
  

 

08 DE OUTUBRO DE 2018 

Segunda-feira 

 CURSOS DE OUTUBRO NO SINDIMETAL/PR 

 COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - Nº 41. ANO VII. 5 DE OUTUBRO 

DE 2018 

 RECEITA FEDERAL DIVULGA NORMA SOBRE A DIRF 2019 

 CAMEX ZERA TARIFA DE IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 INDÚSTRIA REGISTRA AVANÇO NO DIA DAS CRIANÇAS, MAS COM MARGEM 

REDUZIDA 

 EMPRESAS INVESTEM EM TECNOLOGIA PARA CUMPRIR LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 2ª FASE DO ESOCIAL PARA EMPRESAS QUE FATURAM ATÉ R$ 78 MILHÕES COMEÇA 

NA QUARTA-FEIRA 

 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA PEDE APORTES EM INFRAESTRUTURA AOS 

PRESIDENCIÁVEIS 

 CONSTRUTORAS E INDÚSTRIAS BUSCAM NOVOS NEGÓCIOS EM ENERGIA ELÉTRICA 

 NÃO HÁ MAIS ESPAÇO PARA SUBSÍDIOS PESADOS, AFIRMA PRESIDENTE DO BNDES 

 INVESTIDORES DEVEM SER CONSERVADORES COM DINHEIRO NOS PRÓXIMOS 180 

DIAS 

 BANCO MUNDIAL PROJETA CRESCIMENTO DE 1,2% PARA ECONOMIA BRASILEIRA 

ESTE ANO 

 UE MINIMIZA IMPACTO DE ELEIÇÕES NO BRASIL EM NEGOCIAÇÕES COM O 

MERCOSUL 

 APESAR DA VOLATILIDADE, VALOR DAS AÇÕES MANTÉM BOLSA DO PAÍS ATRATIVA 

 CRISE PELA QUAL PASSAMOS É POLÍTICA, ECONÔMICA E TAMBÉM ÉTICA, DIZ 

PRESIDENTE DA ALPARGATAS 

 PROJETO APROXIMA EMPRESAS A INOVAÇÃO DE UNIVERSIDADES 

 ARTIGO: O QUE ESPERAR PARA A BOLSA DE VALORES COM O SEGUNDO TURNO DAS 

ELEIÇÕES 

 SUPERÁVIT COMERCIAL EM 2018 PASSA DE US$ 54,60 BI PARA US$ 55,00 BI, 

PREVÊ FOCUS 
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 PROJEÇÃO DE ALTA DO PIB DE 2018 PASSA DE 1,35% PARA 1,34%, MOSTRA 

FOCUS DO BC 

 IPC-S SOBE 0,53% NA 1ª QUADRISSEMANA DE OUTUBRO (0,45% NO 

FECHAMENTO DE SETEMBRO) 

 DÓLAR OPERA EM QUEDA APÓS AS ELEIÇÕES E CHEGA A BATER R$ 3,70 

 PISO SALARIAL DE LOJA DE PEQUENO PORTE SERÁ MENOR EM SP 

 BENEFÍCIO PARA APOSENTADOS COM REGRA 85/95 TRAZ GANHO DE ATÉ R$ 278 

MIL 

 O MAIS ‘ELÉTRICO’ SALÃO DO AUTOMÓVEL 

 CARROS APRESENTADOS NO SALÃO DE PARIS CHEGAM AO BRASIL EM 2019 

 RENAULT VAI PRODUZIR CARRO ELÉTRICO COMPACTO E ACESSÍVEL 

 ‘ESTOU FAZENDO MINHA PARTE POR MENOS POLUIÇÃO’, DIZ TAXISTA SOBRE CARRO 

ELÉTRICO 

 IMPORTADOR DE DIESEL VISLUMBRA RETOMADA DE NEGÓCIOS APÓS LEI SOBRE 

SUBVENÇÃO 

 GARRETT MOTION É NOVA EMPRESA INDEPENDENTE SEPARADA DA HONEYWELL 

 GARRETT PREPARA FORNECEDORES PARA PRODUZIR TURBOS LEVES NO PAÍS 

 VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS E ELETRA FIRMAM PARCERIA 

 DAF COMPLETA CINCO ANOS DE OPERAÇÕES NO BRASIL 

 TOYOTA E MERCEDES-BENZ SÃO AS MARCAS AUTOMOTIVAS MAIS VALIOSAS 

 H.I.G. CAPITAL COMPRA A SOFAPE, DONA DOS FILTROS AUTOMOTIVOS TECFIL 

 ÔNIBUS VOLARE ELÉTRICO JÁ RODA EM CURITIBA 

 VENDAS DE VEÍCULOS USADOS CAEM 0,7% NO ANO 
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CÂMBIO 

EM 08/10/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,768 3,769 

Euro 4,325 4,326 
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CURSOS DE OUTUBRO NO SINDIMETAL/PR 

08/10/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

 
 

Coordenação de Relações Governamentais - nº 41. Ano VII. 5 de outubro de 
2018 

08/10/2018 – Fonte: CNI 

 
Resumo do Diário Oficial 
Presidência da República 

Câmara de Comércio Exterior 
 

Resolução nº 70, de 2 de outubro de 2018 
“Altera a lista de autopeças constante dos Anexos I e II da Resolução CAMEX 

no 116, de 18 de dezembro de 2014”.  

 
(Citada Resolução altera para 2% a alíquota ad valorem do imposto de 

importação das autopeças enquadradas nos Ex-tarifários relacionados nos Anexos 
desta Resolução, conforme Regime de Autopeças Não Produzidas).  

 

Receita Federal divulga norma sobre a Dirf 2019 

08/10/2018 – Fonte: Ministério da Fazenda  

 
DIRF 
 

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) 2019 deverá ser 
apresentada até as 23h59min59s do dia 28 de fevereiro de 2019  
 

 
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa RFB nº 1.836, de 

2018, que dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
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referente ao ano-calendário de 2018 – Dirf 2019. O objetivo é possibilitar o correto 
cumprimento dessa obrigação acessória pelos declarantes previstos na norma. 
 

As duas alterações principais relativamente aos anos anteriores são: 
 

1 - previsão de obrigatoriedade de declaração das informações referentes aos 
beneficiários de rendimentos de honorários advocatícios de sucumbência, pagos ou 

creditados aos ocupantes dos cargos de que trata o caput do art. 27 da Lei nº 13.327, 
de 2016, das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações 
públicas federais; e 

 
2 - exclusão da obrigatoriedade de apresentação da Dirf 2019 pelas pessoas jurídicas 

de que trata a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, relacionadas à organização dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A apresentação da Dirf 2019 é obrigatória para pessoas jurídicas e físicas que pagaram 

ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-calendário, por 

si ou como representantes de terceiros. 
 
A Dirf 2019 deverá ser apresentada até as 23h59min59s do dia 28 de fevereiro de 

2019 através do Programa Gerador de Declarações – PGD Dirf 2019 – de uso 
obrigatório – a ser disponibilizado pela Receita Federal em seu site na internet, a partir 

do primeiro dia útil de janeiro de 2019. 
 
A aprovação do leiaute aplicável aos campos, registros e arquivos da Dirf 2019 para 

fins de importação de dados ao PGD Dirf 2019 será divulgada por meio de Ato 
Declaratório Executivo, a ser expedido por esta Coordenação-Geral de Fiscalização 

(Cofis). 
 

Camex zera tarifa de importação de máquinas e equipamentos 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 
 

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou as tarifas de importação de vários bens 
de informática e telecomunicações e de bens de capital.  

 
Os itens beneficiados são máquinas e equipamentos industriais sem fabricação 
nacional, todos na condição de ex-tarifários. Originalmente, esses bens são tributados 

com alíquotas como 12%, 14%, 16%, 18%. 
 

Indústria registra avanço no Dia das Crianças, mas com margem reduzida 

08/10/2018 – Fonte: DCI  
 

Pressionadas por valorização do dólar e de matérias-primas, fabricantes avaliam que 
ainda não há espaço para repasse de aumento de custos, apesar do desempenho 

superior ao ano passado  
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A indústria de brinquedos terá um Dia das Crianças melhor do que no ano passado, 
mas com margens pressionadas pelos impactos do dólar e de matéria-prima. Para 

fabricantes, o mercado ainda em recuperação não permite repasse de aumento de 
custos.  

 
“Alguns de nossos insumos são referenciados por preço internacional. O mercado não 

está apto a receber qualquer tipo de aumento, então estamos absorvendo, perdendo 
um pouco de margem, mas compensando no volume”, afirma o diretor de marketing 
da Estrela, Aires Fernandes. A empresa avalia que as encomendas do Dia das Crianças 

estão de 3% a 5% melhores do que em 2017. 
 

A valorização do dólar e do barril de petróleo teve impacto direto nos preços de resinas 
termoplásticas utilizadas na fabricação de brinquedos. “O plástico teve aumento de 
mais de 20% ao longo deste ano e não conseguimos repassar tudo. Estamos 

absorvendo um pouco e isso afeta as nossas margens”, diz o gerente nacional de 
vendas da Xalingo Brinquedos, Alexandre Marques.  

 
A expectativa da fabricante é de um crescimento de 7% a 8%. “Inicialmente, 
prevíamos de 10,5% a 11% de alta, mas nos últimos dois meses sentimos uma falta 

de confiança do lojista no abastecimento. O varejo caiu nas últimas semanas”, relata.  
 

De acordo com as fabricantes, 70% das vendas do setor ocorrem entre outubro e 
dezembro, motivadas pelo Dia das Crianças e Natal. “O primeiro semestre foi difícil, 
uma série de eventos machucaram o consumo: desemprego, dólar alto e Copa do 

Mundo.  
 

Mas observamos que, em anos de maior dificuldade de orçamento, as famílias 
compram menos, mas priorizam produtos melhores nas datas especiais”, destaca 
Fernandes. Ele salienta a importância do Dia das Crianças para o calendário do setor.  

 
“O varejo usa como sinal do que vai acontecer no Natal. Investimos de forma ostensiva 

em lançamentos e divulgação.” 
 
Fernandes afirma que a Estrela sofre um pouco menos com a variação cambial, por 

contar com um portfólio de produção nacional. “Tem empresas que importam muito 
mais, até 85% de seu volume.” Ele não acredita na possibilidade de repasse de preços 

ainda esse ano. “Não há nada previsto. Se o plástico continuar disparando, vamos ter 
que rever, mas só no ano que vem.” 
 

A previsão da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) é que a 
indústria tenha crescimento total de 8% no ano de 2018.  

 
Eletroeletrônicos  

O analista de pesquisa da IDC Brasil, Wellington La Falce, aponta que o Dia das 
Crianças representa um impacto sazonal para o mercado de tablets. “É um produto 
que dá a possibilidade de menor investimento [em relação a smartphones e 

notebooks].  
 

Além disso, é uma opção de primeiro acesso à tecnologia para crianças por questão 
de segurança.” La Falce explica que os tablets tornaram-se uma tendências para 
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crianças menores, com fabricantes apostando em design e aplicativos específicos para 
determinadas faixas etárias.  
 

A previsão é de que as vendas para o 2º semestre desse ano sejam inferiores em 
relação ao mesmo período do ano passado. “É esperado um volume de vendas de 2,1 

milhões de unidades no período, um decréscimo em relação a igual intervalo de 2017, 
quando foram vendidos 2,2 milhões de tablets. Isso é explicado pelo custo”, diz o 

analista. O ticket médio atual do produto é de R$ 550, cerca de 10% mais caro do que 
no ano passado.  
 

A gerente de produtos da Positivo Tecnologia, Cinthya Correia, diz que a data reflete 
nos resultados da Positivo. “Temos notebooks com sistema de controle dos pais, em 

que é possível ter segurança contra ameaças online, e smartphones que permitem 
aplicativos educativos, de localização e entretenimento.” Cinthya vê sinais positivos 
para o consumo no Dia das Crianças, Black Friday e Natal.  

 
“O índice de Intenção de Consumo das Famílias de setembro alcançou 86,9 pontos, 

alta em relação a agosto. Na comparação anual, o aumento foi de 13,2%, ou seja, um 
dado animador, que sinaliza retomada do consumo.”  
 

Empresas investem em tecnologia para cumprir Lei de Proteção de Dados 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 

 
Adequação às novas exigências também é oportunidade de negócios para 
birôs  
 

A cerca de 16 meses da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, empresas 
começam a investir em tecnologia e treinamento para se adaptar às novas regras. 

 
O Serasa Experian aportará cerca de R$ 7 milhões para adequar softwares e processos 
internos. A companhia já segue a lei europeia sobre o tema, segundo o CEO José Luiz 

Rossi. 
 

“As legislações são bastante parecidas, salvo algumas nuances. Por isso, já estamos 
praticamente prontos”.  
 

O SPC Brasil também tem feito adaptações nos últimos meses. “Começamos a treinar 
nossas equipes já antecipando a sanção da lei”, afirma o superintendente de novos 

negócios Magno Lima. 
 
A regulação é também oportunidade de negócio para o birô, que investirá R$ 20 

milhões em uma plataforma de processamento de dados para auxiliar a adaptação de 
micro e pequenas empresas. 

 
Essas companhias não conseguem fazer grandes investimentos em tecnologia e não 
têm capacidade técnica nessa área, afirma Lima. 

 

 
Normas exigem que usuário dê consentimento para coleta, armazenagem e 

processamento de dados - Eric Baradat/AFP  
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/10/empresas-investem-em-tecnologia-para-cumprir-lei-de-protecao-de-dados.shtml


Subsidiárias de multinacionais e empresas brasileiras que compartilham 
dados com  unidades na União Europeia são as mais preparadas, afirma 
Ricardo Barretto Ferreira, do escritório Azevedo Sette. 

 
“As normas são as mesmas para todos, independentemente de atividade ou porte. 

Mas ainda falta regulamentação para detalhar as exigências”, diz. 
 

O veto presidencial à criação de uma autoridade fiscalizadora é problemático para João 
Emílio Gonçalves, gerente-executivo de política industrial da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria). 

 
”Ela teria um papel importante de disseminação de boas práticas durante a 

adaptação”. 
 

2ª fase do eSocial para empresas que faturam até R$ 78 milhões começa na 
quarta-feira 

08/10/2018 – Fonte: G1 

 
Datas de início da entrega para empresas do Simples, incluindo MEI, e o setor 
público, foram alteradas; veja o cronograma. 

