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Saiba como o SENAI está inserindo o Brasil na Indústria 4.0
22/10/2018 – Fonte: CIMM
Robôs autônomos que inspecionam dutos de petróleo e pintam cascos de navios são
resultados de projetos de padrão mundial feitos em Institutos do SENAI
A inovação é essencial para o Brasil acompanhar a quarta revolução industrial, na qual
o mundo físico e virtual se integram por meio de tecnologias como inteligência
artificial, big data e internet das coisas. O país já possui produtos inovadores de padrão
mundial que ajudam as empresas a se inserirem na também chamada indústria 4.0.
Robôs autônomos que inspecionam dutos de petróleo ou pintam cascos de navios,

embalagens inteligentes e o primeiro nanosatélite brasileiro são resultados de projetos
de P&D executados em solo nacional.

O país já possui produtos inovadores de padrão mundial que ajudam as empresas
a se inserirem na também chamada indústria 4.0
“Temos de desenvolver tecnologia brasileira e a inovação é essencial para aceleramos
essa transformação”, defende o gerente-executivo de Inovação e Tecnologia do
SENAI, Marcelo Prim.
Os produtos foram desenvolvidos na rede de 25 Institutos SENAI de Inovação,
especializados em pesquisa aplicada. A estrutura foi criada a partir do incentivo de
empresários reunidos na Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). O grupo reúne
200 executivos de grandes empresas que buscam estimular a inovação no Brasil. “O
país terá uma indústria mais competitiva se abraçar a quarta revolução industrial, é
um movimento inevitável”, afirma Prim.

Uma das mais recentes patentes nacionais depositadas é a de um robô de pintura em
grandes superfícies desenvolvido para a Petrobras pelo Instituto SENAI de Inovação
em Sistemas de Manufatura em Santa Catarina. Trata-se de um sistema automatizado
para pintar áreas planas e verticais, como cascos de navios e plataformas, com
autonomia de até 11 horas de processo e de 2.250 m2 de área.
Segundo os responsáveis pelo projeto, a tecnologia é única. Não há registros de outros
robôs com as mesmas características no mundo para essa tarefa. Entre as vantagens
do robô está o fim de acidentes de trabalho, uma vez que a atuação humana não
estará mais em pintar a superfície, mas em passar as informações necessárias para o
equipamento executar o serviço. Também é mais ágil e econômico, já que reduz a
perda de tinta pela automatização de processo.
“A pintura em andaimes feita nas plataformas custa tempo, dinheiro e gera risco para
o trabalhador. Por isso, a Petrobras resolveu desenvolver o sistema com o SENAI”,
relata Byron Gonçalves de Souza Filho, gerente de tecnologia de fabricação,
construção e montagem da Petrobras.
EMBALAGENS INTELIGENTES – A inovação também é decisiva na indústria
automobilística, que investe alto em embalagens retornáveis para transporte de peças.
Montadoras chegam a ter 400 mil recipientes especiais.

O maior problema é que muitos se perdem no caminho entre a fábrica e o fornecedor.
Por isso, a empresa Reciclapac desenvolveu, em parceria com dois centros de inovação
do SENAI, uma plataforma que utiliza internet das coisas para gerenciamento dessas
embalagens em tempo real. Além de indicar a localização precisa do produto, o sistema
consegue apontar características como temperatura e umidade.
Além de reduzir em até 30% os custos para a indústria, a plataforma inovadora
promete alavancar a Reciclapac. A empresa dobrou a equipe para atender os novos
clientes, como a General Motors. Além disso, a estimativa de seu presidenteexecutivo, Rogério Junqueira Machado, é que faturamento irá crescer cinco vezes com
o novo produto. “As empresas que saírem na frente na indústria 4.0 vão ter um ganho
competitivo. Quem demorar muito, corre riscos até na sua existência”, avalia ele.
A rede de 25 Institutos SENAI de Inovação, especializados em pesquisa aplicada, foi
criada a partir do incentivo de empresários reunidos na Mobilização Empresarial pela
Inovação (MEI), grupo que reúne 200 executivos de grandes empresas
NANOTECNOLOGIA - O Brasil também lança, até 2020, o primeiro nanosatélite
nacional de alta resolução espacial. O equipamento é desenvolvido pelo SENAI com a
Visiona Tecnologia Espacial, joint-venture entre a Embraer Defesa e Segurança e a
Telebras, e está em fase de revisão da melhor arquitetura do modelo.
“Os satélites que o Brasil coloca em órbita são grandes e pesados, cerca de 400kg. O
que vamos colocar em órbita pesa 10kg, tem 5% do custo e faz, praticamente, a
mesma missão”, destaca o diretor do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas
Embarcados, André Pierre Mattei.
O satélite vai coletar imagens e informações que poderão ser usadas para agronegócio
e meio ambiente, por exemplo. O diretor-presidente da Visiona, João Paulo Rodrigues
Campos, enumera as inovações que o nanosatélite vai possibilitar: o primeiro é o teste
de um sistema de navegação e controle de alto desempenho desenvolvido no Brasil.
Além disso, ele vai permitir testar designs que depois podem ser usados em
exemplares maiores, assim como vai ajudar no domínio da capacidade de programar
o sistema de dados. O nanosatélite terá um software flexível que permitirá mudar a
missão dele ainda em órbita. “Esse protótipo vai permitir validar tecnologias que a
Visiona vem desenvolvendo para o programa espacial”, complementa.
Outro projeto de padrão mundial desenvolvido no Brasil é o Flatfish, robô submarino
autônomo que será usado na inspeção de dutos de petróleo em águas profundas. Com
ele, é possível reduzir custos de missões de supervisão, que envolvem o envio a alto
mar de grandes equipes e chegam a custar US$ 500 mil por dia. O equipamento foi
desenvolvido em parceria pelo SENAI CIMATEC, em Salvador, a Shell e o instituto
alemão de inteligência artificial DFKI. O SENAI agora apoia a empresa italiana Saipem,
que irá comercializar o robô.
Qual é o estágio de inovação das mil maiores empresas no Brasil?
22/10/2018 – Fonte: CIMM
Estudo As 100+ Inovadoras no Uso de TI, edição 2018, revela como empresas estão
lidando com o tema e o caminho necessário para fortalecer a prática
...
Grande parte das empresas participantes da pesquisa As 100+ Inovadoras no Uso de
TI, realizada pela IT Mídia em parceria com a PwC, deste ano tem se preocupado com
a inovação em suas organizações: 97% consideram inovação parte importante no
desenvolvimento dos seus negócios, já que ela é vista como algo necessário para a
sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

