 

investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2018, permaneceu em US$ 67 

bilhões. Para 2019, a estimativa dos analistas subiu de US$ 75,3 bilhões para 
US$ 75,65 bilhões. 

 

Empresas em recuperação judicial devem R$ 455 bilhões em impostos 

01/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30/09/2018) 

 
As empresas em recuperação judicial no País devem, só de impostos, R$ 455 bilhões. 

O passivo dessas companhias com o Fisco, nas esferas municipais, Estaduais e federal, 
cresceu 20% entre dezembro do ano passado e setembro deste ano, atingindo um 

valor equivalente a dois anos de orçamento do Estado de São Paulo. Com esse 
dinheiro, a União conseguiria eliminar o rombo fiscal de R$ 161 bilhões previsto para 
este ano e ainda teria recursos para investir.  

 
Os números, levantados pelo Instituto Nacional de Recuperação Judicial (INRE), 

refletem a dificuldade do País de retomar um crescimento mais vigoroso. O ano 
começou com previsões otimistas de recuperação judicial, mas foi atropelado pela 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresas-em-recuperacao-judicial-devem-r-455-bilhoes-em-impostos/


greve dos caminhoneiros, que abalou a confiança dos empresários. A frustração com 
o crescimento fez os pedidos de recuperação voltarem a crescer.  
 

De janeiro a setembro, o número subiu quase 10% comparado ao ano passado, de 
898 para 985.  

 
Isso ajuda a explicar o crescimento da inadimplência com o Fisco. Ao primeiro sinal de 

dificuldade, as empresas deixam de pagar os impostos para depois buscarem 
programas de refinanciamento, como o Refis. “Em muitos casos, o passivo fiscal é 
igual ou maior do que os débitos com bancos e fornecedores”, diz Renato Carvalho 

Franco, sócio da Íntegra Associados, consultoria de recuperação empresarial.  
 

Pela legislação, os débitos fiscais não são incluídos na recuperação judicial e são 
tratados diretamente com o Fisco. No âmbito judicial, são renegociadas dívidas 
financeiras, comerciais e trabalhistas com base numa previsão de fluxo de caixa futura. 

Mas, quando começam a cumprir o plano, as empresas se deparam com uma dívida 
total maior do que a renegociada.  

 
O passivo das empresas em recuperação é de R$ 325 bilhões, enquanto a dívida fiscal 
soma R$ 455 bilhões. O que significa que, no total, elas devem R$ 780 bilhões. “Sem 

incluir os débitos fiscais, a conta não fecha. Não é uma renegociação real e não resolve 
o problema”, afirma a sócia do escritório Felsberg Advogados, Fabiana Solano. Isso 

explica parte da dificuldade que as empresas têm para sair de uma recuperação e para 
pagar os impostos em dia.  
 

“O problema é que os grupos aderem ao programa, pagam as primeiras parcelas e 
voltam a atrasar os pagamentos”, diz o desembargador do Tribunal de Justiça de São 

Paulo e conselheiro fundador do INRE, Carlos Henrique Abrão.  
 
Em julho deste ano, a Receita Federal cancelou as adesões de mais de 700 

contribuintes a programas de regularização tributária por não pagarem as parcelas em 
dia. No caso da recuperação judicial, há um programa da Receita de parcelamento em 

84 vezes. “Mas, as empresas pouco usam, pois é mais vantajoso aderir aos 
parcelamentos especiais”, diz a Receita, em nota.  
 

Revisão cresce 50%  
O fraco desempenho da economia brasileira tem obrigado empresas e credores a 

voltarem à mesa para renegociar os planos de recuperação judicial aprovados no 
passado. O movimento, que tem sido chamado de recuperação das recuperações, 
cresceu 50% neste ano e pode continuar subindo se as empresas não conseguirem 

reequilibrar seus negócios, segundo o Instituto Nacional de Recuperação Empresarial 
(INRE).  

 
A onda de revisões é explicada por projeções frustradas. A maioria dos planos 

desenhados no passado considerava que, nesta altura do ano, a atividade econômica 
já estaria mais forte e as empresas com um fluxo de caixa robusto o suficiente para 
iniciar os pagamentos previstos.  

 
“O ano começou promissor, mas o cenário degringolou com a greve dos 

caminhoneiros; o consumo voltou a diminuir e o caixa das empresas foi novamente 
afetado, num momento em que o período de carência (para pagar as dívidas) estava 
prestes a vencer”, afirma Eduardo Sampaio, diretor da consultoria Alvarez & Marsal.  

 
Como o descumprimento do plano de recuperação leva à falência, vários grupos 

anteciparam as conversas para melhorar as condições do plano original. Segundo o 
levantamento do INRE, os setores que têm sido mais ativos na revisão das 
recuperações são comércio e agronegócio, especialmente as usinas de açúcar e álcool. 

A Aralco, grupo que têm usinas no oeste paulista, é uma delas.  
 



A empresa entrou em recuperação judicial em maio de 2014 e teve o plano aprovado 
em dezembro do mesmo ano. Quando o plano foi desenhado, o dólar estava na casa 
de R$ 2,50 e o desempenho da economia já estava em queda. Naquele ano, o Produto 

Interno Bruto (PIB) cresceu 0,5%. E nos dois anos seguintes, despencou: 3,5% em 
2015 e o mesmo porcentual em 2016. 

  
Hoje – com o dólar em torno de R$ 4 e uma economia que ainda não decolou – a 

companhia tenta revisar seu plano de recuperação por conta das projeções frustradas. 
O grupo, que não quis falar do assunto, conseguiu aprovar uma proposta, mas foi 
contestado por um credor, que entrou na Justiça.  

 
A revisão de um plano de recuperação não é simples. Não basta querer renegociar. É 

preciso também ter o aval da Justiça para convocar uma nova assembleia, além da 
disposição dos credores para rediscutir as propostas. “O problema é que os devedores 
já chegam para essa nova rodada de negociações enfraquecidos, sem poder de 

barganha já que os balanços estão no limite”, diz o sócio da Íntegra Associados, Renato 
Carvalho Franco.  

 
Por outro lado, os bancos têm preferido empurrar o problema para frente para ver se 
os negócios melhoram. As negociações têm envolvido especialmente o alongamento 

dos prazos de pagamento da dívida que estão para vencer – ou já venceram -, afirma 
o advogado Sergio Emerenciano, da Emerenciano, Baggio & Associados. Mas, segundo 

ele, há casos em que os credores concedem novos descontos no saldo devedor e 
incluem outras alternativas, como a venda de ativos para abater a dívida, uma fusão, 
o arrendamento de um braço da empresa ou a entrada de um novo investidor.  

 
Planos irreais  

Para o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos Henrique Abrão, 
responsável pelo levantamento do INRE, o aumento das revisões é resultado tanto da 
conjuntura econômica desfavorável como de planos irreais.  

 
“As propostas são irrealizáveis. Vemos muitos planos artificiais, feitos apenas para 

evitar o pagamento da dívida.” Segundo ele, isso explica também o aumento do 
número de empresas que estão entrando em falência. No ano passado, o número já 
havia subido 60% e neste ano, mais 58%.  

 
Domingos Refinetti, da Stocche Forbes, avalia que o problema também é decorrente 

dos prazos. As empresas optam tarde pela recuperação judicial e depois demoram 
para ter seus planos aprovados. “E isso ocorre porque o devedor já não tem condições 
de apresentar um plano bem feito.” A advogada Fernanda Neves Piva, do escritório 

Machado Meyer, tem o mesmo entendimento. Segundo ela, há casos em que os planos 
são aprovados um ano após a apresentação. “Nesse prazo, a economia pode ter se 

agravado e as condições deixam de ser uma realidade.”  
 

Por causa dessa demora, poucas recuperações são encerradas no prazo definido em 
lei, que é de dois anos. Outro fator importante que contribui para isso, diz o advogado 
do escritório Demarest, Guilherme Bechara, é que as empresas não reestruturam o 

negócio. Ou seja, renegociam a parte financeira e não mexem no operacional, que 
poderia reverter os resultados. 

  
‘Dívidas empurradas com barriga’  
Um dos principais especialistas em reestruturação de empresas do País, o advogado 

Eduardo Munhoz acredita que há um incentivo no Brasil para que as situações de 
dívidas sejam “empurradas com a barriga”, na tentativa de se evitar decisões difíceis, 

como assumir e dividir o prejuízo entre companhia, sócios e investidores.  
 
Para o advogado, que esteve à frente de casos emblemáticos – como o da empreiteira 

OAS, da operadora Oi e do Grupo EBX, de Eike Batista -, diante de uma companhia 



em crise, é preciso adequar o tamanho da dívida à nova realidade. “Só assim ela pode 
se dedicar a trabalhar e ter chance de novo de crescimento”.  
 

Como as companhias brasileiras chegaram a esse nível de endividamento?  
O Brasil saiu muito rapidamente de um momento de grande otimismo para uma forte 

crise, o que fez com que boa parte das empresas passasse a ter uma estrutura de 
dívidas incompatível com a capacidade de geração de caixa.  

 
No auge, as companhias brasileiras nunca tinham tido acesso a tantas fontes de 
financiamento – da onda de aberturas de capital ao aumento enorme da emissão de 

dívida, aqui e no exterior. Mas, com a crise, ficou claro que os projetos de crescimento 
que suportavam essas captações eram, em sua maioria, inexequíveis.  

 
Por quê?  
Eles se baseavam na expectativa de que o Brasil iria crescer a taxas muito elevadas, 

baseadas sobretudo no aumento do mercado interno.  
As dívidas foram feitas com o pressuposto de que as empresas seriam muito 

maiores.  
Mas ficaram muito menores. O risco faz parte do negócio, e o insucesso, do jogo. Mas 
esse insucesso deve ser partilhado entre os envolvidos. Não são apenas o sócio, os 

administradores, os executivos das empresas; mas também o banco, o investidor. 
Todo mundo, ao tomar suas decisões, errou em alguma medida.  

 
A perda tem de ser dividida?  
A lição que tiramos de economias resilientes, com capacidade de reagir rápido a crises, 

é assumir os prejuízos, zerar o jogo e começar de novo. É o que faz girar a economia.  
 

É duro, mas pior que não realizar a perda, é prolongá-la. Na crise de 2008, os EUA 
reestruturaram US$ 3,5 trilhões em dívidas em dois anos. Isso é uma divisão de 
perdas: se a empresa ficou menor e a dívida maior, não tem como pagar. É preciso 

adequar o tamanho da dívida à nova realidade da empresa para que ela possa 
trabalhar e ter chance de crescer de novo.  

 
Isso não é possível no Brasil?  
O crédito corporativo nunca teve grande peso no resultado dos bancos. O Brasil não 

tem tradição de grandes fontes de financiamento privado nem em como maximizar a 
recuperação do crédito de empresas em crise. Até pouco tempo, era apenas o 

departamento de contencioso do banco que lidava com companhias em 
reestruturação.  
 

Que outras deficiências prejudicam a recuperação?  
Uma empresa em crise tem muitas dificuldades em acessar novas fontes de 

financiamento e investimento. Isso faz com que ela evite ao máximo pedir a 
recuperação. Quando pede, está tarde demais. O sistema judiciário, que permite 

recursos infinitos, também é um complicador.  
 
O sr. citaria algum caso afetado por essas dificuldades?  

O plano de recuperação da OAS foi aprovado em sete meses pelos credores, mas 
demorou 15 meses para ser aprovado nas diversas instâncias judiciais. Ainda na OAS, 

havia mais de 40 instituições interessadas em financiar a empresa tendo ações da 
Invepar como garantia. Mas, quando viram que havia o risco de o acordo ser anulado 
em recursos judiciais, só uma ficou à mesa. Não temos no Brasil o conceito, existente 

nos EUA, de que contratos celebrados durante a recuperação não podem ser anulados 
por recursos judiciais futuros.  

 
E como ficam as empresas nesse cenário?  
Há incentivo para que situações de dívidas sejam empurradas com a barriga. O que 

se vê muitas vezes são rodadas de reestruturação, numa boa tradição brasileira, para 
inglês ver. Todo mundo sabe que não vai dar certo, mas faz de conta que é uma 



reestruturação definitiva porque é uma maneira de ninguém tomar uma decisão difícil. 
Mais para frente, pode ser impossível salvar a empresa. Ela morre aos pouquinhos; 
são as empresas zumbis, que são péssimas para economia e para a sociedade.  

 
Em que sentido?  

Não têm capacidade de investimento, de inovação, perdem toda energia apagando 
incêndio. Além disso, travam o investimento. O investidor estrangeiro que quer 

comprar um negócio no país, em geral procura empresas estabelecidas para adquirir, 
porque é difícil começar do zero. O País afasta investidores com maior grau de 
exigência de compliance, sofisticação e diversificação.  

 
O sr. cita questões culturais que dificultam os processos de reestruturação.  

Há o conceito de “capital cívico”, de cumprimento voluntário de regras éticas, que tem 
relação direta com o nível de desenvolvimento econômico-social de um país. Você 
confia na pessoa com quem está negociando? No Brasil, apenas 9% confiam, contra 

68% na Suécia. Isso diz muito do nosso ambiente regulatório e de negócios. Enquanto 
não conseguirmos inverter isso, por melhor que seja a lei, é difícil mudar.  

E é possível?  
 
Muitos países, EUA entre eles, têm em sua história uma época marcada por corrupção, 

que aos poucos deu lugar a um capitalismo baseado na regra da lei, o chamado Estado 
de Direito, na impessoalidade e meritocracia. A Lava Jato, a despeito de alguns 

excessos, talvez possa ser um ponto de inflexão.  
 
Excessos de que tipo?  

Há uma preocupação, mesmo na Lava Jato, de preservar as empresas, mas não é um 
conceito arraigado no Brasil. Nos EUA, o Departamento de Justiça americano (DoJ), 

quando faz acordos de colaboração, tem um conceito ability to pay: as punições às 
empresas obedecem a uma régua que não leva em conta só o tamanho do dano, mas 
também a capacidade da companhia de pagar. A ideia é punir os responsáveis, mas 

não matar as empresas.  
 

Atividade da indústria paulista cresce 1,5% de julho para agosto, diz Fiesp 

01/10/2018 – Fonte: DCI (publicado em 28/09/2018)  
 

 
 
A atividade da indústria de transformação paulista subiu 1,5% na passagem de julho 

para agosto, segundo indicador, medido com ajuste sazonal, pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Sem ajuste sazonal, o Indicador de Nível 
de Atividade (INA) mostrou alta de 5,9% em agosto, levando para 4,3% o crescimento 

acumulado nos últimos 12 meses. 
 

Apesar do avanço na produção, o uso da capacidade instalada nas fábricas paulistas 
ficou praticamente estável, com ligeiro recuo de 0,1 ponto porcentual de um mês para 

outro. 
 