 
A segunda fase do eSocial para empresas que faturam até R$ 78 milhões (exceto 

micro e pequenas e MEIS) começa nesta quarta-feira (10), informou o Ministério do 
Trabalho. 
 

O eSocial é uma ferramenta que reúne os dados trabalhistas, fiscais, previdenciários 
das empresas em uma só plataforma. Ele substitui o preenchimento e a entrega de 

formulários e declarações que até então eram enviados a órgãos diferentes como a 
Previdência, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. 
 

Nesta segunda fase de entrega, as empresas deste grupo devem informar os dados 
dos trabalhadores e seus vínculos empregatícios até 9 de janeiro de 2019. 

 
Também em janeiro, começa a terceira fase para estas companhias enviarem dados 
da folha de pagamento. 

 
Veja abaixo as fases de entrega ao eSocial para todos os grupos: 
 

1. Cadastro do empregador e tabelas; 
2. Dados dos trabalhadores e vínculo de emprego; 
3. Folha de Pagamento; 

4. Substituição da guia de contribuições previdenciárias (GFIP); 
5. Substituição da guia para recolhimento do FGTS (GFIP); 

6. Dados de segurança e saúde do trabalhador; 
 
O não envio dentro dos prazos pode gerar atraso nos recolhimentos e penalidades 

para as empresas, segundo o Ministério do Trabalho. 
 

Novas datas para MEIS e setor público 
O governo também alterou o cronograma de envio das informações para outros 

grupos. 
 
A partir de 10 de janeiro de 2019, as empresas do Simples Nacional, inclusive MEI, as 

instituições sem fins lucrativos e as pessoas físicas, que compõem o terceiro grupo, 
devem enviar informações ao sistema. Anteriormente, o início da entrega estava 

previsto para novembro. 
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Já o último grupo, formado pelos órgãos 
públicos e organizações internacionais, 
prestará suas informações ao e-Social 

somente a partir de janeiro de 2020, e não 
mais em janeiro de 2019, como previsto 

anteriormente. 
 

Entenda o eSocial 
Ainda em implantação, o sistema do governo 
está sendo adotado aos poucos, antes de 

passar a ser obrigatório para os 18 milhões 
de empregadores do país. Antes, somente 

patrões de empregados domésticos eram 
obrigados a usar o eSocial. 
 

Desde 16 de julho, empresas de médio porte 
(que faturam entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 

milhões) passaram a ter que enviar seus 
dados ao sistema, que já era obrigatório 
desde janeiro para as grandes. 

 
Já as micro e pequenas e os MEI 

(microempreendedores individuais) podem 
fazer o uso facultativo do eSocial desde julho, 
mas só serão obrigadas a partir de janeiro. 

 
Um estudo da Sage Brasil com pequenas 

empresas e escritório de contabilidade 
mostrou que 66,3% desconheciam o eSocial 
e apenas 33% ouviram falar sobre a nova 

fase de prestação de informações ao governo. 
Apenas 9% disseram estar preparados para 

usar a ferramenta. 
 
Segundo o governo, várias ações foram 

implantadas para levar informações aos 
empregadores da 2ª etapa, como uma central 

de atendimento por telefone (0800-730888).  
 
 

O governo também reformulou sua página na internet, além de fazer eventos de 
orientação pelo país.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Indústria automotiva pede aportes em infraestrutura aos presidenciáveis 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 
 

Dependência do modal rodoviário é uma das principais críticas da indústria  
 

Mais investimentos em infraestrutura é uma das demandas da indústria 

automobilística aos presidenciáveis. 
 
“Dentro das fábricas, temos produtividade comparável a de outros países. Mas nossos 

custos logísticos podem ser quatro vezes maiores”, diz Antonio Megale, presidente 
da Anfavea (associação do setor). 

 
Os fabricantes defendem o desenvolvimento de outros modais, como o fluvial e o 

ferroviário. “Mas o transporte rodoviário é o único que tem capilaridade para finalizar 
a distribuição”, afirma ele. 
 

A simplificação tributária também é defendida. “Não faz sentido eu ter dez vezes mais 
funcionários responsáveis por impostos no Brasil do que na matriz”.  

 
Propostas da indústria automobilística aos presidenciáveis 
- Continuidade do programa Rota 2030 

- Maior segurança jurídica em questões tributárias 
Faturamento 

R$ 181,47 bilhões* 
Empregos diretos* 
1,3 milhão 

Exportações 
US$ 17,9 bilhões 

Participação no PIB** 
4% 
*Dados de 2016 

**Dados de 2015 
 

Construtoras e indústrias buscam novos negócios em energia elétrica 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 
 

Diversificação de projetos no setor ganha espaço em grupos como Odebrecht 
e Camargo Corrêa  
 

Em meio ao marasmo nas obras de infraestrutura no Brasil, às incertezas políticas e à 
crise fiscal generalizada que limitou os investimentos públicos, o setor de energia 
elétrica se tornou uma das principais --e poucas-- fontes de negócios para construtoras 

e indústrias. 
 

Empresas atingidas pela Operação Lava Jato, como a Odebrecht e a Camargo Corrêa, 
estão entre elas. 
 

As companhias já atuavam no setor, principalmente construindo grandes hidrelétricas, 
e agora querem expandir sua presença a outros segmentos. 

 
"Sempre tivemos um foco na área de energia e agora reforçamos ainda mais. É um 

setor que se descolou [da situação] do restante do país", afirma Antonio Augusto 
Santos, gerente responsável pela área na Odebrecht Engenharia e Construção. 
 

Hoje, a construtora tem R$ 4 bilhões de contratos em prospecção para os próximos 
três anos no Brasil, em diferentes segmentos de energia, desde usinas solares e eólicas 

até linhas de transmissão, diz ele. 
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Na Camargo Corrêa Infra, braço criado pelo grupo para os negócios pós-Lava Jato, 
70% da carteira hoje é formada por projetos de geração e transmissão de energia. 
"[A porcentagem alta] 

 
É resultado da falta de projetos em outras áreas. É um retrato da infraestrutura hoje", 

diz Robson Campos, diretor-executivo financeiro, comercial e de novos negócios da 
empresa. 

 
"Dentro de infraestrutura, o setor de energia é o mais bem regulado e com legislação 
mais estável", afirma. 

 
No caso da Camargo Corrêa, o foco serão as linhas de transmissão e as usinas térmicas 

movidas a gás natural, que envolvem obras mais complexas (e, portanto, mais 
atrativas à empresa) do que usinas eólicas e solares. 
 

"A geração termelétrica vai continuar crescendo. A produção vai triplicar com o gás 
offshore das áreas de exploração do pré-sal, e vamos ter de fazer alguma coisa com 

esse gás", afirma Campos. 
 
Ele ressalta a importância desse tipo de usina para dar segurança energética ao país. 

As grandes usinas hidrelétricas --tipo de obra em que as duas construtoras se 
especializaram nos últimos anos-- estão em baixa no país. 

 
Com uma crescente dificuldade em aprovar o licenciamento ambiental desses 
empreendimentos, esses projetos foram praticamente abandonados nos últimos dois 

anos, e não há, no curto prazo, perspectiva de novas obras. 
 

Ainda assim, as companhias dizem que continuam de olho em oportunidades. No caso 
da Odebrecht, o segmento continua uma fonte relevante de negócios fora do Brasil, 
com obras em países como Tanzânia e Angola. 

 
Outro grande grupo que decidiu ampliar investimentos na área é a Votorantim. Suas 

atividades mais tradicionais, como mineração, produção de alumínio e cimento, ainda 
representam mais de 90% da geração de caixa. 
 

A empresa tem como meta ampliar os negócios menos expostos a variações de câmbio 
e preços de matérias-primas. 

 
Nessa estratégia, o setor elétrico é uma aposta do grupo, que firmou parceria com um 
fundo de pensão canadense, Canada Pension Plan Investment Board, para fazer, no 

longo prazo, investimentos de R$ 3 bilhões em geração, principalmente eólica. 
 

Atualmente, praticamente todo o parque da companhia vai para o mercado livre (em 
que consumidores negociam contratos de compra e venda com os geradores). 

 
O diretor-presidente da empresa, João Miranda, no entanto, manifestou interesse em 
participar de leilões no mercado regulado (em que as distribuidoras contratam a usina 

por um prazo longo). 
 

Companhias menores de infraestrutura e financeiras também migraram para o setor, 
principalmente em segmentos de comercialização no mercado livre e de geração 
distribuída (em que a energia é gerada pelo próprio consumidor), afirma Raphael 

Gomes, sócio de energia do Demarest. 
 

"São setores mais simples, que não exigem um grande esforço de operação", diz. 
 
O mercado de energia é apontado como uma área que sofreu menos com a crise 

econômica e está mais imune à transição presidencial. Isso se reflete no calendário de 
leilões. 



Apesar do ano eleitoral, o país viu uma série de contratações de novos 
empreendimentos neste ano, e ainda há a previsão de um grande certame de linhas 
de transmissão, no fim de dezembro. 

 
"Não prevejo uma mudança, uma ruptura, no futuro próximo. O setor de energia já 

tem uma regulação sólida e bem estruturada", afirma Karin Luchesi, vice-presidente 
da CPFL Soluções. 

 
O otimismo, porém, não quer dizer que o setor vive seus melhores dias, diz Gomes, 
sócio do Demarest. 

 
"No meio do marasmo, é uma marolinha", afirma. 

 
Entraves e pendências que ficam para 2019 são grandes. 
 

Um deles é o novo marco do setor elétrico, enviado ao Congresso. "O projeto é 
fundamental. Traz uma segurança maior e tende a acelerar os investimentos do setor 

privado na área de energia", diz Santos, da Odebrecht. 
 
Há também uma grave briga judicial em torno do chamado risco hidrológico, cuja 

solução é considerada prioridade. A disputa começou em 2014 e, até hoje, deixou 
quase R$ 8 bilhões de pagamentos de compra e venda de energia em aberto. 

 
O motivo são as liminares obtidas por geradoras hidrelétricas para não arcar com os 
custos provocados pelo baixo nível dos reservatórios. 

 
Isso significa que uma série de geradores de outras fontes, que tem compensado a 

baixa geração hidrelétrica, não estão recebendo pagamento. 
 

Não há mais espaço para subsídios pesados, afirma presidente do BNDES 

08/10/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

À espera de uma retomada de novos investimentos, o BNDES que será entregue ao 
próximo presidente da República não só diminuiu de tamanho e mudou de perfil como 
deve se firmar nos próximos anos como o maior formulador de projetos do País.  

 
Para o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, independentemente do candidato ao 

Palácio do Planalto que vencer as eleições, não haverá espaço para uma reviravolta 
da política de subsídios pesados usando o banco.  
 

“Isso acabou. Não há volta”, diz Oliveira ao Estadão/Broadcast em entrevista no seu 
gabinete em Brasília, onde tem despachado alguns dias da semana. Ex-ministro do 

Planejamento, Oliveira avalia que a reorientação da política do BNDES, conduzida 
durante o governo Michel Temer, “veio para ficar” porque é coerente e não há mais 

espaço no Orçamento do Tesouro Nacional para um retrocesso nessa área e nem 
mudança na Taxa de Longo Prazo (TLP), que substituiu a Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP) na correção dos empréstimos do banco. Oliveira diz também que o ambiente 

de taxa de juros mais baixa diminuiu a potência de uso de taxas subsidiadas como 
ocorreu no passado. 

  
“Uma coisa é subsidiar com uma taxa de juros de 15% e aí dar subsídio para baixar 
para 9%, 7% ou como se chegou a fazer a 2,5%. Outra coisa é fazer com taxa de 

6,5%. Vai baixar para zero?”, pondera. Segundo ele, um projeto que não é viável com 
uma taxa de 6,5% precisa ser melhor avaliado.  

 
Símbolo máximo da política de estímulo a grandes empresas com taxas subsidiadas 
pelo Tesouro que marcou o governo do PT, o BNDES desde 2016 passou por uma 

recauchutagem com a criação da TLP, a aceleração da devolução dos empréstimos 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/nao-ha-mais-espaco-para-subsidios-pesados-afirma-presidente-do-bndes/


bilionários do Tesouro que bancaram anos de financiamento barato para setores 
específicos.  
 

Empréstimos  
Do pico de 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de desembolsos em 2014, o BNDES 

deve fechar este ano com 1% em empréstimos. A reorientação também alterou o perfil 
de empresas financiadas.  

 
A previsão é que ao final de 2018 os desembolsos para as micro e pequenas empresas 
feche em 49% do volume de financiamento do banco e 41% para infraestrutura. No 

auge, entre 2012 e 2013, o financiamento para as micro e pequenas empresas não 
passava de 20% e só começou a subir em 2016 com a nova orientação. Esse é o perfil 

que o banco dever seguir para frente, na avaliação de Oliveira  
 
O presidente do BNDES lembra que antes havia uma concentração de recursos em 

grandes projetos e aplicações em empresas que tinham acesso ao mercado de capitais 
e que acabavam fazendo “arbitragem” no mercado com o dinheiro do BNDES: “Pegava 

o dinheiro barato e aplicava no mercado ganhando com a diferença de mercado.”  
 
Projeção  

Pelas projeções do banco, a estimativa é de um total de R$ 1 trilhão de investimentos 
entre 2018 e 2021 – valor que não tinha sido alcançado desde 2014. Ele admite que 

a baixa demanda, após quatro anos de recessão, é o grande nó do banco. Ele avalia 
que após as eleições o investimento volta se houver uma agenda econômica que 
alimente a confiança.  

 
Até o fim do ano, o banco também deve aumentar a venda prevista de ativos de R$ 

10 bilhões para R$ 12 bilhões 
 

Investidores devem ser conservadores com dinheiro nos próximos 180 dias 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 
 

Incerteza típica do período eleitoral tende a se estender durante o início do 
próximo governo  
 

A incerteza política que traz risco aos investimentos deve se estender por um prazo 

maior do que o da disputa eleitoral. 
 

O período tende a chegar a 180 dias, que compreendem a transição e os cem primeiros 
dias do novo governo, quando o mercado financeiro oferece uma trégua para que o 
eleito comece a trabalhar promessas de campanha. 