Sabemos que inovação é muito mais que apenas a criação de produtos, processos ou
investimentos em novas tecnologias. Ela é também a criação de modelos de negócio,
atendendo às necessidades de clientes e demandas ainda não exploradas ou
identificadas, muitas vezes antecipando-se às tendências.
Por isso, 85% dos participantes acredita que identificar oportunidades para digitizar a
empresa é parte crítica do processo de inovação, enquanto que outros 91% acreditam
que se engajar com fontes externas é fundamental para capturar novas ideias e
conhecer tecnologias emergentes.
Segundo a edição deste ano da pesquisa, as tecnologias com maior investimento feito
pelas empresas participantes foram cloud computing e mobilidade, ambas com 89%
dos votos. Big Data/Analytics, que ocupa o primeiro lugar no ranking de tecnologias
mais disruptivas na visão dos participantes, é a quarta tecnologia a receber mais
investimentos no último ano. Segundo os resultados, as empresas passarão a investir
valores maiores nas tecnologias de impressão 3D e Blockchain, em um horizonte de
dois anos.
Atualmente, a área com maior engajamento na busca por inovação e exploração de
novas tecnologias é a própria área de TI das empresas, sendo que 54% dos
participantes afirmaram ter uma equipe dedicada ao tema, com, no máximo, dez
profissionais.
Os principais obstáculos na gestão da inovação apontados pelos participantes são, em
primeiro lugar com 68%, a dificuldade no recrutamento e retenção de talentos. Em
segundo lugar com 56%, a falta de equipes com as habilidades necessárias e, em
terceiro lugar com 55%, fornecedores ineficientes.
Esses são alguns pontos de atenção que precisam ser endereçados para tornar o
processo de inovação mais eficiente e com maiores retornos para as empresas.
Um dos assuntos mais discutidos nas áreas de TI e de negócio nas empresas, nos
últimos anos, é a adoção de métodos ágeis no desenvolvimento e entrega de soluções,
que se consolidou como uma alternativa para atender às demandas de clientes e
projetos de forma mais dinâmica, flexível e com maior rapidez – 57% das empresas
participantes da pesquisa informaram utilizar métodos ágeis em pelo menos 50% dos
projetos de desenvolvimento de sistemas em suas organizações.
Quanto às decisões de investimentos em projetos de inovação, 38% responderam que
existe processo formal, padronizado e otimizado na empresa para tomada de decisão,
com estudo de viabilidade e análise de riscos.
Adicionalmente, 85% dos executivos de TI responderam que a empresa incentiva
outras áreas a participarem do tema inovação com campanhas internas.
A maioria, 63% dos executivos de TI participantes, acredita que a abordagem da
empresa em relação a adoção de novas tecnologias é direcionada pelo negócio,
possuindo uma abordagem proativa e sistemática para selecionar tecnologias
baseadas em critérios e necessidades originados pelo negócio.
Por fim, 91% dos executivos de TI se engajam com fontes externas para capturar
ideias e conhecer tecnologias emergentes.
De acordo com o levantamento, as principais fontes para ideias inovadoras são o
relacionamento ativo com a comunidade de fornecedores da empresa e participação
em eventos e fóruns, com 40%; seguida pela rede de relacionamentos com outros
executivos de outras empresas/indústrias, com 30% das respostas.

Menor giroscópio óptico do mundo cabe em um grão de arroz
22/10/2018 – Fonte: CIMM
A miniaturização viabilizará aparelhos com precisão muito maior do que os
dispositivos mecânicos atuais
Giroscópio óptico
Esta é a menor versão já fabricada de um giroscópio óptico, um aparelho de
posicionamento inercial que substitui as partes mecânicas móveis por feixes de luz.
Dentro de um giroscópio óptico convencional, uma fibra óptica enrolada transporta
pulsos de laser, alguns rodando no sentido horário e outros no sentido anti-horário.
O aparelho mede a taxa de rotação detectando pequenas mudanças no momento da
chegada de cada um dos pulsos a um sensor.
É difícil miniaturizar esses giroscópios ópticos porque, quando seu tamanho é
diminuído, o sinal dos sensores enfraquece e começa a ficar embaralhado no ruído
criado pela difusão da luz dentro da fibra óptica.
Para neutralizar esse efeito, Parham Khial e seus colegas do Instituto de Tecnologia
da Califórnia, nos EUA, projetaram um giroscópio fotônico de baixo ruído.
Khial entalhou canais orientadores de luz em um chip de silício de 2 milímetros
quadrados para fazer a luz viajar em cada direção girando em torno de um círculo
separado, para que a luz dispersa não confunda os sensores. O aparelho também
reverte periodicamente a direção da luz, o que ajuda a cancelar outra grande parte do
ruído.
A miniaturização viabilizará aparelhos com precisão muito maior do que os dispositivos
mecânicos atuais.

Artigo: Por um milissegundo a menos: Brasil, Edge Computing e o
crescimento do negócio digital
22/10/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 21-10-2018)
A grande missão do Edge Computing é reduzir a latência das aplicações; para isso, é
fundamental encurtar a distância geográfica entre onde é coletada e/ou consumida a
informação e o ponto de processamento.
...
Na era dos negócios digitais, um segundo faz toda a diferença. Ao baixar o tempo de
acesso à sua web page em apenas um segundo, o portal de e-Commerce do Wal-Mart
EUA passou, em 2016, a gerar 2% a mais de vendas.
Da mesma forma, ao reduzir de cinco para dois segundos o tempo de acesso à página
de coleta de fundos para sua campanha, em 2011, Barack Obama conquistou um
aumento de 14% em doações online.
Por trás de resultados como estes estão soluções que contribuem para a UX
(experiência de usuário) perfeita, capaz de encantar o consumidor e garantir sua
conversão.

