02 DE OUTUBRO DE 2018
Terça-feira


CURSOS DE OUTUBRO NO SINDIMETAL/PR



PORTARIA DA SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR SIMPLIFICA PROCEDIMENTOS
DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO



EMPRESAS ENTRAM NO DEBATE SOBRE AS ELEIÇÕES



PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL TEM RECUO INESPERADO EM AGOSTO PELO 2º
MÊS SEGUIDO



PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI 0,3% EM AGOSTO PUXADA POR DERIVADOS DO
PETRÓLEO



PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA CRESCE 1,42% NO 2º QUADRIMESTRE



ATIVIDADE LENTA REDUZ CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO, DIZ FGV



PEDIDOS DE FALÊNCIA EM SÃO PAULO CAEM 20% EM AGOSTO, AFIRMA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL



PMI INDUSTRIAL DO BRASIL CAI A 50,9 PONTOS EM SETEMBRO, DIZ IHS MARKIT



EMPRESAS LANÇAM FERRAMENTAS PARA EXPLICAR COMO AS MÁQUINAS 'PENSAM'



CADE QUER DOSAR PENA DE EMPRESA QUE 'QUEIMAR A LARGADA'



GESTORAS AUMENTAM APOSTA EM FUNDOS COM APLICAÇÃO NO EXTERIOR



BRASIL E EUA FAZEM ACORDO EM PREVIDÊNCIA



PROPOSTA PARA A PREVIDÊNCIA PREVÊ ECONOMIA DE R$ 1,3 TRI EM 10 ANOS



EX-XP SE DIVIDE ENTRE BRASIL E MIAMI



MDIC: MESMO COM SALDO MENOR, DESEMPENHO DA BALANÇA É MAIS ROBUSTO
QUE EM

2017



TRUMP DIZ QUE BRASIL TRATA EMPRESAS AMERICANAS INJUSTAMENTE



É PRECISO ENTENDER O CONTEXTO DAS DECLARAÇÕES DE TRUMP, DIZ MDIC
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DO
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PREJUDICAM

CRESCIMENTO GLOBAL



DEMISSÕES POR ACORDO APÓS NOVA LEI TRABALHISTA PASSAM DE 112 MIL,
QUASE METADE NO SETOR DE SERVIÇOS



FGV: IPC-S ACELERA EM 5 DAS 7 CAPITAIS AVALIADAS NA 4ª QUADRISSEMANA DE
SETEMBRO



MOODY’S: BRASIL E CHILE ESTÃO MENOS EXPOSTOS A FINANCIAMENTOS MAIS
ADVERSOS



S&P REVISA PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO PIB DO BRASIL EM 2018 DE 1,8%
PARA

1,4%



IPC-FIPE AVANÇA 0,39% EM SETEMBRO, APÓS ALTA DE 0,41% EM AGOSTO



BNDES APROVA R$ 619 MILHÕES PARA PARQUES EÓLICOS DA COPEL NO RIO
GRANDE DO NORTE



PETROBRAS MANTÉM PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NAS REFINARIAS EM R$ 2,2159
NESTA QUARTA



COM BAIXA DEMANDA NA AMÉRICA DO SUL, FORD DEIXARÁ DE PRODUZIR FOCUS
NA

ARGENTINA



SALÃO DE PARIS TEM RENAULT KWID ELÉTRICO E CARRO DE R$ 23 MILHÕES



MAIS CARO, VEÍCULO ELÉTRICO DESAFIA LUCRO DE MONTADORAS



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



MUSK CHEGA A ACORDO COM A SEC, MAS PROBLEMAS DA TESLA NÃO ACABARAM



HONDA CONVOCA 67 MIL PROPRIETÁRIOS DE FIT E CITY PARA TROCA DE AIRBAGS



CÂMBIO AUTOMATIZADO GERA RECALL DE QUASE 12 MIL FIAT



FOCUS SAIRÁ DE LINHA NA ARGENTINA EM MAIO DE 2019



PSA TEM NOVO VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO PARA A AMÉRICA LATINA



HYUNDAI COMPLETA 1 MILHÃO DE VEÍCULOS VENDIDOS NO BRASIL



PORTO SEGURO PASSA A ATUAR NO CONSÓRCIO DE VEÍCULOS PESADOS



VOLKS GREENLINE SURGE COMO OPÇÃO EM PEÇAS REMANUFATURADAS

CÂMBIO
EM 02/10/2018
Compra

Venda

Dólar

3,923

3,923

Euro

4,534

4,536

Fonte: BACEN

Cursos de outubro no SINDIMETAL/PR
02/10/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR

Portaria da Secretaria de Comércio Exterior simplifica procedimentos de
exportação e importação
02/10/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 01-10-2018)
Nova normativa desburocratiza serviços de comércio exterior
Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira a Portaria n° 52/2018 da
Secretaria de Comércio Exterior do MDIC (Secex), que torna os processos de
exportação e importação mais eficientes, simples e ágeis.
Com a nova normativa, fica a dispensada a exigência de envio de cópias autenticadas
de documentos para instrução de processos de licenciamento de importação,
concessão e baixa do regime aduaneiro especial de drawback e habilitação de trading
companies.
A portaria também elimina a necessidade de apresentação à Secex de certidões
comprobatórias da regularidade da situação de operadores de comércio exterior que
já constam em base de dados oficial da administração pública federal, a exemplo da
Certidão Negativa de Débitos (CND) e da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(CPEN).
No caso das empresas comerciais exportadoras, foi aprimorado também o processo
de habilitação de tradings e, além da dispensa da exigência de autenticação de cópia,
fica permitido, a partir desta segunda, o envio dos documentos por via eletrônica para
o e-mail institucional decoe.cgnf@mdic.gov.br.
A portaria nº 52/2018 se soma a outras iniciativas que vem sendo adotadas para
facilitar o comércio exterior brasileiro e compatibiliza a legislação da Secex às

disposições sobre simplificação e desburocratização contidas no Decreto n° 9.094, de
17 de julho de 2017.
Acesse aqui a Portaria n° 52/2018
Empresas entram no debate sobre as eleições
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR
A uma semana das eleições, o assunto está quente nas redes sociais, mas a maioria
das empresas optou por ficar de fora do debate – até porque as companhias estão
proibidas de financiar candidatos.
Algumas marcas, porém, decidiram abordar o tema, mas frisando a importância do
voto consciente. Uma campanha da rede de fast-food Burger King ganhou a internet
– e os grupos de WhatsApp – na segunda-feira, 1, ao desafiar pessoas que votam em
branco a questionar sua atitude. Na mesma linha, General Motors e Votorantim
adotaram o valor do voto como “plataforma” nesse período pré-eleitoral.
“Falar de eleição foi uma decisão consciente. O Burger King gosta de se posicionar, e
não de ficar em cima do muro”, diz Ariel Grunkraut, vice-presidente de marketing da
rede. A empresa já tomou partido a favor de causas como o orgulho LGBT e a
neutralidade da rede.
A montadora GM, que colocou no ar um filme no domingo, 30, para o veículo Cruze,
com o mote “Como deveria ser”, quer incentivar o eleitor a refletir antes de ir às urnas
no domingo. “A ideia foi convidar todos a tomarem as melhores decisões, em todos os
sentidos, incluindo a escolha do novo governante”, explica Hermann Mahnke, diretor
de marketing da Chevrolet.
Ferramentas
Com controladores que já participaram da cena política – Antônio Ermírio de Moraes
chegou a disputar o governo de São Paulo e seu pai foi senador por Pernambuco -, o
Grupo Votorantim foi pelo caminho da informação, com a criação do app Guia do Voto.
O conteúdo gratuito, desenvolvido em parceria com o professor Humberto Dantas,
pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), inclui informações sobre as atribuições
de cada cargo público e a função dos partidos políticos, por exemplo. Uma das seções
é intitulada “Se eu fosse um político”. Nela, o usuário é convidado a responder 20
perguntas sobre diferentes tópicos, de economia a questões sociais. Com base nas
posições apresentadas, o app ainda faz um “match” eleitoral com políticos.
Dentro do mesmo conceito, o empresário Abilio Diniz – sócio do Carrefour e da gigante
dos alimentos BRF – também desenvolveu uma plataforma online para pregar o voto
consciente.
O empresário, que tem 1,6 milhão de seguidores nas redes sociais, aparece em posts
e vídeos falando sobre as consequências das escolhas políticas – a estratégia também
inclui entrevistas e artigos do empresário na imprensa. A agência responsável calcula
que os conteúdos publicados atingiram cerca de 3 milhões de pessoas.
‘Timing’
A campanha sobre o voto em branco do Burger King foi viabilizada em 72 horas, da
filmagem ao envio dos arquivos com o vídeo à TV Record, canal onde o filme estreou
no intervalo do debate dos presidenciáveis, no domingo, 30. Na terça-feira passada,
25, a agência David São Paulo foi às ruas de São Paulo para ouvir as justificativas de
quem vota em branco.

“A gente queria mostrar o que pode acontecer quando uma pessoa abre mão do direito
de escolha”, diz Rafael Donato, vice-presidente de criação da David. “E o que acontece
é simples: você tem de aceitar a escolha dos outros.”
Para explicar o conceito de forma simples, a rede criou o Whopper em branco. Os
consumidores que aceitaram participar da filmagem receberam, então, um sanduíche
só de pão, cebola e maionese. O menu indigesto serviu para propor uma reflexão, de
acordo com Donato: “Se você não escolher, alguém fará a escolha por você. E pode
não ser o que você imaginava”.
No caso da GM, a campanha que foi ao ar na segunda-feira, 1, – mostrando paisagens
de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador “repaginadas” de forma mais amigável – faz
parte de um mote para o automóvel Cruze que começou a ser trabalhado no ano
passado, segundo Mahnke.
Em uma peça de ativação anterior ao filme, a marca deixou um carro aberto no centro
de São Paulo, propondo que as pessoas fizessem um test-drive grátis. Todos os que
toparam o desafio devolveram o carro no mesmo lugar. “Foi uma espécie de teste de
choque: o brasileiro é um caso perdido?”, pergunta o executivo. E o resultado, diz, foi
um sonoro não.
Produção industrial no Brasil tem recuo inesperado em agosto pelo 2º mês
seguido
02/10/2018 – Fonte: UOL
A indústria brasileira foi pressionada em agosto pelos bens intermediários e registrou
contração inesperada no mês em meio a um ambiente de atividade econômica fraca e
incertezas às vésperas da eleição presidencial.
A produção industrial caiu 0,3% em agosto na comparação com o mês anterior, de
acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado foi o segundo negativo após queda de 0,1% em julho, o que não acontecia
desde o final de 2015. O dado também contrariou a projeção em pesquisa da Reuters
com economistas de alta de 0,2%.
"Na série histórica da indústria, é possível observar que, sempre que tem um
movimento de queda, de alguma forma, ele é compensado, no mês seguinte, com
crescimento. Desde setembro a dezembro de 2015, não se via dois meses em
sequência de resultados negativos", explicou o gerente da pesquisa, André Macedo.
Em relação ao mesmo mês do ano passado, o setor apresentou avanço de 2% na
produção, terceira leitura positiva, mas mais fraca que a expectativa de crescimento
de 3,2%.
A leitura mensal foi pressionada principalmente pela queda de 2,1% na produção de
Bens Intermediários, interrompendo dois meses consecutivos de crescimento na
produção.
Também apresentou perdas a categoria de Bens de Consumo Semiduráveis e não
Duráveis, de 0,6% sobre julho.
Por outro lado, a produção de Bens de Capital, uma medida de investimento, avançou
5,3%, enquanto os Bens de Consumo Duráveis tiveram aumento de 1,2% na
produção.