 
Nos próximos meses, portanto, a recomendação de planejadores financeiros e 

especialistas em finanças é manter as economias em investimentos seguros e que 
possam ser resgatados a qualquer momento. 
 

A volatilidade do mercado financeiro, que pode levar a perdas em investimentos mais 
arriscados, vem das dificuldades que economistas anteveem ao país caso não sejam 

aprovadas as reformas que consideram necessárias para o equilíbrio das contas 
públicas e a retomada do crescimento. 

 
Por isso, a grande ambição do mercado financeiro com esta eleição é encontrar 
políticos dispostos a continuar reformas iniciadas pelo governo Michel Temer, parte 

delas interrompida porque o presidente gastou seu capital político para barrar 
investigações contra ele no Congresso. 

 
Passou a reforma trabalhista, mas a da Previdência travou no Congresso. O mercado 
conta ainda com as reformas tributária e política. 
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“Continua urgente a necessidade de se fazer reformas da Previdência, política e fiscal. 
Tem muita coisa na agenda”, diz Cesar Caselani, professor de finanças da EAESP/FGV 
(Escola de Administração de Empresas de São Paulo). 

 
O analista-chefe da XP Investimentos, Karel Luketic, diz que inicialmente investidores 

devem observar como será a formação da equipe econômica, a negociação de apoio 
no Congresso e os temas que serão pautados. 

 
“Passada a eleição, o primeiro movimento do mercado é dar o benefício da dúvida”, 
afirma Luketic. 

 
Na semana passada, as principais casas de investimento passaram a atualizar suas 

estimativas para o mercado após a corrida eleitoral, projetando espaço para a Bolsa 
brasileira encostar em 95 mil pontos em caso de vitória de Jair Bolsonaro (PSL).  
 

O patamar representaria uma alta de cerca de 20% do atual nível do Ibovespa. Na 
sexta-feira (5), o principal índice acionário do país terminou a 82.321 pontos, 

retomando níveis que não eram vistos desde maio. 
 
A alta foi impulsionada pela disparada de ações de empresas estatais, que se 

beneficiaram de uma visão otimista do mercado financeiro com os sinais de 
comprometimento do capitão reformado com propostas econômicas de viés liberal. 

 
Luis Stuhlberger, um dos mais respeitados investidores do país por sua gestão do 
Fundo Verde, elevou as aplicações em Bolsa no mês passado e afirmou, em relatório 

a clientes, que as altas recentes da Bolsa indicam que o excesso de pessimismo já 
desapareceu do mercado. 

 
“Daqui por diante desenvolvimentos otimistas nos preços de ativos precisam de uma 
confluência de cenário externo mais positivo e resolução da eleição de fato, com 

sinalizações positivas em termos de equipe e execução de uma boa agenda fiscal e de 
reformas”, escreveu Stuhlberger. 

 
Em relatório, a XP recomendou aplicações de curto prazo em ações de empresas que 
poderiam se beneficiar com a vitória do deputado, entre elas Cemig, Petrobras e Banco 

do Brasil, apesar de estimar volatilidade para o mercado. 
 

Especialistas alertam, porém, que empresas públicas têm suas vulnerabilidades.  
 
“A sucessão em qualquer companhia preocupa investidores. Todo período de transição 

de gestão é turbulento. Em estatais isso se amplifica, porque há o risco de 
descontinuidade. A probabilidade de rupturas extremas pode levar estatais para rumos 

muito diferentes do que os analistas imaginaram em suas contas iniciais”, diz Giacomo 
Diniz, professor de finanças do Ibmec/SP. 

 
Apesar das projeções otimistas para o mercado em geral, especialistas desaconselham 
que investidores entrem em aplicações arriscadas neste momento. 

 
“Euforia de curto prazo não resolve a vida de ninguém. São precisos vários meses para 

se falar em tendência de mercado”, afirma Caselani, da FGV. 
 
Ele lembra que a expectativa é que a taxa Selic, atualmente na mínima histórica de 

6,5% ao ano, volte a subir ainda já em 2018. Por isso, a melhor estratégia é manter 
investimentos pós-fixados, que seguem a taxa de juros, como o Tesouro Selic. 

 
Assim, o investidor consegue se beneficiar da alta dos juros. Títulos prefixados, por 
outro lado, além de não capturarem a alta nos juros, sofrem com oscilações de 

mercado no curto prazo. 
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Juliana Inhasz, professora de economia do Insper, faz a mesma sugestão. “Não é uma 
recomendação arrojada porque o ambiente pede cautela. É uma saída muito 
conservadora para que a gente guarde onde tem mais segurança e liquidez maior”, 

diz. 
 

Manter aplicações em investimentos que possam ser resgatados a qualquer momento 
facilita também a mudança de posição quando o cenário doméstico estiver mais claro. 

Assim o pequeno investidor terá mais condições de buscar opções de investimentos 
mais arriscadas na hora que for mais apropriada. 
 

“Quem tem dinheiro na poupança fica na poupança. Uma opção é título público pós-
fixado e com liquidez para poder se movimentar”, diz José Luiz Masini, planejador 

financeiro pela Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros). 
 
Há ainda a preocupação de analistas com o cenário externo, que não deve sair do 

radar de investidores mesmo em períodos em que as atenções acabam centradas em 
temas domésticos. 

 
Enquanto o mercado local se beneficiava de uma euforia pré-eleitoral na reta final, o 
exterior balançava com uma alta repentina nos juros de longo prazo da dívida 

americana. 
 

As Treasuries (títulos de dívida dos Estados Unidos) saltaram para acima de 3,20% na 
sexta, de volta aos níveis de 2011. 
 

A escalada das taxas na semana foi impulsionada por dados econômicos fortes nos 
EUA. O mercado de trabalho americano vive um momento próximo ao pleno emprego, 

o que acende o alerta para pressões inflacionárias e um aperto mais intenso na política 
monetária do país. 
 

A disparada das Treasuries derrubou as Bolsas americanas e fez investidores 
estrangeiros passarem a prever altas adicionais na taxa de juros pelo Fed (Federal 

Reserve, o banco central dos EUA), que hoje está no intervalo  
de 2% a 2,25%. 
 

Alta nos juros americanos tende a reduzir a entrada de investidores estrangeiros, que 
escolhem a dívida americana, considerada mais segura, em vez de aplicações em 

países emergentes, vistos como mais arriscados. 
 
“Não só fatores internos vão fazer diferença nesses próximos meses. Quando o 

mercado financeiro der uma trégua para nosso próximo presidente, os fatores externos 
vão trazer impacto no mercado doméstico”, diz Masini. 

 
“São fatores que não são controláveis. Estamos a reboque da guerra comercial e do 

aumento dos juros nos Estados Unidos.” 
 

 
 Tesouro Selic 
 Rende diariamente valor correspondente a 100% da taxa Selic; há cobrança de 

Imposto de Renda 
 5,17% 

Foi quanto rendeu nos últimos 12 meses* 

 Poupança 
 Pelo conforto para o pequeno investidor, que conhece o funcionamento do 

produto; com a Selic abaixo de 8,50% ao ano, rende 70% da taxa de juro mais 
a TR 

 4,84% 

Foi quanto rendeu nos últimos 12 meses 
 CDBs  



Os grandes bancos costumam pagar 80% do CDI, o que torna o produto pouco 
competitivo quando comparado com outros investimentos 
Os CDBs de bancos pequenos rendem mais, mas normalmente não podem ser 

vendidos antes do vencimento 
Há cobrança de Imposto de Renda 

Quanto rendeu nos últimos 12 meses 
4,10% 

CDB que remunera 80% do CDI* 
5,43% 
CDB que remunera 105% do CDI* 

*Líquido de Imposto de Renda  
Fontes: Banco Central e planejadores financeiros 

 

Banco Mundial projeta crescimento de 1,2% para economia brasileira este 

ano 

08/10/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 05-10-2018) 
 

O Banco Mundial revisou para baixo as expectativas de crescimento econômico para a 
América Latina e Caribe em 2018 e 2019. Relatório lançado na sexta-feira (5), em 
Washington D.C., calcula um crescimento de 0,6% para este ano e 1,6% para o 

próximo. 
 

Para o Brasil, espera-se crescimento de 1,2% em 2018 e 2,2% em 2019. Apesar de 
positivos, os números mostram uma desaceleração que impacta a economia da 
América do Sul como um todo. O subcontinente deve ter contração de 0,1% em 2018 

e crescimento de 1,2% em 2019. 
 

Venezuela 
Além do desempenho brasileiro, também preocupa a instabilidade de mercado iniciada 
em abril na Argentina; a situação da Venezuela; e a piora do cenário econômico 

internacional como um todo. 
 

Mas há também fatores externos relativamente favoráveis à região da América Latina 
e Caribe, segundo o estudo. Entre eles, estão o crescimento robusto nos Estados 
Unidos e na China e a recuperação no preço das matérias-primas. 

 
O relatório, lançado pelo economista-chefe do Banco Mundial para a região, ainda 

destaca o impacto dos desastres naturais sobre as economias locais, especialmente as 
do Caribe. 
 

Furacões como o Irma, que passou por vários países caribenhos há pouco mais de um 
ano, são capazes de causar grandes perdas. Por isso, é importante preparar todas as 

economias para os próximos eventos extremos. A boa notícia é que a região está mais 
bem preparada do que no passado, segundo o organismo internacional. 

 
Entre as ferramentas que ajudam a gerenciar o risco de desastres, estão os seguros 
climáticos.  

 
Eles podem fornecer fundos com disponibilidade imediata para recuperar o país 

afetado por terremotos ou furacões. Um exemplo é o Bônus Catastrófico da Aliança do 
Pacífico, criado contra catástrofes como terremotos, algo inconcebível até há pouco 
tempo. 

 
Contudo, contra esses e outros riscos, o relatório enfatiza: a solução é fortalecer 

instituições e mercados para ajudar os países a se recuperarem mais rapidamente. 
 
 

 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/banco-mundial-projeta-crescimento-1-2-economia-b
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/banco-mundial-projeta-crescimento-1-2-economia-b
https://news.un.org/pt/story/2018/10/1641532


UE minimiza impacto de eleições no Brasil em negociações com o Mercosul 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-10-2018) 
 

Próxima rodada de negociações entre os blocos pode ocorrer antes da posse 
do novo presidente  
 

A eleição presidencial no Brasil, um dos países do Mercosul que busca um acordo 
comercial com a União Europeia, não representa, neste momento, uma preocupação 
para os europeus, que desejam assinar um pacto até o final do ano. 

 
Vários líderes europeus, que discutiram na sexta-feira (5) em Innsbruck (Áustria) as 

negociações em curso da UE, minimizaram o impacto da eleição presidencial brasileira 
nas negociações, quase 20 anos após seu início. 

 
"Eu não acredito a eleição seja algo que coloque em risco todo o processo, porque, de 
qualquer maneira, a chegada de um novo governo acontecerá [depois do] final do 

ano", apontou a comissária europeia para o Comércio, Cecilia Malmström, ao final de 
uma reunião de ministros europeus. 

 
A chegada do protecionista Donald Trump à Casa Branca, assim como a eleição de 
Mauricio Macri na Argentina e a posse de Michel Temer após o impeachment de Dilma 

Rousseff, foram percebidos como uma janela de oportunidade para impulsionar e 
concluir uma negociação comercial iniciada em 1999 e que permaneceu suspensa 

entre 2004 e 2010. 
 
No entanto, quase dois anos depois, com vários prazos perdidos, a situação em ambos 

os blocos mudou: a Argentina atravessa turbulências financeiras e a UE alcançou uma 
frágil trégua comercial com Trump, ao mesmo tempo em que negocia um divórcio com 

o Reino Unido e vê um boom de forças eurocéticas em vários países-membros. 
 
Agora os olhos estão voltados para as polarizadas eleições no Brasil, nas quais as 

pesquisas dão vantagem ao candidato de direita Jair Bolsonaro (PSL), seguido pelo 
petista Fernando Haddad, no primeiro turno neste domingo (7). 

 
"O Mercosul não é o principal desafio das eleições no Brasil", afirmou o ministro das 
Relações Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, preocupado com as declarações 

de Bolsonaro. 
 

"Espero que o Brasil continue sendo uma grande democracia", acrescentou. 
 
O programa do deputado, muitas vezes chamado de "Trump brasileiro", prevê 

privilegiar acordos bilaterais, uma visão que se choca com as negociações multilaterais 
entre a UE e o Mercosul, ao mesmo tempo que louva democracias como a Itália, cujo 

governo antissistema gera tensão com Bruxelas. 
 
Por sua parte, Haddad, candidato do PT, à esquerda, no lugar do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, disse que a sua intenção, se chegar ao poder, é "ajustar" os 
termos do acordo comercial com a UE. 

 
Enquanto aguarda o resultado das eleições, que significará a chegada de um novo 

presidente ao Palácio da Alvorada, em janeiro de 2019, os europeus defendem a 
continuação das negociações. 
 

De acordo com Malmström, o acordo está muito próximo, embora ainda existam 
questões difíceis para resolver. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/ue-minimiza-impacto-de-eleicoes-no-brasil-em-negociacoes-com-o-mercosul.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2018/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/bc-da-argentina-preveem-inflacao-mais-alta-em-meio-a-crise-economica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/em-novo-acordo-nafta-trump-prepara-terreno-para-guerra-comercial-com-a-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/desuniao-pode-nos-custar-o-brexit-alerta-may.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/desuniao-pode-nos-custar-o-brexit-alerta-may.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/desuniao-pode-nos-custar-o-brexit-alerta-may.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/candidatos-a-presidencia-propoem-guinada-drastica-na-politica-externa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/mercosul-e-ue-voltam-a-negociar-sem-grandes-expectativas.shtml


Impacto 
A última rodada de negociações em setembro entre a UE e o Mercosul (Uruguai, 
Argentina, Brasil e Paraguai) estagnou novamente em questões como a proteção das 

indicações geográficas de uma série de produtos europeus e no ritmo de liberalização 
do mercado de autopeças do Mercosul, entre outros. 

 
Além dos entraves concretos, fontes europeias criticam que a Comissão Europeia, que 

negocia em nome dos 28 países europeus, enfrenta não um bloco, mas  quatro países. 
E, nos últimos meses, as críticas sobre a falta de progresso apontaram para o Brasil. 
 