Dentro deste quadro, cresce a cada dia a importância estratégica das soluções de Edge
Computing – modelo em que a qualidade da experiência do usuário (velocidade) é
medida não em segundos, mas em milissegundos.
Relatório publicado em 2017 pelo Gartner aponta que, até 2022, 75% dos dados
corporativos serão gerados e processados por ambientes de Edge Computing. A
tendência é confirmada por levantamento da Grand View Research – até 2025, o
mercado de Edge Computing atingirá a marca dos US$ 3,24 bilhões
A grande missão do Edge Computing é reduzir a latência das aplicações; para isso,
fundamental encurtar a distância geográfica entre onde é coletada e/ou consumida
informação e o ponto de processamento. Medida em milissegundos, a latência é
tempo que um dado leva para viajar pela rede desde o ponto onde foi criado até
ponto onde será processado ou consumido.
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Para diminuir a latência, o Edge Computing coloca o processamento nos extremos da
rede, fora dos data centers e nós principais. O Edge Computing não compete com o
Cloud Computing – eles se complementam um ao outro. Por motivos estratégicos, o
modelo Edge Computing determina que o processamento de ao menos parte dos dados
aconteça na periferia da rede, em data centers menores ou modulares espalhados por
regiões antes não tão digitalizadas.
Conforme o tipo de aplicação a ser suportada entra em cena, também, o Fog
Computing (computação em névoa), processamento que acontece em parte no centro
da nuvem (Cloud Computing), em parte no extremo da rede (Edge Computing).
A busca pelo Edge Computing está ligada à demanda por serviços de
streaming de vídeo como Netflix, Youtube, Amazon Prime Video e Hulo.
Essa tendência, somada à disseminação de dispositivos móveis (smartphones, tablets)
– a base de onde o streaming de vídeo será acessado – faz com que seja necessário
levar o processamento para as bordas das redes.
Outra vertical que tem buscado serviços de Edge Computing é o varejo. Do controle
de estoques à logística de distribuição de produtos, passando por suas lojas online (ecommerce), Edge Computing contribui para a continuidade dos negócios dessa
vertical.
Faz parte deste quadro, também, a implementação de ambientes IoT – plantas
industrias, empresas rurais, etc. – que precisam executar o processamento fora do
data center. Essa interdependência entre a disseminação da IoT e o Edge Computing
é confirmada por relatório da Business Intelligency Report que mostra que, até 2020,
até 5,6 bilhões de dispositivos IoT estarão conectados a estruturas de Edge
Computing.
O resultado desses avanços é que mais e mais tráfego/processamento de dados
(dados, voz e vídeo) tem de acontecer nos extremos da rede. Esse quadro torna o
Edge Computing essencial para o sucesso da economia digital.
A mesma lógica vale para a América Latina e o Brasil.
Extremamente heterogênea, essa região inclui países com estruturas mais
digitalizadas como Brasil, México e Chile e regiões que ainda estão quatro ou cinco
anos defasadas em relação a essa tendência.
O Brasil é, hoje, o quarto maior mercado mundial da Netflix, logo seguido pelo
México. Pode-se dizer que tanto México como Brasil e Chile já contam com 90% de
penetração digital em seus territórios – locais físicos atendidos por Internet Service
Providers em geral, operadoras de Telecom, etc. Em outros países da América Latina,
a marca fica por volta de 60%.

Outro vetor do crescimento do Edge Computing é a disseminação de redes sociais na
região. Dados da Hootsuit indicam que 57% da população da América Latina é usuária
de redes sociais; o país com maior incidência é a Argentina (70%), seguido pelo México
(59%) e pelo Brasil (58%).
As operadoras de Telecomunicações da América Latina e Brasil são uma alavanca do
crescimento da Edge Computing na região. São essas empresas que estão, hoje,
levando redes móveis e infraestrutura de Edge Computing para muito além dos
grandes centros urbanos.
Há hoje, no Brasil, milhares de ISPs (Internet Services Providers) espalhados por
médias e pequenas cidades de todos os Estados; esses provedores de serviços são,
na prática, outros vetores da disseminação da infraestrutura Edge Computing. Para
que essa expansão ocorra, essas empresas estão contratando soluções de data centers
modulares.
O data center modular caracteriza-se por ser uma estrutura pré-fabricada/préengenheirada com tudo o que é essencial para montar um data center: sistemas de
energia, ar condicionado de precisão, infraestrutura de conectividade para suportar
equipamentos como servidores, roteadores, firewalls e, finalmente, suporte a sistemas
DCIM (Data center Infrastructure Managament).
O diferencial dessas soluções é que o tempo entre projeto e operação baixa
de 18 meses ou dois anos para 5 ou 6 meses.
E a fase de desenvolvimento do projeto, que em um data center tradicional pode levar
até 6 meses, passa a ser resolvida em poucas semanas. Na ultracompetitiva economia
digital, o tempo entre se pensar um negócio e uma aplicação digital e implementar o
ambiente que suportará esse sistema é cada vez mais curto. A resposta para esse
desafio, em muitos casos, está nas ofertas de data center modulares.
Essa categoria começa em uma oferta compacta como o micro data center – uma febre
no Brasil; em 2018 várias dezenas de ISPs adquiriram esse tipo de solução. Há,
também, grandes redes de varejo implementando, em tempo recorde, micro data
centers em lojas instaladas em pontos remotos do Brasil. Isso é o Edge Computing
acontecendo aqui, e agora.
O crescimento do Edge Computing explica-se por uma certeza: onde quer que o
negócio digital esteja instalado, o usuário anseia pela mesma qualidade de serviços
que encontraria em casa, em sua TV a cabo. Em 2018, uma resposta a essa demanda
– algo essencial à transformação digital – é a disseminação de micro data centers e
data centers modulares, base para a expansão do Edge Computing no Brasil e no
mundo.
*Alex Pope é Diretor de Sistemas de Edge Computing da Vertiv e Ricardo Duque é
Vice-Presidente de Canais da Vertiv Latin America.
Internet das Coisas para gestão de ativos é a aposta da Infor para logística
22/10/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 20-10-2018)
Baseada em dados, ferramenta será capaz de identificar o consumo de combustível,
desgastes mecânicos, condições dos veículos, entre outras
A Infor, provedora líder de aplicações especificas por mercado e desenvolvidas para a
nuvem, anuncia o lançamento do Infor Internet of Things (IoT). A plataforma fornece
a introdução de dados nos dispositivos conectados à IoT, de forma segura, sem escala
e de qualquer lugar. As informações do sensor IoT são sincronizadas com os dados

retirados do Infor EAM Asset, ferramenta de gestão de ativos, melhorando a detecção
de exceções, fluxos de trabalho, relatórios, data analysis e AI.
"A Infor vai proporcionar uma mudança radical no gerenciamento complexo de ativos
por meio dessa plataforma de IoT. Também vai oferecer à sua base de clientes algo
inatingível no passado", disse Kevin Price, evangelista técnico de produto do Infor
EAM. “Com melhorias abrangentes em energia, eficiência e confiabilidade de
desempenho, as organizações poderão entender a condição de uma infinidade de
ativos em tempo real.”
Segundo Prince, um dos segmentos que podem ser beneficiar com o Infor IoT é o de
Transportes.
“A plataforma da Infor pode acrescentar dados históricos de gerenciamento de ativos,
do fluxo de trabalho, confiabilidade e sustentabilidade com fontes de terceiros”,
comenta o diretor. O Infor IoT também pode incluir estatísticas operacionais,
condições climáticas e estatísticas, fontes financeiras como custo por quilômetro,
depreciação, orçamento operacional e de reposição, além de dados on-board que vão
demonstrar o consumo de combustível, desgaste de veículos, consumos de energia e
desgastes mecânicos. Os sensores IoT alimentarão os dados de rastreamento da
localização GPS com altitude, aceleração, nível de iluminação, temperatura ambiente
e muito mais.
O Infor IoT é integrado ao Amazon Web Services (AWS) IoT, o que possibilita aos
clientes aproveitar da escalabilidade, estabilidade e a segurança da ferramenta. Além
disso, as análises de IoT são fornecidas via Birst, uma plataforma baseada na nuvem
para business intelligence em rede. Com o Birst, as empresas podem agregar dados
de dispositivos conectados à rede e modelá-los em estruturas métricas consistentes,
o que vai permitir rastrear, analisar e melhorar a eficiência operacional, além de trazer
mais segurança, conformidade de processos e a eficácia nas vendas.
A Infor é capaz de conectar esses pontos com o apoio das suas ferramentas de gestão
de ativos (EAM), Internet das Coisas (IoT), Rede Inteligente e aberta (ION), e de
Business Intelligence (Birst), colocando esse "ideal inatingível" na ponta dos dedos dos
usuários da Infor, e de uma maneira que seja fácil de entender e rapidamente
utilizada.
ABB lança novos robôs com foco em montagem de peças pequenas
22/10/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 20-10-2018)
Pioneira em robôs industriais e colaborativos e em serviços digitais avançados, a ABB
apresenta dois novos modelos de robôs. Projetados para manufatura de peças
pequenas, utilizada em diversos setores industriais, tais como o automotivo,
eletroeletrônico e farmacêutico, os lançamentos estarão disponíveis no Brasil e no
exterior a partir de dezembro. Conheça os detalhes:
RB 1100