Entre os ramos, 14 dos 26 pesquisados apresentaram perdas, com destaque para a
queda de 5,7% de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, após
registrar avanços desde março.
Incertezas
O ambiente no país é de fortes incertezas com o ritmo fraco da atividade e com as
eleições presidenciais, o que vem prejudicando tanto o consumo quanto o ímpeto de
investimento dos empresários.
A última pesquisa Focus realizada pelo Banco Central com economistas mostra que a
expectativa para o crescimento da indústria neste ano é de 2,78%, com a projeção
para o PIB em 1,35%.
Produção industrial cai 0,3% em agosto puxada por derivados do petróleo
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Movimento interrompe alta sequencial do segmento desde março
A produção industrial brasileira teve queda de 0,3% em agosto, informou o IBGE nesta
terça-feira (2). Segundo pesquisa da Bloomberg, a expectativa do mercado é que o
setor crescesse 0,3% no mês.
Na variação mensal, dos 26 setores analisados, 14 apresentaram taxas negativas. O
destaque ficou por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, grupo
que teve uma redução de 5,7% na comparação de agosto com julho. Essa queda
interrompe o comportamento positivo que este segmento apresentava desde março
de 2018.
Setores que também contribuíram para esse movimento negativo foram a indústria de
bebidas (-10,8%), de produtos alimentícios (-1,3%) e indústrias extrativas (-2,0%).
Dos segmentos que apresentaram alta em agosto, o destaque ficou com os
produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com avanço de 8,2%, e com a produção de
veículos automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 2,4%.
Com a sequência de quedas de julho e agosto, o período acumula retração de 0,4%.
No ano, porém, o setor tem crescimento acumulado de 2,5%. Em 12 meses, a alta
chega a 3,1%. Na comparação com o mesmo mês de 2017, a indústria teve avanço
de 2%.
Produção da indústria química cresce 1,42% no 2º quadrimestre
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
Os volumes de produção de químicos de uso industrial cresceram 9,08% no segundo
quadrimestre em comparação com os quatro primeiros meses do ano. No mesmo
período as vendas internas aumentaram 2,11% e o consumo aparente nacional (CAN),
que mede a produção somada à importação menos a exportação, cresceu 8%,
segundo informações preliminares da Associação Brasileira da Indústria Química
(Abiquim).
Na comparação com o segundo quadrimestre de 2017, o segmento também exibiu
resultados positivos: a produção cresceu 1,42%, as vendas internas 0,75% e o
consumo aparente nacional 1,3%.
Segundo afirmou, em nota, a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima
Giovanna Coviello Ferreira, a recuperação dá um alívio ao setor que teve sucessivas
quedas entre março e maio. “Os dados sinalizam um movimento de recuperação de

estoques na cadeia como um todo, também por conta da sazonalidade típica deste
período do ano”, disse.
De janeiro a agosto ante iguais meses do ano passado, o índice de vendas internas
cresceu 2,55% e de setembro de 2017 a agosto de 2018 teve expansão de 2,44%.
“Essa melhora nas vendas internas mostra um ganho de participação de mercado para
o produtor local em relação à demanda por produtos químicos no mercado nacional,
que pode estar sendo influenciada pela volatilidade do dólar e também pela alta de
preços dos produtos químicos no mercado internacional”, afirma Fátima.
Já índice de produção apresentou declínio de 2,62% de janeiro a agosto deste ano,
sobre igual etapa do ano passado, e de 0,44%, de setembro de 2017 a agosto de
2018. O CAN também teve queda de 2,4% nos últimos 12 meses.
Em agosto, o índice de utilização da capacidade instalada foi de 82%, mesma taxa de
julho, e melhor nível operacional em todo o ano. Destacam-se, em agosto, o grupo de
produtos solventes industriais, que operou a 89%, resinas termoplásticas, que rodou
a 88%, e intermediários para fibras sintéticas, que exibiu taxa de ocupação de 86%.
A média de utilização da capacidade instalada, de janeiro a agosto, foi de 77%.
Atividade lenta reduz confiança do empresário, diz FGV
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
A desaceleração no ritmo de recuperação da economia está por trás da piora na
confiança do empresariado ao longo de 2018, apontou Aloisio Campelo Junior,
superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 1,9 ponto em setembro ante agosto,
para 89,5 pontos, o menor patamar desde setembro do ano passado, quando estava
em 87,8 pontos. A expectativa é o indicador que não apresente nem melhora nem
piora significativa até o fim do ano, diante do cenário de incerteza elevada, disse
Campelo Junior.
Embora a greve dos caminhoneiros – que bloqueou estradas de todo o País por 11 dias
ao fim de maio – tenha representado um choque na confiança do empresariado, a
tendência já era de redução. O ponto de virada foi no início de 2018.
“A confiança hoje está muito baixa em termos históricos”, disse Campelo Junior. “A
confiança passou a cair no final do ano passado, na virada do ano, e tem a ver com a
desaceleração (da atividade econômica) que realmente houve”, afirmou.
A piora tem sido puxada pelas expectativas do empresariado. Em setembro, o Índice
de Situação Atual caiu 0,8 ponto, para 88,4 pontos. Já o Índice de Expectativas (IEE) recuou 1,3 ponto, para 95,4 pontos, o terceiro mês consecutivo de perdas.
O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria de
Transformação, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos
proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em
informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que ICE permita uma
avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.
Segundo Campelo Junior, é difícil que haja um aumento considerável na confiança em
2018, mas também não deve ocorrer uma queda acentuada, qualquer que seja o
resultado das eleições.

“A incerteza é muito grande, mas não deve haver nenhuma explosão. A economia está
caminhando relativamente bem. Passado esse período eleitoral, é possível imaginar a
incerteza até caindo um pouco, com alguns empresários desengavetando projetos,
contratações”, estimou o superintendente do Ibre/FGV.
Entre os resultados setoriais, apenas o Índice de Confiança da Construção avançou em
setembro ante agosto, ao subir 0,9 ponto. O Índice de Confiança da Indústria, que
encolheu 3,6 pontos, teve a maior contribuição para a queda do índice global.
Pedidos de falência em São Paulo caem 20% em agosto, afirma associação
comercial
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Número de recuperações judiciais caiu pela metade no mesmo período
Os pedidos de falência na capital paulista caíram 20,6% no acumulado deste ano até
agosto, em relação ao número registrado nos oito primeiros meses de 2017, segundo
a ACSP (Associação Comercial de São Paulo).
O volume de recuperações judiciais requeridas recuou 49,4% nesse período, de 85
para 43.

Prédio do Tribunal da Justiça de São Paulo, na praça da Sé, centro - Avener Prado 24.out.14/Folhapress
“Os indicadores são positivos, mas a base de comparação é ruim. Houve um grande
número de empresas quebradas até meados de 2017”, diz Marcel Solimeo, economista
da entidade.
O segmento que teve maior variação no total de requerimentos de falência foi o de
alimentos, com queda de 82%. A inflação baixa e a alta do consumo no início do ano
influenciaram
o
resultado,
segundo Solimeo.
“A
inadimplência
das
empresas segue alta e, se o crescimento continuar tímido, afetará o indicador.”
PMI industrial do Brasil cai a 50,9 pontos em setembro, diz IHS Markit
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Brasil
cedeu a 50,9 pontos em setembro, após 51,1 pontos em agosto, revertendo a melhora
verificada no mês anterior, mostram dados da IHS Markit.
O indicador cedeu em setembro, após ter atingido nível mais elevado em quatro meses
em agosto, mas permaneceu acima do patamar de 50 pontos, o que indica condições
ainda favoráveis, conforme a consultoria.
Os dados de setembro, aponta a IHS Markit, mostram uma melhora das condições
operacionais, sustentadas pela alta mais forte de novos pedidos em cinco meses. Por
outro lado, o ritmo de crescimento do volume de produção foi o menor desde junho.

Já as exportações tiveram a queda mais significativa desde o início de 2017,
prejudicadas pelas dificuldades em mercados emergentes, especialmente na
Argentina, que é um grande importador de produtos brasileiros.
Para o diretor de Economia da IHS Markit, Paul Smith, a pesquisa de setembro foi
positiva por mostrar um crescimento adicional da produção industrial brasileira, mas
também oferece algumas preocupações. “Ao mesmo tempo em que houve uma
melhoria no crescimento do volume de novos pedidos, a exposição a condições
desafiadoras nos mercados emergentes, especialmente na vizinha Argentina, resultou
numa queda considerável nas vendas para exportação”, disse em nota.
“Houve também um indício de excesso de capacidade no setor, como foi evidenciado
por um declínio dos pedidos em atrasos e outro pequeno corte de empregos. Mas o
que mais chamou a atenção foi o aumento mais recente nos preços, já que o
fortalecimento do dólar americano continua a exercer uma pressão desconfortável
sobre os custos dos fabricantes”, explicou Smith.
“Segundo os dados mais recentes, os preços dos insumos cresceram pela taxa mais
forte na história da pesquisa, deixando as empresas sem outra opção a não ser
repassar esses aumentos aos clientes”, complementou.
A IHS Markit constatou que a valorização do dólar ante o real pressionou os custos de
insumos, que tiveram o maior aumento líquido de preços desde o início da coleta de
dados, em fevereiro de 2006.
”A inflação foi irrefutavelmente vinculada ao fortalecimento do dólar americano e ao
resultante movimento cambial desfavorável em relação ao real”, apontou o relatório.
“Como resposta, as empresas aumentaram seus preços a um grau bem elevado. Os
preços dos produtos aumentaram pela segunda taxa mais alta na história da pesquisa
(excedida apenas pela de fevereiro de 2016)”, ressaltou o documento.
Sobre o futuro, a pesquisa verificou que o grau de otimismo melhorou em setembro,
atingindo o patamar mais alto desde março deste ano. “Entre os 71% de entrevistados
que antecipam um crescimento, vários esperam se beneficiar de uma demanda mais
sólida e de vendas mais elevadas”, explicou a consultoria.
Empresas lançam ferramentas para explicar como as máquinas 'pensam'
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Detalhar como a inteligência artificial toma decisões é questão ética para
companhias como IBM e Google
A preocupação com a transparência e a ética da IA (inteligência artificial) está
crescendo, levando as empresas de serviços de computação em nuvem a oferecer
novas ferramentas que expliquem os processos decisórios usados por seus algoritmos.
Executivos de setores econômicos regulamentados, como o financeiro e o de
contabilidade, dizem que é crucial que tanto os cientistas de dados quanto os gestores
de negócios não técnicos compreendam os processos por trás de uma decisão
algorítmica.
Esse conhecimento pode ter impacto considerável na proteção contra violações
regulatórias e éticas, especialmente à medida que algoritmos empresariais de IA
ganham espaço.
"Não acredito que seja possível elevar a escala da inteligência artificial dentro de uma
empresa para além da casa das centenas [de experimentos] a menos que seja possível
explicar [como o processo ocorre]", disse Vinodh Swaminathan, sócio responsável
pelas áreas de automação inteligente, cognição e inteligência artificial do KPMG.