As vendas da indústria subiram 6,9%, enquanto o número de horas trabalhadas na 

produção teve alta de 2,3%. Dos 20 setores monitorados pela pesquisa, 14 mostraram 
crescimento, com destaque para a alta de 7,1% da indústria de veículos. 

 

https://www.dci.com.br/industria/atividade-da-industria-paulista-cresce-1-5-de-julho-para-agosto-diz-fiesp-1.744667
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Segundo José Ricardo Roriz, presidente em exercício da Fiesp, o ciclo de recuperação 
da economia brasileira é um dos mais lentos, ao contrário de crises anteriores, que 
foram seguidas por retomada rápida. Ele acrescenta que a redução da taxa básica de 

juros (Selic) ao patamar mais baixo da história não foi acompanhada por uma queda 
proporcional do custo de crédito para as empresas, o que coloca um obstáculo à 

recuperação do investimento. 
 

"O nível de utilização da capacidade instalada das empresas está muito baixo. Há 
dificuldade principalmente nos setores em que a matéria-prima é cotada a preços 
internacionais. Com a volatilidade do câmbio e o aumento abrupto do dólar, as 

empresas que não têm poder de mercado não conseguem repassar a alta dos preços", 
afirmou o executivo, em nota. 

 
Sensor 
Em outro indicador divulgado nesta sexta-feira pela Fiesp, o Sensor, que mede as 

expectativas de produção no mês corrente, registrou queda de 51,9 para 51,3 pontos 
de agosto para setembro, em leitura com ajuste sazonal. Resultados acima dos 50 

pontos sinalizam expectativa de aumento da atividade industrial no mês.  
 
Dos indicadores que compõem o Sensor, a variável de vendas avançou 1,7 ponto, para 

55,9 pontos em setembro, enquanto o indicador de estoques subiu 1,4 ponto, 
chegando a 48,5 pontos neste mês, num sinal de que os estoques estão acima do nível 

desejado. 
 

Informalidade do mercado de trabalho dá sinais de arrefecimento 

01/10/2018 – Fonte: DCI  
 

Queda de postos formais está perdendo força e tendência é que geração de vagas 
avance ao longo de 2019, de modo a diminuir o número daqueles brasileiros que 
atuam por conta própria 

 

 
 
Mais de 400 mil pessoas entraram para a informalidade no período de um ano, 

segundo dados do IBGE  
 
Já há sinais de arrefecimento da informalidade no mercado de trabalho. A expectativa 

é que o País interrompa, no final deste ano, o ciclo de perda de postos com carteira 
assinada na comparação anual. 

 
Diante da perspectiva de crescimento da formalização em 2019, uma parte das 
pessoas que está atuando de forma autônoma deverá voltar para a posição de 

empregado com carteira, pressionando a queda dos trabalhadores por conta própria. 
 

“Ao menos é isso que a observação do passado nos sugere”, afirma o pesquisador do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), Bruno Ottoni.  
Ele pondera que a reforma trabalhista coloca um ponto de interrogação nessa 

expectativa. 
 

De qualquer forma, Ottoni menciona que o ritmo de queda dos postos formais está 
diminuindo na comparação anual, entre os trimestres móveis. No trimestre encerrado 
fevereiro, houve retração de 1,8% no emprego celetista, variação que se deslocou 

para um recuo de 1,5% entre março e maio, chegando a uma queda de 1,3% no 

https://www.dci.com.br/economia/informalidade-do-mercado-de-trabalho-da-sinais-de-arrefecimento-1.745095
https://www.dci.com.br/image/policy:3.301154:1538352431/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:3.301154:1538352431/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e
https://www.dci.com.br/image/policy:3.301154:1538352431/image.jpg?q=0.6&w=750&$p$q$w=8b8755e


trimestre finalizado em agosto, para 32,8 milhões de postos, mostram dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última sexta-feira. 

 
“A variação negativa do emprego formal está se aproximando de zero. A tendência é 

que, no ano contra ano [interanual], o número de postos com carteira se estabilize ao 
final de 2018 e passe a crescer em 2019”, reforça Ottoni. “Já é possível ver uma luz 

no fim do túnel”, destaca. 
 
Essa perspectiva de estabilização até o final do ano é balizada pela projeção do 

mercado de crescimento de 1,35% do Produto Interno Bruto (PIB). Ottoni avalia que 
não deve haver grandes mudanças nessa previsão, tendo em vista que o mercado está 

oscilando pouco diante do possível segundo turno sendo desenhado. 
 
Outros dados do IBGE mostram que, na margem, a ocupação formal já cresce. O País 

gerou 193 mil vagas com carteira assinada entre junho e agosto, ante trimestre 
encerrado em maio (+0,6%). 

 
Porém, 435 mil pessoas entraram para a informalidade em um ano. Os postos de 
trabalho sem registro em carteira cresceram 4% no trimestre encerrado em agosto de 

2018, ante igual período de 2017. 
 

Contudo, a professora de economia da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
(Fecap), Juliana Inhasz, avalia que a informalidade começará a cair assim que as taxas 
de crescimento das vagas formais passarem a ser positivas, movimento que ela 

também prevê que ocorra em 2019. 
 

No entanto, Juliana acredita que uma recuperação mais significativa do emprego 
formal ocorrerá mais ao final do próximo ano ou em 2020. Isso porque no primeiro 
semestre de 2019, os novos ministérios, Congresso e Senado ainda estarão definindo 

os rumos das políticas públicas. 
 

Conta própria  
A expectativa de aumento da formalização também deve reduzir o número de 
trabalhadores por conta própria. No trimestre encerrado em agosto, a quantidade de 

autônomos subiu 1,9%, a 23,2 milhões de pessoas, na comparação anual. Contra o 
trimestre finalizado em maio, a alta foi de 1,5%. 

 
“Geralmente, quando surgem mais oportunidades de emprego, especialmente com 
carteira assinada, quem estava fazendo bico ou trabalhando por conta própria, retorna 

ao mercado formal”, diz Juliana. 
 

“Isso porque no Brasil, muitas vezes, sai muito caro para um pequeno empresário 
formalizar seu negócio. Então, quando abre vaga em uma empresa, ele repensa a sua 

estratégia de empreendedorismo e vê que compensa mais aceitar um salário como 
empregado”, ressalta a especialista. 
 

Porém, Ottoni lembra que a reforma trabalhista pode mudar a tendência de queda dos 
conta própria. “Houve mudanças expressivas na legislação. A ‘pejotizacao’ já é uma 

realidade. Portanto o futuro pode ser diferente do passado.” 
 
Dados apontam que houve uma maior formalização entre os autônomos. O número de 

trabalhadores por conta própria com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
aumentou 7,9% no trimestre encerrado em agosto, para 4,5 milhões, contra igual 

período de 2017. Em relação ao trimestre encerrado em maio, houve alta de 4%. 
Contudo a quantidade de trabalhadores sem CNPJ segue maior, alcançando 18,7 
milhões, uma expansão anual de 0,6% e de 0,9% na margem. 

 



Ottoni afirma que informações mais específicas do IBGE apontam que está maior 
formalização está sendo puxada por pessoas que possuem educação superior e que 
tinham salários relativamente bons enquanto estavam empregados. Por terem esse 

status, essas pessoas estão abrindo negócios mais estruturados. 
 

Empresário contribui mais com sindicato que trabalhador 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 28/09/2018)  

 
Sem imposto obrigatório, entidades de empregados perdem mais receitas  
 

Os empresários pagaram mais imposto sindical do que os trabalhadores em 2018. 

Espontaneamente, empregadores deram a seus sindicatos R$ 204 milhões neste ano. 
Trabalhadores recolheram R$ 176 milhões em favor de suas entidades, segundo dados 

do Ministério do Trabalho. 
Com a reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, a contribuição às 
entidades de representação passou a ser voluntária. 

 
O advogado Cleber Venditti, do escritório Mattos Filho, diz que os números trazem um 

dado relevante sobre o sentimento de que as empresas têm representação mais 
engajada. 
 

“Isso mostra maior proximidade das empresas com seus sindicatos. Elas entendem 
ser importante manter o sindicato forte, porque isso pode, no futuro, ajudá-las em 

grandes discussões com trabalhadores e na Justiça”, diz. 
 
A queda na arrecadação das entidades, tanto patronais quanto dos trabalhadores, foi 

grande com o fim da obrigatoriedade do imposto. 
 

Em 2017, segundo o ministério, os sindicatos dos trabalhadores recolheram R$ 2,025 
bilhões. No mesmo ano, as entidades dos empresários somaram R$ 812 milhões. 
 

Após o fim do imposto obrigatório, confirmado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) 
em junho deste ano, as receitas com a contribuição tiveram queda de 91% nos 

sindicatos dos trabalhadores. 
 
Entre 2017 e 2018, o recuo dos recursos das entidades patronais foi menor, de 75%. 

O imposto das entidades dos empresários é recolhido em janeiro e a contribuição dos 
trabalhadores, em março. Ao longo do ano, há saldo residual. Mais atualizados, os 

números se referem ao acumulado até agosto. 
 
Segundo Venditti, a inversão da curva entre a contribuição de empresários e 

empregadores também pode ser explicada pelo descrédito de alguns sindicatos de 
trabalhadores em suas bases. 

 
“É comum ouvir críticas de que as entidades não representam. Existem exceções como 
os metalúrgicos, os bancários, os químicos”, afirma. 

 
Representantes dos empresários afirmam que a arrecadação cresce em razão do 

trabalho de convencimento com seus representados. 
 

O presidente em exercício da Fiesp (Federação da Indústria do Estado de São Paulo), 
José Ricardo Roriz Coelho, diz que a arrecadação da entidade até caiu em um primeiro 
momento, porque empresas deixaram de contribuir e sindicatos filiados chegaram a 

perder 80% do orçamento. 
 

“Com o decorrer do ano, temos notado que novamente as empresas têm se 
aproximado mais dos sindicatos e reconhecido a importância das entidades”, afirma. 
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O vice-presidente da FecomercioSP (federação do setor no estado de São Paulo), Ivo 
Dall’Acqua Junior, diz que a arrecadação patronal fora afetada antes mesmo da 
reforma, com medidas que mudaram, por exemplo, a obrigatoriedade de contribuição 

para empresas do Simples Nacional. 
 

“Os sindicatos começaram desde então a fazer um trabalho para mostrar a importância 
do recolhimento”, afirma. 

 
Para Clemente Ganz Lúcio, diretor-técnico do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos), porém, empregadores desestimulam 

trabalhadores a contribuir. 
 

“Muitos respeitam, mas vários outros têm um trabalho antissindical sistemático, fazem 
campanha para o trabalhador não contribuir e não aceitam colocar em convenção 
coletiva o recolhimento aprovado em assembleia”, diz. 

 
Segundo Lúcio, a reforma que permitiu o negociado sobre o legislado mas reduziu o 

orçamento dos sindicatos fragilizou mais os trabalhadores. “Essa nova lei empodera a 
negociação, mas enfraquece o sindicato”, diz. 
 

O presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e também presidente da UGT 
(União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, diz que a reforma buscou cercear a 

atuação dos sindicalistas. 
 
“Essa situação dificulta nossa capacidade de informar os trabalhadores, enquanto os 

empresários estão se unindo.” 
 

Na avaliação de Jorge Pinheiro Castelo, sócio do Palermo e Castelo Advogados, as 
mudanças trazidas pela reforma prejudicaram os sindicatos, embora a forma de 
custeio das entidades precisasse de alteração. 

 
“Os sindicatos vivem da contribuição. Para proporcionar assistência jurídica, precisa 

de dinheiro. Houve uma quebra, um desmantelamento da estrutura de assistência. 
Sindicatos foram à falência”, afirma 
 

Sebrae-SP suspende renovação de contratos com Sistema S feitos na gestão 

Skaf 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 27/09/2018)  
 
Medida foi tomada após alerta do Tribunal de Contas da União de potencial 

conflito de interesses  
 

Após alerta do Tribunal de Contas da União de potencial conflito de interesses, o 

Sebrae (serviço de apoio à micro e pequena empresa) de SP interrompeu a renovação 
de contratos feitos durante a gestão de Paulo Skaf, sem licitação, com entidades do 
chamado "Sistema S" para a realização de cursos profissionalizantes. 

 
Contratos em execução, segundo levantamento do Sebrae obtido pela Folha, também 

entraram em revisão e podem ser rescindidos. 
  

O TCU tem entendido que essas entidades não podem ser contratadas pelo Sebrae 
porque têm ligação com seu conselho deliberativo, composto pelas federações da 
indústria, comércio e agricultura, além do Banco do Brasil, Caixa e do governo 

estadual. 
 

Entre os contratos sob revisão, estão um de R$ 13 milhões com o Senai (serviço de 
aprendizagem industrial), três que somam R$ 8 milhões com o Senac (serviço de 
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aprendizagem comercial) e um de R$ 4 milhões com o Centro Paula Souza (de 
educação tecnológica do governo estadual). Todos são para execução no ano de 2018. 
Considerado "paraestatal" pelo TCU, o Sistema S sobrevive do repasse de 

contribuições compulsórias das empresas sobre suas folhas de pagamento. 
 

Skaf, atualmente candidato ao Governo de São Paulo pelo MDB, é presidente licenciado 
tanto do conselho deliberativo do Sebrae-SP como do Senai-SP.  

 
Ele deixou os cargos em junho para disputar as eleições, além de ter saído do comando 
de outras entidades, como a Fiesp (federação de indústrias do estado) e o Sesi (serviço 

social da indústria). 
 

A maior parte dos contratos em revisão é para a prestação dos serviços do programa 
Supermei, que capacita microempreendedores individuais. 
 

Este é o segundo contrato do Senai-SP para tocar o Supermei. O órgão foi selecionado 
junto ao Centro Paula Souza sem licitação para o programa, ao custo de R$ 9 milhões. 

No entanto, apesar de o Paula Souza apresentar um custo mais barato por aluno que 
o Senai —R$ 10 por hora contra R$ 17—, o órgão do Sistema S teve o valor de seu 
contrato ampliado para 2018 para R$ 13 milhões. Já o contrato do órgão estadual foi 

reduzido para aproximadamente R$ 5 milhões. 
 

As dúvidas do Sebrae sobre o risco de ser penalizado por contratar entidades ligadas 
ao conselho deliberativo começaram em 2016, quando o TCU emitiu recomendação 
nacional contrária a esse tipo de procedimento ao julgar as contas do braço da 

entidade no Ceará. 
 

Já havia outra decisão, sobre o Sebrae de Rondônia, que fazia as mesmas 
constatações. 
 

Relator de ambos os julgamentos, o ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
disse que "licitações e contratações com a própria entidade indicam um flagrante 

conflito de interesses e ofensa ao princípio da segregação de controle, haja vista que 
essa mesma instância superior é responsável pela aprovação de suas contas e aquela 
que, em casos de improbidade, malversação de recursos, corrupção ativa ou passiva 

e outros ilícitos, é responsável pela apreciação das representações contra funcionários 
e, se for o caso, deliberar sobre destituição dos envolvidos". 