É o menor e mais leve robô da companhia. Ampliando o portfólio em soluções rápidas
e precisas para a montagem de pequenas peças, foi desenvolvido para atender
necessidades específicas de fabricantes de eletroeletrônicos e medicamentos. Essas
indústrias precisam de robôs capazes de manipular peças pequenas, na maioria das
vezes frágeis, com velocidade e qualidade.

O IRB 1100 oferece tempos de ciclo até 35% por cento mais rápidos para maximizar
a produtividade é operado pelo novo controlador OmniCore™ da ABB, que oferece
flexibilidade, conectividade e performance para a fábrica do futuro. O modelo ocupa
uma área total 10% menor e é 20% mais leve em relação às gerações anteriores. O
robô também permite operações mais flexíveis de cargas pesadas, com ferramentas e
terminais complexos. O modelo tem duas versões, ambos com carga útil de 4 kg – um
com alcance de 475 mm, e outro de 580 mm.
SCARA IRB 910INV

A família de robôs SCARA cresceu. Montado no teto, o SCARA IRB 910INV garante às
indústrias melhor aproveitamento do espaço e oferece flexibilidade para a execução
de tarefas mais complexas, mesmo em espaços menores. Ele ainda pode colaborar
simultaneamente com outros robôs e máquinas no mesmo espaço ocupado pelo chão
de fábrica, ampliando a produtividade.
Com controle de movimento da ABB para precisão ponto a ponto, é indicado para
aparafusar, inserir e montar componentes em peças eletrônicas e para inspeções
automatizadas de controle de qualidade. Leve e compacto, o modelo está disponível
em duas versões – uma com carga máxima de 3 kg e alcance de 350 mm, e outro
com carga máxima de 6 kg e alcance de 550 mm.
Os robôs SCARA da companhia são ideais para aplicações que exijam movimentos
ponto a ponto rápidos e muito precisos, como a montagem de eletrônicos e automação
laboratorial.
ZF desenvolve Sistema de Observação Tridimensional de Ocupantes e de
Interior de veículos
22/10/2018 – Fonte: CIMM
Tecnologia fornece informações em tempo real para sistemas de segurança
avançados e veículos de direção automatizada para determinar, por exemplo,
se o motorista tem capacidade de retomar o controle rapidamente em uma
emergência
A ZF está desenvolvendo um Sistema de Observação Interior (IOS) tridimensional
capaz de detectar e classificar os ocupantes do veículo, determinando seu tamanho,
localização e posição, e se estão ativos com o controle do veículo, por meio do volante
ou monitorando os sistemas de condução automatizados – dados essenciais para o
auxílio às funções de segurança avançadas e de condução automatizada.

Embora a ZF seja muito reconhecida como líder mundial na produção de câmeras
dianteiras de reconhecimento de objetos que detectam o ambiente externo do veículo,
a empresa também tem se envolvido no desenvolvimento de câmeras de observação
interior há mais de 10 anos.
Em razão da tendência rumo à segurança avançada e automação de veículos, o
interesse na tecnologia de câmera interior tem se intensificado, e a ZF agora está
desenvolvendo um sistema de observação de câmera interior 3D com suporte a uma
grande diversidade de aplicações potenciais em segurança, conforto e direção
autônoma.
Um exemplo de destaque é o sensoriamento da posição de ocupantes. Sensores
montados nos assentos já estão sendo usados para determinar se os airbags ou os
pré-tensionadores de cinto de segurança devem ser ativados e em qual intensidade,
e uma câmera 3D IOS pode ampliar estas informações em relação ao tamanho, posição
e postura dos ocupantes em tempo real, incluindo uma detecção fora da posição, como
assentos reclinados – informações que podem ajudar a customizar o gerenciamento
de energia dos ocupantes antes ou no momento de um acidente.
Apenas o fato de saber se um ocupante ou outro objeto estão presentes em uma
posição sentada podem ajudar a determinar quais funções de segurança de ocupantes
adaptáveis devem ser implantadas naquela posição.
A câmera pode complementar os sensores de fivela de cintos de segurança existentes
com a verificação visual, indicando se o ocupante está devidamente afivelado, e
fornecer orientações para fazê-lo com um lembrete ou outra ação se não for este o
caso.
O sensoriamento de passageiros também pode ser extremamente valioso quando
crianças pequenas são deixadas no carro – levando a situações de emergência
particularmente em temperaturas extremas.
O sistema IOS pode ser calibrado para determinar a presença de uma criança e ativar
ações de segurança como, por exemplo, uma chamada automática para o celular do
proprietário do veículo, baixar as janelas elétricas e abrir um teto solar para reduzir a
temperatura do interior, ativar uma buzina e sinais luminosos de emergência de forma
que pedestres próximos possam ajudar ou chamar serviços de emergência, a polícia
local ou socorristas, para ajudarem no resgate.
À medida que os veículos se tornam cada vez mais equipados com funções
automatizadas, sensores de interior ligados em rede de modo inteligente podem
determinar se as mãos do condutor estão no volante e em controle ativo do veículo, e
se a cabeça do motorista está de frente para a estrada e monitorando o veículo
enquanto faz uso adequado do sistema de cintos de segurança.
O sistema pode indicar que o motorista está em modo automático e, quando uma
situação de emergência em potencial é detectada, ele pode emitir alertas.
"De fato, os dados visuais do interior do veículo podem ser muito valiosos em uma
série de perspectivas", diz Norbert Kagerer, vice-presidente sênior de engenharia para
a divisão de sistemas de segurança passiva. "O desenvolvimento de nosso sistema de
observação interior 3D leva a uma maior segurança, conveniência e ajuda a apoiar a
evolução rumo aos veículos automatizados”.
A expectativa é de que o sistema IOS esteja pronto para produção no final de 2021.

Indústria 4.0 - todos querem, mas poucos tem ideia de como chegar lá
22/10/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 21-10-2018)
A indústria 4.0 é uma oportunidade imensa para o Brasil, mas ainda falta compreensão
e mão na massa.
...