Vinodh Swaminathan, responsável pela área de IA do KPMG - Reprodução
Na busca de explicar como as máquinas "pensam", empresas como a IBM e o Google,
do grupo Alphabet, adotaram ferramentas de ética e transparência às suas ofertas de
serviços de IA em nuvem.
Cerca de 60% de 5.000 executivos entrevistados para um estudo da IBM se
declararam preocupados sobre como explicar a maneira pela qual a tecnologia usa
dados e toma decisões, de forma que garanta respeito aos padrões regulatórios e de
fiscalização. Em 2016, a proporção era de 29%.
As decisões sobre IA podem representar caixas-pretas, em certos casos, tanto para os
cientistas de dados que as programam quanto para os executivos de negócios que
alardeiam seus benefícios.
Isso é especialmente verdadeiro no caso de ferramentas de aprendizado profundo,
como as redes neuronais, empregadas para identificar padrões em conjuntos de
dados, usando uma estrutura que tenta imitar a operação do cérebro humano.
Embora esses sistemas sejam capazes de extrair conclusões com precisão e velocidade
sem precedentes, nem sempre fica claro como a densa teia de computações chega a
uma decisão específica.

Fachada da IBM; novas ferramentas podem analisar decisões tomadas por sistemas
de inteligência artificial para identificar discriminações - Bloomberg/Getty Images
A KPMG desenvolve ferramentas e também recorre a novos instrumentos de
transparência da IBM.
O objetivo é garantir que os empregados tenham a capacidade de "abrir a caixa-preta"
e determinar de que maneira os algoritmos inteligentes chegaram às suas conclusões,
disse Swaminathan.
As ferramentas podem analisar decisões tomada por esses sistemas em tempo real,
para identificar discriminações e recomendar correções. Elas trabalham com os
serviços da IBM e do Google.

"Poder desempacotar esses modelos e compreender de onde tudo aquilo veio ajuda a
entender de que forma uma decisão está sendo tomada", disse David Kenny, vicepresidente de soluções cognitivas da IBM.
No ano passado, o Google começou a lançar novas ferramentas para seu código de
fonte aberta para aprendizado de máquina, como parte de "um esforço maior de
pesquisa sobre interpretação".
Outra ferramenta do Google permite que não programadores examinem e eliminem
bugs de sistemas de aprendizado por máquina, em um esforço para avaliar a equidade
de um algoritmo.
Um porta-voz da Microsoft, que oferece serviços de inteligência artificial por meio do
serviço de computação em nuvem Azure, disse que é preciso desenvolver sistemas de
inteligência com proteções à equidade, à transparência e à segurança, de uma maneira
que gere confiança, o que representa um esforço continuado.
A Amazon não respondeu a um pedido de comentário. A Capital One Financial e o Bank
of America estão entre as empresas financeiras, altamente regulamentadas, que vêm
pesquisando maneiras de fazer com que os algoritmos de IA expliquem o raciocínio
por trás de suas respostas.
As preocupações sobre como explicar a operação da IA vão além do setor privado. A
divisão de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por exemplo,
coordena um esforço internacional para construir sistemas explicáveis de inteligência
artificial capazes de traduzir complexas decisões de algoritmos em linguagem que os
seres humanos possam compreender.
Cade quer dosar pena de empresa que 'queimar a largada'
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 01-10-2018)
Para especialistas consultados pela coluna, prazo é curto
O Cade (autoridade antitruste) diz que apresentará uma proposta para definir ainda
em 2018 a metodologia para calcular penas em casos de “gun jumping”. Para
advogados ouvidos pela coluna, o prazo é estreito.
A prática ocorre quando há fechamento de um negócio entre as partes sem a
aprovação anterior do órgão antitruste ou se há troca de informações sensíveis entre
as partes antes do negócio.
“É preferível uma regulamentação bem discutida a uma feita apressadamente”, afirma
o ex-presidente do Cade Ovalo Chinaglia.
“A pena é definida antes da avaliação do mérito da questão. Não dá para aplicar a
multa sem verificar se e quanto o ato ameaça o mercado”, diz.
“A multa varia entre R$ 60 mil e R$ 60 milhões. É importante termos critérios claros
para sua aplicação. Será difícil fazê-lo neste ano”, afirma Bárbara Rosenberg, sócia do
escritório BMA.
“A aprovação ou não de uma fusão notificada fica congelada até a decisão sobre o ‘gun
jumping’, mas deveria pesar na conta se há efeito anticoncorrencial”, diz Denise
Junqueira, sócia do Cascione.
“É preciso levar em consideração também se o ato foi espontaneamente apresentado
pelas empresas. Se sim, a penalidade deve ser menor”, diz Leonor Cordovil, da FGV.
Quando pronto, o texto será submetido à consulta pública. Para entrar em vigor,
precisa ser aprovado pelo tribunal administrativo do Cade.

Gestoras aumentam aposta em fundos com aplicação no exterior
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
O mau humor em relação às aplicações brasileiras e a maior facilidade para ter na
carteira recursos de origem estrangeira levaram os fundos com investimento no
exterior para o maior nível de patrimônio desde 2015. Os fundos instituídos lá fora,
mas com gestão nacional, acumulam R$ 49 bilhões em investimentos até agosto, 8%
mais que em 2017, segundo a Anbima, entidade que regula os fundos.
Esse movimento ganhou força a partir de 2015, quando deixou de ser exigida a
aplicação de no mínimo R$ 1 milhão para entrar em fundos que têm mais de 40%
investidos no exterior. Esses fundos podem estar tanto sob o guarda-chuva de fundos
renda fixa, ações ou multimercado, desde que tenham foco em estratégias chamadas
offshore.
Muitas instituições já reduziram a exigência mínima para investir nesses fundos para
R$ 25 mil e algumas pedem até menos. Mesmo com o aporte mínimo mais baixo, só
investidores com mais de R$ 1 milhão aplicados no mercado têm acesso a eles.
Com a queda da taxa de juros, a desvalorização do real e Bolsa com alta menor que o
esperado, esses investidores com um patrimônio mais gordo expandiram seus
horizontes em busca de rentabilidade. Entre os fundos multimercado (que aplicam
tanto em juros, como moeda e/ou ações), por exemplo, aqueles com estratégia só no
exterior, têm a maior rentabilidade média, de 13% em 12 meses.
O fácil acesso e a piora dos produtos financeiros brasileiros fizeram o patrimônio dos
fundos do Itaú USA Asset Management com exposição no exterior saltar de cerca de
R$ 2 bilhões, em 2017, para quase R$ 8 bilhões em julho.
Como o interesse por esse tipo de aplicação já vinha dando sinais de crescimento por
parte de investidores de alta renda, Charles Ferraz, que chefiava a área private do
banco passou a ser o responsável pelos investimentos desses clientes nos EUA em
2016. “O investidor tinha se acostumado a receber 1% todo mês de suas aplicações.
Agora que ele não tem isso, vai atrás de outras coisas.”
De olho na demanda por ativos gringos, a GEO Capital, nasceu em 2013 com fundos
que possuem só ações de empresas internacionais. Em cinco anos, ela saiu de 11
clientes e chegou a 300, com patrimônio de R$ 600 milhões, conta o sócio Gustavo
Aranha. Para acessar os fundos da gestora, é preciso desembolsar R$ 25 mil.
O maior interesse por ativos globais, explica Arthur Wicman, gestor de ações da Verde
Asset, é tanto estrutural, quanto cíclico. “Parte do crescimento vem desse mau humor
com o Brasil e outra parte vem da necessidade de diversificação.”
Reforço
As regras que entraram em vigor em 2015 também permitiram que gestores de fundos
que não têm como foco a estratégia global, pudessem aumentar a fatia do patrimônio
que aplicam em ativos internacionais.
Com a mudança, fundos que aplicam em produtos brasileiros e são voltados para o
investidor comum puderam aumentar a aplicação máxima fora do País de 10% do
patrimônio líquido para 20%. Nos fundos para investidor qualificado (aquele que tem
mais de R$ 1 milhão), foi de 20% para 40%.
A gestora AZ Quest foi uma das que reforçou a estratégia no exterior de seus fundos
multimercado, que aplicam em diversos ativos. Com o incremento do foco

internacional, o risco na carteira subiu de 5% para 30%. O aporte inicial caiu de R$
25 mil para R$ 10 mil.
A RBR Asset, gestora focada no mercado imobiliário, começou a comprar
empreendimentos em Nova York no ano passado com objetivo de estruturar um fundo
multimercado, já que a legislação não permite fundo imobiliário com empreendimentos
no exterior.
A empresa investiu US$ 20 milhões e tem o objetivo de chegar a ter US$ 100 milhões
na estratégia offshore, até o final de 2019. A ideia do fundo, ainda sem data de
lançamento, é dar 15% de retorno ao ano para o investidor para que o capital dobre
entre de 5 e 7 anos.
Brasil e EUA fazem acordo em Previdência
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
As multinacionais brasileiras que atuam nos Estados Unidos terão a partir de hoje uma
economia significativa no custo para enviar funcionários para trabalhar em suas filiais
norte-americanas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), um acordo
entre os dois países reduzirá em até 39% o peso dos encargos previdenciários que
hoje sobrecarregam as folhas de pagamento.
De acordo com o ranking da Fundação Dom Cabral, 44 das 65 principais multinacionais
brasileiras têm subsidiárias próprias ou atuam por meio de franquias nos Estados
Unidos.
Até ontem, para manter um funcionário brasileiro em solo norte-americano, as
empresas daqui precisavam recolher os tributos previdenciários em ambos os países.
O mesmo ocorria para as companhias norte americanas que operam no Brasil. Com o
acordo, firmado em junho, a bitributação deixa de ocorrer.
A partir de hoje, e por um prazo de cinco anos, a contribuição para a Previdência só
será cobrada no país de origem da empresa. Ou seja, as multinacionais brasileiras
somente pagarão o imposto brasileiro, enquanto as empresas americanas só
recolherão os tributos previdenciários do seu país de origem.
“Sem o acordo, se enviamos um trabalhador para o exterior, ele fica vinculado à
Previdência daqui e do outro país, sendo duplamente tributado. O acordo reduz custo
para as empresas, favorecendo os investimentos no Brasil e os investimentos de
multinacionais brasileiras nos Estados Unidos”, diz o diretor de Desenvolvimento
Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.
Contribuição
O acordo também terá impacto direto sobre os direitos de mais de 1,3 milhão de
brasileiros que trabalham nos EUA e 35 mil americanos vivendo no Brasil. Os
brasileiros poderão pedir a soma dos tempos de contribuição nos dois países para se
aposentar. Os americanos poderão requerer benefícios como aposentadoria por idade
ou por invalidez.
A redução de custo previdenciário ainda poderá ser revertida em melhores salários
para os profissionais, segundo a CNI.
“Os Estados Unidos são o principal destino dos trabalhadores brasileiros em
deslocamento temporário. Quase metade dos trabalhadores do País que se mudaram
para o exterior escolheu os Estados Unidos como seu destino, o que mostra a
importância desse entendimento”, afirmou Abijaodi.
O Brasil possui acordos bilaterais semelhantes em vigor com diversos países, como
Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Espanha, França,

Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Portugal. O País também tem acordos com blocos
multinacionais como o Mercosul (Uruguai, Argentina e Paraguai) e países iberoamericanos (incluindo Bolívia, El Salvador, Equador e Peru).
A CNI elaborou um manual sobre as regras específicas de cada um desses acordos.
Além disso, a entidade apoia as tratativas para a assinatura de acordos dessa natureza
também com África do Sul, Colômbia, México, Índia e Holanda.
Proposta para a Previdência prevê economia de R$ 1,3 tri em 10 anos
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
A nova proposta de reforma da Previdência em elaboração pelo economista Paulo
Tafner, em trabalho coordenado pelo ex-presidente do Banco Central (BC) Arminio
Fraga, permitirá economia de R$ 1,3 trilhão em dez anos, superior ao previsto no texto
aprovado pelo governo Michel Temer na comissão especial que tratou do tema no
Congresso Nacional.
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo na semana passada, Arminio adiantara
que a nova proposta permitiria uma economia de R$ 110 bilhões ao ano para os cofres
públicos em dez anos. Após apresentar os pontos principais da proposta na manhã
desta segunda-feira, 1º de outubro, durante evento na Fundação Getulio Vargas
(FGV), no Rio, Tafner explicou que o ex-presidente do BC estava com dados
preliminares, pois seria possível economizar R$ 130 bilhões ao ano.
Tafner, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP e
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), adiantou na palestra na FGV que
a ideia central da proposta é desenhar um novo sistema previdenciário, híbrido, com
repartição e capitalização, para os nascidos a partir de 2014. Esse novo sistema
começaria a funcionar em 2020 e seria “povoado” apenas em 2030. Com isso, não
haveria custo de transição para o novo modelo.
“Garanto que de 2000 a 2035 não perco um real de receita”, disse Tafner ao público
na FGV, lembrando que isso é importante porque, nesse período, ocorrerá o “pico de
gastos” com a Previdência.
Questionado após a palestra, Tafner evitou aprofundar a proposta. Disse que os
estudos ainda estão sendo finalizados e detalhes serão divulgados ainda esta semana.
Na entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Arminio afirmara que a proposta é
“independente e apartidária” e será entregue ao presidente eleito.
Em maio, quando anunciou, em outra entrevista ao Estado, que estava trabalhando
no tema, Arminio adiantara que a proposta seria formatada já em termos de projetos
de lei.
Na apresentação desta segunda-feira, Tafner disse que o conjunto inclui uma proposta
de emenda constitucional (PEC) e quatro projetos de lei complementar (um para o
regime geral, outro para os servidores civis, um terceiro para as Forças Armadas e um
quarto para policiais militares e bombeiros).
Além do novo sistema para depois de 2020, a proposta inclui renda mínima para os
idosos, equivalente a 0,7 salário mínimo.
No caso da reforma do sistema atual, a ideia é usar parâmetros iniciais já negociados
e aprovados no texto que passou na comissão especial que analisou o tema no
Congresso Nacional, mas acelerar a adesão às novas regras, de forma “dura” e
“rápida”. “A transição é curta, mas palatável e justa”, afirmou Tafner na palestra.

Ao público na FGV, Tafner reconheceu que “realmente não sabe” qual seria a estratégia
para implantar a nova proposta, pois não sabe como os políticos reagiriam nem quem
será eleito nas votações deste mês, mas defendeu a urgência do tema.
“Ou fazemos isso ou de fato vamos ser um País velho e pobre”, afirmou o pesquisador,
que na palestra mostrou dados apontando que, em 2100, o Brasil será o nono na lista
das nações com maior participação de idosos na população.
Ex-XP se divide entre Brasil e Miami
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
Faz um ano e meio que o ex-executivo da XP e fundador das corretoras WinTrade e
Clear, Roberto Lee, vai e volta de Miami: uma semana lá, três aqui.
Há quatro meses, porém, isso se inverteu: são três semanas lá e uma do lado de cá.
A mudança para os Estados Unidos tem um propósito: lançar uma plataforma para
tornar aplicações no exterior mais acessíveis aos investidores brasileiros, a Avenue
Securities.
“O mercado brasileiro ainda é muito pequeno. Tem um mundo lá fora ao qual só o
cliente private tem acesso.”Para atrair clientes, ele vai apostar em conteúdo
educacional. A empresa comprou uma produtora para veicular vídeos sobre o mercado
americano e as principais empresas. Lee, que deixou a XP em 2017, também aposta
em tecnologia para o novo negócio.
Nas operações de remessa, a plataforma fará uso de Blockchain – rede usada pelas
criptomoedas, como o bitcoin.
A Avenue recebeu R$ 35 milhões de nomes de peso, como a Vectis Partners, de Paulo
Lemann, Sérgio Campos, Patrick O’Grady e Alexandre Aoude, além de Carlos
Ambrósio, da Claritas, e Christian Klotz, da Brasil Capital. A empresa está levantando
mais R$ 10 milhões com dois novos investidores.
MDIC: Mesmo com saldo menor, desempenho da balança é mais robusto que
em 2017
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR
Apesar da queda de 19,9% no saldo da balança comercial de janeiro a setembro, o
secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), Abrão Neto, ressaltou que o desempenho do comércio exterior
brasileiro tem se mostrado “mais robusto” do que no ano passado, com aumento nas
exportações, importações e na corrente de comércio.
“A avaliação sobre o desempenho da balança comercial precisa ser abrangente em
relação a todos os indicadores. Temos crescimento nas exportações e aumento na
corrente de comércio, que geram mais atividades econômica, mais empregos e mais
riqueza”, afirmou.
De janeiro a agosto, o superávit comercial soma US$ 42,648 bilhões, saldo 19,9%
menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. A previsão do governo
para 2018 é que o saldo da balança comercial alcance um saldo acima de US$ 50
bilhões.
Em setembro, a balança foi superavitária em US$ 4,971 bilhões, o segundo maior valor
para o mês, atrás apenas do recorde registrado no ano passado (US$ 5,171 bilhões).
O resultado foi puxado por exportações recordes de produtos como soja, minério de
ferro, celulose e petróleo.

Trump diz que Brasil trata empresas americanas injustamente
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
Presidente americano deu declarações durante entrevista sobre acordo com
Canadá para manter Nafta com três países
O presidente americano, Donald Trump, acusou, nesta segunda-feira (1º), o Brasil de
ser um dos mais difíceis do mundo para ter relações comerciais e disse que a forma
como as empresas americanas são tratadas no país é injusta.
“É uma beleza, eles cobram de nós o que querem. Se você perguntar a algumas das
empresas, elas dizem que o Brasil está entre os mais difíceis do mundo, talvez o mais
difícil do mundo. Nós não ligamos para eles e dizemos: ‘ei, vocês estão tratando nossas
empresas injustamente, vocês estão tratando nosso país injustamente’”.
Para Trump, o problema é que nenhum presidente americano anterior tentou negociar
as relações comerciais com o Brasil.

Presidente Donald Trump - Leah Millis/Reuters
Foi a primeira vez que o americano reclamou das relações comerciais com o Brasil.
Mas não é a primeira vez que o país se torna alvo do governo americano.
A principal disputa no momento diz respeito ao desejo do Brasil de ingressar na OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
Em junho de 2017, o país deu entrada no pedido formal.Em março deste ano, os EUA
bloquearam o início do processo de análise da solicitação dentro do organismo
internacional. Um dos motivos para a resistência seria a intenção americana de manter
o grupo limitado –a OCDE tem 37 países. Em maio, porém, a Colômbia foi aceita no
clube.
Os ataques ao Brasil ocorreram após um jornalista questionar o republicano sobre as
relações comerciais com a Índia, também acusada de cobrar “enormes tarifas”.
“A Índia cobra de nós tarifas tremendas. Quando enviamos Harley-Davidson,
motocicletas, eles cobram elevadas tarifas. E eu falei com o primeiro-ministro Modi,
ele vai reduzi-las, substancialmente”, afirmou.
Trump acusou ainda “o resto do mundo” de querer tirar vantagem dos EUA. “Como
região, temos que trabalhar muito perto de México e Canadá, porque conseguiremos
competir com qualquer um. Temos coisas que ninguém tem, temos energia que
ninguém tem. Temos madeira que ninguém mais tem”, disse.
O republicano convocou a coletiva de imprensa para comentar a decisão do Canadá
de embarcar no acordo comercial que os Estados Unidos já haviam negociado com o
México no final de agosto.
Havia um prazo, que terminava à meia-noite de domingo (30), para que os governos
canadense e americano chegassem a um consenso sobre os termos do pacto