 
O Sebrae nacional apresentou recurso ao TCU contrário à decisão, mas ainda não há 
um julgamento final sobre o tema. Com a indefinição, o setor jurídico do Sebrae-SP 

elaborou um parecer de 6 de julho que recomenda que os contratos com as entidades 
sejam rescindidos, caso não resultem em prejuízo, e que nenhuma nova contratação 

seja firmada. 
 

Com base nesse parecer, o Sebrae-SP baixou um ato normativo no dia 24 de julho 
suspendendo qualquer contratação de entidades relacionadas ao conselho. 
 

Contratações são legais e renovação foi suspensa, diz Sebrae 
Procurado, o candidato Paulo Skaf não se manifestou.  

 
Em nota, o Sebrae-SP informou que contratações de entidades que integram o 
conselho deliberativo estão sendo examinadas pelo TCU, mas ainda assim, "de forma 

cautelosa, a diretoria do Sebrae-SP decidiu não mais renovar os contratos com 
entidades do Sistema S enquanto não houver decisão final do tribunal". 

"A decisão final do TCU será amplamente acatada por todo Sistema Sebrae", diz. 
 
Segundo o órgão, as contratações do Senai, Senac e Centro Paula Souza foram feitos 

sem licitação porque incluiu "análise de custo com a finalidade de obter o valor 
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referencial, sendo todas elas contratadas abaixo do valor referencial apurado no 
mercado". 
 

Ainda de acordo com o Sebrae-SP, as contratações foram feitas seguindo as 
disposições legais do regulamento do órgão. 

 
O órgão também informa que a diferença de custo se deve à capacidade de execução 

dos programas e disponibilidade de datas por parte das contratadas. 
 
"O contrato do Senai foi expandido em razão do aumento da carga horária média dos 

temas contratados de 36 horas/aula para 63 horas/aula. Todavia, o custo médio 
hora/aula sofreu redução de 1,16% em relação ao contrato anterior", diz a nota. 

 
Procurados, Senac e Centro Paula Souza não se manifestaram. O Senai disse que o 
contrato atual continua vigente e as aulas seguem normalmente. 

 

Eleito para CNC diz que blindará o sistema ‘S’ 

01/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30/09/2018)  
 
Enquanto candidatos ao Planalto e ao Congresso prometem disputar parte dos mais 

de R$ 20 bilhões anuais do Sistema S para outras áreas, o novo presidente da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto 

Tadros, promete lutar para blindar o orçamento dos serviços sociais e de 
aprendizagem (Sesi, Senai, Senac, Sesc, Sest, Senar e Sebrae) tocados pelas 
principais entidades representantes do empresariado brasileiro.  

 
“Assim que tomar posse, em novembro, irei procurar os governantes eleitos para fazer 

uma defesa consistente do Sistema S. É preciso lembrar a eles que se trata de recursos 
privados que são empregados pelas confederações dos setores da economia em ações 
que deveriam caber ao Estado. Ou seja, assumimos esse papel sem ônus algum para 

o governo”, afirma Tadros, que assumiu o cargo na última quinta-feira. Na segunda, 
ele se reunirá com o presidente Michel Temer.  

 
O executivo rechaça a avaliação de que a aplicação dos recursos do Sistema S seria 
pouco transparente, sendo às vezes até mesmo chamada de uma “caixa preta” por 

especialistas em orçamento. “Isso é uma inverdade e uma injustiça. O Sistema S é 
altamente fiscalizado, com um conselho fiscal formado por cinco membros indicados 

pelo governo e dois pelos empresários. Também há fiscalização regular pela 
Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU)”, 
argumentou.  

 
O Sistema S foi concebido na década de 1940 para promover capacitação de mão de 

obra, cultura e lazer para o trabalhador. Custeado pela contribuição das empresas, 
passou a ser administrado pelas federações patronais, que recebem uma espécie de 

“taxa de gestão”.  
 
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirmou na semana passada que 

vai defender com “unhas e dentes” o dinheiro para a entidade e evitar que uma parcela 
seja usada para o órgão que vai cuidar da manutenção dos museus.  

 
Tadros também pretende reforçar junto à nova equipe econômica a necessidade de 
uma simplificação tributária que seja acompanhada de uma redução de impostos sobre 

a lucratividade das empresas, alinhando o sistema brasileiro às práticas internacionais. 
“Vimos que o corte de impostos para pessoas jurídicas nos EUA está dando bons 

resultados. O Brasil ficou caro demais na comparação com esses outros países e 
estamos perdendo capacidade de investimento”, acrescentou.  
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O empresário avaliou ainda que uma menor tributação sobre o lucro das firmas 
possibilitaria o aumento da base salarial dos trabalhadores. “Precisamos acabar com 
essa mentalidade colonial de que o trabalho deve ser mal remunerado. Mas para isso 

é preciso haver mais liberdade e segurança jurídica para que se possa empreender no 
País.”  

 

Demissões por acordo ganham espaço e superam 100 mil 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Nova modalidade de desligamento foi criada na reforma trabalhista de 2017  
 

Desde que a reforma trabalhista formalizou as demissões por acordo, em novembro 
do ano passado, 109.508 desligamentos por esse modelo já foram realizados no país, 

segundo o Ministério do Trabalho. A chamada demissão por acordo —que ocorre 
quando tanto patrão quanto empregado querem o desligamento— tem regras 
específicas para serem validadas. 

De acordo com os dados do ministério, aos poucos, está ocorrendo um aumento no 
número de demissões por acordo.  

 
Quando a reforma começou a valer, em novembro de 2017, foram registrados 855 
desligamentos do tipo. Em agosto, o total chegou a 15.010 —17 vezes mais do que 

em novembro. 
 

Segundo a nova CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o empregado que pedir 
demissão nesses termos recebe metade das verbas trabalhistas a que tem direito. 
 

Isso significa que ele terá 50% do valor referente ao aviso-prévio, bem como 50% da 
multa do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).  

 
No caso do fundo, a multa paga pelo patrão é de 40%, por isso, o empregado recebe 
20%. 

Além disso, o trabalhador também poderá sacar 80% dos recursos que estiverem 
depositados na conta de seu FGTS. 

 
Luciana Nunes Freire, professora de Direito do Trabalho do IDP-São Paulo (Instituto 
Brasiliense de Direito Público), explica que há uma confusão sobre os procedimentos 

em relação ao saque do Fundo de Garantia. “As pessoas pensam que perdem os outros 
20%, mas não é verdade. O dinheiro continua na conta, recebendo as correções. Em 

uma próxima oportunidade, ele poderá retirá-lo”, afirma. 
 
Entretanto, nesse caso, o empregado não terá direito ao seguro-desemprego. O 

governo tem o entendimento de que, se o desligamento foi consensual, o trabalhador 
não foi pego de surpresa. O advogado trabalhista Alan Balaban afirma que nenhuma 

das partes é obrigada a aceitar o acordo. “Ambos precisam ver vantagem”, diz. Para 
ele, a medida é vantajosa para o patrão, pois evita que funcionários que querem a 
demissão trabalhem sem motivação. 

 
No caso dos trabalhadores, o acordo pode ser vantajoso em um momento em que ele 

planeja deixar a empresa.  
 

Para pedi-lo, é preciso ir ao setor de Recursos Humanos da empresa e informar que 
quer fazer o acordo. No contrato de rescisão, deverá estar escrito “demissão 
consensual” 

 
O que leva quem negocia a demissão 

50% 
do aviso-prévio e da multa do saldo do FGTS é quanto o trabalhador têm direito em 
caso de acordo 
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20% 
é a parcela que o trabalhador recebe a título de multa nesse tipo de demissão 

 
109.508 

desligamentos consensuais foram fechados entre os patrões e os empregados desde 
que a nova CLT entrou em vigor em novembro do ano passado 

 

Volkswagen deixa 1.800 trabalhadores em férias coletivas 

01/10/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 29/09/2018)  

 
A Volkswagen vai colocar 1.800 trabalhadores da planta de São Bernardo em férias 

coletivas. De acordo com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), que confirmou 
a informação, os funcionários devem ficar em casa a partir do dia 8 de outubro, por 
período que pode chegar a até 30 dias. 

 
O motivo alegado pela montadora alemã, questionada pelo Diário, é a adequação da 

produção por conta da redução de exportações para a Argentina, principal parceira 
comercial da região, que passa por crise econômica e desvalorização da moeda local. 
O contingente que sai de folga representa cerca de 20% do total de trabalhadores da 

fábrica da Anchieta, que atualmente é de 9.163 profissionais. Em agosto, a montadora 
deixou 1.000 em casa por 30 dias. 

 

 
Cerca de 20% do efetivo de S.Bernardo ficará afastado por 30 dias devido à crise 
argentina  

 
A unidade é responsável pela produção do novo Polo, Virtus e Saveiro, sendo que em 

2017 o terceiro turno, suspenso desde 2015 por conta da crise, foi reativado. Ainda 
no ano passado, 1.337 funcionários aderiram ao PDV (Programa de Demissão 

Voluntária) em 2016. 
 
A fabricante afirmou que embora o mercado brasileiro demonstre evolução em 2018 

– de janeiro a agosto deste ano, o crescimento da Volkswagen foi de 33% nas vendas 
nacionais e, do setor automotivo, 14%, em relação ao ano passado –, os envios para 

a Argentina foram momentaneamente reduzidos. 
 
“Para fazer frente a essa redução nos volumes de veículos exportados a partir do Brasil 

para a Argentina, estamos pontualmente utilizando ferramentas de flexibilização da 
produção, como férias coletivas, de forma a promover os ajustes necessários, 

garantindo assim a sustentabilidade do negócio”, informou a Volks, por meio de nota. 
 
A montadora, que planeja crescimento de 10% em sua produção neste ano, anunciou 

que vai confeccionar 20 novos modelos até 2020. O anúncio mais recente foi o novo 
Jetta, que será fabricado em Puebla, no México. Mas, de acordo com o presidente e 

CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, a expansão chegaria a 15%, não fosse 
a situação argentina. 
 

Por conta dos problemas no país vizinho, que consumiu 47,08% (US$ 1,05 bilhão) do 
total exportado pelo setor automotivo da região neste ano, as demais empresas 

também sentiram queda nas exportações, conforme reportagem publicada pelo Diário 
no dia 22.  Questionadas, Mercedes, Ford e Toyota afirmaram que, por enquanto, 
ainda não possuem previsão da utilização das férias coletivas. 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/2943630/volkswagen-deixa-1-800-trabalhadores-em-ferias-coletivas
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2943630/volkswagen-deixa-1-800-trabalhadores-em-ferias-coletivas


Caixa e Banco do Brasil cortam 21,2 mil empregados 

01/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 29/09/2018)  
 

Bancos públicos diminuíram a folha de pagamento em 21,2 mil empregados nos 
últimos dois anos. O corte faz parte do esforço do Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica Federal em reduzir custos e tornar a estrutura mais parecida com a dos 
bancos privados. A saída dos empregados deve gerar economia de pelo menos R$ 2,5 

bilhões por ano aos dois bancos.  
 
Após operar com mais de 114 mil empregados no início da década, o BB que já foi 

símbolo de emprego estável começou a agir para reduzir o quadro de funcionários.  
 

Ações como o incentivo à aposentadoria e mudança na estrutura de atendimento 
resultaram na saída de mais de 16 mil pessoas, sendo quase 12 mil apenas nos últimos 
dois anos, quando o quadro diminuiu em 10,9%. Na Caixa, um plano de demissão 

voluntária resultou na saída de 9,2 mil pessoas, queda de 9,7%.  
 

Nesses dois anos, os concorrentes privados foram em sentido contrário. Juntos, Itaú 
Unibanco, Bradesco e Santander aumentaram a folha de pagamento em 11,3 mil 
empregados no mesmo período. Boa parte desse aumento se deve a aquisições, como 

a compra do HSBC pelo Bradesco. 
  

Bancos públicos argumentam que a redução do quadro de funcionários é uma reação 
à transformação do setor. O BB diz que a medida busca “a sustentabilidade da empresa 
em um mercado em profunda transformação”.  

 
A Caixa diz que o objetivo é “ajustar a estrutura ao cenário competitivo e econômico 

atual, buscando mais eficiência do banco”. Nesse esforço, sobrou até para o estagiário. 
No BB, o número despencou em 60% em dois anos com o desligamento de 2,8 mil 
estagiários. Na Caixa, o corte foi de 30%.  

 
Lucro  

A busca pela eficiência significa, na prática, aumentar o lucro. O BB estima que só o 
plano de aposentadoria incentivada, que teve adesão de 9,4 mil, gerou redução de 
custos em cerca de R$ 2,3 bilhões por ano.  

 
Na Caixa, onde 9,2 mil deixaram o banco, só a saída de 1,3 mil pessoas em 2018 

gerará economia anual de R$ 248,5 milhões.  
 
“Bancos privados já fizeram esse movimento e os públicos estão reagindo à 

concorrência”, diz o analista da consultoria Lopes Filho, João Augusto Salles, ao 
lembrar que o setor tem mudado radicalmente com o uso maciço dos canais 

eletrônicos. Salles nota ainda que o movimento responde a uma necessidade do 
principal acionista do BB e Caixa: o governo.  

 
A presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, 
Juvandia Moreira, diz que o enxugamento de pessoal tem gerado impacto no 

funcionamento dos bancos.  
 

“Gera sobrecarga para os empregados que ficaram e queda da qualidade do serviço 
ao cliente”, diz.  
 

O ranking do Banco Central de reclamações é uma maneira de medir a qualidade do 
serviço bancário e, por esse critério, Caixa e BB pioraram. Em junho de 2016, a Caixa 

era o terceiro grande banco com mais reclamações e o Banco do Brasil ocupava a 
confortável sexta posição – era o melhor colocado entre os grandes.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/caixa-e-banco-do-brasil-cortam-212-mil-empregados/


Desde então, a Caixa chegou a liderar o ranking em alguns períodos e atualmente é o 
segundo pior avaliado. Já o BB passou de sexto a terceiro mais reclamado.  
 

A insatisfação fica ainda clara com o detalhamento das reclamações recebidas pelo 
BC. Das 11,6 mil queixas do 2º trimestre contra a Caixa, mais de mil tratavam de 

“insatisfação com o atendimento prestado por agências”.  
 

No caso do BB, das 8,7 mil reclamações no BC, 919 citavam o mesmo problema. Nos 
concorrentes privados, outros temas são os mais reclamados, como irregularidade em 
operações e oferta ou prestação de informação inadequada.  

 
Caixa e BB  

A Caixa diz que a posição do banco no ranking do BC não tem qualquer relação com o 
enxugamento da folha de pagamento ou o número de funcionários das agências.  
 

Em nota, o banco informou que tem adotado ações que “visam aumentar a eficiência 
operacional, por meio da otimização e automação de processos internos, melhorias 

em sistemas e serviços e equalização da força de trabalho”.  
 