No final da década de 1990 o mundo vivenciou uma enorme alta das ações das novas
empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) baseadas na Internet. O
período de 1995 a 2000 foi caracterizado por um mercado inflacionado em grande
parte por conta de privilégios concedidos pelo governo americano para empresas
ligadas à internet.
Entretanto, além dos incentivos incentivos governamentais, muitos perceberam que
os preços das ações de suas empresas basicamente disparariam ao se adicionar o
prefixo “e-” ou o sufixo “.com”.
No início deste século estourou a bolha das .com e a leitura de Louis Gerstner, à época
presidente da IBM, foi uma incompreensão generalizada do mercado. Ele diz em seu
livro “Quem disse que elefantes não dançam” que o mercado demorou para entender
que a parte mais importante do e-Business era o Business. Interessantemente, o
termo e-Business (negócio eletrônico) foi criado pelo próprio time de marketing da
IBM para caracterizar negócios efetuados por meios eletrônicos, geralmente na
Internet.
Pode-se discutir se o mercado realmente demorou para perceber ou se o apetite de
bancos, fundos de private equity e venture capital foi maior do que a avaliação dos
riscos que hoje, ao olhar para trás, parecem óbvios. Independente do racional que
levou à esta bolha, podemos utilizar o acontecido para mapear situações de disrupção
semelhantes que a internet ainda pode causar em outras esferas.
O paralelo da revolução que a internet causou nos negócios acontece hoje
na indústria. Com suas várias barreiras de entrada, normas,
regulamentações e conservadorismo, finalmente a indústria começa a
entrar de vez no mundo da internet e vice-versa. Para tangibilizar
propostas de valor com utilização de alta tecnologia para indústrias, em
2012 o governo alemão criou o termo “Indústria 4.0” que ficou
mundialmente famoso e que representa a quarta revolução industrial.
Como Brasileiros adoram modismos, pois são ótimas fontes de
especulação, eventos, palestras, livros, etc, o termo pegou bem aqui no
país. Perecebe-se que todos querem suas indústrias no mundo 4.0, mas
poucos tem ideia de como chegar lá. Para piorar a situação, a maioria das
indústrias sequer investem o suficiente em tecnologia para serem
chamadas de 3.0 e, muitas outras, nem mesmo 2.0.
Parafraseando Louis Gerstner, o mercado em geral ainda não
percebeu que a parte mais importante da Indústria 4.0 é a
Indústria. Muitas startups “vendem” o conceito sem entender os reais
problemas industriais. A verdade é que as tecnologias já existem, inclusive com
fabricantes bem consolidados para várias delas. A real Inovação de Valor para a

Indústria está no real conhecimento das tecnologias, nos processos industriais e na
integração do todo.
Para isso, as empresas de integração e engenharia deverão desempenhar um
papel protagonista de forma a traduzir um leque infinito de tecnologias e
transformar este leque em soluções completas e que realmente façam sentido
e agreguem valor para a indústria.
A indústria 4.0 é uma oportunidade imensa para o Brasil, se soubermos aproveitá-la
de forma consistente. As indústrias do futuro deverão ser fabricadas como hoje se
fabrica uma peça. Primeiro define-se parâmetros, depois modela-se uma versão digital
da mesma e em seguida simula-se as condições de operação.
É o conceito da planta digital. Com isto, plantas industriais eficientes poderão ser
construídas e operadas em qualquer parte do mundo. Vantagem para os países com
alto potencial de consumo e que estejam próximos das matérias primas. Ou seja,
neste novo contexto industrial o Brasil tem enorme potencial de se destacar e voltar
a crescer bem acima da média mundial.
Se arregaçarmos as mangas e soubermos aproveitar este momento, podemos deixar
de ser o eterno país “do futuro” e virar um país do presente.
Consórcio brasileiro desenvolve impressão 3D de peças metálicas
22/10/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 21-10-2018)
Um consórcio de universidades, indústrias e instituições de pesquisa
brasileiras está trabalhando para avançar no desenvolvimento da manufatura
aditiva combinada com processos de usinagem - em termos mais simples, na
impressão 3D de peças metálicas.
Manufatura aditiva
Um consórcio de universidades, indústrias e instituições de pesquisa brasileiras está
trabalhando para avançar no desenvolvimento da manufatura aditiva combinada com
processos de usinagem - em termos mais simples, na impressão 3D de peças
metálicas.

"Em um futuro próximo algumas peças e componentes mecânicos, automobilísticos e
aeronáuticos, assim como próteses humanas, só poderão ser construídos por meio
dessa nova tecnologia. Se no Brasil não aprendermos, pelo menos, a usar esse
processo, ficaremos muito atrás", disse Reginaldo Teixeira Coelho, professor da Escola
de Engenharia da USP em São Carlos (SP).
Essa tecnologia de fabricação inovadora, que pretende substituir, ao menos
parcialmente, processos tradicionais de fundição, forjamento e usinagem, tem
despertado o interesse de diferentes grupos de pesquisa no mundo.

No Brasil, as principais instituições de pesquisa que atuam na área de manufatura
aditiva se reuniram por meio de um projeto apoiado pela FAPESP (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), para alinhar os esforços e, dessa forma,
obter avanços no conhecimento e na aplicação dessa nova técnica.
Impressão 3D para metais
A tecnologia estudada pela equipe é baseada em dois processos de impressão 3D para
metais, chamados fusão de leito de pó (PBF: Powder Bed Fusion) e deposição direta
de energia (DED: Direct Energy Deposition).
O primeiro processo consiste em fundir camadas sequenciais de um leito metálico com
um feixe de laser, enquanto o segundo envolve o uso concomitante do feixe de laser
e de pó metálico, injetado em uma poça de metal fundido, sobre a superfície de uma
peça.
À medida que o pó metálico é fundido, o material se deposita em camadas e vai
resfriando e solidificando, até dar origem a uma peça metálica, com base em um
modelo digital.
"Esse processo está bem desenvolvido para polímeros, mas, para metais, ainda
representa um desafio muito grande", disse Reginaldo.
Um dos desafios para viabilizar a técnica, segundo o pesquisador, é adequar a energia
necessária do laser para a fusão dos materiais. Enquanto os polímeros fundem entre
100 ºC e 250 ºC, a temperatura de fusão da maioria dos metais está acima de mil
graus, o que demanda uma energia muito alta.
"O desafio é conseguir obter uma concentração de energia ideal que permita ao
equipamento atingir essa temperatura de fusão dos metais," disse.
Outro desafio é o acabamento superficial das peças metálicas obtidas por manufatura
aditiva, uma vez que podem não atender algumas aplicações de alto desempenho.
Para isso, é necessário combiná-la com processos como de usinagem de alta
velocidade e retificação (HSM/H, na sigla em inglês) no pós-processamento das peças.
Os pesquisadores já desenvolveram, em parceria com uma indústria parceira do
projeto, a Romi, um equipamento capaz de realizar esses processos híbridos. Agora,
pretendem desenvolver outra máquina, de segunda geração.
"A Romi se tornou a quinta empresa no mundo a ter essa solução de processos
híbridos", disse Reginaldo.