renegociado. Poucas horas antes do horário limite, os dois lados alcançaram um
acordo.
“Era um acordo injusto, seja em relação ao México ou ao Canadá. E agora é um acordo
justo para todo mundo. É um acordo diferente, é um novo acordo, não é um Nafta
refeito”, afirmou Trump nesta segunda.
Até no nome. O novo acordo trilateral se chamará USMCA, acordo entre EUA-MéxicoCanadá na sigla em inglês.
No pronunciamento, o republicano afirmou em diferentes ocasiões que o novo pacto é
“bom para os três”. “E só esse fato torna bom para nós. É um acordo muito diferente
do Nafta, é muito mais recíproco para os Estados Unidos, o que é muito bom.”
Apesar de bater na tecla de que é um pacto novo, boa parte dos termos do Nafta se
manteve. As principais mudanças dizem respeito a novas regras para produção
automotiva e ao maior acesso de fabricantes americanos ao setor de laticínios
canadense -um dos grandes impasses às negociações.
O documento repactuado inclui ainda provisões para a indústria automotiva com
objetivo de incentivar a produção de veículos nos Estados Unidos, ao mesmo tempo
em que protegerá empresas de Canadá e México de um aumento de tarifas por parte
da Administração de Trump.
Há cláusulas sobre comércio digital, propriedade intelectual e regras sobre serviços
financeiros.
A renegociação do Nafta, “o pior acordo comercial já feito”, nas palavras de Trump,
era uma promessa de campanha do republicano.
Após o acordo deste domingo, o representante de Comércio dos EUA, Robert
Lighthizer, e a ministra de Relações Exteriores canadense, Chrystia Freeland, emitiram
comunicado conjunto.
Eles afirmaram que o acordo vai “fortalecer a classe média, e criar empregos bons e
bem pagos e novas oportunidades” para as cerca de 500 milhões de pessoas que
vivem nos três países.
Economia fechada
O presidente do conselho da Amcham (Câmara Americana de Comércio), Hélio
Magalhães, discorda de Trump sobre o Brasil ser difícil nas negociações. “Não é que
nós negociamos de uma forma mais dura. A questão é que o Brasil é um país que
sempre protegeu a produção interna. Mas isso não é nenhuma novidade.”
Para Magalhães, porém, esse comportamento deixa a participação do país no comércio
global muito aquém de sua capacidade. “O Brasil tem a 8ª maior economia do mundo,
mas sua participação é de 1,2%.”
Um papel mais forte nas negociações globais depende do país melhorar a
competitividade aqui dentro, afirma o executivo. “Isso passa por uma carga tributária
menor e menos complexa, os parceiros comerciais precisam sentir uma estabilidade
jurídica. Há também uma burocracia ineficiente que não colabora e deixa tudo mais
caro.”
Sobre o comentário de Trump de que nenhum presidente americano tentou negociar
as relações comerciais com o Brasil antes, Magalhães disse ver nisso uma
oportunidade para o Brasil. “Se Trump realmente tem o interesse, creio que é uma
grande oportunidade para o governo brasileiro iniciar um acordo comercial.”

É preciso entender o contexto das declarações de Trump, diz MDIC
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), Abrão Neto, disse que ainda é preciso entender o contexto das
declarações do presidente norte-americano Donald Trump, que disse nesta segundafeira, 1º de outubro, que o Brasil “faz o que quer” em suas relações comerciais com
os EUA.
De acordo com o secretário, nos últimos 10 anos, a balança comercial entre os dois
países tem sido superavitária para os norte-americanos, com um saldo positivo para
o país de US$ 90 bilhões, valor que considera estatísticas do governo norte-americano.
“Precisamos entender mais em detalhes o contexto e o teor dos pontos de preocupação
externados pelos Estados Unidos. A Relação comercial entre Brasil e EUA tem um viés
positivo e crescente nos últimos anos”, afirmou o secretário.
Nesta segunda-feira, Trump disse que há alguns países com os quais os Estados
Unidos nunca falaram sobre comércio e que “cobram o que querem”, como a Índia e
o Brasil. O presidente ainda disse que, para algumas empresas, o Brasil talvez seja o
país mais duro do mundo.
Neto ressaltou que a relação entre os dois países é “muito positivas” e que a corrente
de comércio tem um perfil “complementar e estratégico”. Os EUA são o segundo
principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China.
Em 2018, as exportações brasileiras para o país aumentaram 6,2% enquanto as
importações de produtos norte-americanos subiram 13,3%. O saldo do ano é
superavitário para o Brasil em apenas US$ 45 milhões. “Nossa avaliação é que ainda
há uma avenida de temas a serem discutidos e que podem aprofundar ainda mais as
relações dos dois países”, completou Neto.
Acordo
O secretário disse ainda que é preciso analisar com mais detalhes o acordo anunciado
nesta segunda-feira entre Estados Unidos, México e Canadá, mas que se trata de uma
modernização do Nafta, que já previa preferências tarifárias. “Temos que analisar
melhor o acordo em relação ao setor automotivo, por exemplo, mas a tendência é que
o Brasil continue tendo acesso ao mercado desses três países”, completou.
Neto lembrou que o Brasil tem relações individuais com os três países e que o Mercosul
negocia acordos com o Canadá e a ampliação do acordo com o México.
Diretora do FMI alerta que conflitos comerciais prejudicam crescimento
global
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 01-0-2018)
Christine Lagarde disse que crescimento está em nível mais alto desde 2011,
mas com menos países participando da expansão
A diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, afirmou
nesta segunda-feira (1º) que as disputas comerciais e tarifárias estão começando a
prejudicar as perspectivas para o crescimento global, convocando os países a
resolverem suas diferenças e reformar as regras comerciais globais.
Lagarde, em um discurso antes do encontro anual do FMI e do Banco Mundial na
próxima semana na Indonésia, disse que o crescimento está em seu nível mais alto
desde 2011, mas que se estabilizou com menos países participando da expansão.

"Em julho, nós projetávamos 3,9% de crescimento global para 2018 e 2019. A
perspectiva desde então se tornou menos intensa, como vocês verão nas nossas
projeções atualizadas na próxima semana", disse, sem dar novos números.

Christine Lagarde, presidente do Fundo Monetário Internacional - John Stillwell/AFP
"A questão é que a retórica está se transformando numa nova realidade de barreiras
comerciais reais. Isso está prejudicando não apenas o comércio em si, mas também
os investimentos e a produção com as incertezas continuando a crescer", acrescentou.
Enquanto os Estados Unidos estão crescendo com força por causa do corte de impostos
e condições financeiras frouxas, há sinais de enfraquecimento na zona do euro e Japão,
disse ela.
A China também está mostrando sinais de moderação no crescimento, uma tendência
que será exacerbada pelas disputas comerciais com os Estados Unidos, que impôs
tarifas sobre 250 bilhões de dólares em produtos importados da China e está
ameaçando com mais taxas sobre outros 267 bilhões de dólares.
Demissões por acordo após nova lei trabalhista passam de 112 mil, quase
metade no setor de serviços
02/10/2018 – Fonte: G1
Homens e trabalhadores com mais de 30 anos são maioria nos acordos. Nova
lei autoriza empregado a negociar com o patrão o desligamento para receber
parte da multa e movimentar até 80% do saldo do FGTS.
Por Darlan Alvarenga, G1

Desde a entrada em vigor da nova lei trabalhista, mais de 112 mil trabalhadores já se
desligaram dos empregos através de demissão por acordo com o empregador, sendo
a maioria homens com mais de 30 anos e com carteira assinada no setor de serviços,
segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o G1.
A nova lei trabalhista trouxe a possibilidade da demissão por comum acordo. Nessa
modalidade, a empresa paga uma multa menor sobre o saldo do FGTS, de 20% em
vez de 40%, e também 50% do valor referente ao aviso-prévio. O trabalhador pode
ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Por
outro lado, fica sem direito ao seguro-desemprego.
Demissão por acordo segundo faixa etária
Total de desligamentos entre nov/17 e ago/18

O levantamento contempla o período de novembro de 2017, quando a nova lei entrou
em vigor, a agosto deste ano. Em 10 meses, houve 112.602 desligamentos
negociados, envolvendo 108.687 estabelecimentos, em um universo de 107.885
empresas.
O número de acordos tem oscilado bastante ao longo dos meses e ainda representa
menos de 2% dos desligamentos que são feitos no país a cada mês. Em agosto de
2018, foram 15.010 demissões por acordo, uma alta de 9% frente aos 13.738 de
julho. Já em fevereiro chegou a 17.614.
Divisão por gênero e setor
Segundo os números do Ministério do Trabalho, do total de demissões por acordo até
agosto, 61,3% envolveram homens e 38,7% mulheres.
Demissões por acordo por setor

.249
Fonte: Ministério do Trabalho
Entre os ramos de atividade, a maioria dos desligamentos se concentraram no setor
de serviços (47,9% do total). Na sequência, estão comércio (24,6%), indústria de
transformação (16,5%) e construção civil (6,1%).
Ocupações com maior número de demissões por acordo
1. Vendedor de comércio varejista (6.250 desligamentos)
2. Auxiliar de escritório (4.045)
3. Faxineiro (3.983)
4. Assistente administrativo (3.439)
5. Vigilante (3.194)

6. Motorista de caminhão (3.137)
7. Alimentador de linha de produção (2.863)
8. Operador de caixa (2.846)
9. Porteiro de edifícios (2.083)
10.Recepcionista (1.847) Especialista em direito do trabalho explica como funciona
demissão negociada

Como fazer
O acordo costuma ser vantajoso para aqueles trabalhadores que querem sair da
empresa e que querem ter acesso a uma parte do saldo do FGTS depositado pela
empresa.
Já entre os patrões, o desligamento consensual reduz os custos operacionais de
trabalhadores com muitos anos de casa e pode facilitar a saída de funcionários
desmotivados. O acordo, entretanto, não pode ser imposto, e dependerá sempre da
vontade de ambas as partes.
Até então, só trabalhadores demitidos sem justa causa podiam sacar o FGTS
depositado pelo empregador e receber multa rescisória em cima do valor. Nestes
casos, o trabalhador desligado pode sacar o valor total do FGTS depositado pela
empresa, além de multa de 40% sobre o saldo do FGTS, e também tem direito ao
seguro-desemprego.
Embora a modalidade ainda levante dúvidas e alguma desconfiança, o advogado Fabio
Chong, especialista na área trabalhista e sócio do escritório L.O Baptista Advogados,
afirma que o desligamento por acordo pode ser proposto tanto pelo empregado quanto
pela empresa.
"A previsão do acordo está na lei, de forma que as empresas podem adotar a nova
modalidade livremente", diz o advogado.
"Não vejo problema do empregador oferecer o acordo, que poderá ser aceito ou não pelo
empregado. Se o empregado não aceitar, o empregador poderá dispensá-lo sem justa causa ou não.
Em razão dos custos envolvidos em uma dispensa imotivada, o empregador pode optar por seguir
com o empregado", acrescenta.
Para os empregados interessados em uma demissão por acordo, a orientação é
procurar em primeiro lugar o superior imediato ou o departamento de recursos
humanos. Recomenda-se também conversar com um advogado trabalhista antes de
homologar o acordo.
"O empregador pode concordar ou não. Concordando, o encerramento do contrato
pode ser formalizado. Não concordando, caberá ao empregado seguir trabalhando
normalmente ou pedir demissão", explica o advogado.