O Banco do Brasil informou que “na maior parte dos períodos avaliados, ocupou 

posições melhores que seus principais pares no ranking do BC”.  
 

“O BB não ocupou em nenhum dos dois trimestres (de 2018) as primeiras posições, 
ficando apenas no terceiro lugar entre seus principais pares”, afirma a nota.  
 

Restam 3 meses para aposentadoria vantajosa 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
A partir de 31 de dezembro, com mudança da regra 85/95, fica mais difícil 
conseguir benefício integral da Previdência  
 

Os segurados do INSS têm a partir de hoje exatos três meses para pedir a 
aposentadoria por tempo de contribuição com a soma 85/95, evitando, assim, o 

desconto do fator previdenciário. 
 
Em 31 de dezembro, uma mudança na regra tornará mais difícil o acesso ao benefício 

integral e, considerando os planos do atual governo e da maioria dos candidatos ao 
Planalto, o cálculo vantajoso aos aposentados poderá deixar de existir em 2019. 

 
Até 30 de dezembro, recebe o benefício integral o trabalhador cuja soma da idade ao 
tempo de contribuição resulta em 85, se mulher, e em 95, se homem. 

 
Após essa data, a soma exigida sobe um ponto para ambos: a regra passa a ser 86/96. 

A alteração prevista em lei também estabelece uma progressão para esse cálculo: a 
soma exigida avança um ponto a cada dois anos. 
 

Em 31 de dezembro de 2026, a regra estacionará em 90, para mulheres, e 100, para 
homens. 

 
A progressão do 85/95 não deverá chegar tão longe. 

 
Na semana passada, o presidente Michel Temer disse, durante a Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, em Nova York, que pretende desengavetar a reforma da Previdência 

após as eleições. 
 

A proposta de Temer acaba com o 85/95 e reforma estabelece uma idade mínima para 
aposentadoria. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/restam-3-meses-para-aposentadoria-vantajosa.shtml


A manutenção do 85/95 também não está entre as propostas dos principais 
presidenciáveis. 
 

Esse cenário indica que as chances de ser beneficiado pelo cálculo são maiores para 
aqueles que cumprirem os requisitos ainda neste ano. 

 
Trabalhadores próximos de alcançar a pontuação devem ficar atentos a detalhes 

importantes da regra, como a possibilidade de usar na soma meses de contribuição e 
de idade, e não apenas anos completos. 
 

Outra possibilidade é o aproveitamento do tempo especial por trabalho insalubre que, 
na maioria dos casos, aumenta o período contribuído em 20%, se mulher, e em 40%, 

se homem. 
 

Multa contra trabalho escravo ajuda centro para imigrantes 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 29/09/2018)  
 

Acordos com empresas suspeitas de empregar de forma degradante 
financiam centro de cidadania e cursos em SP  
 

Cerca de R$ 8 milhões arrecadados pelo Ministério Público do Trabalho em acordos 

com empresas suspeitas de usar trabalho análogo à escravidão, na maioria das vezes 
feito por imigrantes, foram destinados a projeto que têm como objetivo impedir que a 

situação se repita. 
Para isso, o CIC (Centro de Integração da Cidadania) do Imigrante fornece apoio para 
conseguir trabalho, capacitação e obtenção de documentos para estrangeiros que 

estão em São Paulo em situação de vulnerabilidade. 
 

São casos como o do venezuelano Jesus Cifontes, 46, que está no Brasil há sete meses, 
após andar cinco dias a pé para chegar a Boa Vista, capital de Roraima, fugindo do 
caos econômico de seu país. 

 
Ele se diz preocupado por não ter conseguido um trabalho em São Paulo, onde está 

há dois meses. Precisa de dinheiro para ajudar quatro filhos que ficaram na Venezuela. 
Professor de educação física e chef de cozinha, Cifontes participou de curso de 
panificação artesanal no espaço de apoio aos imigrantes. 

 
Segundo ele, mesmo já tendo experiência com gastronomia, conheceu no curso novos 

tipos de recheio e frutas usadas na culinária brasileira, o que acha que pode ajudar. 
“Não consegui trabalho ainda, é muito difícil. Mas vou continuar procurando. Se 
conseguir algo relacionado ao que aprendi, vai ser bom.” 

 
O CIC do Imigrante foi aberto em 2014 na rua Barra Funda, perto do terminal de 

ônibus e metrô que leva o mesmo nome e por onde muitos estrangeiros chegam à 
cidade. É administrado pela Secretaria da Justiça do estado. 
 

Cursos como o de panificação passaram a ser oferecidos neste mês, quando houve 
uma ampliação das atividades. 

 
Também chegaram cursos gratuitos de corte e costura, modelagem e construção, 

fornecidos pelo Fussesp (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo) e 
atendimento de instituições como Banco do Povo e Acessa SP (para uso de internet). 
Já havia curso de português e unidades do PAT (Posto de Atendimento ao 

Trabalhador), do Procon e da Defensoria Pública no local. 
 

O procurador do trabalho Luiz Carlos Michele Fabre, um dos idealizadores do projeto, 
diz que o apoio para que o imigrante tenha orientações adequadas e consiga 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/multa-contra-trabalho-escravo-ajuda-imigrante.shtml


documentos brasileiros deixa ele menos vulnerável à informalidade e ao trabalho em 
condição análoga à escravidão. 
 

“Antes, não havia uma referência de onde o imigrante deveria ir para regularizar sua 
situação, o que era agravado pela dificuldade que eles têm com a língua portuguesa”, 

diz. 
 

Segundo Fabre, além das razões humanitárias, evitar a exploração da mão de obra 
estrangeira é uma forma de manter justiça na concorrência entre as empresas. 
 

Desde sua inauguração, o CIC do Imigrante, que tem 920 metros quadrados divididos 
em três blocos, atendeu 20 mil pessoas, diz Silvana Paula Pereira, sua coordenadora. 

 
A maior demanda é de haitianos. Porém é possível notar uma procura maior por 
venezuelanos neste ano, diz. Um dos grandes desafios dos imigrantes é conseguir 

trabalho no Brasil, o que foi agravado pela crise financeira. 
 

Thais Lima, supervisora do PAT do CIC do Imigrante, que faz encaminhamentos para 
vagas de emprego, diz que é frequente o atendimento a profissionais com formação 
superior, como médicos, advogados e engenheiros. 

 
Porém, quando estão no Brasil, eles costumam buscar primeiro postos em áreas que 

exigem menos qualificação, como limpeza, vendas ou restaurantes por não terem 
conseguido revalidar o diploma. São feitos no PAT entre 150 e 200 atendimentos por 
mês. 

Lima conta que também dá orientações sobre o mercado de trabalho no Brasil e 
solicitação de seguro desemprego. 

 
Para a sul-africana Tebogo Patricia Monare, 38, o que aprende no curso que faz, de 
corte e costura, pode levar a oportunidades de trabalho e, depois, de empreender. 

 
Desempregada há dez meses, ela já trabalhou como cuidadora de idosos e auxiliar-

geral. Para o futuro, diz querer costurar turbantes e vestidos inspirados na moda 
africana. 
 

“Vai ser bom para mim trabalhar na área primeiro e, quando tiver prática, abrir algo 
meu”, diz. 

 

Emprego formal não vai reagir com força em 2019, diz banco 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Alto índice de emprego informal e desalento deverá retardar retomada  
 

A taxa de desemprego no Brasil não terá uma queda acentuada em 2019, segundo 
relatório do banco japonês MUFG.  
 

A retomada no mercado de trabalho formal será lenta, pois há um alto contingente de 
trabalhadores informais que ainda terão de passar por uma migração para empregos 

com carteira assinada, avalia a instituição.  
 

Além disso, pessoas que hoje desistiram de procurar uma vaga possivelmente voltarão 
ao mercado de trabalho, elevando a taxa de desemprego. 
 

 “Mantemos nossa visão de que um aumento mais forte de empregos com carteira 
assinada é um passo fundamental para garantir um crescimento mais sólido do 

consumo das famílias”, diz o relatório, que também defende a realização de reformas 
estruturais pelo próximo governo. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/emprego-formal-nao-vai-reagir-com-forca-em-2019-diz-banco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/desemprego-recua-para-121-no-trimestre-encerrado-em-agosto.shtml


O desemprego no Brasil ficou em 12,1% no trimestre encerrado em agosto, segundo 
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  
 

O resultado é um avanço em relação ao trimestre anterior (quando a taxa era de 
12,7%) e perante o mesmo período de 2017 (quando era de 12,6%).  

 
Ainda assim, a retomada é considerada lenta por analistas. Além disso, o número de 

pessoas que desistiram de procurar trabalho atingiu um patamar recorde, 13,2% 
maior que há um ano.  
 

 

A tarifa continua com um adicional de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos 

01/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 28/09/2018)  
 

 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que as contas de luz vão 
continuar com a bandeira vermelha em seu segundo nível no mês de outubro. Com a 
bandeira vermelha no nível dois, no mês que vem, a tarifa continua com um adicional 

de R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Será o quinto mês seguido 
em que a bandeira vermelha em seu segundo nível vigora. 

 
De janeiro a abril, vigorou a bandeira verde, que não tem custo adicional. Em maio, 
foi adotada a bandeira amarela, que adicionava R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. 

De acordo com a Aneel, a manutenção da bandeira vermelha nível 2 se deve às 
condições hidrológicas desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento dos 

principais reservatórios das hidrelétricas do País. 
 

Escala 
O sistema de bandeiras tarifárias leva em consideração o nível dos reservatórios das 
hidrelétricas e o preço da energia no mercado à vista. Na bandeira verde, não há 

cobrança de taxa extra. Na bandeira amarela, a taxa extra é de R$ 1,00 a cada 100 
quilowatts-hora (kWh) consumidos. No primeiro nível da bandeira vermelha, o 

adicional é de R$ 3,00 a cada 100 kWh. E no segundo nível da bandeira vermelha, a 
cobrança é de R$ 5,00 a cada 100 kWh. 
 

O sistema indica o custo da energia gerada para possibilitar o uso consciente de 
energia. Antes das bandeiras, o custo da energia era repassado às tarifas no reajuste 

anual de cada empresa, e tinha a incidência da taxa básica de juros. A Aneel deve 
anunciar a bandeira tarifária que vai vigorar em novembro no dia 26 de outubro. 
 

Preço médio da gasolina nas refinarias é mantido em R$ 2,2159 nesta terça-

feira 

01/10/2018 – Fonte: DCI  
 
Delivery em 24 horas ou menos cria corrida por centro de distribuição ou terreno nos 

arredores de capitais; dificuldade para encontrar ativo é grande, afirmam empresas 
do ramo imobiliário 
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Galpão logístico “menor, mais leve e melhor localizado” é sonho de consumo do e-

commerce brasileiro  
 

A busca por centros de distribuição em regiões metropolitanas está sendo um grande 
desafio para operadores logísticos e empresas de e-commerce que pretendem 
disponibilizar delivery no mesmo dia ao consumidor.  

 
“Só vai conseguir o same-day delivery [delivery no mesmo dia] quem tiver centro de 

distribuição próximo da região onde vai entregar”, afirmou o presidente da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), Maurício Salvador. 
 

Segundo fontes ouvidas pelo DCI, tal busca está movimentando o segmento – que 
contratou mais de 87 mil metros quadrados (m²) em galpões logísticos no primeiro 

semestre do ano, ou 16% da absorção bruta nacional, conforme dados da consultoria 
imobiliária NAI Brazil.  
 

“Ao mesmo tempo que há uma consolidação de operações eficientes nas periferias de 
grandes cidades, percebemos uma pressão pelo last mile [última milha] o mais 

próximo possível do mercado consumidor, para poder entregar em 24 horas”, afirmou 
o CEO da NAI Brazil, Marcelo Costa Santos. 

 
“Daqui para frente, esse deve ser o padrão”, prosseguiu o especialista no mercado 
imobiliário – não sem observar que a procura por ativos “menores, mais leves e melhor 

localizados” é cada vez mais desafiadora por conta de fatores como preço e alta 
demanda. 

 
De acordo com Santos, há players que procuram há anos fábrica (na capital paulista 
ou mesmo na Região do ABC) que possa ser ‘retrofitada’ e transformada em galpão 

que atenda o novo perfil de demanda, mas sem sucesso.  
 

“Algumas opções até se aproximam do ideal, mas está cada vez mais difícil [encontrá-
las]”, concordou o diretor comercial da Âncora Engenharia, Diamantino Semedo.  
 

Segundo ele, a maior demanda do comércio é por opções “perto de rodovias, com 
bons acessos” e de preferência “dentro do Rodoanel” – o que diminuiria a necessidade 

de pagamentos de pedágio. “Até dá para achar, mas precisa de uma garimpagem”, 
argumentou Semedo.  
 

Ainda assim, o alto custo de terrenos e de aluguel do m² em galpões na capital (cujo 
preço médio para locação fechou junho em R$ 22 por m² contra R$ 18,5 na média 

estadual) tem deixado outras regiões próximas em evidência.  
 
Da NAI Brazil, Santos afirma que é possível viabilizar entregas rápidas a partir de 

trechos da rodovia Anhanguera próximos à entrada na capital. Já Salvador, da 
Abcomm, citou os municípios de Jandirá e Barueri como opções viáveis. 

 
A própria Âncora Engenharia está atuando na construção de centro de distribuição com 
40 mil m² em Alphaville. A estrutura deve ser entregue para uma varejista de artigos 

esportivos em 2019. “Essa localização é muito boa para o cliente final”, citou Semedo. 
Em breve  
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No caso da Mandaê, o centro de distribuição localizado na Vila Leopoldina (zona oeste 
da capital paulista) atende tal demanda. “Queremos expandir para atender outras 
cidades e estados. Com certeza isso vai acontecer o mais breve possível”, afirmou ao 

DCI o coordenador de logística da empresa, Felipe Galheigo.  
 

Segundo ele, “o consumidor está ficando cada vez mais exigente” em relação aos 
prazos de espera. Com isso, “as entregas no mesmo dia devem se tornar mais 

acessíveis em questão de meses.”  
 
Para tal, tecnologias como a previsão de demanda com ajuda da ciência de dados e 

estratégias mais assertivas de automação no galpão ou de definição de rotas ganham 
importância. Além disso, modelos alternativos devem ajudar a diminuir prazos.  

 
Uma opção é a instalação de drop-offs em pontos estratégicos. “A empresa deixa a 
carga em um ponto de drop-off e o entregador vai até ele retirar”, explicou Galheigo, 

citando postos de gasolina e farmácias como possibilidades.  
 

Lógica similar é utilizada no pick-up in store, ou quando o próprio consumidor tem a 
opção de retirar o produto. “Essa é uma tendência que tem crescido muito”, afirmou 
Maurício Salvador, da Abcomm. “Quem tem loja física precisa se aproveitar dessa 

malha logística”. 
 