A fim de assegurar a qualidade e o padrão do pó metálico usado como matéria-prima
nesses processos, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) pretende desenvolver uma
tecnologia para fabricá-lo.

BNDES destinará R$ 6,7 milhões para projetos de redes de recarga de
veículos elétricos
22/10/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 20-10-2018)
Iniciativas desenvolvidas pela Embrapii criarão modelos de estações
residenciais e comerciais de diferentes velocidades
O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – destinará R$
6,7 milhões para dois projetos de desenvolvimento de redes de recarga de veículos
elétricos no Brasil. Os recursos são provenientes do Funtec, um fundo do próprio banco
não reembolsável e dedicado a projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento
tecnológico e inovação.
O valor total foi divido em R$ 3,4 milhões e R$ 3,3 milhões para apoiar parte de duas
iniciativas que serão desenvolvidas por duas unidades da Embrapii, Empresa Brasileira
de Pesquisa e Inovação Industrial, a CPqD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações, e a Certi, Fundação Centros de Referência em Tecnologias
Inovadoras.
As instituições desenvolverão modelos de estações de recarga lenta (8 a 16 horas),
semirrápida (2 a 4 horas) e rápida (até 1 hora) que poderão ser instaladas em
residências, shoppings, estacionamentos, postos de gasolinas e estradas.
O projeto do CPqD terá investimento total de R$ 5 milhões e tem como interventor a
empresa brasileira PHB Eletrônica, especializada em projetos de inovação na área de
eletrônica de potência aplicada a sistemas de energia.
Por sua vez, a iniciativa da Certi prevê investimento de R$ 7,5 milhões e conta com a
WEG, fabricante nacional de eletroeletrônicos de uso industrial e que já atua no setor
de redes inteligentes e mobilidade elétrica. Os projetos dispõem também de apoio
financeiro não reembolsável da Embrapii, no valor total de R$ 2,9 milhões.
Em nota, o BNDES defende que a disponibilidade de uma infraestrutura de recarga é
um dos principais gargalos para o desenvolvimento do segmento de veículos elétricos
e que essa operação “representa uma oportunidade para ampliação da frota de
veículos elétricos no País”.
O apoio mútuo aos dois projetos é parte do acordo de cooperação entre o BNDES e a
Embrapii firmado em setembro do ano passado que prevê apoiar projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação de empresas em colaboração com institutos de pesquisa
e universidades, além de promover a interação dos modelos de fomento à inovação.
O segmento de veículos elétricos está em rápido crescimento no mundo e superou a
marca de 3 milhões de unidades em 2017, um aumento de 50% com relação ao ano
anterior. No entanto, o volume representou apenas 0,2% do total da frota mundial e
está concentrado em poucos países. No Brasil ainda não há a venda de carros
puramente elétricos.
Brasil e Chile concluem acordo de livre comércio
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-10-2018)
Chile é o segundo principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul
Brasil e Chile concluíram na sexta-feira (19) discussões para um acordo de livre
comércio, informou o Ministério das Relações Exteriores, encerrando as negociações
iniciadas em abril do ano passado após quatro rodadas.

"O novo acordo contribuirá para impulsionar os fluxos de comércio e investimentos
entre o Brasil e o Chile, nos setores tanto de bens quanto de serviços. Constituirá, ao
mesmo tempo, um vetor de aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico e de
reforço da integração regional", afirmou o ministério em nota enviada à imprensa no
sábado (20).
O Chile é o segundo principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Em 2017,
o intercâmbio comercial bilateral alcançou US$ 8,5 bilhões, alta de 22%. De janeiro a
setembro deste ano, o comércio entre os dois países somou US$ 7,21 bilhões,
expansão de mais de 13% em relação ao mesmo período de 2017.
O Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina e principal destino
dos investimentos chilenos no exterior, com estoque de US$ 31 bilhões, informou o
ministério.
O futuro acordo deverá ser assinado antes do final do ano e complementa um tratado
anterior entre o Mercosul e o Chile, sob o qual os países já removeram as tarifas de
importação ao comércio bilateral.
Segundo o ministério, o novo acordo incluirá 17 temas de natureza não tarifária, como
comércio de serviços; comércio eletrônico; telecomunicações; medidas sanitárias e
fitossanitárias; obstáculos técnicos ao comércio; facilitação de comércio; propriedade
intelectual; e micro, pequenas e médias empresas.
Entre as primeiras medidas, Brasil e Chile comprometeram-se a eliminar a cobrança
de roaming internacional para dados e telefonia móvel entre os dois países.
"Será a primeira vez que o Brasil assume, em acordo bilateral de comércio,
compromissos em matéria de comércio eletrônico; boas práticas regulatórias;
transparência em anticorrupção; cadeias regionais e globais de valor; gênero; meio
ambiente; e assuntos trabalhistas", afirmou a pasta.
Indústria e órgão de comércio exterior querem exclusão do Cade de conselho
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Já existe um texto de decreto que aguarda a assinatura do presidente Temer
Representantes da indústria têm se movimentado para barrar a inclusão do Cade
(conselho de defesa econômica) na Camex, secretaria que toma decisões de alíquotas
de importação e faz políticas de comércio exterior.
Há um texto de decreto já redigido, que aguarda assinatura de Michel Temer. O órgão
não seria teria voto, seria um membro para ser consultado.
Os industriais enviaram uma carta ao presidente e tentam marcar um encontro para
evitar a mudança.

Sede do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) - Divulgação
Para os representantes da indústria, o Cade tem preocupações, metodologias e
instrumentos diferentes da Camex, e os propósitos dos dois não devem se confundir.

Eles também falam que a inclusão daria ao órgão de defesa da concorrência acesso a
informações de setores.
Dentro da própria Camex há resistência ao projeto. Além de argumentos semelhantes
aos de executivos da indústria, os técnicos dizem considerar que a medida traria
lentidão às decisões.
Outro receio citado é que o Cade seja sempre contrário a medidas de defesa dos
produtores de bens nacionais.
A iniciativa da alteração partiu do próprio Cade.
Para representantes da entidade de defesa da concorrência, há um grau de paranoia
na oposição à medida.
A ideia é coordenar as decisões —se o Cade conhece a taxação de um importado, pode
reprovar uma fusão ou aquisição, por exemplo.
Conselheiros do órgão são todos ministros
Compõem a Camex os ministros das pastas:











Casa Civil, presidência do conselho
Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Relações Exteriores
Fazenda
Transportes, Portos e Aviação Civil
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria-Geral da Presidência
Como órgão consultivo:
Apex

Cobrança opõe associação de supermercados e sindicato dos comerciários
em SP
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-10-2018)
A cobrança da contribuição assistencial dos empregados de supermercados de São
Paulo tem gerado controvérsia entre a Apas (associação dos supermercados paulistas)
e o sindicato dos comerciários.
Pela convenção coletiva assinada pelo Sincovaga (sindicato dos varejistas de
alimentos) e aprovada pelos trabalhadores, uma taxa de até R$ 13 será cobrada de
toda a categoria.