FGV: IPC-S acelera em 5 das 7 capitais avaliadas na 4ª quadrissemana de
setembro
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na quarta
quadrissemana de setembro ante a terceira medição do mês, divulgou a instituição na
manhã desta terça-feira (2). No geral, o IPC-S saiu de 0,32% para 0,45% entre os
dois períodos. Em agosto, a taxa havia sido de 0,07%.
Por região, os acréscimos no período foram registrados em: Salvador (de 0,11% para
0,15%), Brasília (de 0,67% para 0,86%), Rio de Janeiro (de 0,18% para 0,37%),
Porto Alegre (de 0,23% para 0,45%) e São Paulo (de 0,49% para 0,62%). Já os
decréscimos foram verificados em Belo Horizonte (de 0,25% para 0,20%) e Recife (de
0,27% para 0,26%), segundo a FGV.
Moody’s: Brasil e Chile estão menos expostos a financiamentos mais
adversos
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
Relatório publicado Nesa segunda-feira, 1, pela Moody’s cita Brasil e Chile entre os
países da América Latina menos expostos às condições mais adversas de
financiamento internacional.
Segundo a agência de classificação de risco, o quadro fiscal na região se deteriorou na
última década, período em que a dívida dos países, na média, aumentou em paralelo
a um enfraquecimento da atividade econômica.
No relatório em que avalia a estrutura de dívida de cada país, a Moody’s sustenta que
o aperto das condições de financiamento em todo mundo ampliou os riscos de crédito
em moeda estrangeira e de uma maior dependência de investidores estrangeiros. A
agência menciona Argentina, República Dominicana, Honduras e Paraguai entre os
países mais expostos a esses riscos, se desconsiderado qualquer fator atenuante.
Já Brasil e Chile estão entre os menos expostos quando considerados a necessidade
de financiamento bruto, o perfil de vencimento da dívida e a presença de colchões
fiscais, mitigadores de riscos de crédito.
S&P revisa projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2018 de 1,8% para
1,4%
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
A agência de classificação de risco S&P Global Ratings revisou para baixo a projeção
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para este ano de 1,8% para
1,4%.
“Acreditamos que, em geral, a situação macroeconômica se tornou mais desafiadora
para a América Latina desde a nossa atualização trimestral anterior”, afirma a S&P em
relatório sobre as condições macroeconômicas para a região.
No documento, a agência comenta que o aumento das taxas de juros nos Estados
Unidos e a força contínua do dólar “restringem as condições de financiamento externo
na ausência de uma melhora no crescimento global”.
Isso, de acordo com a S&P, reduziu a confiança dos investidores em relação às
economias de mercados emergentes com grandes desequilíbrios fiscais e externos,
“especialmente aquelas em que a dinâmica política doméstica cria incerteza sobre a

capacidade do governo de implementar políticas que corrijam esses desequilíbrios”.
Para exemplificar, a S&P cita o Brasil e a Argentina.
O país governado por Maurício Macri não foi poupado pela S&P. Com a taxa básica de
juros a 65% ao ano, a agência revisou sua estimativa para o PIB argentino, que passou
de expansão de 1,0% para contração de 2,0% em 2018.
Quanto a outros países latino-americanos, a S&P prevê que o México apresentará um
crescimento real de mais de 2,0% neste ano e no próximo, além de acreditar que
Chile, Colômbia e Peru apresentem um crescimento mais acelerado em relação ao ano
passado.
IPC-Fipe avança 0,39% em setembro, após alta de 0,41% em agosto
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo,
subiu 0,39% em setembro, perdendo força ante a alta de 0,41% registrada em agosto,
mas ganhando em relação à terceira quadrissemana de setembro, quando o avanço
havia sido de 0,36%, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe).
O resultado de setembro ficou dentro do intervalo das estimativas colhidas pelo
Projeções Broadcast, que iam de alta de 0,19% a 0,43%. Ficou ainda bem próximo da
mediana das projeções, que era de 0,40%.
Nos nove primeiros meses de 2018, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,27%. No
período de 12 meses até setembro, o índice apresentou ganho de 3,46%.
Em setembro, perderam força ou passaram para deflação as categorias Habitação (de
1,12% em agosto para 0,23% em setembro), Despesas Pessoais (de 1,29% em agosto
para 0,95% em setembro), Saúde (de 0,97% para 0,57%) e Vestuário (de 0,19%
para -0,20%).
Por outro lado, ganharam força ou passaram para inflação os segmentos de
Alimentação (de -0,49% em agosto para 0,08% em setembro), Transportes (de 0,42% para 0,97%) e Educação (de 0,00% para 0,13%).
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em setembro:
–
–
–
–
–
–
–
–

Habitação: 0,23%
Alimentação: 0,08%
Transportes: 0,97%
Despesas Pessoais: 0,95%
Saúde: 0,57%
Vestuário: -0,20%
Educação: 0,13%
Índice Geral: 0,39%

BNDES aprova R$ 619 milhões para parques eólicos da Copel no Rio Grande
do Norte
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta
segunda-feira, 1, a aprovação de R$ 619,4 milhões para a implantação de 13 parques
eólicos no Rio Grande do Norte, um empreendimento da Cutia Empreendimentos
Eólicos, controlada pela Copel. No total, serão instalados 149 aerogeradores, informou
o banco de fomento.

Segundo o BNDES, os parques terão capacidade de geração instalada de 312,9
megawatts (MW), energia suficiente para abastecer cerca de 570 mil residências.
Serão implantadas duas unidades, o Complexo Eólico Cutia e o Complexo Eólico Bento
Miguel, a serem instalados em Pedra Grande e São Bento do Norte, no Rio Grande do
Norte.
Ainda conforme informou o BNDES, o investimento total da empresa nos dois
complexos é de R$ 2 bilhões. Desta forma, o empréstimo do BNDES corresponderá a
cerca de 30% do total. Para completar o financiamento do investimento, a empresa
fará uma emissão pública de debêntures de infraestrutura.
O BNDES destacou ainda o impacto socioeconômico do projeto, pois os municípios são
pobres, e os investimentos contribuirão para o desenvolvimento local, por meio da
arrecadação de ISS pelas prefeituras e da geração de renda para proprietários de
pequenos lotes que serão arrendados para a instalação das torres eólicas. O BNDES
estima que durante as obras sejam criados 710 empregos diretos.
Petrobras mantém preço médio da gasolina nas refinarias em R$ 2,2159
nesta quarta
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Petrobras manteve inalterado o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas
refinarias, válido para esta quarta-feira, dia 3, em R$ 2,2159.
O preço do diesel, por sua vez, permanece em R$ 2,3606 para quarta, conforme tabela
disponível no site da empresa. No domingo, dia 30 de setembro, a estatal elevou a
diesel em 2,8% devido aos 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.
Em 6 de setembro, a diretoria da companhia petrolífera anunciou que além dos
reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção
(hedge) complementar.
Com baixa demanda na América do Sul, Ford deixará de produzir Focus na
Argentina
02/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 01-10-2018)
A Ford informou nesta segunda-feira, 1, que um dos carros mais icônicos da marca, o
sedan Focus, deixará de ser produzido na Argentina, de onde saem as unidades
vendidas no Brasil e nos demais mercados da América do Sul. O fim da produção do
modelo está previsto para maio de 2019 e é motivado pela baixa demanda.
Segundo a montadora, o público que antes costumava comprar carros do segmento
do Focus tem migrado para as SUVs e crossovers. Com a procura cada vez menor pelo
carro, a produção não se justifica mais.
Além do Focus, a fábrica da Argentina, localizada em Pacheco, produz a picape Ranger.
Antes da queda na demanda, 40% da produção da Ford na Argentina era destinada
ao Focus. Agora, gira em torno de 23%. A Ranger continuará sendo produzida
normalmente.
No Brasil, principal mercado de veículos na América do Sul, as vendas do Focus têm
caído ano a ano. Em 2012, quando os emplacamentos de automóveis bateram recorde,
foram vendidas 24 mil unidades do Focus, que ficou em 30º lugar no ranking dos 50
automóveis mais vendidos compilado pela Federação Nacional de Distribuição de

Veículos Automotores (Fenabrave). Em 2017, foram apenas 6,1 mil unidades,
deixando o carro na 50ª posição.
No acumulado de janeiro a agosto de 2018, foram apenas 3,1 mil unidades vendidas
e o carro não aparece nem entre os 50 mais vendidos. Em igual período do ano
passado, foram 3,8 mil unidades vendidas.
A Ford garantiu que a decisão de encerrar a produção do Focus não é um primeiro
passo para fechar a fábrica da Argentina ou deixar de produzir na América do Sul.
Segundo a empresa, trata-se apenas de uma resposta aos resultados das vendas em
um segmento específico. O Focus é produzido na Argentina e vendido no Brasil desde
2000.
Salão de Paris tem Renault Kwid elétrico e carro de R$ 23 milhões
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Enquanto a Renault planeja um carro elétrico de apelo popular, a Bugatti exibe um
superesportivo que custa mais de R$ 20 milhões. Há espaço para todos no Salão do
Automóvel de Paris.
A edição 2018 celebra os 120 anos do evento, que ao longo da história foi palco para
a apresentação dos clássicos Citroën DS (1955), Porsche 911 Turbo (1974) e Ferrari
Testarossa (1984), entre outros.
O destaque da Renault em 2018 é o conceito K-EZ, que mostra como será a futura
versão elétrica do Kwid, compacto que, na versão flex, custa a partir de R$ 32,5 mil
no Brasil.
O compacto foi apresentado pelo brasileiro Carlos Ghosn, presidente-executivo da
montadora. Ele confirma que o modelo antecipa uma linha de veículos elétricos com
preços mais em conta, que será lançada a partir de 2020.
O Kwid elétrico conceitual pode percorrer até 250 quilômetros com uma carga
completa de suas baterias, de acordo com a montadora francesa. No outro extremo
está o Bugatti Divo, um superesportivo de produção limitada e preço sugerido de 5
milhões de euros (R$ 23,3 milhões). Apenas 40 unidades serão montadas.
Com motor 8.0 W16 de 1.500 cavalos e velocidade máxima de 380 km/h, o novo
Bugatti tem a mesma base do Chiron. Há um sistema de refrigeração especial para os
freios e um enorme aerofólio na traseira, para manter o carro controlável e no chão.
O nome homenageia o piloto Albert Divo (1895-1966), que venceu a prova italiana
Targa Fiorio, em 1928 e 1929 pilotando um carro da marca francesa. Hoje, a Bugatti
faz parte do grupo Volkswagen. O Salão do Automóvel de Paris 2018 fica aberto ao
público entre os dias 4 e 14 de outubro.
Mais caro, veículo elétrico desafia lucro de montadoras
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 01-10-2018)
'Mobilidade limpa é como comida orgânica é mais cara', disse presidente da
Peugeot
Carros elétricos estão prontos para chegar em massa aos salões do automóvel
europeus após anos de lançamentos conceituais e bilhões investidos por parte das
montadoras e dos fornecedores. Agora vem a parte difícil: vendê-los com lucro.