Empresas como a Via Varejo já estão adequando pontos de venda para permitir a 
opção, ao mesmo tempo que uma série de parcerias entre redes físicas e virtuais são 
firmadas para possibilitar o modelo; nos EUA, a aquisição no ano passado da rede de 

supermercados Whole Foods pela Amazon seguiu a mesma lógica. 
 

Referência em logística, a Amazon já oferece o same-day delivery em certas 
localidades norte-americanas. No Brasil, a gigante contratou galpão de 48 mil m² em 
Cajamar (SP) no primeiro semestre. 

  

Novos preços de referência para o diesel sobem até 2,76%, diz ANP 

01/10/2018 – Fonte: Tribuna PR  
  
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta 

sexta-feira, 28, os novos valores dos preços de referência para o terceiro período da 
terceira fase de subvenção ao diesel, que vai de 30 de setembro a 29 de outubro.  

 
A maior alta foi registrada na região Norte, de 2,76%, com o preço de comercialização 
subindo para R$ 2,2897 o litro, ante R$ 2,2281 da tabela anterior (31/8 a 29/9), 

mantendo ainda a região com o menor o preço de comercialização para o combustível 
no País.  

 
Os preços de referência da ANP são utilizados para balizar o subsídio dado ao diesel 

após a greve dos caminhoneiros e que vigora até 31 de dezembro deste ano.  
A menor alta para o terceiro período foi registrada na região Sul, de 2,57%, para R$ 
2,3737 o litro, frente a R$ 2,3143 na fase anterior.  

 
Na região Sudeste, o preço de comercialização passou para R$ 2,3902 o litro, ante R$ 

2,327; e na região Centro-Oeste o novo preço é de R$ 2,4719, 2,59% a mais do que 
no período anterior.  
 

No Nordeste, o preço de comercialização subiu para R$ 2,3203, alta de 2,70% em 
relação aos R$ 2,2592 praticados antes. 

 
 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/novos-precos-de-referencia-para-o-diesel-sobem-ate-276-diz-anp/


Rota 2030: montadora anuncia investimentos de R$ 1 bilhão no Brasil 

01/10/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 28/09/2018)  
 

Toyota irá expandir fábrica em Indaiatuba (SP) e contratará mais 150 trabalhadores 
A Toyota investirá R$ 1 bilhão no Brasil. Esse foi o primeiro anúncio de investimentos 

após o lançamento do programa Rota 2030. A declaração foi feita nesta sexta-feira 
pelo CEO da montadora japonesa, Steve St. Angelo, na fábrica de Indaiatuba (SP).  

 
A ministra substituta da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Yana Dumaresq, e o 
secretário Igor Calvet (Desenvolvimento e Competitividade Industrial) participaram do 

evento que reuniu mais de 2 mil funcionários da Toyota, além de autoridades locais e 
estaduais. 

 
Steve St. Angelo destacou a importância do Rota 2030 para a concretização do 
investimento da montadora. Lançado em julho, o programa estabelece metas claras 

de eficiência energética, tecnologia e segurança veicular que devem ser atendidos 
pelas empresas do setor automotivo. 

 
“Esse investimento de R$ 1 bilhão vai modernizar nossa linha de produção. Vamos ter 
mais tecnologia, melhoras em termos de ergonomia e flexibilidade para produzir 

outros modelos, o que nos tornará cada vez mais competitivos”, disse. 
 

St. Angelo falou também do perfil exportador da planta de Indaiatuba. Segundo ele, a 
fábrica do interior de São Paulo já produziu mais de um milhão de unidades do Corolla 
e hoje exporta para Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Uruguai e Peru. “Queremos 

exportar ainda mais. Quanto mais vendemos nossos carros, mais geramos empregos 
aqui no Brasil", disse. Nesta sexta, a montadora também anunciou a contratação de 

mais 150 colaboradores. 
 
Em sua fala, a ministra substituta do MDIC destacou o papel da indústria na economia 

brasileira. Segundo dados apresentados por Yana, o setor responde por 68% do total 
investido em pesquisas e desenvolvimento (P&D) no Brasil. 

 
Ela destacou ainda que o Rota 2030 busca alinhar o produto nacional ao padrão dos 
grandes polos globais de produção e desenvolvimento automotivo. Por fim, 

parabenizou os planos de expansão comercial da empresa, os quais estão plenamente 
alinhados aos esforços do MDIC para ampliar o patamar exportador da indústria 

brasileira. "Trata-se de esforço sinergico à agenda de acesso a mercados e facilitação 
de comércio promovidos pelo governo." 
 

Também participaram do evento Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil; Ricardo 
Bocalon, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Estado de São Paulo; Nilson Gaspar, prefeito de Indaiatuba; e Marcos Monteiro, 
presidente da Investe SP. 

 
Toyota 
A Toyota está no Brasil há sessenta anos. A montadora tem quatro fábricas no país 

(Sorocaba, Indaiatuba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo), que totalizaram, entre 
2012 e 2017, um investimento total de R$ 4,2 bilhões. No último dia 14, durante uma 

missão do MDIC ao Japão, foi assinado um Memorando de Entendimento para 
Cooperação em Matéria de Investimentos e Ambiente de Negócios com a Toyota. 
 

O documento define que o ministério e a montadora japonesa irão agilizar os estudos 
de viabilidade para investimento no Brasil de novas tecnologias de propulsão, em 

especial a tecnologia híbrida com o uso de etanol de cana-de-açúcar (Flex Fuel). 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3597-rota-2030-montadora-anuncia-investimentos-de-r-1-bilhao-no-brasil


O Memorando também estabelece que o MDIC adotará a metodologia TPS (Sistema 
Toyota de Produção) para promover melhorias em processos, reduzir desperdícios e 
cortar custos. 

 

Acusado de fraude, Musk pode perder o posto de CEO da Tesla 

01/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 28/09/2018)  
 

Executivo anunciou que tinha financiamento garantido para fechar o capital 
da companhia, algo nunca comprovado  
 

A desenvoltura de Elon Musk, CEO da Tesla, no Twitter pode sair caro. O executivo 

passou a ser investigado por fraude pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados 
Unidos pelo post que fez na rede social no começo de agosto para anunciar que 

tinha financiamento garantido para fechar o capital da montadora. A declaração nunca 
foi comprovada e, portanto, é vista como uma tentativa de manipular o mercado de 
ações, valorizando o valor da companhia.  

 
Se for condenado, Musk pode ter como penalidade uma multa bastante salgada e o 

afastamento do cargo de CEO da Tesla e de qualquer posição de liderança na 
companhia. A segunda punição talvez seja mais pesada para o bilionário, que sempre 
fez questão de trabalhar a sua imagem como a de grande pensador por traz de todas 

as inovações da empresa, sem deixar muito espaço para outros executivos.  
 

Musk é o maior acionista da Tesla, que enfrenta uma série de dificuldades operacionais 
para escalar a produção do Model 3 e alcançar o alto volume prometido para o modelo. 
Caso o executivo seja condenado e afastado do cargo, a empresa pode enfrentar 

desafios ainda mais profundos, já que terá um de seus grandes ativos abalados: sua 
boa imagem no mercado.  

 

Elon Musk é forçado a deixar presidência do conselho da Tesla 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Acordo com a agência reguladora americana também inclui uma multa de US$ 

20 milhões  
 

O presidente da Tesla, Elon Musk, terá de deixar o cargo de presidente do conselho de 
administração da companhia por três anos, após a acusação de fraude movida 

pela SEC, agência reguladora do setor financeiro nos Estados Unidos, contra o 
executivo.  O acordo firmado entre a empresa e a SEC também determinou o 

pagamento de uma multa de US$ 20 milhões, tanto ao executivo como à companhia. 
 
O órgão havia entrado com uma ação contra Musk na última quinta-feira 

(27), acusando-o de fraude, por fazer declarações públicas falsas com potencial de 
prejudicar investidores da companhia. 

 
A polêmica começou com uma postagem do executivo fez em uma rede social, no dia 
7 de agosto. Nela, afirmou ter “fundos garantidos” para fechar o capital da Tesla. 

“Estou pensando em fechar o capital da Tesla em US$ 420 [por ação]. Financiamento 
garantido”, escreveu Musk, que detém uma fatia de 20% da companhia. Logo em 

seguida, as ações da empresa dispararam 11%. 
 

Dias depois, no entanto, o executivo voltou atrás e afirmou que a empresa continuaria 
com as ações cotadas em Bolsa —o que gerou questionamentos não apenas por parte 
da SEC, mas também de investidores que abriram processos contra Musk, afirmando 

que o presidente-executivo os havia iludido e que haviam perdido dinheiro por isso. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28127/acusado-de-fraude-musk-pode-perder-o-posto-de-ceo-da-tesla
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27882/os-5-pontos-chave-para-entender-a-decisao-da-tesla-de-fechar-capital%22
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/elon-musk-e-forcado-a-deixar-presidencia-do-conselho-da-tesla.shtml


Investidores e especialistas em governança corporativa avaliaram que o acordo deverá 
fortalecer a Tesla, que tem sido prejudicada pelo recente comportamento de Musk em 
uma série de episódios.  

 
Além do imbróglio envolvendo a postagem do executivo, ele foi alvo de críticas após 

a divulgação de um vídeo no qual aparecia fumando maconha, no início de setembro, 
o que também levou a uma queda nas ações.  

 
Musk também se envolveu em uma polêmica após o resgate dos 12 meninos que 
ficaram presos em uma caverna na Tailândia, em julho deste ano. O executivo atacou 

um dos mergulhadores de resgate britânico que participou da operação, acusando-o 
de “pedófilo”, mas sem apresentar nenhuma prova. As ações da companhia vêm 

sofrendo com as crises.  
 
Na última sexta-feira (28), Musk havia se recusado a aceitar o acordo proposto pela 

SEC, o que levou as ações da empresa a caíram quase 14%. No acumulado deste ano, 
a retração foi de 17,4%, até o fechamento de sexta. 

 
A confirmação do acordo, anunciado neste sábado (29), trouxe alívio aos investidores, 
que temiam uma longa batalha judicial, que poderia piorar ainda mais a situação 

financeira da companhia. Pelo acordo firmado, Musk poderá continuar como 
presidente-executivo e como membro do conselho da Tesla.  

 
A companhia vai incluir dois diretores independentes e deverá ampliar o 
monitoramento de Musk com investidores. A empresa também terá que criar um 

comitê de diretores independentes para acompanhar comunicados ao mercado e 
potenciais conflitos de interesse da empresa.  

 
No acordo com a SEC, o executivo não admitiu nem negou a intenção de enganar os 
investidores com suas publicações nas redes sociais. 

 
No sábado, Musk afirmou que a Tesla está “bem próxima à lucratividade”, em um 

email enviado pelo executivo aos funcionários e obtido pela Bloomberg.  
 
Este domingo (30) marca o fim do terceiro trimestre, e a companhia tem sido 

pressionada a impulsionar suas entregas ainda nesse período.  
 

"Estamos muito perto de alcançar a lucratividade e provar que os pessimistas estão 
errados, mas, para ter certeza, devemos executar muito bem amanhã [domingo]", 
disse Musk em seu email.  

 

Musk rejeitou oferta da SEC de multa e de desistência de presidência do 
conselho da Tesla, diz CNBC 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 28/09/2018)  

 
Regulador do mercado entrou com ação contra empresário após declarações 
de que ele fecharia o capital da companhia  
 

O empresário Elon Musk se recusou a pagar uma multa nominal e a abrir mão do cargo 
de presidente do conselho da montadora de carros elétricos Tesla por dois anos como 

parte de um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, 
na sigla em inglês), informou a rede de televisão CNBC nesta sexta-feira, citando 
fontes. 

 
O acordo também exigiria que a Tesla nomeasse dois novos conselheiros 

independentes. De acordo com a reportagem, Musk recusou-se a assinar o acordo, 
pois achou que não seria sincero para si mesmo e que ele não teria sido capaz de viver 
com a ideia de concordar em aceitar um acordo e qualquer culpa associada a isso. 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/musk-rejeitou-oferta-da-sec-de-multa-e-de-desistencia-de-presidencia-do-conselho-da-tesla-diz-cnbc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/musk-rejeitou-oferta-da-sec-de-multa-e-de-desistencia-de-presidencia-do-conselho-da-tesla-diz-cnbc.shtml


A SEC entrou com uma ação nesta quinta-feira (27) contra Elon Musk, acusando o 
executivo-chefe da Tesla de fazer declarações públicas falsas com potencial de 
prejudicar investidores da companhia. 

 
O processo, aberto em um tribunal federal em Nova York, busca impedir que Musk 

atue como executivo ou diretor de empresas de capital aberto.  A medida está 
relacionada a uma postagem que Musk fez no Twitter em 7 de agosto. Nela, afirmou 

ter "fundos garantidos" para fechar o capital da Tesla. 
 

Acordo da Tesla com a SEC dá munição a investigações nos EUA e ações 
judiciais de investidores 

01/10/2018 – Fonte: R7   

 
O acordo da Tesla com reguladores norte-americanos ajudará a acalmar os 
investidores que pedem mais supervisão do presidente-executivo da empresa, Elon 

Musk, afirmaram especialistas, mesmo que forneça munição a vendedores a 
descoberto que buscam casos separados e a uma investigação do Departamento de 

Justiça. 
 
Musk e Tesla pagarão 20 milhões de dólares cada, contratarão dois diretores 

independentes e o bilionário renunciará ao cargo de presidente do conselho de 
administração para acertar as acusações da Securities and Exchange Commission 

(SEC) de que o executivo enganou os investidores, twittando que ele tinha 
financiamento para um acordo privado. 
 

Esse acordo ainda deve ser aprovado por um tribunal e não encerra a investigação do 
Departamento de Justiça divulgada sobre a Tesla por causa dos tweets de Musk ou 

ações judiciais de vendedores a descoberto e outros investidores que alegam perdas 
e violações das leis de valores mobiliários. 
 

"A verdadeira preocupação para a empresa não é a SEC, mas ações privadas que 
seguem um acordo como este", disse Charles M. Elson, diretor do Centro Weinberg de 

Governança Corporativa da Universidade de Delaware. "Ao pagar essa multa, isso 
aumenta as reclamações dos investidores sobre as perdas do mercado de ações", 
afirmou. 

 
Nem Musk nem Tesla admitiram ou negaram as descobertas da SEC como parte do 

acordo. Nenhum dos dois respondeu a pedidos de comentários. 
 
Musk concordou com a SEC depois que conselheiros o persuadiram de que os termos 

eram favoráveis e que uma longa briga judicial não seria do interesse da empresa, 
disse uma fonte a par do acordo. Musk queria pagar pessoalmente a multa pela Tesla, 

mas a SEC rejeitou essa proposta, disse a fonte. 
 

As ações da Tesla despencaram cerca de 14 por cento na sexta-feira, um dia depois 
que a SEC acusou Musk de enganar os investidores e caiu 30 por cento desde o seu 
tuíte de 7 de agosto, dizendo que estava considerando fechar o capital por 420 dólares 

por ação. 
 