Fachada de sede do sindicato dos comerciários, em São Paulo - Alexandre Maretti 15.out.18/Folhapress
“A lei diz que o pagamento é facultativo, mas quem não quis pagar teve de ir às sedes
do sindicato e fazer fila até a última sexta (19)”, afirma Ronaldo dos Santos, presidente
da Apas.
“Houve empresário que incentivou os funcionários a fazer a fila. Vamos denunciar isso
à promotoria”, diz Ricardo Patah, presidente do sindicato dos comerciários.

Cerca de 50 mil empregados pediram a isenção, número acima da média histórica, de
30 mil, segundo ele.
O acordo respeita uma decisão judicial que permitiu a cobrança dessa forma, e não
cabe recurso, segundo Álvaro Furtado, do Sincovaga.
“A cláusula inverte a lógica da reforma trabalhista, mas não é ilegal porque mantém o
direito de não pagar”, diz Gisela Freire, do Cescon Barrieu.
“Essa parte da convenção só deveria valer para os sindicalizados”, diz Manuela
Tavares, sócia do Siqueira Castro.
Cadeia do plástico registra avanço, mas matéria-prima desafia margens
22/10/2018 – Fonte: DCI
Mercado tem desempenho positivo em volumes, porém, momento econômico impede
repasse do aumento de custos de produção decorrente da variação cambial e da
escalada do petróleo

Linha da RadiciGroup: fabricante investiu R$ 13 milhões na expansão de sua
capacidade produtiva
Pressionada pela variação cambial e aumentos de matérias-primas, a indústria do
plástico busca alternativas para melhorar suas margens. Exportações e investimentos
em eficiência na linha de produção são algumas das soluções encontradas pelas
empresas.
“As principais matérias-primas possuem componentes importados ou, ainda que
produzidas no Brasil, têm preços internacionais. O impacto é de 40% a 70% no valor
total da produção e fazer o repasse de preço é extremamente difícil”, afirma o
presidente da Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos (Almaco), Gilmar
Lima.
O dirigente afirma que em termos de volume, o desempenho do setor está sendo
positivo. “Melhorou esse ano, deve crescer 9%, mas sobre uma base fraca e com
margens apertadas. A indústria de transformação sofre mais, fica pressionada entre
grandes fornecedores e clientes.”
Na visão de Lima, as empresas têm que buscar exportar mais. “É preciso olhar para
fora e buscar novos mercados para minimizar esses altos e baixos. Senão, vai ser
sempre a mesma história. Essa instabilidade política vai existir em qualquer tempo.”
Outra alternativa é investir em desenvolvimento de produtos. “O setor sempre tem
que trabalhar nesse sentido, buscar materiais alternativos e investir em pesquisa e
pessoas”, avalia Lima.
A diretora da RadiciGroup no Brasil, Jane Campos, afirma que a matéria-prima tem
um impacto de 70% no custo de produção.
“Essa oscilação causa perdas cambiais, mas temos um controle rigoroso de margem.
É muito difícil fazer o repasse, negociamos com o cliente.” A empresa italiana fabrica

poliamidas, fibras sintéticas e materiais plásticos e fornece para o setor automotivo,
de embalagens e elétrico.
Entre 2017 e 2018, a empresa investiu R$ 13 milhões em sua unidade em
Araçariguama (SP). “Expandimos a produção em 50%, atingindo cerca de 20 mil
toneladas por ano. Crescemos 20% no ano passado e devemos crescer 10% em 2018”,
prevê a executiva.
Ela conta que nos últimos anos, o mercado como um todo diminuiu no Brasil e Radici
ganhou participação de mercado. “Temos 18% de share. Hoje, temos quatro grandes
empresas nesse segmento e sobraram poucas brasileiras pequenas, que devem se
fortalecer atendendo à demanda de clientes pequenos.”
Ele destaca que o setor automotivo vivia bom momento, mas perdeu ritmo pela queda
de exportações para a Argentina. “O setor alimentício também vinha bem, caiu um
pouco agora por questão de sazonalidade. Já o setor elétrico está em queda, devido
ao momento da construção civil.”
Consumo morno
O diretor de reestruturação (CRO) do Grupo Jorge Zanatta, Leandro Buciani, revela
que há um trabalho interno de redução de custos para minimizar os impactos do
câmbio. “As margens estão pressionadas. O ano está sendo positivo em receita, mas
é desafiador.”
O grupo é composto por duas empresas: Imbralit, fabricante de telhas de fibrocimento
e caixa d’água de plástico, e a Canguru, que atua no mercado de embalagens flexíveis.
Ambas as companhias estão sediadas em Criciúma (SC). “Sentimos um mercado
morno nas duas empresas, não é tudo que está andando. Crescemos por meio de
investimento em marketing, inovação e novos produtos”, conta Buciani.
De acordo com o executivo, a Canguru é mais impactada pelo aumento da matériaprima. “A empresa sente diretamente o preço da resina e as indústrias não conseguem
repassar. É preciso fazer um trabalho de recuperação de margem.” Na percepção de
Buciani, o mercado está parado em função das eleições.
“Os investidores estão esperando o que vai acontecer, qual será o norte do País. Na
Canguru, fizemos pequenos investimentos nesse ano em modernização de máquinas,
mas estamos aguardando 2019 para algo maior.” O grupo faturou R$ 146 milhões no
primeiro semestre, 38% superior a igual período do ano passado. “A perspectiva é de
faturamento bruto de R$ 350 milhões em 2018”, diz Buciani.
Bombardier processa Mitsubishi por suposto repasse de segredos comerciais
22/10/2018 – Fonte: DCI (publicado em 21-10-2018)
A fabricante canadense de aviões Bombardier processou a unidade de aeronaves da
japonesa Mitsubishi, dizendo que ex-funcionários da Bombardier repassaram segredos
comerciais para ajudar o projeto de jatos regionais da Mitsubishi.
A Bombardier entrou com a ação na sexta-feira em um tribunal federal em Seattle
contra a Mitsubishi Aircraft Corporation, a AeroTEC (Aerospace Testing Engineering &
Certification Inc), que fica em Seattle, e vários ex-funcionários da Bombardier.
A AeroTEC está trabalhando com a Mitsubishi Aircraft para ajudá-la a fazer um jato
com capacidade para 90 passageiros ser certificado por reguladores.
Representantes da Mitsubishi Aircraft ou na AeroTEC não puderam ser imediatamente
contatados para comentar o assunto neste domingo.