A próxima rodada de negociações pode acontecer em novembro, segundo disse uma 
pessoa do bloco sul-americano, após reuniões de coordenação das equipes de 

negociação de seus quatro países-membros em meados de outubro.  
 
"Eu gostaria de ter chegado a um acordo antes, não estar nesta situação de eleição e 

nesta situação um pouco difícil na Argentina no plano econômico", disse na sexta-feira 
(5) o ministro das Relações Exteriores belga, Didier Reynders, que defende a 

continuação das negociações. 
 
Reynders reconheceu que qualquer eleição sempre tem impacto. As discussões já 

estavam em ponto morto de 2004 a 2010, durante os governos de Lula e de Néstor e 
Cristina Kirchner na Argentina. 

 

Apesar da volatilidade, valor das ações mantém Bolsa do país atrativa 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Portfólio deve ter papéis de empresas domésticas, como estatais, equilibrado 

com exportadoras  
 

Apesar da acelerada da Bolsa brasileira desde meados do ano, especialistas apontam 
que muitas ações ainda são negociadas abaixo da média e que sobretudo papéis de 

estatais estão baratos. 
 

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, acumula alta de 7,8% no 
ano. Fechou a semana em 82 mil pontos —distante da máxima de 87.652 de fevereiro. 
Ou seja, para analistas, pode haver espaço para crescer mais. 

 
Em dólar, medida importante para investidores estrangeiros, os números são ainda 

mais atrativos. Como a Bolsa registra queda de 8% no ano na moeda americana, 
haveria ainda mais espaço para uma potencial valorização. 
 

Segundo Luiz Ribeiro, de Asset Management do Deutsche Bank, o movimento da Bolsa 
em dólar está em linha com outros emergentes. Ele observa que a relação P/L —preço 

por ação dividido pelo lucro por ação, indicador comum para medir quão barato ou 
caro é um papel— está em cerca de 11 vezes. “Chegamos a 8 vezes na crise de 2008 
e fomos a 14 vezes em 2010. Hoje, estamos no meio do caminho”, afirma. 

 
Em relatório, o banco suíço UBS destaca que o real cai cerca de 17% ante o dólar no 

ano, mas a Bolsa sobe na moeda local. Segundo a instituição, essa desconexão só 
aconteceu duas vezes nas duas últimas décadas: em 2002, ano da primeira eleição de 

Lula à Presidência, e em 2015, quando foi aberto o processo de impeachment de Dilma 
Rousseff. 
 

O UBS diz, porém, que 2018 é diferente porque commodities, que representam um 
terço do Ibovespa, têm fortes ganhos e a estimativa de valor das ações está 

relativamente baixa em boa parte dos setores. De acordo com o banco, a maioria dos 
segmentos está negociando barato em relação a suas médias históricas.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/apesar-da-volatilidade-valor-das-acoes-mantem-bolsa-do-pais-atrativa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/dolar-avanca-e-bolsa-cai-apos-dois-dias-de-euforia-com-pesquisas-eleitorais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/dolar-e-bolsa-recuam-no-ultimo-pregao-antes-do-1o-turno-da-eleicao.shtml


“Olhar para o preço de uma ação é medir expectativas, imaginar o que pode gerar de 
dinheiro no futuro e trazer a valor presente embutindo o risco. Isso é ‘valuation’. 
Quanto mais previsível for a empresa, o mercado e a economia, mais fácil de fazer 

essa conta”, explica Giacomo Diniz, professor de finanças do Ibmec/SP. 
 

“Agora, veja o Brasil: temos problema de déficit fiscal, crescimento mínimo e 
desemprego alto. Sem o ambiente político já daria para entender por que a Bolsa está 

mais barata. Mas o investidor paga menos por algo mais incerto.” 
 
Frederico Sampaio, diretor de investimentos da Franklin Templeton no Brasil, destaca 

que, apesar da esperada volatilidade do mercado no período pré-eleitoral, o valuation 
da Bolsa é um ponto positivo.  

 
A Franklin Templeton considera atrativo um patamar de preço/lucro em 11,5 vezes, o 
que os levam a afirmar que acreditam haver mais espaço para valorizações futuras do 

que o inverso. 
 

Ações de estatais podem ser especialmente suscetíveis a esses movimentos. “Elas têm 
um beta [índice de volatilidade relativa] alto. Se a Bolsa vai bem, elas tendem a ir 
melhor ainda. Mas, como são mais alavancadas, também sofrem mais se ela cai”, diz 

Ribeiro, do Deutsche Bank. 
 

Levantamento de Einar Rivero, da Economatica, mostra que o P/L do Banco do Brasil, 
por exemplo, está em 8,41, e o do BB Seguridade, em 12,7. 
 

André Pimentel, diretor de investimentos da Mirae Asset no Brasil, vê um upside 
(potencial de valorização) para o Banco do Brasil de 20%, e para a Petrobras, de 10%. 

“Mas, como são empresas públicas, há sempre o receio sobre ingerência política e 
manutenção da governança”, pondera. 
 

Apesar de boa parte do bom humor na Bolsa nos últimos dias ter sido ditado por 
expectativas eleitorais no Brasil, analistas ressaltam que um fator crucial de 

precificação das ações é o cenário externo. 
 
A gestora Dahlia Capital se diz cautelosamente otimista. Lá fora, a equipe monitora a 

política monetária nos Estados Unidos, a economia chinesa e os riscos geopolíticos. 
Por aqui, reforça que, com a recessão, as empresas brasileiras limparam seus balanços 

e estão bem posicionadas. 
 
“Acreditamos que o país pode entrar num momento positivo. Dependendo do cenário 

eleitoral, faria sentido uma carteira de empresas mais domésticas, inclusive estatais. 
Mas, como existem riscos, é preciso olhar também para papéis que compensem 

possíveis riscos locais”, diz Sara Delfim, sócia-fundadora da Dahlia.  
 

Nesse sentido, ela explica, entram no portfólio empresas expostas ao setor externo 
via exportação, como companhias de papel e celulose, que se beneficiam da alta dólar. 
 

Crise pela qual passamos é política, econômica e também ética, diz 

presidente da Alpargatas 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Márcio Utsch diz que Previdência é reforma inevitável e espera um presidente 

atento a saneamento, tecnologia e educação  
 

Ao escolher em quem vai votar para a Presidência do Brasil neste ano, Márcio Utsch, 

o presidente da Alpargatas, não está preocupado se o candidato prometeu reformar a 
Previdência. Para ele, a escolha deve estar pautada em projetos de longo prazo, como 
educação, saneamento e infraestrutura. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/crise-pela-qual-passamos-e-politica-economica-e-tambem-etica-diz-presidente-da-alpargatas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/crise-pela-qual-passamos-e-politica-economica-e-tambem-etica-diz-presidente-da-alpargatas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/alpargatas-vende-topper-na-argentina-para-wizard-martins-por-r-100-mi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2018/


"Eu não votaria no candidato que vai fazer ou não vai fazer reforma da Previdência. 
Qualquer um vai ter de lidar com esse problema", diz. 
 

A indefinição em torno do cenário eleitoral que suspendeu os investimentos é um 
problema que não vai passar após a eleição, diz Utsch. 

 
A dúvida vai apenas se modificar. "Seja lá quem for o candidato, para reduzir essa 

outra inércia que será gerada a partir da eleição, deverá vir a público e declarar com 
clareza o que vai fazer." 
 

Esse clima de indefinição afeta a Bolsa. Ele também afeta consumo ou não faz 
diferença? Se você tem a dúvida sobre quem vai ganhar, você vai deixar de comprar 

um chinelo? Não, porque chinelo é barato. Essa aposta não é radical. 
Mas, se for para comprar uma casa, é diferente porque a dúvida paralisa as apostas 
mais radicais. 

 
Esse alto risco então explica um pouco o fato de as empresas terem 

paralisado investimento?Se forem apostas radicais, explica. Investir é fazer uma 
aposta. Um fator muito importante para a gente é o preço do petróleo e o preço de 
câmbio. Na Alpargatas nós consumimos muito insumos oriundos do petróleo. 

 
Frio no hemisfério Norte com mais uso de calefação, a questão entre Irã e EUA são 

pressões que elevam o preço. E tem o câmbio, que está na faixa de R$ 4. Isso traz 
dúvida, mas eu não posso parar de produzir. Não sei se o câmbio vai ser R$ 6 ou R$ 
3,50. O câmbio tem variação grande de acordo com as políticas econômicas e com 

quem vai ser eleito. 
 

E dá para aumentar preço nesse cenário?E eu pergunto se dá para ter prejuízo. 
Se não se pode aumentar preço, o que é uma possibilidade, se pode mexer no mix de 
produtos, no sistema de produção ou fazer alguma coisa, porque a produção não pode 

parar. 
 

O sr. já estão pensando nessas alternativas? Claro. Temos uma área com gente 
só fazendo isso o tempo todo. Tem produto que consome menos borracha. Temos uma 
turma preparada para desenhar e colocar produtos em evolução. 

 
O sr. está há 21 anos na Alpargatas e como presidente há 15, pegou vários 

governos e acionistas. Comparando o período atual com outros de 
indefinição, há peculiaridades? A população vai se conscientizando do ponto de 
vista político e isso leva a outra consciência social mais importante. As coisas são 

evolutivas. 
 

Na época do apagão, tivemos de desligar a luz. Todo o mundo aprendeu a economizar 
água na crise da seca. A crise pela qual estamos passando é política, econômica, mas 

também é ética. 
 

 

 
 

 
 
 

 
Retrato de Márcio Utsch, presidente da Alpargatas - Jardiel Carvalho/Folhapress  

 
Mas as pesquisas eleitorais mostram dois candidatos liderando, seriam eles 
o resultado de uma evolução da consciência da população sobre ética?‚Eu 

entendo o voto útil. Pode ser que as pessoas queiram um candidato que diga que vai 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/empresas-brasileiras-ja-incluem-nos-balancos-riscos-com-crise-argentina.shtml


quebrar tudo e começar de novo. E há as pessoas que, por outro lado, têm suas 
memórias afetivas. 
 

Hoje alguém comenta sobre ditadura, dívida externa, inflação? Não, porque já acabou. 
Eu não votaria em quem vai fazer ou não vai fazer reforma da Previdência. Qualquer 

um vai ter de lidar com esse problema. 
 

Então eu levaria três coisas em consideração. A primeira é educação, e leva 20 anos 
para formar uma pessoa, não apenas para se alfabetizar, mas para ter profissão e 
visão clara do mundo. 

 
A segunda seria um programa de saneamento e acesso à internet, o que é de longo 

prazo, e a terceira, um programa de infraestrutura. 
 
O sr. está em busca de um estadista? Temos um estadista hoje?‚Se temos uma 

estadista, eu ainda não achei ou não me contaram. 
 

O sr. mencionou a questão ética. A Alpargatas teve a Camargo como sócia e 
depois da Lava Jato foi para a J&F, que também teve crise ética e foi 
novamente vendida. Isso impactou as marcas? Como conseguir se 

desvencilhar da situação dos acionistas antigos?‚ 
 

Quem passou por isso não foi a Alpargatas. A Camargo Corrêa tinha aproximadamente 
44% do capital da Alpargatas, não era dona. Vendeu para a J&F, e esta, por sua vez, 
vendeu. 

 
Essas empresas tiveram problemas e ainda têm. Não tenho contato, portanto não sei 

em que estágio estão de solução. A Alpargatas não tem nenhum problema com nada 
disso. 
 

Nós temos em torno de 5.500 acionistas. A companhia é uma sociedade anônima, tem 
políticas e formas de trabalhar. A empresa tem governança própria. 

 
Hoje, nós somos a empresa mais antiga com capital aberto em Bolsa no Brasil. 
 

Essas empresas foram criadas bem depois da Alpargatas. Os lojistas, atacadistas e 
pessoas que compram nas lojas entenderam isso. 

 
Ainda na política. Essa insegurança toda tem data para acabar após o segundo 
turno seja quem for o presidente? Esse problema não passa. Ele se modifica. 

Não haverá mais a dúvida sobre quem será a pessoa eleita, mas passa outra 
dúvida: o que essa pessoa vai fazer? Vai cumprir todas aquelas promessas? 

Resolver segurança, financeiro? 
 

Dá para resolver tudo? Muito pouco provável. 
 
O que vem primeiro? Aumentar imposto, reduzir dívida? Reduzir o tamanho 

do estado ou não? 
Seja lá quem for o candidato, para reduzir essa outra inércia que será gerada a partir 

da eleição, ele deverá vir a público e declarar com clareza ou mandar um documento 
dizendo: "Terminou a eleição e está aqui o que eu vou fazer". 
 

O que o sr. achou da capa da revista The Economist sobre Jair Bolsonaro?‚ 
Achei muito pequeno o artigo para o tamanho da capa. Se você olha a capa, pensa 

que dentro tem um negócio bombástico. Mas a reportagem é pequena e tem um bando 
de coisa errada. 
 

A impressão que eu tenho é que a pessoa que escreveu torce para alguma coisa, ela 
não é isenta. Tenho a sensação de que, se a pessoa se basear naquilo que leu lá, vai 



pensar que o negócio está pior do que está. Não acho que seja exatamente como está 
colocado. É minha hipótese de interpretação. 
 

O protesto dos caminhoneiros pegou vocês de surpresa?‚Totalmente. Nossa 
frota é terceirizada, mas foi um caos. Tivemos de parar todas as fábricas. Chegou a 

um ponto que não tinha entrada de matéria-prima para produção e não tinha saída de 
produto acabado para liberar o depósito. 

 
Não tinha como levar os funcionários para trabalhar. Não tinha como transportar 
diariamente a comida do refeitório. São quatro fábricas principais e seis que a gente 

chama de satélite. Ficamos com fábrica parada 11 dias. 
 

A paralisação teve um rescaldo porque vieram a tabela do frete e o subsídio 
do diesel. O setor agrário grita muito contra a tabela do frete. E o seu 
setor?‚Também acho um absurdo. Acho que o caminhoneiro tem de ter uma 

remuneração decente, mas não tem espaço mais para tabela. 
 

O que mudou com a reforma trabalhista?‚Foi fantástico. A relação do emprego é 
muito melhor. Neste ano, depois da greve dos caminhoneiros, nós contratamos mil 
pessoas. A aposta não é mais radical. 

 
Contratamos na CLT tradicional, mas hoje ela é muito mais arejada. 