As reclamações dos investidores podem resultar em liquidações substanciais em 
dinheiro ou ações, disse Elson. Um acordo de patrimônio poderia acabar diluindo a 
participação de 19 por cento de Musk em Tesla, reduzindo ainda mais sua influência 

no conselho. 
 

A Tesla deve divulgar a produção do terceiro trimestre nesta semana, e os investidores 
estão observando para ver se atingiu os objetivos do modelo 3, um carro de alto 
volume. Se a Tesla lucrou, provavelmente, não será conhecida até que relate os 

resultados financeiros do trimestre. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/regulador-do-mercado-nos-eua-processa-musk-por-suspeita-de-fraude.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/musk-diz-que-considera-fechar-capital-da-tesla-se-acoes-atingirem-us-420.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/musk-diz-que-considera-fechar-capital-da-tesla-se-acoes-atingirem-us-420.shtml
https://noticias.r7.com/economia/acordo-da-tesla-com-a-sec-da-municao-a-investigacoes-nos-eua-e-acoes-judiciais-de-investidores-01102018
https://noticias.r7.com/economia/acordo-da-tesla-com-a-sec-da-municao-a-investigacoes-nos-eua-e-acoes-judiciais-de-investidores-01102018


Tesla e Musk acabaram aceitando penalidades mais duras do que a SEC propôs 
originalmente para acertar as reivindicações, de acordo com a fonte a par do acordo. 
Inicialmente, a SEC estava pronta para aceitar uma multa de alguns milhões de 

dólares e a remoção de Musk como presidente por dois anos, mas aumentou suas 
exigências depois que Musk recusou a oferta, disse a fonte. 

 

Há 50 anos, Corcel e Opala eram as estrelas do Salão do Automóvel 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 29/09/2018)  
 
Durante 15 dias em 1968, o conturbado Brasil olhava para um futuro lúdico. No dia 

23 de novembro daquele ano, a sexta edição do Salão do Automóvel de São Paulo foi 
aberta ao público, no parque Ibirapuera. 

 
Em exibição, modelos que logo estariam nas concessionárias, sonhos de consumo. O 
país tinha então 36 habitantes por carro; hoje, a relação é de 4 para 1. 

A principal atração da Chevrolet foi o Opala. O sedã exibido nas versões Standard e 
Luxo trazia motores de quatro ou seis cilindros. Moças de vestidos escuros, misses em 

seus estados, apresentavam o carro.  
 
A Ford mostrou o Galaxie LTD, versão mais luxuosa do sedã de 5,3 metros de 

comprimento. Nos anúncios, a marca dizia que o modelo era “o desafio brasileiro aos 
carros importados”. Próximo dele estava outra novidade: o Corcel. 

 
Na Volkswagen, o destaque foi o 1600, sedã quatro portas que teve vida curta —
deixou de ser produzido em 1971— e só fez sucesso entre os taxistas. Tornou-se o Zé 

Caixão, apelido atribuído às linhas retas da carroceria e às maçanetas que, na visão 
popular, lembravam as alças de um esquife. 

 
O carro conceito do evento foi o X-1, protótipo que podia andar sobre o asfalto ou na 
água. O projeto desenvolvido por estudantes de engenharia mecânica da FEI 

(Faculdade Educacional Inaciana) teve a coordenação do professor Rigoberto Soler 
(1926-2004). 

 
Na capa do caderno especial publicado pela Folha no dia seguinte à abertura do evento, 
o jornalista Joelmir Beting (1936-2012) escreveu: “O homem moderno é formado de 

quatro partes: cabeça, tronco, membros e automóvel”. O texto expressava o papel do 
carro na época, era o símbolo da civilização moderna. 

 
As matérias abordavam temas ainda atuais: o preço do carro nacional, a ausência de 
modelos de baixo custo à venda e as queixas das montadoras sobre a carga tributária, 

“a mais alta do mundo”. O salão de 1968 ainda não acabou.  
 

Se as discussões permanecem estacionadas nas mesmas pautas nestes 50 anos, os 
carros aceleraram. 

 
O Corcel 1.3 se destacava por ter radiador selado (não precisava repor água a toda 
hora), e os freios podiam ser a disco nas rodas dianteiras. Hoje, um modesto Ford Ka 

1.0 parece uma limusine tecnológica quando comparado ao “avô”. 
 

A próxima edição do Salão do Automóvel de São Paulo acontece mais uma vez no mês 
de novembro. Os Opalas, Volks e Corcéis devem aparecer como cinquentões para 
serem homenageados, mas as atrações serão superesportivos, jipinhos e carros 

elétricos. 
 

Quando os novos veículos estiverem em exibição, o período eleitoral estará encerrado 
e o país já conhecerá seu próximo governante. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2018/09/ha-50-anos-corcel-e-opala-eram-as-estrelas-do-salao-do-automovel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/especial/2018/salao-do-automovel/
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1980760-venda-de-carros-tem-melhor-resultado-desde-2015-e-onix-bate-recorde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/04/1964863-folha-testa-novo-mustang-a179-kmh-lembrei-que-a-reta-terminava.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1981892-fusca-ja-morreu-e-ressuscitou-tres-vezes-no-brasil.shtml
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=3122&anchor=5256351&origem=busca&pd=8262cee063488a6d525c5f0fa4320100


O salão de 1968 foi fechado em 8 de dezembro. Cinco dias depois, o presidente Arthur 
da Costa e Silva (1899-1969) decretou o Ato Institucional número 5. 
 

Esportivo dos sonhos nos anos 1990, Mitsubishi Eclipse vira jipe de luxo 

01/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 29/09/2018)  

 
O Mitsubishi Eclipse está de volta ao Brasil, mas do passado, só resta o nome e o 

turbo. O carro agora é um utilitário bem diferente do esportivo vendido nos anos 1990.  
O novo veículo tem 165 cv de potência e preço a partir de R$ 150 mil. O sobrenome 
Cross o diferencia do antigo esportivo, que foi sonho de consumo logo após a 

reabertura das importações.  
 

O novo jipe de luxo tem perfil família. O porta-malas de 473 litros é suficiente para 
quatro malas grandes. Caso seja necessário encarar trechos de terra de vez em 
quando, há uma versão 4x4 que custa R$ 6.000 a mais.  

 
Os faróis do novo Eclipse usam LEDs e têm acendimento automático. O pacote 

tecnológico inclui ainda sensores de chuva, partida por meio de botão e sistema de 
som e navegação por GPS com tela sensível ao toque.  
 

CEO da GE renuncia e ações sobem 15% no pré-mercado 

01/10/2018 – Fonte: DCI 

 
O presidente-executivo da General Electric, John Flannery, renunciou abruptamente 
nesta segunda-feira, pouco mais de um ano depois de assumir o cargo, e a empresa 

anunciou uma despesa de 23 bilhões de dólares relacionada ao seu negócio de energia 
em dificuldades. 

 
 A saída de Flannery coloca em dúvida planos para reorganizar uma das corporações 
mais conhecidas da América. Ele havia prometido transformar a GE em uma empresa 

mais enxuta, cortando empregos e vendendo vários negócios. 
 

As ações da empresa subiram 15 por cento antes do início do pregão. A ação caiu mais 
de metade desde que Flannery assumiu o cargo em agosto do ano passado. 
 

A saída de Flannery da GE é impulsionada pelo "ritmo lento de mudança" sob sua 
liderança, informou a CNBC, citando um texto de uma fonte. Flannery será substituído 

por H. Lawrence Culp Jr., que teve o apoio unânime do conselho, disse a empresa. 
Culp foi incluído no conselho da GE em fevereiro. 
 

O negócio de energia da empresa, atingido por problemas com sua última geração de 
turbinas a gás, registrou um prejuízo de 10 bilhões de dólares no ano passado.  A 

companhia disse que ficaria aquém das projeções anteriormente divulgadas para o 
fluxo de caixa livre e lucro por ação para 2018 devido à fraqueza em seu negócio de 

energia. 
 
O atual saldo de 'goodwill' da GE Power é de cerca de 23 bilhões de dólares e a taxa 

de depreciação do 'goodwill' provavelmente constituirá substancialmente todo esse 
saldo, disse a empresa. 

 

Fiat Chrysler deve revelar nova estrutura administrativa 

01/10/2018 – Fonte: R7  

 
O presidente-executivo da Fiat Chrysler, Mike Manley, deve anunciar nesta segunda-

feira sua renovada equipe de gestão, que terá como objetivo manter a montadora 
independente e concorrente na disputa de veículos autônomos e carros elétricos. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1982711-esportivo-dos-sonhos-nos-anos-1990-mitsubishi-eclipse-vira-jipe-de-luxo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1980593-salao-do-automovel-de-moscou-exibe-novo-utilitario-de-luxo-da-renault.shtml
https://www.dci.com.br/servicos/ceo-da-ge-renuncia-e-ac-es-sobem-15-no-pre-mercado-1.745184
https://noticias.r7.com/economia/fiat-chrysler-deve-revelar-nova-estrutura-administrativa-01102018


Manley assumiu em julho, depois que o titular Sergio Marchionne adoeceu e depois 
morreu após sofrer complicações decorrentes de uma cirurgia. Manley, de origem 
britânica, prometeu realizar uma estratégia que Marchionne delineou em junho para 

manter a FCA "forte e independente".  
 

Uma das principais decisões de Manley será a nomeação do próximo chefe europeu da 
FCA, que precisa enfrentar uma região em que a lucratividade está abaixo da de seus 

pares e várias fábricas operam abaixo da capacidade. 
 
Pietro Gorlier, diretor de operações do negócio de componentes da FCA, deve ser 

escolhido para o cargo, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. 
 

A FCA se recusou a comentar. O ex-chefe europeu da montadora Alfredo Altavilla foi 
embora depois que a FCA indicou Manley como o sucessor de Marchionne. 
Escolher um italiano como chefe da Europa pode aliviar alguns temores na Itália de 

que a FCA poderia enfraquecer sua ligação com as raízes da Fiat. 
 

Em sua última estratégia anunciada em junho, Marchionne prometeu converter 
fábricas italianas para produzir Alfa Romeos, Jeeps e Maseratis, em vez de veículos de 
mercado de massa menos rentáveis para preservar empregos e aumentar as margens 

de lucro. A Europa também se tornará uma grande parte de sua unidade de 
eletrificação. 

 
A FCA vai copiar na Europa o que funcionou nos Estados Unidos, onde reformulou as 
fábricas para construir veículos e SUVs mais caros. 

 
Manley também deve nomear alguns gerentes para as operações na América do Norte, 

especialmente aqueles que o sucederão no comando da Jeep e da RAM, as duas marcas 
que têm impulsionado os lucros nos últimos anos e permanecem no centro dos planos 
de crescimento. 

 
Harald Wester, atual diretor técnico e ex-diretor da Alfa Romeo e Maserati, terá um 

papel na região, disse uma das fontes, sem dar detalhes. 
 

Toyota confirma investimento de R$ 1 bilhão em Indaiatuba 

01/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 28/09/2018)  
 

 
Linha de montagem do Toyota Corolla em Indaiatuba: produção acima da 

capacidade 
 

Planta completou 20 anos de operação e vai passar por modernização; 
montadora desconversa sobre nova plataforma TNGA, que deve chegar logo  

 
Ao comemorar o marco de 20 anos de operação em Indaiatuba, sua segunda fábrica 
no Brasil inaugurada no interior paulista em 1998 para produzir o sedã Corolla, a 

Toyota confirmou investimento de R$ 1 bilhão na unidade.  
 

Segundo informa a fabricante, os recursos serão aplicados nos próximos 18 meses na 
modernização industrial e eliminação de gargalos, mas não está previsto aumento de 
capacidade da planta, que atualmente tem 2 mil empregados e opera em dois turnos 

com duas horas extras diárias e trabalho em sábados alternados, o que vem 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28128/toyota-confirma-investimento-de-r-1-bilhao-em-indaiatuba


permitindo produzir perto de 10 mil veículos acima de sua capacidade nominal de 74 
mil/ano – em 2017 foram 84.375 e 20% foram exportados, em ritmo que está se 
repetindo este ano.  
 

“A fábrica de Indaiatuba nasceu para ser uma pequena planta CKD 
(montagem de partes importadas). Nesses 20 anos fomos colocando um 
bandeide aqui e outro ali para aumentar a produção, até chegar a um limite. 

Esse investimento deve eliminar alguns gargalos e tornar a fábrica mais 
flexível, inclusive para poder fabricar outros veículos e não só o Corolla”, 

explicou Steve St. Angelo, CEO da Toyota América Latina.  

 
O executivo desvia de uma confirmação sobre a provável introdução em Indaiatuba 

da nova plataforma global da Toyota, a TNGA (Toyota New Global Architecture), sobre 
a qual já é montado o híbrido Prius e será a próxima geração do Corolla – que com 
isso poderá, em tese, receber um powertrain híbrido. “Não é para agora, mas para o 

futuro”, diz St. Angelo, sem determinar a distância desse futuro.  
 

O investimento em Indaiatuba é o primeiro anunciado depois da assinatura da Medida 
Provisória, em julho passado, que criou o Rota 2030, programa de desenvolvimento 
industrial do setor automotivo que aguarda a transformação em lei por votação no 

Congresso Nacional e regulamentação por meio de decreto presidencial que também 
se encontra em compasso de espera.  

 

HÍBRIDO ESTÁ NA MIRA 

 
Há duas semanas, o secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do 

Ministério do Desenvolvimento (MDIC), Igor Calvet, e St. Angelo assinaram na sede 
da Toyota no Japão um memorando de entendimento sobre este investimento (leia 

mais aqui), em que o MDIC reconhece o aporte como sendo feito dentro das diretrizes 
do Rota 2030 e estabelece proposta para “agilizar os estudos de viabilidade para 
investimento no Brasil de novas tecnologias de propulsão, em especial a tecnologia 

híbrida com uso de etanol de cana-de-açúcar (flex fuel), em sintonia com a política 
governamental de eletromobilidade e crescimento de veículos híbridos no país”, diz o 

texto do documento – que é só figurativo, não tem nenhuma obrigação legal.  
 
“Se o Prius decolar no Brasil poderemos no futuro produzir ele aqui porque a planta 

[de Indaiatuba] ficará mais flexível para fazer isso. Mas não estou dizendo que vamos 
fazer”, desconversou St. Angelo. Ele afirmou que os testes como o modelo equipado 

com motor bicombustível gasolina-etanol estão em fase final e “até agora os 
resultados são muito bons, será o híbrido mais limpo do mundo” com motores elétrico 
e a combustão com biocombustível. “Ainda não temos uma data para [produzir e 

vender] o modelo, mas é promissor”, destacou.  
 

A mais recente geração do Prius convencional está sendo vendida no Brasil desde 
2015, começou com 20 carros/mês e hoje são 250/mês, ao preço de R$ 126 mil. “Isso 
demonstra que a tecnologia está começando a ser entendida e descoberta pelos 

brasileiros, abrindo novas oportunidades”, avalia St. Angelo.  
 