Os modelos movidos a bateria lançados no salão do automóvel de Paris, como o DS3
(PSA Group) e o Crossback (Mercedes), vão corroer a lucratividade, reconhecem os
executivos do setor.
Há ainda a preocupações de que o impacto seja pior, já que os consumidores resistem
a pagar mais por veículos elétricos, forçando as montadoras a vender esses modelos
com margens de lucro menores para atingir as metas de emissões de poluentes.

A Renault apresentou o modelo K-ZE durante a feira de automóveis de Paris; e afirmou
que lançará versões híbridas do Clio e Megane - Benoit Tessier/Reuters
"O que todo mundo precisa perceber é que a mobilidade limpa é como comida orgânica
—é mais cara", disse Carlos Tavares, presidente-executivo da Peugeot, Citroen e da
Opel, fabricante da PSA.
No final de setembro, a BMW divulgou redução no lucro, responsabilizado em parte
o custo com modelos elétricos, além do aperto nas regras de emissão de poluentes
com o novo padrão mundial Harmonized Light Vehicle Test; e o aumento das tarifas
com as novas taxas de importação impostas pelo governo de Donald Trump. Esse foi
"um primeiro sinal de alerta", disse Tavares.
A introdução do WLTP forçou algumas montadoras a reterem a venda de modelos que
não estão em conformidade, levando-as a dar descontos em outros modelos para
manter sua participação de mercado.
"Ou aceitamos pagar mais por uma mobilidade limpa, ou colocamos em risco a
indústria automobilística europeia".
Durante a feira que acontece essa semana em Paris, a Renault apresentou o modelo
K-ZE, que começará a ser vendido na China em 2019.
Além do novo modelo, o brasileiro e presidente-executivo do Groupe Renault, Carlos
Ghosn, anunciou a criação de opções híbridas de veículos populares até 2020. Nos
próximos anos, o grupo francês deve lançar versões elétricas e híbridas (eletricidade
e combustível) dos modelos mais vendidos da marca, como Clio, Megane e Captur.
Nos últimos meses uma série de veículos elétricos foram lançados por marcas como
Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Volvo Cars e Jaguar Land Rover.
O lançamento mais recente da Mercedes, anunciado em Estocolmo, foi o EQC, seu
primeiro carro totalmente elétrico. O utilitário esportivo (SUV) possui com 450
quilômetros de autonomia.
A Daimler, fabricante da Mercedez, pretende ter dez modelos elétricos até 2022,
segundo afirmou o presidente-executivo da montadora, Dieter Zetsche. A expectativa
da montadora é que os elétricos respondam por até 25% de suas vendas até 2025.
No final de setembro, a Audi também anunciou o lançamento do utilitário esportivo
elétrico UV Audi e-tron. A montadora destacou o um acordo com a Amazon para
instalação de sistemas domésticos para recarga dos veículos. A Amazon entregará o
hardware e contratará eletricistas para instalar os sistemas por meio da operação
Amazon Home Services.

"Eu quero que a Audi seja a vendedora número um de carros elétricos na América no
longo prazo", afirmou o presidente da Audi na América, Scott Keogh. As marcas
disputam o mercado atualmente, atualmente dominado pela Tesla, fundada pelo
polêmico executivo Elon Musk.
Nesta segunda-feira (1º), após ser repreendido por autoridades regulatórias dos EUA,
Musk deixou a presidência do conselho da montadora. A advertência foi dada por causa
das mensagens postadas pelo executivo no Twitter, no qual falava sobre fechar o
capital da Tesla.
Além das mensagens impulsivas de seu presidente-executivo, a Tesla continua
enfrentando dificuldades para produzir e entregar os carros Model 3, que são a chave
de seu futuro financeiro. Suas reservas de caixa estão baixas, e ela tem dívidas a
pagar em breve.
Especuladores ainda apostam contra a companhia nos mercados futuros, prevendo
uma queda no valor de suas ações.
CEO da GE renuncia, e ações sobem 15% no pré-mercado
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 01-10-2018)
John Flannery havia prometido deixar a companhia mais enxuta, cortando
empregos e vendendo negócios
O presidente-executivo da General Electric, John Flannery, renunciou abruptamente
nesta segunda-feira (1º), pouco mais de um ano depois de assumir o cargo, e a
empresa anunciou uma despesa de US$ 23 bilhões (R$ 92 bilhões) 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% antes do início do pregão. A ação caiu mais de
metade desde que Flannery assumiu o cargo em agosto do ano passado.

Presidente da General Eletrics, John Flannery - Reuters
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 US$ 10 bilhões (R$ 40 bilhões) 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 US$ 23 bilhões e a taxa de
depreciação do 'goodwill' provavelmente constituirá substancialmente todo esse saldo,
disse a empresa.
Musk chega a acordo com a SEC, mas problemas da Tesla não acabaram
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 01-10-2018)
Empresa continua enfrentando dificuldades para produzir e entregar os
carros Model 3
Elon Musk foi repreendido pelas autoridades regulatórias federais dos Estados Unidos,
na noite de sábado (29), e concordou em deixar a presidência do conselho da Tesla e
em ter suas comunicações monitoradas. Mas o exuberante Musk, o bilionário
presidente-executivo da Tesla, não deu sinais imediatos de que mudaria de estilo.
No domingo, horas depois de chegar a acordo com a SEC (Securities and Exchange
Commission), agência federal que regulamenta os mercados de valores mobiliários
dos Estados Unidos, para encerrar uma investigação por fraude quanto a uma
mensagem impulsiva que ele postou no Twitter em 7 de agosto, Musk enviou um email
a todos os empregados da Tesla. Ele implorou que trabalhassem com afinco, mesmo
que a mensagem tenha sido enviada no final de semana.
"Basta mais um dia de trabalho super hardcore e a vitória será nossa!", ele escreveu.
"Estamos muito perto de sair do vermelho e de provar que os agourentos estão
errados, mas para garantir esse resultado precisamos executar bem, amanhã
(domingo). Se trabalharmos com toda força amanhã, conseguiremos uma vitória
épica, além de qualquer expectativa, Vai Tesla!!!"
Apesar de todo o entusiasmo noturno de Musk, no entanto, a Tesla tem muitos
desafios a enfrentar nos próximos meses.
A empresa continua enfrentando dificuldades para produzir e entregar os carros Model
3, que são a chave de seu futuro financeiro. Suas reservas de caixa estão baixas, e
ela tem dívidas a pagar em breve.
Especuladores continuam apostando contra a companhia nos mercados futuros,
prevendo uma queda no valor de suas ações. A SEC continua a averiguar afirmações
passadas da empresa quanto a suas metas de produção, e o Departamento da Justiça
americano também está investigando o tuíte de Musk.
E Musk mesmo –que também comanda a SpaceX e a Boring– continua errático,
propenso a comportamentos imprevisíveis que muitas vezes causam problemas a suas
diversas empresas.
"Tenho a sensação de que a SEC deseja uma presença adulta na companhia", disse
Peter Henning, professor de direito na Universidade Estadual Wayne, em Detroit, e
colaborador da seção DealBook do The New York Times. "Mas será que Musk os
ouvirá?"
Nem a empresa e nem Musk divulgaram comunicados para comentar oficialmente
sobre o acordo.
Nos 10 últimos anos, desde que Musk se tornou presidente-executivo da Tesla, ele e
a companhia se tornaram praticamente sinônimos. Ele é a força vital da empresa,
determina sua direção estratégica, toma virtualmente todas as decisões importantes,
e trabalha em cada detalhe do design e da fabricação de seus produtos.
Sua intensidade e sua ética de trabalho levaram a uma onda de demissões de
executivos nos últimos anos, e o conselho da Tesla –que inclui Kinbal, o irmão de

Musk– não é especialmente independente, pelos padrões da maioria das grandes
empresas.
Os termos do acordo com a SEC planejam mudar parte disso. A Tesla terá de adicionar
dois membros independentes ao seu conselho. Musk não poderá voltar à presidência
do conselho por três anos, e este terá de criar um comitê independente para monitorar
as comunicações de Musk com investidores e com o público, o que inclui seus posts
no Twitter e em outros veículos de mídia social. Os membros do comitê especial
estarão sujeitos a avaliação e veto pela SEC.
A Tesla também deve implementar procedimentos e controles compulsórios para
supervisionar todas as comunicações de Musk com relação à companhia, em qualquer
formato, nos termos do acordo. A SEC monitorará o cumprimento dessas condições
pela empresa.
Alguns críticos do acordo deram a entender que a SEC –que em um processo judicial
aberto na quinta-feira, dois dias antes do acordo, solicitava que Musk fosse proibido
de trabalhar como executivo e de integrar o conselho de qualquer empresa de capital
aberto– foi leniente com o empreendedor.
Declarações de Jay Clayton, presidente da SEC, sobre o acordo reforçaram a impressão
de que as autoridades regulatórias estavam abrindo uma exceção para Musk, cujo
papel na Tesla é muito central.
Clayton disse que havia necessidade de buscar um equilíbrio entre a punição por violar
as leis de valores mobiliário e a capacidade e o apoio de certos indivíduos, que podem
ser importantes para o sucesso futuro da empresa.
Mas Rebecca Roiphe, professora da Escola de Direito de Nova York, disse que tirar
Musk de seu papel de liderança na empresa teria sido um erro.
"Creio que impedir que ele continuasse como presidente-executivo teria sido
desproporcional, considerando o que ele fez, e que é o fundador, maior acionista e
cérebro por trás de uma empresa inovadora", ela disse.
A SEC é uma organização regulatória civil, ela apontou, e seu objetivo é proteger os
investidores. "Embora ela compartilhe de alguns dos objetivos dos procuradores
federais, sua missão é diferente".
O furor gerado por um post de Musk no Twitter em agosto, no qual ele afirmava ter
"garantido o financiamento" para promover o fechamento do capital da montadora de
carros elétricos, com uma oferta de US$ 420 por ação, desviou as atenções das
preocupações muito reais quanto aos produtos da Tesla e o balanço da empresa.
O email de Musk aos seus subordinados foi menos otimista do que projeções anteriores
que ele fez sobre o trimestre. Desde o final de junho, ele vem insistindo em que a
Tesla apresentará lucro e fluxo de caixa positivo no terceiro e no quarto trimestres.
Mas nas últimas semanas a Tesla começou a cortar custos e suspender gastos, na
esperança de apresentar lucro agora que as vendas do Model 3 estão subindo.
Em junho, a empresa demitiu 9% de seu pessoal e recentemente deixou de oferecer
o Model 3 em determinadas cores. Também atrasou pagamentos a fornecedores. No
começo do terceiro trimestre ela devia US$ 3 bilhões a fornecedores.
"É difícil para mim acreditar que eles venham a ser lucrativos, pelos padrões
tradicionais", disse Karl Brauer, editor executivo dos boletins noticiosos Autotrader e
Kelley Blue Book, especializados em indústria automobilística. "É possível ser muito

criativo na contabilidade, em termos de como definir lucratividade e de incluir ou não
determinados custos".