 
Eu teria feito isso antes? Com certeza não. Faria um pouco de hora extra. O índice de 
reclamação trabalhista era muito alto. Agora o sujeito tem de pagar uma parte disso. 

Tem uma responsabilidade. 
 

Projeto aproxima empresas a inovação de universidades 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Plataforma online e de eventos 100 Open Techs irá apresentar 1.500 
pesquisas a grandes companhias  
 

Uma iniciativa que conseguiu reunir 50 universidades e centros de pesquisa quer 
diminuir a distância entre a inovação desenvolvida na academia e o mercado. Com 
base em uma plataforma online e de eventos presenciais, executivos poderão conhecer 

mais de 1.500 projetos patenteados ou que buscam sua patente e foram desenvolvidos 
nessas instituições. 

 
Chamado 100 Open Techs, ele é realizado em parceria da 100 Open Startups, 
companhia que conecta grandes empresas a startups, e da Rede Inova São Paulo, que 

reúne as áreas de transferência de tecnologia de universidades do estado. Escolas de 
outras regiões se associaram a ele. 

 
Bruno Rondani, fundador da 100 Open Startups, diz que, apesar de haver muita 
inovação na academia, há barreiras que impedem que ela chegue às empresas que 

poderiam impulsionar seu desenvolvimento e sua transformação em produtos ou 
serviços. 

 
Em sua avaliação, são poucos os canais de contato entre universidades e companhias, 

o que faz a busca de tecnologias pelo setor privado ser uma tarefa árdua. "Encontrar 
coisas interessantes depende de cavar, querer muito, construir relações de longo 
prazo." 

 
Rondani explica que os centros participantes do programa, incluindo USP 

(Universidade de São Paulo), UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Uerj 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro), Instituto Butantã e Embrapa, foram 
responsáveis por definir os projetos do programa. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/projeto-aproxima-empresas-a-inovacao-de-universidades.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/empresas-investem-em-inovacao-para-evitar-desperdicios-na-distribuicao-de-agua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/campo-dribla-falta-de-internet-para-usar-tecnologia-de-dados.shtml


As tecnologias ficam disponíveis online para os 15 mil executivos de 820 empresas 
cadastrados para procurar oportunidades. 
 

Esses profissionais devem indicar, entre os projetos cadastrados, quais têm interesse 
em conhecer mais a fundo. Os cem projetos que chamarem mais a atenção terão seus 

responsáveis convidados a participar de encontro com as grandes empresas durante 
o evento Inova Campinas, na Unicamp, durante os dias 24 e 25 deste mês. 

 
Lá, serão avaliados e será feito um ranking. Rondani diz acreditar que a informação 
sobre qual tecnologia o mercado busca irá fomentar o desenvolvimento de parcerias 

e novas startups. Cientistas participantes do programa veem nele uma boa vitrine para 
suas pesquisas. 

 
O professor Marcelo Lancellotti, 42, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Unicamp, conta ter feito 15 depósitos de patentes desde 2011. 

 
Entre as inovações estão uma vacina contra o vírus da zika, que ele diz acreditar que 

precisará de ao menos cinco anos para estar pronta para comercialização, e cosméticos 
baseados em nanotecnologia. 
 

Porém ainda não houve oportunidade de licenciar o resultado das pesquisas para 
empresas. 

 

 
 
Marcelo Lancellotti, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp que 

desenvolve vacina contra o vírus da Zika - Antoninho Perri/Unicamp  
Segundo Lancellotti, há resistência do mercado em relação aos projetos desenvolvidos 

na universidade. 
 
"Os pesquisadores mais velhos talvez tivessem pouco interesse em trabalhos não 

acadêmicos. As empresas devem achar que são todos assim, precisam perceber que 
isso mudou", diz. 

 
O professor Henrique Marques de Souza, 41, do Instituto de Biologia da Unicamp, 
conseguiu apoio da empresa Tropical Melhoramento Genético para financiar sua 

pesquisa para desenvolver métodos de combate a pragas sem o uso de defensivos 
agrícolas. 

 
Isso é feito com base em técnica de silenciamento de genes. Em um dos métodos 
usados pela companhia, são inseridas em plantas moléculas que, ao serem ingeridas, 

inibem a ação de insetos, sem gerar prejuízo a outros organismos, explica. 
 

O contato com a companhia veio após publicação de um artigo científico. A participação 
em eventos pode ser mais um canal de aproximação, diz. 

 
Na avaliação de Souza, é importante que pesquisadores, universidades e empresas 
percebam os benefícios de uma relação mais próxima. 

 
Ele diz ser comum que pesquisadores saibam do potencial de sua ideia, mas não 

tenham expertise para torná-la um produto ou serviço que seja atraente para o 
mercado. Empresas podem se beneficiar aliando-se a eles. 



Artigo: O que esperar para a bolsa de valores com o segundo turno das 

eleições 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cientistas políticos e analistas qualificam esta eleição presidenciável como uma das 
mais polarizadas da história recente. Um dos candidatos, devido a sua possível equipe 
econômica, tem a simpatia do mercado financeiro, enquanto o outro provoca fortes 

receios nos grandes investidores. 
 

Considerando esta dualidade e o empate declarado em pesquisas para o segundo 
turno, seria de se imaginar que o risco refletido no mercado financeiro estivesse maior 
que a média das últimas quatro eleições. 

 
Uma medida estatística usualmente utilizada para medir o risco de ativos financeiros 

é a dispersão que os retornos apresentam em relação a sua média. Para entender 
melhor, imagine os dois ativos abaixo. 
 

 
 
Tabela 1: Exemplo para ilustrar a diferença de dispersão dos retornos entre dois ativos 

que apresentam a mesma rentabilidade média.  
 
Na Tabela 1, é possível ver que os dois ativos possuem a mesma média de 5% para 

os retornos apresentados. Entretanto, claramente o Ativo II é aquele que possui a 
maior dispersão dos retornos em relação a esta média. 

 
Para medir esta dispersão calculamos a estatística chamada desvio padrão. Esta 
estatística é comumente denominada no mercado financeiro como volatilidade. A 

volatilidade do Ativo I é de apenas 0,4%, enquanto do Ativo II é de 8,5%. 
 

Considerando que os retorno destes ativos possuem uma distribuição Normal, seria 
possível afirmar que com 95% de probabilidade o retorno do próximo período para o 
Ativo I estaria no intervalo entre – 2 vezes a volatilidade mais a média (-2*0,4%+5% 

= 4,2%), e 2 vezes a volatilidade mais a média (2*0,4%+5% = 5,8%). No caso do 
Ativo II, com a mesma probabilidade, a rentabilidade no próximo instante estaria entre 

-12% (= -2*8,5%+5%) e 22% (= 2*8,5%+5%). 
 

Portanto, o Ativo II possuiria mais risco, pois haveria uma maior incerteza na previsão 
sobre o retorno no próximo período. 
 

Voltando à eleição, vamos analisar o que poderíamos esperar para a volatilidade 
(risco) do Ibovespa, no período entre o primeiro e segundo turno, com base nos quatro 

pleitos anteriores. Adicionalmente, iremos comparar como foi o risco neste primeiro 
turno com o passado. 

https://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/10/07/o-que-esperar-para-a-bolsa-de-valores-com-o-segundo-turno-das-eleicoes/
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https://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/09/23/qual-o-impacto-da-eleicao-para-os-investidores-do-tesouro-direto/
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Tabela 2: Volatilidade apresentada antes do primeiro turno e durante o segundo turno 

nas últimas eleições presidenciáveis.  
 
Avaliando os dados de volatilidade diária (anualizada) do Ibovespa entre agosto e 

outubro, apresentados na Tabela 2, verifica-se que o risco de 23,8% ao ano em 2018 
é similar ao de 2014 e menor que a média passada de 25% ao ano. Ou seja, a 

percepção de que o risco estaria maior neste ano não se verifica. 
 
Outro dado curioso a se observar é que, tanto em 2014 quanto em 2002, a volatilidade 

no segundo turno foi significativamente maior que antes da primeira votação. Reforço 
que a eleição atual é muito mais comparável a estes dois anos, que aos de 2006 e 

2010. 
 
Logo, se acha que o mercado está volátil e difícil de prever com esta eleição, há 

grandes chances desta incerteza (risco) se elevar ainda mais a partir desta segunda-
feira com o início do segundo turno das eleições. 

 
Desta forma, recomenda-se cautela com o otimismo que a bolsa apresentou nesta 
última semana. 

 
Michael Viriato é professor de finanças do Insper e sócio fundador da Casa do 

Investidor. 
 

Superávit comercial em 2018 passa de US$ 54,60 bi para US$ 55,00 bi, prevê 
Focus 

08/10/2018 – Fonte: DCI 

 
Os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção para a balança comercial 

em 2018 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central (BC). A estimativa de 
superávit comercial passou de US$ 54,60 bilhões para US$ 55,00 bilhões. Um mês 
atrás, a previsão estava em US$ 55,00 bilhões. Para 2019, a estimativa de superávit 

foi de US$ 45,60 bilhões para US$ 46,36 bilhões, ante US$ 47,10 bilhões de um mês 
antes. 

 
Na estimativa mais recente do BC, atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) 
de duas semanas atrás, o saldo positivo de 2018 ficará em US$ 55,3 bilhões. Para 

2019, a projeção é de US$ 41,6 bilhões.  
 

No caso da conta corrente, a previsão contida no Focus para 2018 seguiu com déficit 
de US$ 18,00 bilhões, ante o resultado negativo de US$ 17,55 bilhões de quatro 
semanas antes. Para 2019, a projeção de rombo foi de US$ 30,00 bilhões para US$ 

31,35 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado para o próximo ano era de US$ 32,00 
bilhões. 

 
O BC projeta déficit em conta de US$ 14,3 bilhões em 2018 e de US$ 34,1 bilhões em 
2019. 

 
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 

Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, 
tanto em 2018 quanto em 2019.  
 

https://www.dci.com.br/economia/superavit-comercial-em-2018-passa-de-us-54-60-bi-para-us-55-00-bi-preve-focus-1.747674
https://www.dci.com.br/economia/superavit-comercial-em-2018-passa-de-us-54-60-bi-para-us-55-00-bi-preve-focus-1.747674


A mediana das previsões para o IDP em 2018 passou de US$ 67,00 bilhões para US$ 
67,50 bilhões, ante US$ 67,00 bilhões de um mês atrás. Para 2019, a expectativa 
passou de US$ 75,65 bilhões para US$ 76,00 bilhões, ante os US$ 74,00 bilhões de 

um mês antes. 
 

O BC projeta IDP de US$ 72,0 bilhões em 2018 e de US$ 80,0 bilhões em 2019. 
 

Projeção de alta do PIB de 2018 passa de 1,35% para 1,34%, mostra Focus 
do BC 

08/10/2018 – Fonte: DCI 

 
A expectativa de alta para o PIB este ano caiu de 1,35% para 1,34%, conforme o 

Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central. Há 
quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 1,40%. Para 2019, o mercado 
manteve a previsão de alta do PIB de 2,50%, igual ao visto quatro semanas atrás. 

 
Há duas semanas, o BC reduziu sua projeção para o PIB em 2018, de 1,6% para 1,4%.  

 
Além disso, anunciou pela primeira vez sua projeção para o PIB em 2019, de alta de 
2,4%. As atualizações foram feitas por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).  

 
No relatório Focus desta segunda, a projeção para a alta da produção industrial em 

2018 passou de 2,78% para 2,72%. Há um mês, estava em 2,26%. No caso de 2019, 
a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,00%, ante 2,82% de 
quatro semanas antes. 

 
A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação 

entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 se manteve em 54,26%. Há 
um mês, estava em 54,20%. Para 2019, a expectativa passou de 57,95% para 
57,85%, ante os 57,60% de um mês atrás. 

 

IPC-S sobe 0,53% na 1ª quadrissemana de outubro (0,45% no fechamento 
de setembro) 

08/10/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou 0,08 ponto porcentual, 
ficando em 0,53% na primeira quadrissemana de outubro, conforme divulgou nesta 

segunda-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No fim de setembro, o IPC-S fora 
de 0,45%.  
 

Na primeira leitura deste mês, quatro das oito classes de despesa do IPC-S registraram 
acréscimo em suas taxas, sendo que a maior influência de alta foi de Alimentação 

(0,16% para 0,44%). Neste conjunto de preços, houve pressão nos preços de 
hortaliças e legumes (de -4,09% para alta de 0,17%).  

 
Além disso, o grupo Transportes avançou, ficando em 1,35% na primeira medição, na 
comparação com 1,08% no encerramento de setembro. Esta classe de preços foi 

pressionada pelo encarecimento da gasolina (4,08% para 4,76%), conforme a FGV.  
 

Também houve aceleração dos conjuntos de preços Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,30% para 0,37%) e Comunicação (0,18% para 0,24%). Nestas categorias, a FGV 
mostra que as principais contribuições vieram de artigos e higiene e cuidado pessoal 

(-0,04% para alta de 0,28%) e mensalidade para TV por assinatura (0,31% para 
0,82%), respectivamente.  

 

https://www.dci.com.br/economia/projec-o-de-alta-do-pib-de-2018-passa-de-1-35-para-1-34-mostra-focus-do-bc-1.747648
https://www.dci.com.br/economia/projec-o-de-alta-do-pib-de-2018-passa-de-1-35-para-1-34-mostra-focus-do-bc-1.747648
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-s-sobe-053-na-1-quadrissemana-de-outubro-045-no-fechamento-de-setembro/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-s-sobe-053-na-1-quadrissemana-de-outubro-045-no-fechamento-de-setembro/


Na contramão, houve desaceleração dos grupos Habitação (0,36% para 0,23%), 
Educação, Leitura e Recreação (0,59% para 0,55%), Despesas Diversas (0,18% para 
0,10%) e Vestuário (0,63% para 0,54%).  

 
Em Habitação, o destaque foi a tarifa de eletricidade residencial (0,64% para 0,30%), 

enquanto em Educação passagem aérea (14,26% para 9,12%) foi o que pressionou. 
Já em Despesas Diversas, a influência de elevação adveio de alimentos para animais 

domésticos (1,85% para 1,22%), enquanto em Vestuário foram acessórios (1,18% 
para 0,75%). 
 