PARA EXPORTAR MAIS, TERCEIRO TURNO? 

 
Trabalhando acima da capacidade para produzir somente o Corolla, que figura há 
tempos entre os 10 carros mais vendidos do mercado brasileiro, este ano a fábrica de 

Indaiatuba previa exportar para Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai cerca de 
30% da produção – o que pode cair devido à crise econômica que se estabeleceu na 

Argentina. Uma das metas perseguidas por St. Angelo é aumentar as vendas externas 
da marca a partir do Brasil.  
 

“Quando cheguei aqui em 2013 descobri que o Corolla produzido aqui só era exportado 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28055/toyota-prepara-novo-investimento-produtivo-no-brasil


para Argentina e Uruguai, mas a região América Latina sob minha direção tem 42 
países. E os outros 40 países? A maioria hoje compra o Corolla produzido nos Estados 
Unidos, mas essa é a nossa região e quero exportar o carro feito aqui. Precisamos 

ganhar competitividade para isso e esse investimento ajuda a preparar a fábrica para 
isso”, diz St. Angelo.  

 
Mas se o investimento não será para aumentar a capacidade, como exportar mais se 

a fábrica já trabalha no limite de sua capacidade?  
 
O executivo responde dizendo que, ao eliminar alguns gargalos”, a produção poderá 

crescer um pouco e também poderá ser adotado na unidade o terceiro turno, como 
acontece com a planta de Sorocaba (SP) que produz Etios e Yaris e introduzirá mais 

uma jornada de trabalho a partir de outubro. “É uma possibilidade, mas sabemos que 
a Toyota não gosta de adotar terceiro turno em suas unidades, por isso para fazer 
aqui em Indaiatuba vamos antes ter de provar que funciona bem em Sorocaba”, 

pondera.  
 

 
Vista aérea da planta de Indaiatuba, onde em 20 anos a Toyota produziu 1,2 
milhão de Corolla 
 

Segundo St. Angelo, o aporte de R$ 1 bilhão deverá deixar a planta preparada para 
os próximos cinco anos. Novos robôs serão adicionados aos 76 que já operam hoje 

(eram 22 em 2008) e a linha de pintura será modernizada.  
 
Contudo, o executivo diz que será preciso mais investimentos para aumentar a 

capacidade e fazer novos carros na unidade. “Já foi bastante difícil obter esses recursos 
e será mais difícil ainda pedir mais, mas tenho convicção que são necessários porque 

acredito no crescimento do País e da região”, afirma.  
 
Desde 1998, quando foi iniciada a operação em Indaiatuba rodando em cerca de 

apenas 10 mil unidades/ano, a Toyota já fabricou no Brasil 1,2 milhão de unidades de 
quatro gerações do Corolla.  

 
A fábrica recebeu investimento inicial de US$ 150 milhões a partir de 1996, quando 
foi comprado o terreno de 1,5 milhão de metros quadrados. Dois anos mais tarde 

foram investidos outros US$ 300 milhões para a modernização e ampliação estrutural 
da planta, que começou a produzir a nona geração do Corolla em de junho de 2002. 

Já de janeiro de 2003 foi implantado o segundo turno, que elevou o volume de 
produção em 120%.  
 

VW firma acordo com Microsoft para acelerar transformação digital 

01/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 28/09/2018)  

 
Para acelerar a reinvenção de seu modelo de negócio, a Volkswagen firmou inédita 

parceria com a Microsoft. As empresas vão unir as forças e diferentes bagagens no 
desenvolvimento da Volkswagen Automotive Cloud, uma nuvem desenhada 
exclusivamente para que a montadora ofereça serviços digitais e de mobilidade nos 

próximos anos. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28125/vw-firma-acordo-com-microsoft-para-acelerar-transformacao-digital


As novidades serão incorporadas na plataforma We que a empresa anunciou 
recentemente como um grande passo para a transformação digital e geração de novas 
receitas.  

 

 
Empresa de tecnologia apoiará o desenvolvimento da Automotive Cloud, novo 
modelo de negócio da montadora  

 
O plano é que, a partir de 2020, cinco milhões de novos carros da Volkswagen já 
estejam completamente conectados com a nova solução. As empresas apontam que o 

plano é desenhar, a partir de cooperação profunda, a base tecnológica que será usada 
para prover os serviços a bordo das marcas do grupo alemão, que vão contar com a 

ODP, One Digital Platform. O desenho da Volkswagen Automotive Cloud, apontam as 
empresas, partirá de um princípio pouco usado pela indústria automotiva: o 
desenvolvimento centrado no usuário, não no produto. 

 
Entre os planos para o sistema está o estabelecimento de interconexão entre veículos, 

a oferta de soluções de telemática, a troca segura de dados entre o automóvel e a 
nuvem, além de ampla oferta de serviços de mobilidade.  
 

Para dar conta da criação da tecnologia, a Volkswagen anunciou a construção de um 
novo centro de desenvolvimento nos Estados Unidos, próximo à sede da Microsoft.  

 
Enquanto a estrutura está em instalação, a empresa de tecnologia terá a missão de 
apoiar a concepção da unidade, gerenciar contratações e processos de recursos 

humanos, além de serviço de consultoria.  
 

MICROSOFT TAMBÉM PASSOU POR TRANSFORMAÇÃO 

 
"A Volkswagen está reunindo tecnologia para se transformar digitalmente e 
proporcionar novos serviços inovadores de conexão para os carros aos seus clientes", 

declarou em comunicado o CEO da Microsoft, o indiano Satya Nadella, contando que 
o projeto será baseado na plataforma Azure da empresa de tecnologia, uma base de 

serviços na nuvem.  
 
Além da bagagem na área de tecnologia, a Microsoft tem para compartilhar com a 

Volkswagen a experiência da própria reinvenção. Nos últimos anos a empresa deixou 
de vender softwares como produto e passou a oferece-los como serviço, por 

assinatura. Sob a liderança do terceiro CEO da sua história, a organização passou por 
uma profunda mudança na cultura organizacional e tornou-se mais ágil, relevante e 
menos hierárquica.  

 

Mercedes-Benz prevê fechar mais um ano na liderança de vans, furgão e 
chassi-cabine 

01/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 28/09/2018)  
 

Participação da montadora está em 36%, com mais de 5,4 mil unidades 
vendidas até setembro  
 

A três meses para o fechamento do ano, a Mercedes-Benz dá como certa a liderança 
do mercado de veículos que reúne os segmentos de vans, chassi-cabine e furgão. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27693/vw-tera-plataforma-we-de-carros-compartilhados
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28124/mercedes-benz-preve-fechar-mais-um-ano-na-lideranca-de-vans-furgao-e-chassi-cabine
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28124/mercedes-benz-preve-fechar-mais-um-ano-na-lideranca-de-vans-furgao-e-chassi-cabine


Até agora, a montadora está com 36% de participação com a venda de mais de 5,4 
mil unidades no acumulado de janeiro até setembro, dois pontos porcentuais a mais 
do que em mesmo período do ano passado. A marca também vem crescendo acima 

do registrado pelo próprio mercado: enquanto as vendas totais cresceram 20% no 
acumulado do ano até agora, as da Mercedes subiram 30% no mesmo período. 

 
Com isso, a montadora estima um mercado total de 21 mil unidades para 2018 contra 

as 17,2 mil emplacadas no ano passado. 
 

 
Sprinter edição limitada Golden Edition chega para comemorar bom momento 

da marca no segmento 
 

“Em 2017, fechamos como líderes e isso deve se repetir e continuar este ano. Estamos 
no último trimestre e não vejo muitas mudanças para este período: o mercado deve 
fechar o ano neste patamar de crescimento entre 20% e 23%, enquanto a Mercedes 

vai manter seu aumento de 30%”, afirma o diretor de vendas e marketing de vans, 
Jefferson Ferrarez, durante a apresentação da nova edição limitada da Sprinter Golden 

Edition. 
 
As vendas dos três segmentos cresceram ao longo do ano. No acumulado janeiro-

agosto, os emplacamentos subiram 26%, 22% e 12%, respectivamente, para furgão, 
chassi-cabine e vans de passageiros.  

 
A Mercedes acumula alta de 53% nas vendas de furgão e de 8% em chassi, enquanto 
as vendas de vans mantêm estáveis. Em participação, a M-B é líder absoluta no 

segmento de vans, com 57% deste mercado; para furgão, a marca possui um terço 
das vendas e em chassi-cabine possui 18% de market share. 

 
Segundo Ferrarez, os segmentos refletem os bons efeitos da recuperação deste 
mercado: “A economia está reagindo e com isso estão surgindo mais oportunidades, 

principalmente no segmento de furgão, que é o que mais cresce este ano, puxado pelo 
mercado de ambulâncias e pelo e-commerce”, explica. 

 
Ele também cita que o crescimento deste ano também pode ser explicado pelo efeito 
de renovação de frota de alguns veículos adquiridos há sete ou oito anos.  

 
Além disso, ele aponta que o mercado ainda não atingiu seu potencial de vendas, como 

nos picos vistos há cinco anos. “Se olharmos para 2013, por exemplo, falávamos de 
um mercado de 45 mil unidades. Hoje, estamos prevendo que o mercado encerre 2018 
com 20 até 21 mil unidades vendidas. Ainda há muito mercado para crescer.” 

 
SPRINTER GOLDEN: EDIÇÃO LIMITADA 

 
Para comemorar o bom momento do segmento, a Mercedes-Benz lança a edição 

limitada da Sprinter Golden Edition. Com apenas cem unidades para venda em todo o 
Brasil, o modelo é baseado na versão van 415 de 15+1, que responde por 70% das 
vendas da linha. A van traz itens exclusivos para a versão, como rodas de liga leve na 

cor preta, grade frontal cromada, câmera de rá, limitador de velocidade e a cor, que 
é uma mistura de dourado com prata, remetendo ao conceito de uma medalha de 

outro. 
 
Ferrarez diz que a Sprinter Golden pode ser considerada um laboratório de testes para 



o que pode vir a ser a nova Sprinter, cuja produção já está confirmada para a planta 
argentina, onde a Mercedes produz o modelo. “Não há nada confirmado, mas a 
estimativa é de que a nova Sprinter chegue no fim de 2019, mas precisamos ainda 

confirmar decisões internas”, disse. 
 

O executivo acredita que a edição limitada terá o mesmo desempenho da versão 
também limitada Sprinter 20 anos, lançada no ano passado com apenas vinte unidades 

para venda. 
 
“A Sprinter Golden não é só para coroar este momento que vivemos no segmento, 

mas para oferecer um produto diferenciado. Acredito que esta edição será bem aceita 
em todas as praças. Este tipo exclusivo de produto que vem para oferecer 

diferenciação para os clientes atrai não só os clientes que já conhecem a marca, mas 
também traz aqueles que nunca tiveram uma Sprinter”, comenta. 
 

Ele conta o caso do cliente Azul Locadora, que possui uma frota de 70 vans para 
serviços de transporte escolar e corporativo/executivo. A empresa, que sempre teve 

veículos Renault Master e Fiat Ducato conheceu a Sprinter a partir da compra de uma 
unidade da versão 20 anos. Segundo Leandro Zillig, proprietário da Azul Locadora, 
depois dela, a empresa adquiriu mais cinco Sprinter e outras cinco já estão em 

negociação.  
 

“Para 2019, já temos planos de adquirir mais unidades. A nossa intenção é trocar 70% 
da frota com modelos Sprinter”, revela Zillig. 
 

O agora cliente também anunciou durante a apresentação da Sprinter Golden Edition 
que vai adquirir uma unidade da nova versão.  

 

Volvo vai instalar 250 pontos de recarga elétrica gratuita 

01/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 28/09/2018)  

 

 
 
Carregadores serão instalados na rede Pão de Açúcar, shoppings Iguatemi e 

locais estratégicos (foto: Luis Prado) 
Plugues com padrão europeu servem em automóveis de diferentes marcas  
 

A Volvo vai instalar 250 pontos de recarga gratuita para carros elétricos e híbridos 
pelo Brasil. Esses carregadores estarão em todas as unidades dos shopping centers da 

rede Iguatemi, em supermercados Pão de Açúcar e também em hotéis e algumas 
redes de lojas de decoração e cabeleireiros.  
 

“Pretendemos instalar metade desses carregadores até o fim do ano e o 

restante até abril do ano que vem”, afirma o presidente da Volvo Cars do 
Brasil, Luís Rezende. 

 
Os plugues seguem o padrão utilizado na Europa e por isso permitem a recarga de 

automóveis de outras marcas, segundo a Volvo. “Com isso vamos triplicar em pouco 
tempo os pontos existentes no Brasil, que hoje são 120”, diz Rezende. A Volvo não 

revelou o valor investido, mas somente os carregadores Volvo (sem o custo da 
instalação) somam R$ 1,5 milhão.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28123/volvo-vai-instalar-250-pontos-de-recarga-eletrica-gratuita


No caso dos modelos híbridos plug-in da Volvo o tempo de recarga total da bateria é 
de cerca de três horas. “O custo da energia necessária para cada carro é de apenas 
R$ 6 levando em conta a tarifa da cidade de São Paulo”, afirma o diretor comercial, 

João Oliveira.  
 

A empresa credenciada pela Volvo para instalar os carregadores é a portuguesa Efacec. 
Essa mesma companhia fará as instalações nas residências ou no local de trabalho dos 

clientes que adquirirem seus veículos híbridos plug-in como os novos XC60: “Vamos 
arcar com despesas até R$ 2 mil”, diz Rezende, referindo-se a tomadas de 220 volts 
com plugue e aterramento apropriado. A Volvo acredita que vai instalar 800 dessas 

tomadas em 2019, uma para cada híbrido plug-in que pretende entregar no ano que 
vem.  

 

Volkswagen lançará portal de logística no Brasil 

01/10/2018 – Fonte: CIMM  

 
A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai lançar no Brasil um portal digital de logística 

para tentar ampliar receitas com o lucrativo mercado de serviços de transportes, disse 
o presidente-executivo da companhia, Roberto Cortes. 
 

Desenvolvido em parceria com o RIO, que assim como a Volkswagen Caminhões é 
controlada pelo Grupo Traton, o produto inicialmente será para veículos da marca, que 

a partir de 2019 sairão de fábrica com conexão digital batizada de RIO Box. 
 
Volkswagen 

O leque de serviços pode incluir desde encomendas para troca de peças e revisão, até 
monitoramento de segurança e apólices de seguro sob medida.  

 
A partir da inteligência de dados do uso dos veículos e armazenados em nuvem, o RIO 
será um meio para oferta de 20 serviços que hoje são comprados individualmente, 

disse Cortes à Reuters em entrevista por telefone. 
 

O leque de serviços pode incluir desde encomendas para troca de peças e revisão, até 
monitoramento de segurança e apólices de seguro sob medida. 
 