Após deixar a presidência da Tesla, Elon Musk enviou um email a todos os empregados
da companhia - Chris Carlson/AP
Embora o foco de muitos analistas esteja no volume de produção do Model 3, um
indicador mais importante no momento é o volume de entregas. Ao contrário de outras
montadoras, a Tesla não fera receita simplesmente fabricando carros. Ela não registra
receita até entregá-los aos consumidores.
Empresas como a Ford Motor e a General Motors registram receitas quando enviam
carros às concessionárias.
Problemas severos em suas entregas retardariam o crescimento da receita da Tesla
mesmo que ela consiga elevar sua produção de carros, e nas últimas semanas a
companhia vem enfrentando problemas para enviar carros aos seus compradores.
A Tesla terá um anúncio de resultados decisivo a fazer dento de cerca de um mês. Os
analistas –e a SEC– estarão acompanhado cada declaração de Musk, cada post dele
no Twitter, para determinar se a governança empresarial da Tesla mudou.
Na prática, por ordem da SEC, o conselho da Tesla agora terá de servir de babá para
Musk, e garantir que ele não diga coisa alguma que cause problemas a ele ou à
empresa.
"Em geral não sou fã desse tipo de cláusula de governança", disse Jim Fisch, professor
da escola de direito da Universidade da Pensilvânia e especialista em governança
empresarial. "Mas as cláusulas impostas nesse caso parecem bastante específicas e
bem enquadradas à conduta que causa preocupação".
Honda convoca 67 mil proprietários de Fit e City para troca de airbags
02/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 01-10-2018)
Problema no equipamento de segurança foi detectado em veículos fabricados
entre 2013 e 2014
A Honda convoca proprietários dos veículos Fit e City, fabricados entre 2013 e 2014,
para recall por problema no airbag do passageiro. Ao todo, 66.915 carros precisam
trocar o equipamento.

Segundo a montadora, há um defeito no sistema que pode causar lesões graves e
morte. Isso porque foi detectado que a estrutura do insuflador pode se romper em
caso de colisão frontal e, eventualmente, causar projeção de fragmentos metálicos no
interior do veículo.
A substituição é gratuita e deverá ser realizada em qualquer concessionária autorizada
Honda, a partir da próxima segunda-feira, dia 8.
O problema foi identificado em 42.882 unidades do Honda Fit, modelo 2014,
fabricados entre março de 2013 e abril de 2014 e com chassis finais entre EZ100002
até EZ503439.
No Honda City modelo 2014, o recall deve ser feitos em veículos com chassis entre
EZ200001 até EZ216205 e EZ130001 até E130783. Os carros foram produzidos entre
abril de 2013 e junho de 2014, num total de 24.033 unidades.
O proprietário do veículo pode consultar no site da montadora a necessidade do reparo.
O agendamento pode ser efetuado pela internet ou na Central de Atendimento da
montadora, no número 0800-701-3432.
Câmbio automatizado gera recall de quase 12 mil Fiat
02/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 01-10-2018)

A possibilidade de falha no funcionamento do câmbio automatizado levou a FCA a
fazer um recall de 11.669 automóveis Fiat. A convocação envolve modelos Argo, Mobi,
Grand Siena, Weekend, Strada, Cronos, Uno e Palio equipados com esse tipo de
transmissão.
A campanha servirá para a verificação e eventual troca do sensor de seleção das
marchas. A FCA percebeu que falhas deste sensor com o veículo em movimento podem
resultar em mudança inesperada do câmbio para a posição Neutro (ponto morto),
provocando perda repentina de força e comprometendo a dirigibilidade, com risco de
colisão e danos físicos e materiais ao motorista, passageiros e terceiros.
O tempo estimado de reparo é de cerca de uma hora e a FCA pede que a visita à
concessionária seja agendada com antecedência. A consulta dos números de chassi
envolvidos e outros detalhes podem ser obtidos pelo 0800 707 1000 ou no
site www.fiat.com.br.
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Focus sairá de linha na Argentina em maio de 2019
02/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 01-10-2018)

Ford teria admitido o fim da produção do carro por causa da baixa demanda
na região
Em maio de 2019 a Ford deixará de produzir na Argentina seu carro médio Focus. A
notícia teria sido confirmada pela Ford do Brasil às revistas Autoesporte e Quatro
Rodas. O motivo é a queda de procura de hatches e sedãs médios, que perderam
espaço para os utilitários esportivos.
O carro é produzido em Pacheco, assim como a picape Ranger. A quarta geração do
Focus foi mostrada na Europa em abril, mas ficou fora dos planos para a Argentina por
causa de sua baixa demanda na região.
Embora seja montado há quase 20 anos no país vizinho, ele não resistiu à retração
nas vendas pela crise econômica do Brasil e pela migração de seus consumidores para
os SUVs. Em todo o ano de 2017 foram emplacados menos de 11 mil Focus no Brasil
na soma das versões hatch e sedã.
No acumulado até agosto as vendas brasileiras do carro totalizaram 5.340 unidades,
21,9% abaixo dos mesmo oito meses do ano passado. Em princípio não haverá
substituto para o modelo.
PSA tem novo vice-presidente financeiro para a América Latina
02/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 01-10-2018)

O Grupo PSA nomeia seu novo vice-presidente financeiro para a América Latina,
Freddy Audebeau, que assume o cargo na segunda-feira, 1º. Ele substitui Gustavo
Soloaga, designado para ocupar uma nova função na companhia na Europa. Ele se

reportará diretamente ao presidente da companhia no Brasil e América Latina, Patrice
Lucas, que também é membro do comitê executivo do grupo.
“É um grande prazer para mim poder retornar à América Latina. Os desafios continuam
grandes, mas estamos no caminho correto com nosso plano ‘Push to Pass’ para a
região. Temos uma equipe forte, um modelo de negócios cada vez mais eficiente,
satisfação dos nossos clientes em alta e, como consequência, resultados positivos por
três anos seguidos, mesmo em um contexto bastante complexo”, declarou Audebeau
em nota.
O executivo começou sua carreira no Grupo PSA em 1999, tendo ocupado diferentes
cargos ao longo de sua trajetória, todas ligadas ao controle e gestão financeira. Essa
é sua segunda passagem pela América Latina, tendo ocupado o posto de responsável
do controle de gestão da região entre 2012 e 2016.
De origem francesa, Audebeau é graduado pelo Instituto Católico de Artes e Ofícios
(Institut Catholique d’Arts et Métiers) da França.
Hyundai completa 1 milhão de veículos vendidos no Brasil
02/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 01-10-2018)

Marco vem logo depois da marca comemorar 1 milhão de unidades fabricadas no País
Após celebrar de 1 milhão de veículos produzidos no Brasil, completados no início
de agosto deste ano, agora a Hyundai comemora a venda de 1 milhão de unidades,
entre os modelos HB20 e Creta.
O feito foi realizado na última quinta-feira, 28: o carro de número 1 milhão foi um
HB20 1.6 Comfort Plus entregue para a cliente Juliana Monteiro em Mogi das Cruzes
(SP), pela concessionária HMB Nobre.
“Para a Hyundai, mais importante que a marca de 1 milhão de unidades
comercializadas no Brasil são as pessoas que confiam em nossos produtos e fazem
deles parte de suas vidas.
A Juliana já havia escolhido o HB20 dois anos atrás e trocou o carro por outro do
mesmo modelo, agora mais potente e equipado, seguindo seu planejamento pessoal,
sem saber que acabaria sendo nossa cliente de número 1 milhão no Brasil”, comenta
o presidente da Hyundai Motor Brasil, Eduardo Jin, que também entregou uma placa
homenageando a cliente pela compra do milionésimo carro da companhia feito no País.
A produção de 1 milhão de veículos feitos no Brasil pela Hyundai estabeleceu um novo
recorde pela indústria nacional ao atingir o volume em apenas cinco anos e dez meses,
incluindo HB20 e Creta.
A venda veio um pouco depois, uma vez que a empresa também exporta seus modelos
made in Brazil para Uruguai e Paraguai.

Porto Seguro passa a atuar no consórcio de veículos pesados
02/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 01-10-2018)
A Ponto Seguro entrou no segmento de consórcio de veículos pesados, incluídos aí
caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e máquinas de construção. Os planos vão
até 120 meses. As cotas oferecidas variam de R$ 150 mil a R$ 300 mil, com parcelas
iniciais de R$ 1.503.
“Depois de diversos estudos, desenvolvemos uma solução que
apresenta a oportunidade de planejamento de compra para o público
que utiliza esses veículos e máquinas”, afirma o diretor da Porto
Seguro Consórcio, William Rachid.

No caso do consórcio de pesados da Porto Seguro o consumidor pode utilizar até 30%
do valor da cota para pagamento dos lances. De acordo com dados da Associação
Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac), nos últimos três anos o número
de consorciados para a modalidade veículos pesados cresceu 33,8%.
E no acumulado até julho de 2018 a venda de novas cotas registrou alta de 26,4%
sobre os mesmos sete meses de 2017 (veja aqui). Vale dizer que a companhia atua
no segmento de consórcio para automóveis há mais de 40 anos.
Volks Greenline surge como opção em peças remanufaturadas
02/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 01-10-2018)

Itens para caminhões e ônibus têm garantia de 1 ano e geram economia de
até 40%
A Volkswagen Caminhões e Ônibus está lançando sua marca de peças
remanufaturadas Volks Greenline, inicialmente com cerca de 100 itens. A lista
inclui motores, cabeçotes, turbos, injetores de combustível, sincronizadores de
transmissão e kits de embreagem, todos vendidos à base de troca. A redução de preço
chega a 40% na comparação com uma peça nova e a garantia é de 12 meses sem
limite de quilometragem.
Outra vantagem destacada pela montadora além da redução do preço é o ganho
ambiental. Segundo a Volkswagen Caminhões e Ônibus, suas peças remanufaturadas
passam por um processo industrial de desmontagem, limpeza, reparação ou
substituição de componentes danificados e testes de qualidade.
O motor remanufaturado D08 é vendido em configurações que atendem toda a linha
de quatro e seis cilindros para caminhões e ônibus. Bloco, bielas, comando de válvulas
e virabrequim são aproveitados, mas recebem componentes novos como camisas de

cilindro, bronzinas e pistões, entre outros itens. As peças Volks Greenline são vendidas
apenas na rede autorizada. O Brasil tem 150 concessionários Volkswagen Caminhões
e Ônibus.