Dólar opera em queda após as eleições e chega a bater R$ 3,70 

08/10/2018 – Fonte: G1 

 
Na última sessão, antes do primeiro turno, o dólar fechou em queda de 
1,01%, vendida a R$ 3,8547.  
 

O dólar opera em forte queda nesta segunda-feira (8), após os resultados das 
eleições realizadas no domingo. Às 10h42, a moeda norte-americana caía 2,42%, 

vendida a R$ 3,7614.  
  
Na mínima, o dólar atingiu R$ 3,7095, e na máxima, R$ 3,7654. O resultado das 

eleições causou euforia entre os investidores, levando o principal índice da bolsa 
brasileira, a B3, a operar em alta de mais de 5%, acima de 86 mil pontos. As ações 

ordinárias e preferenciais da Petrobras subiam mais de 11%. 
 
O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 7,7 mil swaps cambiais tradicionais, 

equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de novembro, no 
total de US$ 8,027 bilhões. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do 

mês, terá feito a rolagem integral. 
 
Na última sessão, antes do primeiro turno, o dólar fechou em queda de 1,01%, vendido 

a R$ 3,8547. Foi o valor mais baixo desde o dia 9 de agosto (R$ 3,8023), repercutindo 
as últimas pesquisas eleitorais e após a divulgação dos dados do mercado de trabalho 

dos EUA. 
 
Na semana passada, o dólar acumulou queda de 4,53%. Já no ano, a moeda tem 

valorização acumulada de 16,33%. 
 

Ajustes nas perspectivas 
Desde agosto, o dólar vinha se mantendo acima de R$ 4, em meio a incertezas sobre 
o cenário eleitoral e também ao cenário externo mais turbulento, o que faz aumentar 

a procura por proteção em dólar. 
 

A expectativa de que a cautela iria predominar nos mercados antes do primeiro turno 
foi substituída por ajuste de posições nos últimos pregões, em meio ao resultado das 
últimas pesquisas eleitorais. 

 
O mercado prefere candidatos com viés mais reformista e entende que aqueles com 

viés mais à esquerda não se enquadram nesse perfil. E, com o resltado das eleições, 
o mercado entende que o país poderá ser governado por alguém com o perfil que se 

enquadra na sua preferência. 
 
As flutuações costumam ocorrer conforme cresce a procura pelo dólar ou oferta: se os 

investidores veem um futuro mais incerto ou arriscado, buscam comprar dólares como 
um investimento considerado seguro. E quanto mais interessados no dólar, mais caro 

ele fica. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/08/cotacao-do-dolar-081018.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/ao-vivo/cobertura-apuracao-1-turno.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/ao-vivo/cobertura-apuracao-1-turno.ghtml
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Outro fator que pressiona o câmbio é a elevação das taxas básicas de juros nas 
economias avançadas como Estados Unidos e União Europeia, o que incentiva a 
retirada de dólares dos países emergentes. O mercado tem monitorado ainda a guerra 

comercial entre Estados Unidos e seus parceiros comerciais e a crise em países como 
Argentina e Turquia. 

 
A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 permaneceu 

em R$ 3,89 por dólar, segundo previsão de analistas de instituições financeiras 
divulgada por meio de boletim de mercado pelo Banco Central nesta 
segunda. Para o fechamento de 2019, ficou estável em R$ 3,83 por dólar. 

 

Piso salarial de loja de pequeno porte será menor em SP 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 
 
Decisão foi tomada em acordo coletivo entre Sindicato dos Comerciários de 

São Paulo e a FecomercioSP  
 

Os comerciários da cidade de São Paulo que trabalham em lojas de pequeno porte 

terão piso salarial inferior ao dos empregados no comércio de maior porte. 
 
A decisão foi tomada em acordo coletivo entre o Sindicato dos Comerciários de São 

Paulo e a FecomercioSP, que representa os patrões. 
 

Os pisos em empresas maiores serão de R$ 1.227 para faxineiro, office-boy, copeiro 
e empacotadores, de R$ 1.405 para empregados em geral e de R$ 1.648 para garantia 
do comissionista. Nas menores, serão de R$ 1.145, R$ 1.280 e de R$ 1. 498, 

respectivamente. 
 

 
O salário menor já estava previsto em convenções anteriores - Folhapress  

 
O salário menor já estava previsto em convenções anteriores, mas tinha como base o 
número de funcionários. Empresas com até dez profissionais pagavam menos. 

 
Agora, para pagar o piso menor, o patrão deve fazer parte do Repis (Regime Especial 

de Piso Salarial), que abrange lojas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano. 
 
A convenção também definiu reajuste salarial de 4,4% para toda a categoria —um 

pouco acima da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 
de 3,97% até setembro. 

 
A expectativa do sindicato era ter um reajuste de 5%, o que chegou a ser anunciado, 
mas não se confirmou. 

 
A convenção incluiu regras aprovadas na reforma trabalhista, como a jornada de 12 

horas de trabalho por 36 horas de descanso —desde que negociado com o sindicato 
da categoria— e o trabalho intermitente no comércio. 
 

Foi acordado ainda que quem trabalhar domingos e feriados terá o acréscimo de três 
dias de descanso nas férias de forma compensatória. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/08/mercado-preve-mais-inflacao-para-2018-e-reduz-estimativa-de-crescimento-do-pib.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/08/mercado-preve-mais-inflacao-para-2018-e-reduz-estimativa-de-crescimento-do-pib.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/piso-salarial-de-loja-de-pequeno-porte-sera-menor-em-sp.shtml


 
A FecomercioSP afirmou, em nota, que a adoção desse sistema vai simplificar a gestão 
de escalas nas empresas. 

 

Benefício para aposentados com regra 85/95 traz ganho de até R$ 278 mil 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-10-2018) 
 

Cálculo é feito sobre a diferença entre aposentadoria integral e a que é 
reduzida pelo fator previdenciário  
 

O trabalhador que decide se aposentar somente após completar a pontuação da regra 

85/95 pode receber durante toda a vida até R$ 144 mil a mais, se for homem, ou até 
R$ 278 mil, se mulher, segundo cálculos do consultor atuarial Newton Conde. 

 
O cálculo é sobre a diferença entre a aposentadoria integral e a que é reduzida pelo 
fator previdenciário, considerando segurados que fizeram 80% dos recolhimentos 

sobre o teto do INSS e que hoje têm 55 anos (homem) e 52 anos (mulher), que são 
as idades médias dos trabalhadores que pedem o benefício por tempo de contribuição. 

 
“Os cálculos deixam claro a importância para o trabalhador em usar a regra 85/95 
para conseguir a aposentadoria integral”, diz Conde. 

 
Para se aposentar pelo sistema 85/95 sem o desconto do fator previdenciário, a soma 

da idade do trabalhador ao seu tempo de contribuição precisa atingir 85, para a 
mulher, e 95, se homem. 
 

Em 2019, a soma aumentará um ponto. Depois, seguirá avançando a cada dois anos, 
até chegar a 90, para mulheres, e 100, para homens. 

 
Para quem pode conseguir o benefício integral antes da progressão, a recomendação 
é fazer o pedido ao INSS antes da mudança, diz o advogado Arismar Amorim Junior. 

Aposentar-se com o 85/95 é quase tão importante quanto não pedir o benefício antes 
de cumprir os requisitos para entrar nessa regra. 

 
Considerando uma mulher com média salarial de R$ 3.000, o acumulado ao longo da 
vida dela será de R$ 155,4 mil, caso peça o benefício tão logo complete a soma para 

ter a renda integral. Mas se ela adiar o pedido em um ano, o saldo cairá para R$ 122,7 
mil. A diferença é de 21%. 

 

O mais ‘elétrico’ salão do Automóvel 

08/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-10-2018)  

 
Eles ainda têm participação nanica de 0,2% no mercado, com apenas 2.754 unidades 

vendidas de janeiro a setembro de um total de 1,78 milhão de automóveis. Modelos 
híbridos e elétricos, contudo, começam a aparecer nas ruas brasileiras e serão as 
estrelas da 30.ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo, no próximo mês.  

 
Mais de 20 automóveis de variadas marcas estão confirmados para a mostra, que 

ocorrerá entre os dias 8 e 18 de novembro no São Paulo Expo Exhibition. Alguns 
poderão ser dirigidos pelos visitantes em área reservada para testes, entre os quais o 

BMW i3 e o i8 e Renault Twizy e o Zoe. No primeiro dia do evento haverá uma carreata 
pela cidade com cerca de 30 carros movidos a eletricidade, promovida pela Abravei, 
associação de donos de veículos inovadores.  

 
Outra novidade do salão será um espaço para palestras sobre mobilidade, com temas 

voltados aos veículos eletrificados, conectados e autônomo. “Vai ser o salão mais 
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elétrico de todos”, afirma o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale.  
Um empurrão ao mercado de híbridos (com um motor elétrico e um a combustão) e 

elétricos (100% a energia) será dado a partir do próximo mês, com a entrada em vigor 
da nova tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI para híbridos vai 

variar de 7% a 20% e, para elétricos, de 7% a 18%, dependendo da eficiência 
energética e do peso do carro. Hoje é de 25%.  

 
A medida vai aumentar a oferta de modelos menos poluentes ou totalmente limpos no 
País, “mas ainda não é suficiente para promover uma massificação”, ressalta Megale. 

A indústria defendia IPI de 7% para todos os veículos “verdes”, mesma alíquota dos 
carros 1.0.  

 
Ainda assim, quase todas as montadoras devem mostrar no salão modelos importados 
que já estão à venda ou que serão lançados até o próximo ano. A General Motors 

apresentará o Bolt, compacto 100% elétrico com autonomia de 400 quilômetros, e a 
Nissan o novo Leaf, ambos para início de vendas em 2019.  

 
Dos 2.754 veículos “verdes” vendidos neste ano, apenas 158 são elétricos e os demais 
são híbridos. Em igual período de 2017 foram vendidos 2.352 veículos, sendo 111 

elétricos e os outros híbridos.  
 

Segundo Marcelo Cioffi, sócio da PwC do Brasil, no mundo todo a venda de modelos 
puramente elétricos ainda é pequena pois, além do custo elevado, é preciso 
infraestrutura para abastecimento. Já as vendas de híbridos crescem mais 

rapidamente e o mesmo deve ocorrer no Brasil, mas no longo prazo. “O Brasil ainda é 
um país onde a maior parte dos carros vendidos é de modelos de menor custo e os 

elétricos têm alto custo.”  
 
A BMW levará ao salão três híbridos plug in, o i3 e o i8 – com preços entre R$ 200 e 

R$ 800 mil -, e uma novidade ainda não revelada. “A estratégia global da empresa é 
pela eletrificação e até 2025 teremos 25 modelos e certamente alguns virão para o 

Brasil”, afirma Gleide Souza, diretora da empresa.  
 
A Toyota trará o inédito Prius Híbrido Flex, que usa etanol no lugar da gasolina para 

gerar eletricidade. O carro foi testado em percurso de São Paulo a Brasília e agora 
passa por adaptações. “Estamos avaliando a venda, mas primeiro será importado pois 

o mercado não tem volume que justifique a produção”, diz Ricardo Bastos, diretor da 
companhia. O modelo na versão a gasolina custa R$ 125 mil.  
 

A Lexus, marca de luxo do grupo, vai mostrar o NX 300, que custa R$ 220 mil. A Audi 
terá quatro híbridos no estande (A6, A7, A8 e Q8), a Ford duas versões do Fusion 

(uma delas plug-in), a Kia três (Soul EV, Optima e Niro) e a Volkswagen o Golf GTE.  
 

Marcas que não participam do salão também têm projetos para ampliar vendas. A 
Volvo oferece os híbridos plug-in XC90, XC60 e S90T8. A BYD vende os elétricos E5 e 
E6 e em 2019 trará o Song. A Tesla tem as versões S e X, que custam R$ 1 milhão. 

 

Carros apresentados no Salão de Paris chegam ao Brasil em 2019 

08/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-10-2018) 
 
O Salão do Automóvel de Paris completa 120 anos em 2018. A edição atual da mostra, 

aberta ao público até o dia 14 de outubro, antecipa modelos que serão vendidos no 
Brasil.  

 
O novo BMW Série 3, que estreia no segundo semestre de 2019. O sedã tem 
plataforma atualizada e está 8,5 centímetros maior que antes. Os motores turbo serão 

mantidos.  
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Na Mercedes, a nova geração da minivan Classe B e o utilitário de luxo GLC, que surge 
remodelado, também devem estrear no mercado nacional no próximo ano.  
 

O Toyota Corolla é exibido na versão perua, que não será comercializada no Brasil. 
Contudo, o desenho frontal é o mesmo da futura geração que será produzida no 

interior de São Paulo. A chegada ao mercado ocorrerá entre 2020 e 2021.  
 

Após o lançamento na China, a Citroën exibe em Paris o C5 Aircross, utilitário de luxo 
com motor 1.6 turbo. A marca estuda sua importação para competir com Jeep 
Compass e Volkswagen Tiguan no mercado nacional.  

 
A Ferrari apresenta os modelos Monza SP1 e SP2, com um ou dois assentos. Ambos 

tem motor 6.5 V12 com 810 cv de potência. O desenho lembra o de esportivos de 
corrida dos anos 1950. A marca não divulga quantos serão fabricados.  
 

O carro mais chamativo do salão é o Bugatti Divo, um esportivo com 1.500 cv de 
potência. Contudo, o modelo não chegará ao Brasil. As 40 unidades produzidas já 

foram vendidas pelo equivalente a R$ 23 milhões.  
 
No estande da Peugeot, o destaque é um conceito retrô. O E-Legend tem linhas 

similares às do cupê 504, que fez sucesso na década de 1970. O motor é elétrico e, 
segundo a fabricante francesa, tem 462 cv.  

 
Outro elétrico em exibição é o Smart ForEase, que não tem teto. O protótipo celebra 
os 20 anos da marca que produz minicarros.  

 

Renault vai produzir carro elétrico compacto e acessível 

08/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-10-2018) 
 
O presidente do Grupo Renault, o brasileiro Carlos Ghosn, mostrou na semana passada 

em Paris, pela primeira vez, o protótipo K-ZE, versão elétrica do compacto Kwid, à 
venda no Brasil na versão flex. O modelo será produzido na China a partir do próximo 

ano. “O futuro é elétrico”, resumiu Ghosn. Embora não tenha dado pistas sobre 
expectativa de preços, o executivo informou que será um elétrico “acessível”.  
 