“Tudo isso poderá ser contratado de forma mais rápida e barata”, disse Cortes, 
adiantando que conversas com potenciais parceiros já estão em andamento, incluindo 

com a Omnilink, empresa de produtos de segurança, como telemetria e 
monitoramento, e de gestão de frotas. 
 

A iniciativa reproduz iniciativas semelhantes desenvolvidas em regiões como a Europa 
e é pensada para fazer com que serviços de logística passem a ter uma parcela 

crescente nas receitas. 
 

“É uma mudança estratégica que nos tornará muito mais do que apenas uma 
fabricante de caminhões, para explorar o negócio rentável de serviços”, disse Cortes, 
que, no entanto, evitou fazer projeções de receita para o novo braço de negócios. 

 
Progressivamente, a VW Caminhões e Ônibus vão estender o RIO. Geograficamente, 

o produto será posteriormente lançado no México, na Argentina e no Chile. 
 
O cardápio de serviços também deve crescer para englobar todo o mercado, em vez 

de apenas clientes da marca, à medida que os produtos podem incluir monitoramento 
de entregas em todos os modais logísticos, incluindo aviões e navios, além da 

contratação de fretes. 
 
Na Europa, a VW Caminhões e Ônibus já tem um parceiro para plataforma de entregas 

e a empresa está procurando um para operar o mesmo serviço no Brasil, disse Cortes. 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17176-volkswagen-lancara-portal-de-logistica-no-brasil


A movimentação da montadora acontece num momento de recuperação do mercado 
automotivo brasileiro, na esteira da lenta retomada da economia do país. 
 

Segundo a Anfavea, as vendas de caminhões no país de janeiro a agosto chegaram a 
46,1 mil unidades, alta de 49,5% na comparação com mesma etapa de 2017. Os 

licenciamentos de ônibus no período somaram quase 9 mil unidades, alta de 16,7%. 
 

SENAI lança complexo de inovação em sistemas elétricos em Itajubá/MG 

01/10/2018 – Fonte: CIMM  
 

O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – lançou 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 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. 
 
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 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 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. 

 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17175-senai-lanca-complexo-de-inovacao-em-sistemas-eletricos-em-itajubamg


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. 
 

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. 
 

SCHUNK inaugura oficialmente sua nova filial brasileira e aponta crescimento 
nacional de 37,6% 

01/10/2018 – Fonte: CIMM  

 
O evento, que contou com participantes importantes do setor, tratou sobre a 

Manufatura Inteligente, seus reflexos no dia a dia das empresas e o que elas 
precisam fazer para se adaptar 
 

No último dia 20, a SCHUNK Intec Brasil, subsidiária brasileira da SCHUNK GmbH & 

Co. KG, empresa familiar multinacional alemã, líder competente em sistemas de garras 
e tecnologias de fixação, realizou o Open House SCHUNK Experience para oficializar 

sua nova estrutura no País que, além de contar com um espaço duplicado ao anterior, 
possui um Tech Center interativo de automação industrial com equipamentos que 
simulam aplicações de alta produtividade. 

 
Durante o evento, a SCHUNK realizou o workshop sobre Indústria do Futuro e Smart 

Factory com quatro palestras que buscaram mostrar qual é o impacto da automação 
na indústria e, principalmente, o que as empresas e profissionais devem fazer para 
estarem preparados para este inevitável caminho futuro. 

 
Palestras 

O primeiro a falar foi o gerente de estratégia de vendas para as Américas da SCHUNK, 
Michael Seeger, que apresentou os números globais, a visão da empresa para o 
mercado mundial e principalmente as mudanças disruptivas que estão impactando a 

própria empresa e sua gama de produtos inteligentes. 
 

Na sequência, o diretor administrativo da SCHUNK Intec Brasil, Mairon Anthero, 
mostrou a visão da filial brasileira sobre o mercado nacional, falou sobre os motivos 
da instalação da SCHUNK no Brasil e seus desafios. Além disso, ressaltou o 

crescimento da empresa no País. 
 

“A SCHUNK teve um crescimento global de 19%, do período de 2017 para 2018, 
considerando o acumulado de janeiro a agosto. Já, aqui no Brasil, no mesmo período 

tivemos um importante crescimento de 36,7%”, revela. 
 
Mairon deixou claro que a SCHUNK acredita que o mercado nacional ainda tem grande 

capacidade de desenvolvimento. “Para a indústria brasileira é como estarmos sobre 
uma nebulosa ponte e sem saber se no final teremos um pote de ouro ou um precipício. 

Mas eu sempre olho pela ótica do pote de ouro, porque nossa indústria tem grande 
potencial e nós sabemos que o Brasil tem muito espaço para crescimento, seja no 
setor automobilístico, farmacêutico ou de bens de consumo.” afirma. 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17169-schunk-inaugura-oficialmente-sua-nova-filial-brasileira-e-aponta-crescimento-nacional-de-376
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Sobre os processos industriais e de gestão, Renate Fuchs, da Porsche Consulting 
palestrou sob o tema O futuro do trabalho e gestão 4.0 – interação homem X 
robôs, na qual foi enfática ao dizer que a indústria nacional precisa mudar processos 

e procedimentos gerenciais para melhor adaptação às novas tecnologias. 
 

“Hoje se fala muito sobre Indústria 4.0 e transformação digital, por isso, é preciso ter 
diferenciais competitivos e com a crise dos últimos anos é importante olhar para o que 

a empresa está fazendo. Outro ponto é que as tecnologias disruptivas estão surgindo, 
logo, se eu não fizer, alguém fará, então como empresa eu preciso ver como vou reagir 
a estas tecnologias ou como vou utilizá-las para me ajudar”, alerta Renate. 

 
A especialista ainda ressalta sobre a importância das empresas olharem para seus 

clientes de forma diferente. “Outro ponto para perceber é a expectativa dos clientes, 
sobre o que e como ele quer receber a entrega, afinal, estamos em uma época na qual 
as pessoas querem tudo customizado, por isso, precisamos entender como vamos 

conversar com nosso cliente. É preciso reinventar produtos e serviços observando 
quais são meus produtos, o que ofereço e como posso criar o melhor serviço para o 

meu cliente dentro daquele produto”, conclui. 
 
E, por fim, o presidente da ABINFER (Associação Brasileira da Indústria de 

Ferramentais), Christian Dihlmann, falou sobre o futuro da indústria brasileira e seus 
desafios fortalecendo a visão do poder da tecnologia nos processos atuais. “Os fatores 

de desempenho empresarial são a tecnologia, as pessoas e a gestão, que geram a 
produtividade. Para isso, precisamos ter materiais inovadores e processos eficientes, 
pessoas com conhecimento, ousadia bem planejada e pensamento disruptivo, além de 

gestão com compreensão macroeconômica e relações internacionais”, finaliza. 
 

Depoimentos 
Alguns dos representantes das mais importantes empresas do setor, bem como 
parceiros da SCHUNK, relataram sobre o evento. 

 
Para Mateus Ribeiro, da multinacional alemã Stihl, a participação foi excelente. “A 

gama de produtos da SCHUNK é vasta e estamos muito interessados em desenvolver 
soluções conjuntas dos nossos processos de automação junto com a equipe de 
engenharia da empresa. E aqui no Tech Center da SCHUNK pudemos conhecer os 

produtos e já tivemos várias ideias de como desenvolver estes processos”. 
 

Mario Ueda, da CBD Automação, julgou que o evento foi positivo. “Foi muito válida a 
apresentação dos produtos e palestras, além da utilidade para nosso conhecimento”. 
Para o analista de processos da Volkswagen, Sandro Sojo, o workshop foi importante 

para agregar expertise. “Foi muito positivo por conta das palestras que trouxerem 
muita informação e inovação da Indústria 4.0 e, além disso, pudemos conhecer as 

novidades e produtos da SCHUNK”. 
 

Já para o representante da Hexagon, Claudio Barboza, o evento foi uma importante 
ferramenta de contatos. “É um networking importante para nosso desenvolvimento 
tecnológico como empresa”, finaliza. 

 

Cursos voltados para Indústria 4.0 geram mão de obra qualificada e 
especializada para empresas 

01/10/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 30-09-2018) 
... 

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec), em São Paulo, desenvolveu o curso 
superior tecnológico de Manufatura Avançada. Com duração de três anos, a graduação 

começou a ser oferecida no primeiro semestre desde ano, em São José dos Campos, 
e no segundo semestre, em Sorocaba. 
 

https://www.industria40.ind.br/noticias/17173-cursos-voltados-para-industria-40-geram-mao-de-obra-qualificada-e-especializada-para-empresas
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O objetivo da graduação é preparar os alunos para que eles atuem como 'integradores 
de tecnologia' da Indústria 4.0. O curso aborda as principais técnicas de produção 
empregadas nesta nova revolução industrial, como sistemas automatizados, simulação 

computacional, realidade virtual, sistemas integrados, robótica, internet das coisas, 
big data, segurança da informação, manufatura aditiva e dados em nuvem. 

 
"Serão abordados conceitos que vão desde a concepção do produto, projeto 

desenvolvimento de processos de manufatura, integração entre os processos de 
máquinas, assim como agregando as tecnologias voltadas para a Indústria 4.0", 
explica o coordenador do curso de Manufatura Avançada na Fatec Sorocaba, Samuel 

Franco. 
 

Quarta revolução industrial e educação 
As três primeiras revoluções industriais foram marcadas pela produção em massa, 
linhas de montagem, eletricidade e tecnologia da informação. Com isso, ao longo do 

tempo, surgiu a necessidade do uso de tecnologias para que as empresas não ficassem 
ultrapassadas no mercado. 

 
48% das empresas pretendem investir em tecnologia 4.0 em 2018 
A quarta revolução industrial, caracterizada pelo uso da Indústria 4.0, é responsável 

por um impacto profundo no processo produção das empresas. Sua característica é o 
uso de tecnologias quem permitam uma completa descentralização do controle dos 

processos e uma grande proliferação dos dispositivos inteligentes interconectados, em 
toda a cadeia de produção e de logística das fábricas. 
 

Em recente estudo encaminhado aos candidatos à presidência da República, a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende que as instituições de ensino 

possuem papel relevante no ecossistema de inovação, incluindo a Indústria 4.0.  
 
Segundo o documento, apesar de não atuarem diretamente na implementação das 

tecnologias nas empresas, são instituições fundamentais para o desenvolvimento de 
recursos humanos e da ciência básica, pois se relacionam, de forma estratégia, com 

as empresas envolvidas no processo industrial. 
 
O Gerente Executivo de Política Industrial da CNI, João Emílio Gonçalves, destaca a 

necessidade da formação de profissionais capacitados para a implantação da Indústria 
4.0 no país. 

 
"Cada momento que ocorre uma transformação tecnológica desse tipo, você precisa 
preparar os trabalhadores para essas novas atividades. Com a Indústria 4.0, é 

provável que isso seja ainda mais radical. Você tem uma mudança tecnológica grande 
e não só nas qualificações, no treinamento especifico do trabalhador, mas também em 

outras habilidades como habilidades de multidisciplinares, habilidades de interpretar 
de dados", defende. 

 
Com o objetivo de apresentar a Indústria 4.0 e propiciar aos alunos uma introdução 
ao tema e a obtenção da base conceitual das tecnologias que fazem parte da quarta 

revolução industrial, o SENAI de São Paulo oferece o curso “Desvendando a Indústria 
4.0”. O módulo é à distância e são 317 vagas disponíveis. A previsão de início da 

primeira turma é em primeiro de outubro, com término no dia 24.  
 
O aluno interessado deverá ter, no início do curso, no mínimo 14 anos de idade e ter 

completado a 5ª série do ensino fundamental. A programação do curso inclui 
disciplinas que abordam temas como Internet das Coisas, Big Data, Robótica 

Avançada, Computação em Nuvem e Integração de Sistemas. 
 
Competitividade no mercado 

Para o professor da Universidade de Brasília e especialista em Inovação, Tecnologia e 
Recursos, Antônio Isidro da Silva Filho, as empresas nacionais devem se atentar ao 



uso da Indústria 4.0 para manter o nível de competitividade com o mercado 
internacional.  
 

"Desta forma, a gente tem percebido que empresas que ainda não fizeram processo 
de assimilação dessa nova mentalidade, nova maneira de se integrar aos mercados, 

vão precisar fazer isso com alguma rapidez, caso contrário vão perder participação no 
mercado, vão deixar de contratar mão de obra qualificada, porque não vão conseguir 

arcar com o salário de pessoas mais qualificadas, e dessa maneira pode-se perceber 
queda dos dados de emprego e, consequentemente, fechamento de empresas. É 
importante que as empresas nacionais sobretudo se esforcem no sentido de encontrar 

caminhos, meios para as tecnologias digitais no setor produtivo", defende. 
 

Dados que constam no Portal da CNI apontam que, de 24 setores da indústria 
brasileira, 14 precisam adotar com urgência estratégias de digitalização para se 
tornarem internacionalmente competitivos. Ainda segundo a CNI, 48% das grandes 

empresas brasileiras pretendem investir em tecnologias 4.0, em 2018. 
 

China anuncia corte em tarifas de importação de diversos produtos 

01/10/2018 – Fonte: R7 (publicado em 30/09/2018)  
 

A China irá reduzir de 11,5 para 8,4 por cento as tarifas de importação de produtos 
têxteis e metais, incluindo produtos siderúrgicos, sendo que a medida entrará em vigor 

a partir de 1º de novembro, informou neste domingo o Ministério de Finanças. 
 
Pequim prometeu tomar medidas para aumentar as importações este ano, em meio 

ao aumento da tensão com alguns de seus maiores parceiros comerciais, como os 
Estados Unidos. 

 
No início de julho, a China reduziu as tarifas de importação para uma série de itens de 
consumo, incluindo roupas, cosméticos, eletrodomésticos e produtos de 

condicionamento físico, para cumprir as promessas de abrir ainda mais seu mercado 
consumidor. 

 
As tarifas de importação de produtos de madeira e papel, minerais e pedras preciosas 
serão reduzidas de 6,6 para 5,4 por cento, afirmou o ministério, em comunicado. 

 
As tarifas médias de importação de mais de mil e quinhentos produtos serão reduzidas 

para 7,8 por cento, de 10,5 por cento, disse o ministério. 
 
"Reduzir as tarifas é propício para promover o desenvolvimento equilibrado do 

comércio exterior e um maior nível de abertura para o mundo exterior", disse o 
ministério. 

 
O gabinete chinês anunciou planos para reduzir as tarifas de máquinas, equipamentos 

elétricos e produtos têxteis a partir de 1º de novembro, enquanto o país se prepara 
para uma guerra comercial crescente com os Estados Unidos. 
 

Como resultado, a média geral tarifária será reduzida de 9,8 por cento em 2017 para 
7,5 por cento em 2018, segundo o gabinete. 

https://noticias.r7.com/economia/china-anuncia-corte-em-tarifas-de-importacao-de-diversos-produtos-30092018