De acordo com Ghosn, o ganho de escala de produção na China vai possibilitar a 
redução de preço. Após o abastecimento do mercado chinês, o compacto deve chegar 

a outros mercados emergentes e o Brasil é um forte candidato, assim como a Índia.  
 
O K-ZE foi apresentado um dia antes da abertura à imprensa do Salão de Paris, onde 

carros 100% elétricos e híbridos (que conjugam motores a combustão e elétricos) 
estão representados nos principais estandes da exposição, que vai até o próximo 

domingo. A maioria deles está distante dos planos das empresas para o Brasil.  
 

Entre as promessas mais reais há o novo Toyota Corolla. A marca japonesa não 
confirma, mas a próxima geração do sedã deverá ser lançada no Brasil no ano que 
vem, em versão híbrida. Maior destaque do estande da montadora, a nova Corolla 

Touring Sports é a versão perua do modelo, que não está prevista para o Brasil.  
 

O Audi e-tron é um crossover com autonomia de 400 km e previsão de lançamento no 
Brasil no segundo semestre de 2019. Os outros elétricos lançados em Paris não têm 
previsão de chegar ao País no curto prazo. É o caso da BMW, que mostrou o novo i3 

e o i3s, com acabamento mais esportivo, com baterias de maior capacidade. A marca 
informa que a autonomia em condições normais de uso subiu 30%, para cerca de 260 

km. A Mercedes-Benz apresentou o EQC, primeiro modelo de sua submarca de 
elétricos, a EQ. A autonomia é de 320 km.  
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De acordo com o site francês Automobile Propre, no ano passado foram vendidos no 
país 24.904 veículos 100% elétricos, salto de 14,2% ante 2016 (21.793 unidades). 
Este ano o volume acumulado até agosto é de 17.698 automóveis, alta de 7,1% ante 

o mesmo período do ano passado. Embora a alta seja consistente, os elétricos 
representam pouco mais de 1% do mercado francês total.  

 
Na Europa toda, segundo agências internacionais, foram vendidos no ano passado 430 

mil veículos elétricos, o equivalente a 2% do mercado total.  
 

‘Estou fazendo minha parte por menos poluição’, diz taxista sobre carro 
elétrico 

08/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-10-2018) 

 
Há um ano e meio, quando decidiu trabalhar como taxista, Vinícius do Espírito Santo, 
de 24 anos, decidiu comprar um carro elétrico E6, da marca chinesa BYD, atraído pelo 

conforto do sedã, pelo silêncio ao dirigir e por “poder fazer a minha parte para reduzir 
a poluição”. Ele tem seu ponto em frente a um hotel na região da Avenida Paulista e 

afirma ter clientes cativos que o procuram só porque gostam desse diferencial.  
 
Segundo ele, seus colegas de trabalho gastam em média R$ 2,8 mil a R$ 3 mil por 

mês com combustível.  
 

“Eu gasto muito pouco, pois costumo carregar a bateria gratuitamente no 
estacionamento de um supermercado”. Com a economia, diz, consegue pagar as 
prestações do carro, adquirido em 60 parcelas.  

 
O Brasil tem cerca de 150 postos de recarga rápida em estacionamentos de shoppings 

e supermercados – a maioria em São Paulo -, que oferecem a energia gratuitamente. 
A partir do próximo ano, porém, entrará em vigor norma que regula a cobrança da 
eletricidade e cada estabelecimento poderá taxar o serviço, caso deseje.  

 
A maioria dos postos foi instalada pela BMW e a BYD, em parceria com companhias de 

energia elétrica e centros comerciais. A Volvo tem planos de instalar mais 250 até 
2019.  
 

Recargas rápidas, que carregam até 80% da bateria, podem ser feitas em cerca de 
meia hora. O carro de Vinícius precisa de 2 horas para carregamento total. “Às vezes 

deixo carregando e vou almoçar, ou então fico dormindo dentro dele”.  
 
Guincho  

Como usa o carro principalmente na região de São Paulo, o taxista diz que não costuma 
ter problemas. “Só uma vez a energia acabou e tive de chamar o guincho.”  

 
Edgard Escobar, presidente da Abravei, tem um BMW i3 há dois anos e afirma que já 

viajou até para a Argentina e não teve problemas. Seu carro é híbrido plug-in e tem 
um pequeno tanque de gasolina que pode gerar a energia necessária para a bateria.  
 

Entre as vantagens do carro, Escobar cita a economia. “Antes eu gastava R$ 800 por 
mês com gasolina e agora gasto no máximo R$ 50 com energia”.  

 
Segundo fabricantes, o gasto para rodar com um carro elétrico é um terço menor do 
que um a gasolina ou a etanol. A manutenção também é mais barata pois não há troca 

de itens como filtros e óleo. Também tem a questão ambiental. “Em dois anos deixei 
de emitir toneladas de CO2.” 
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Importador de diesel vislumbra retomada de negócios após lei sobre 

subvenção 

08/10/2018 – Fonte: DCI (publicado em 05-10-2018) 

 
Importadores de combustíveis já vislumbram uma retomada de negócios com diesel 

após o governo publicar nesta sexta-feira a lei que trata da subvenção à 
comercialização do produto no país, uma vez que a reguladora ANP terá de considerar 

nos preços de referência a paridade de importação e a margem de remuneração dos 
riscos, disse um representante do setor à Reuters. 
 

Conforme o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis 
(Abicom), Sergio Araujo, a mudança é sutil em relação ao que estava determinado na 

medida provisória editada após os protestos dos caminhoneiros.  
 
Na Lei 13.723, ficou estipulado que o preço de referência para a comercialização de 

diesel "considerará o Preço de Paridade de Importação (PPI) e a margem para 
remuneração dos riscos inerentes à operação, observados os parâmetros de mercado". 

Na MP, essa determinação não existia, explicou Araujo. 
 
Com esses novos fatores, o preço de referência estabelecido para pagamento da 

subvenção de até 30 centavos de real por litro tende a subir, podendo ter impacto 
para o consumidor. 

 
"Isso dá uma tranquilidade ao agente regulador, terá muito mais segurança para 
incluir a margem, porque está determinado por lei... A ANP terá de ajustar os preços 

de referência de modo que as operações (de importação) possam ser retomadas", 
avaliou o executivo da Abicom, entidade que responde por cerca de 60 por cento do 

volume de combustíveis importados e 11,5 por cento dos comercializados 
internamente. 
 

Importadores têm dito nos últimos meses que os preços de comercialização 
estipulados pela ANP não justificavam realizar compras externas de diesel. 

 
A subvenção oferecida pelo governo vale até 31 de dezembro de 2018. Conforme 
Araujo, associadas da Abicom estão há mais de 60 dias sem receber valores devidos 

nesse programa, em um montante de cerca de 131 milhões de reais. 
 

O presidente Michel Temer sancionou a lei com vetos aos dispositivos sobre divulgação 
da política de formação de preços pelas distribuidoras. 
 

O pedido para isso partiu do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
"Os dispositivos incorrem em inconstitucionalidade... não se mostrando adequados 

quanto aos critérios de necessidade e de proporcionalidade em sentido estrito.  
 

Ademais, podem se configurar também contrários ao interesse público, na medida em 
que diminuirão a atratividade do mercado para os atuais e novos agentes, com 
consequente diminuição de competitividade no setor", destacou o ministério ao 

justificar os vetos. Conforme o despacho, os vetos presidenciais serão levados à 
apreciação do Congresso Nacional. 

 

Garrett Motion é nova empresa independente separada da Honeywell 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 

 
Desde o dia 1º de outubro, com lançamento de ações próprias na Bolsa de Nova York, 

a Garrett Advancing Motion é uma nova empresa independente, não mais 
somente a marca de turbocompressores da Honeywell Transportation Systems, 
que há cerca de um ano decidiu requalificar as atividades-fim da companhia e optou 
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por separar do grupo sua unidade de negócios mais voltada ao setor automotivo, com 
o objetivo de aumentar seu valor. Feito o spin-off acionário, a Garrett continuará a 
operar sob a mesma estratégia atual e futura, mas agora, segundo a nova companhia, 

com maior flexibilidade e agilidade para atender as demandas de seus clientes – leia-
se 40 fabricantes globais de veículos – que precisam cumprir exigências cada vez mais 

apertadas de eficiência e redução de emissões de CO2.  
 

As operações da Garrett Motion estão apoiadas em três vertentes: redução de 
emissões, eletrificação e digitalização – não por acaso as três megatendências que 
estão moldando o futuro da indústria automotiva.  

 
A nova empresa pretende atender cada uma dessas demandas com a sua atual 

operação principal de fornecimento de turboalimentadores para aumentar a eficiência 
de motores a combustão, enquanto foca no futuro com projetos já em andamento de 
fabricação de turbos eletrificados (o chamado e-turbo, que aproveita os gases de 

escape também para gerar eletricidade) para veículos híbridos e elétricos com célula 
de hidrogênio, além do nascente negócio de desenvolver softwares de gerenciamento 

automotivo, com aplicações de segurança cibernética e manutenção preditiva.  
 
A Garrett nasce com faturamento global que em 2017, quando ainda era parte do 

grupo Honeywell, somou US$ 3,1 bilhões que rendeu Ebtida de US$ 623 milhões (lucro 
antes de pagamento de impostos e juros), 7,5 mil funcionários, 13 fábricas instaladas 

nas principais regiões de crescimento (incluindo duas na China), 1,2 mil engenheiros 
e cinco centros de pesquisa e desenvolvimento. Existem atualmente 100 milhões de 
veículos em circulação no mundo equipados com turbos da empresa, que soma 65 

anos de atividades.  
 

CRESCIMENTO GLOBAL TURBINADO 

 
Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, já há alguns anos a sede da Garrett foi 
transferida para a Europa, na Suíça, região que hoje concentra o maior mercado de 

turbocompressores do mundo, com 18,4 milhões de unidades consumidas em 2017 e 
expectativa de chegar a 19,3 milhões/ano até 2022 – mas que nesse período deverá 

ser superado pela China, onde no ano passado foram vendidos 14,5 milhões de 
veículos turbinados e em mais cinco anos calcula-se que esse número vai atingir 24,7 
milhões, segundo projeções da consultoria IHS.  

 
Mesmo que com números bem mais tímidos a mostrar, na América do Sul – onde a 

Garrett tem fábrica no Brasil, em Guarulhos – também se espera crescimento vigoroso 
da adoção de turbos em todos os tipos de veículos, das atuais 700 mil unidades/ano 
para 2,4 milhões até 2022, também segundo a IHS.  

 

“A turboalimentação é hoje a maneira mais viável e rápida de reduzir 
consumo e emissões dos motores a combustão, também haverá nos 

próximos anos grande penetração dos e-turbos nos veículos híbridos. Com 
legislações de emissões cada vez mais rígidas, a projeção é de crescimento 

consistente de veículos turbinados em todo o mundo”, diz Eric Fraysse, 
presidente global de aftermarket e da operação brasileira da agora Garrett 
Motion.  

 
A maior integração dos turbos elétricos em veículos eletrificados é esperada nos 
chamados mild hybrids, que usam circuito elétrico de 48 V para alimentar um pequeno 

propulsor elétrico para dar impulso ao carro nas partidas, evitando assim a aceleração 
de partida com consequente economia de combustível, associado a sistema que 

desliga o motor nas paradas no trânsito (start-stop) ou quando se trafega por inércia. 
No caso, o e-turbo funciona para sobrealimentar o motor a combustão e também gera 
energia que é canalizada para recarregar as baterias.  



Também está na mira o desenvolvimento de compressores para carros elétricos 
alimentados por geradores eletroquímicos a hidrogênio, as células de combustível, 
com a função de injetar ar sob alta pressão no sistema para reduzir o tamanho do 

equipamento. A Garrett já fornece um protótipo do e-compressor para o Clarity, o 
modelo elétrico a célula de combustível da Honda, mas ainda sem produção comercial 

de escala. “É um desenvolvimento para o futuro”, diz Fraysse.  
 

Já a posta no negócio de softwares de gerenciamento veicular está lastreada na 
presunção que, a partir de 2021, perto de 100% dos veículos vendidos no mundo 
devem estar conectados. A Garrett atualmente tem cerca de 200 pessoas trabalhando 

no desenvolvimento desses softers que deverão estar presentes em carros e 
caminhões, para monitorar os sinais de diversos sensores de bordo e assim programar 

manutenções preditivas.  
 
Outra vertente é nos programas de segurança, para “defender” automóveis 

conectados de possíveis ataques cibernéticos de hackers. A Garrett Motion herdou 
parte dessa especialidade da divisão aeronáutica da Honeywell e agora pretende 

aplica-la com maior intensidade no setor automotivo.  
 

Garrett prepara fornecedores para produzir turbos leves no País 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 
 

Empresa prevê que todas as montadoras no Brasil vão oferecer automóveis 
turbinados entre 2020 e 2021  
 

A Garrett Advancing Motion – novo nome da fabricante de turbocompressores que 

esta semana se separou do grupo Honeywell (leia mais aqui) – começa a preparar 
sua cadeia de fornecedores para produzir em sua fábrica de Guarulhos (SP) 

turboalimentadores para veículos leves de passageiros. Segundo confirma Eric 
Fraysse, presidente global de aftermarket e da operação brasileira da Garrett, 
fabricantes de veículos já confirmaram pedidos no Brasil para turbinas que vão equipar 

motores de 1 a 1,4 litro a partir de 2020 e 2021.  
 

“Pelo que já sabemos todas as fabricantes vão oferecer carros turbinados em 

quase todas as suas linhas de produtos a partir de 2020/2021, e para isso 
precisam de produção local. Por isso precisamos preparar desde já os 

fornecedores e em 2019 devemos iniciar a introdução de novas células de 
produção em Guarulhos”, afirma Fraysse.  

 

O principal gargalo na cadeia de produção de turbos no País, segundo aponta Fraysse, 
é o fornecimento de carcaças fundidas, que além de ferro fundido precisam ser feitas 
em ligas metálicas com dosagens variadas de níquel e cromo para trabalhar em altas 

temperaturas, o que requer processos produtivos mais sofisticados, nem sempre 
disponíveis. “Por isso precisamos trabalhar desde já com os fornecedores”, explica. 

Ele não descarta inicialmente importar componentes, mas reforça que isso só vale 
para volumes baixos. “Não podemos importar tudo para produzir em alta escala.” 
 

CICLO ATRASADO 

 
Por falta de clientes fabricantes de veículos de passageiros, a Garrett atualmente 

produz em Guarulhos apenas turbos para veículos diesel, como picapes, caminhões e 
ônibus, fornecendo cerca de 15 modelos de turbinas diretamente às fábricas e também 
no mercado de reposição – que na América do Sul representa perto de 40% das vendas 

devido à envelhecida frota de caminhões com idade média de 20 anos.  
 

Christian Streck, diretor geral da Garrett Brasil, calcula que a produção local de turbos 
leves começa a valer a pena com volumes a partir de 50 mil/ano. Ele reconhece que 
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esperava que esses pedidos chegassem bem antes, para aplicação em carros que 
precisavam cumpris as metas de eficiência energética do programa Inovar-Auto, 
encerrado no fim de 2017. “A adoção de turbos depende da legislação. O problema é 

que veio a crise e os fabricantes atrasaram os projetos, mas com as novas metas de 
eficiência previstas no Rota 2030 os projetos vão ser retomados”, explica.  

 
Atualmente só a BorgWarner no Brasil fabrica turbos para veículos leves flex, usados 

só pela Volkswagen que os aplica em seus motores 1.0 e 1.4 produzidos em São Carlos 
(SP) que equipam Up!, Polo, Virtus, Golf e Audi A3 Sedan. Existem turbos Garrett 
rodando em modelos leves no País, mas são todos importados com seus respectivos 

motores, como é o caso dos Hyundai HB20 1.0 e versões diesel de Fiat Toro, Jeep 
Renegade e Compass.  

 
“Seria uma desvantagem para nós não estarmos no Brasil nesse momento, pois já 
começa a existir volume suficiente para justificar a produção local de turbos leves 

[para motores otto]. Isso deverá fazer nossa produção subir acima de dois dígitos 
porcentuais nos próximos anos”, afirma Fraysse.  

 
Segundo projeções da consultoria IHS, os países da América do Sul consumiram 700 
mil veículos turbinados em 2017 e a estimativa é que esse volume deverá mais que 

triplicar para 2,4 milhões de unidades/ano até 2022.  
 

Volkswagen Caminhões e Ônibus e Eletra firmam parceria 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 
 

 
Roberto Cortes, presidente e CEO da VWCO, e Beatriz Braga, sócia-
proprietária da Eletra, assinam acordo 
 

Empresas vão desenvolver soluções elétricas para transporte de passageiros 
e carga  
 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) e a fabricante de ônibus Eletra 
firmaram uma parceria para desenvolver soluções com uso de eletricidade. A 
cooperação prevê o desenvolvimento conjunto de alternativas para o transporte de 

passageiros e também de carga. 
 

O memorando de entendimentos assinado pelas empresas também prevê testes em 
produtos, parcerias comerciais e operacionais, desenvolvimento de peças e sistemas 
apropriados ao mercado local.  

 

“A Eletra é uma empresa brasileira que utiliza largamente sistemas de tração 
elétrica em seus ônibus, bem como os complementos que os integram. Sua 

equipe é altamente especializada e seu know-how é comprovado”, recorda o 
presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes. 

 

A Eletra foi fundada há 20 anos. Fabrica trólebus, ônibus híbridos (com grupo motor 
gerador e baterias) e ônibus 100% elétricos, além de sistemas de tração elétrica para 

transporte de carga. 
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DAF completa cinco anos de operações no Brasil 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 
 

 
 
A DAF está completando neste mês cinco anos de operações no Brasil, período em 

que a marca, que pertence ao Grupo Paccar, entregou mais de 3,6 mil caminhões para 
o mercado interno. A unidade de Ponta Grossa (PR) recebeu US$ 320 milhões para ser 

construída e segue para sua produção o princípio PPS (Paccar Production System), 
sistema desenvolvido pela própria empresa que garante menor índice de desperdício 
e qualidade dos produtos. 

 
A planta é responsável pela produção dos modelos extrapesado XF105, desde 2013, e 

do pesado CF85, desde 2015, além das versões off-road – todos fazem parte da 
categoria de caminhões acima das 40 toneladas de PBT (peso bruto total). Também 
no local são produzidos os motores Paccar MX, que equipam os caminhões nacionais. 

 
“Estamos muito orgulhosos da evolução que tivemos no mercado brasileiro ao longo 

destes cinco anos. Estamos crescendo constantemente e em ritmo acelerado, contudo, 
mantendo a qualidade em todo o processo, da produção ao pós-venda”, afirma o 
presidente da DAF Caminhões Brasil, Carlos Ayala, recém-nomeado para o cargo. 

 
O executivo comemora o crescimento em todos os pilares da empresa, desde o número 

de empregados, hoje em 360 pessoas, passando pela rede de concessionárias, 
aumento do mix de produtos e ampliação do portfólio de serviços ao cliente, como a 
linha de autopeças e o anúncio das operações do Banco Paccar Financial. Segundo ele, 

o objetivo é continuar o trabalho para elevar a participação da DAF no mercado 
nacional. 

 
“O Brasil é um País incrível, com muito potencial, e nossos caminhões atendem com 
bastante eficiência às necessidades desse mercado. Nosso desafio é continuar 

oferecendo um pós-venda de classe mundial, uma das principais qualidades da DAF”, 
completa Ayala. 

 
“Em pouco tempo, a DAF mostrou a solidez da marca e do Grupo Paccar. Hoje, já 
somos reconhecidos como um dos principais fabricantes de caminhões pesados do 

País”, comenta o diretor comercial da DAF Caminhões Brasil, Luis Gambim.  
 

Toyota e Mercedes-Benz são as marcas automotivas mais valiosas 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 
 

Ranking da Interbrand é liderado pela Apple e pelo Google. Subaru aparece 
pela primeira vez na lista  
 

A Interbrand publicou o ranking anual das marcas mais valiosas do mundo, com uma 
série de empresas automotivas em destaque. A Toyota foi líder entre as companhias 
do setor, em sétima colocação no levantamento geral, avaliada em US$ 53,4 milhões, 

montante 6% superior ao registrado no ano passado. Atrás dela aparece a Mercedes-
Benz, com US$ 48,6 milhões, em oitava posição. Em seguida está a BMW, na 13º 
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lugar, estimada em US$ 41 milhões. Ao todo, 18 companhias automotivas foram 
listadas no ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo. 
 

Quando considerados todos os setores, a gigante de tecnologia Apple abre o ranking, 
com valor avaliado em US$ 214,4 milhões, crescimento de 16% na comparação com 

o ano passado. O montante ainda é bastante inferior ao valor de mercado da 
companhia, que superou a marca de US$ 1 trilhão em agosto deste ano. Para organizar 

a lista, a Interbrand investiga as empresas para entender quais são mais capazes de 
promover transformações que gerem valor ao negócio, à marca.  
 

O estudo é construído com base em três atributos: performance financeira dos 
produtos da marca, o peso dela na decisão de compra do consumidor e, ainda, a força 

da marca para garantir preço premium ou ganhos futuros para a companhia.  
 
A análise da Interbrand destaca o enorme desafio que as companhias automotivas 

enfrentam para permanecerem relevantes. Antes, destaca o relatório, as empresas se 
destacavam quando mostravam potencial de colocar novos produtos no mercado e 

gerar economias de escala. Hoje estas companhias estão sendo forçadas a repensar 
seus fundamentos e deixar de ter negócios focados no produto para desenvolver 
soluções de mobilidade centralizadas no consumidor.  

 
Neste contexto, entre as empresas automotivas que figuraram no ranking de 2018 a 

Subaru apareceu pela primeira vez, ocupando a 100ª colocação na lista geral. Outro 
destaque é a Volkswagen, que ficou na 41ª posição e, ao lado da Toyota, teve a maior 
valorização do segmento desde o ano passado, de 6%, para US$ 12,2 milhões.  

Conheça as marcas automotivas mais valiosas, segundo a Interbrand: 

 
Toyota – US$ 53,4 milhões 

Mercedes-Benz – US$ 48,6 milhões 
BMW – US$ 41 milhões 
Honda – US$ 23,6 milhões 

Ford – US$ 13,9 milhões 
Hyundai – US$ 13,5 milhões 

Nissan – US$ 12,2 milhões 
Volkswagen – US$ 12,2 milhões 
Audi – US$ 12,1 milhões 

Porsche – US$ 10,7 milhões 
Kia – US$ 6,9 milhões 

Land Rover – US$ 6,2 milhões 
Ferrari – US$ 5,7 milhões 
Caterpillar – US$ 5,7 milhões 

John Deere – US$ 5,3 milhões 
Mini – US$ 5,2 milhões 

Harley-Davidson – US$ 5,1 milhões 
Subaru – US$ 4,2 milhões  
 

H.I.G. Capital compra a Sofape, dona dos filtros automotivos Tecfil 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 

 
Empresa brasileira fornece filtros para veículos leves e pesados na América 
Latina, do Norte e Europa  

 
A empresa de investimentos em private equity HIG Capital anuncia a conclusão da 

compra da Sofape, fabricante de filtros automotivos e dona das marcas Tecfil e 
Vox no Brasil. Fundada em 1953, a Tecfil atende o mercado de reposição na América 
Latina para os segmentos de veículos leves e também pesados. Além disso, a empresa 
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exporta seus produtos para 27 países, incluindo os da América do Norte e Europa. As 
empresas não divulgaram o valor da transação. 
 

“Estamos muito felizes com o investimento na Tecfil. Toda a direção da companhia fez 
um ótimo trabalho durante esses últimos anos, construindo uma empresa única no 

aftermarket brasileiro. Estamos ansiosos para continuar o excelente trabalho e levar 
a Tecfil para um novo patamar, explorando as diversas avenidas de crescimento 

mapeadas junto à companhia. Contaremos com a participação estratégica do Abílio e 
Arthur [netos do fundador] nessa nova fase da Tecfil”, disse o presidente da H.I.G. 
Brasil e América Latina, Fernando Marques Oliveira. 

 
“Acreditamos que o sólido histórico e a visão de longo prazo da gestora adicionarão 

muito valor à empresa fundada pelo nosso avô”, disseram Abílio e Arthur Gurgel. “A 
H.I.G. certamente ajudará a Tecfil a crescer cada vez mais rápido e a se tornar uma 
plataforma líder no segmento de reposição de autopeças no Brasil e na América 

Latina.”  
 

Ônibus Volare elétrico já roda em Curitiba 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 
 

 
10/2018 | 17h35 
Prefeitura considera a compra de outras quatro unidades para implantar nova 

linha  
 
A Prefeitura de Curitiba (PR) colocou em operação um ônibus Volare 100% elétrico. 

O modelo Access-e foi criado em parceria com a chinesa BYD, que no Brasil produz 
chassis para ônibus e sistemas de recarga elétrica em Campinas (SP). O veículo rodará 

durante um mês em uma linha circular na área central da cidade. 
 
Segundo a Volare, ele é o primeiro ônibus elétrico desenvolvido no Brasil com esta 

configuração: piso baixo, motor traseiro e suspensão pneumática. A autonomia é de 
250 quilômetros. A companhia de transporte urbano de Curitiba vai avaliar a 

possibilidade de adoção de uma linha movida a eletricidade e pode encomendar mais 
quatro veículos.  
 

O Volare Access-e rodará cerca de 160 quilômetros por dia, das 6h20 às 19h30. Tem 
9,15 metros de comprimento e 22 lugares. O powertrain BYD tem dois motores de 90 

quilowatts e sistema de regeneração da energia da frenagem.  
 

Vendas de veículos usados caem 0,7% no ano 

08/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-10-2018) 
 

Dados da Fenabrave apontam alta no segmento pesado, mas insuficiente para 

conter a queda dos leves  
 

As vendas de veículos usados no acumulado de janeiro a setembro caíram 0,7% 
quando comparadas com o resultado de mesmo período de 2017. Segundo a 

Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, pouco mais de 8,17 milhões 
de veículos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, trocaram de 

dono no período: há um ano, esse volume era de 8,23 milhões.  
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Em setembro, o setor registrou a venda de 864,1 mil unidades, o que representou 
queda de 19,6% sobre agosto, quando as transferências somaram mais de 1,07 milhão 

de unidades, sempre considerando a soma de leves e pesados. Segundo o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o menor número de dias úteis também 

atrapalhou o mercado de usados, assim como foi no de novos durante o mês. 
 

“Foram quatro dias a menos de vendas em setembro, o que prejudicou, também, este 
mercado”, comentou Assumpção Júnior. 
 

Entre os segmentos, o de automóveis sofreu queda dos volumes em todos os 
comparativos. No acumulado de nove meses contra o mesmo de 2017, as 6,79 milhões 

de unidades foram 0,9% menores. Em setembro, com 714 mil, a queda foi de 19,7% 
contra agosto e de 7,5% sobre igual mês do ano passado. 
 

Os comerciais leves usados beiraram a estabilidade ao verificar leve alta de 0,1% no 
ano, para 1,07 milhão em nove meses. O segmento também registrou queda de 19% 

contra agosto e sobre setembro de 2017 houve recuo de 2,5%, ao registrar a 
transferência de 116,4 mil unidades no mês passado. 
 

Com isso, o segmento leve (automóveis + comerciais leves) sofreu queda de 0,8% no 
ano. 

 
Nos pesados, os caminhões elevaram as vendas dos usados em 3,5% no comparativo 
acumulado anual, ao transferir um total de 265,4 mil unidades. Também houve 

aumento de 5,7% das vendas de setembro sobre igual mês do ano passado, ao fechar 
em pouco mais de 30,2 mil, embora este volume represente queda de 18,9% na 

comparação com agosto, aqui mais um reflexo do menor número de dias úteis. 
 
Os ônibus fecharam o período de janeiro a setembro com quase 35 mil unidades 

vendidas, queda de 5,8% sobre o ano passado. No comparativo mensal, o volume de 
3,4 mil unidades transferido em setembro representou queda de 24% e de 9,3% sobre 

agosto de 2018 e sobre setembro e 2017, respectivamente. 
 
Este desempenho conferiu ao segmento pesado (caminhões + ônibus) um 

desempenho melhor que o de leves, com aumento de 2,3% das vendas no ano.  
 