O processo de 92 páginas alega que funcionários da Bombardier que foram recrutados
pela Mitsubishi ou pela AeroTEC trouxeram consigo documentos e dados confidenciais
relacionados à certificação de aviões no Canadá e nos Estados Unidos.
A certificação é uma parte fundamental do processo de regulamentação que determina
a aeronavegabilidade de uma aeronave com base em seu design.
A Bombardier está buscando uma liminar para evitar que a Mitsubishi Aircraft e a
AeroTEC usem as informações que afirma terem sido roubadas. A alegação é de que
os funcionários enviaram documentos importantes para suas contas de email pessoais
antes de deixarem a Bombardier e se juntarem ao projeto da Mitsubishi.
A Mitsubishi citou no passado a dificuldade de obter a certificação como um dos fatores
que seguraram o lançamento de sua aeronave regional planejada, que deve competir
com o jato C-Series da Bombardier, segundo o processo.
O programa de jatos regionais da Mitsubishi, primeiros aviões comerciais de
passageiros criados no Japão desde a década de 1960, foi adiado por vários anos, com
a ANA Holdings, primeiro cliente, prevendo para 2020 o lançamento do avião para 90
lugares, em vez de 2013 como inicialmente previsto.
No processo, a Bombardier acusou a Mitsubishi Aircraft de violar a legislação Defend
Trade Secrets de 2016, tentando usar os dados confidenciais e documentos obtidos de
ex-funcionários para acelerar o processo "extremamente complexo e caro" de obter
certificação para seus aviões.
A Bombardier disse que levou quase uma década para tirar do papel o C-Series e leválo o voo comercial. Segundo ela, apenas quatro empresas desde 2000 conseguiram
desenvolver um programa de aeronaves do zero aprovado por reguladores em Canadá,
Europa e Estados Unidos.
"Isso porque, compreensivelmente, essas diversas agências regulatórias exigem que
os fabricantes de aeronaves cumpram inúmeros padrões de precisão para garantir a
aeronavegabilidade e a segurança pública", disse a Bombardier no processo.
Mercado vislumbra cenário favorável para investimentos
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Perspectiva de agenda liberal reforça aposta em ações e títulos prefixados

A convicção do mercado financeiro com a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) sobre
Fernando Haddad (PT) no próximo domingo (28) retirou do radar de gestores o pior
cenário para investimentos, melhorando as perspectivas inclusive para o pequeno
poupador.
Esses profissionais projetam meses de maior otimismo e se posicionam para a
retomada da economia, que, ponderam, tenderia a ocorrer em qualquer governo.
A diferença é que ela pode ser favorecida pela boa receptividade de investidores à
agenda liberal defendida pela chapa de Bolsonaro.
Com base nessas perspectivas, gestores ouvidos pela Folha afirmam que devem
aumentar aplicações em Bolsa.

Investimentos em títulos públicos com taxas prefixadas e atreladas à inflação também
devem crescer, mas as oportunidades serão mais rentáveis caso as reformas
defendidas pelo candidato do PSL, como a da Previdência, efetivamente saiam do
papel.
“Tudo mais constante, o Brasil tem uma recuperação econômica contratada para o
próximo ano. Tem espaço para volta cíclica de atividade”, diz Bruno Marques, gestor
de fundos multimercados da XP Asset Management.
Para Alexandre Silvério, diretor de investimentos da Az Quest, houve uma antecipação
da reação esperada para o segundo turno logo após a primeira etapa da eleição,
reflexo da larga vantagem obtida pelo capitão reformado do Exército nas urnas, além
da ampla gama de parlamentares e da ascensão de governadores ligados a ele. Isso
explicaria o momento mais benigno para investimentos mesmo a uma semana do
pleito.
“Houve a percepção de que a onda política deve ensejar a vitória do candidato. A
Bolsa, em alguma medida, foi o ativo que menos refletiu isso”, afirma Silvério. Para
ele, haverá ainda mais espaço para altas adicionais no mercado após a confirmação
do resultado.
Corretoras têm projetado que a Bolsa brasileira pode sair dos atuais 85 mil pontos
para a faixa de 100 mil no curto prazo, reflexo dessa perspectiva de melhora na
economia nos resultados das empresas.
Para o pequeno investidor, no entanto, a aplicação deve ser sempre feita mirando o
longo prazo: em períodos menores, os preços dos ativos estão mais sujeitos a
oscilações que podem levar a perdas caso o poupador precise vender a ação.
Gestores evitam sinalizar papéis específicos como mais atrativos neste momento e
destacam a necessidade de avaliar o desempenho individual de empresas e setores.
Nas últimas semanas, companhias estatais avançaram com força na Bolsa,
alavancando junto o Ibovespa (o principal índice acionário do país).
Para Marques, altas adicionais podem ocorrer caso ocorram privatizações e mudanças
na gestão de estatais previstas por Paulo Guedes, guru econômico de Bolsonaro já
indicado como ministro da Economia num eventual governo.
Silvério é mais cauteloso; afirma que as reações em Bolsa não deveriam ser vistas de
forma equivalente, mas considerando as particularidades de cada companhia —
especialmente quando é feito recorte por empresas sob o controle da União ou
estados.
Marcelo Giufrida, sócio da Garde Investimentos, sugere ainda a distinção dentro de
setores. Ele exemplifica: empresas de varejo estão no radar de gestores, mas eventos
corporativos estão poluindo o cenário, como a decisão da TAM e da Gol de incorporar
suas respectivas empresas de fidelidade, Multiplus e Smiles.
Pequenos investidores devem levar em consideração ainda que apenas uma parcela
muito pequena dos recursos deve ser direcionada à renda variável, o que ficaria
igualmente restrito a quem está disposto a correr riscos.
A maior parte dos recursos ainda deve ser alocada em ativos de renda fixa. Nessa
categoria entram os títulos públicos, que podem ser adquiridos pelo Tesouro Direto.
Nos últimos meses, o mercado absorveu incertezas sobre o futuro governo pedindo
um prêmio maior pelo papel, afirma Hilton Notini, gerente de preços e índices da
Anbima (associação das entidades do mercado de capitais).

“Isso levou a um incremento nas taxas e, consequentemente, a uma queda nos preços
dos títulos.”
A taxa de juros de um título público é inversamente proporcional ao valor do papel:
quando o juro sobe, o valor do título cai; quando o juro cai, o valor dele cresce. Por
isso, o investidor que compra um título público com uma taxa de juro mais alta e
vende quando a taxa cai ganha dinheiro.
Nas últimas semanas, investidores aproveitaram o alívio nos juros futuros negociados
na Bolsa para negociar títulos no curto prazo e embolsar lucro. As taxas caíram no
mesmo movimento de otimismo que levou a Bolsa a subir e o dólar a ceder.
Marques, da XP, considera que os juros de longo prazo já caíram bastante nas últimas
semanas (veja quadro) e agora estão perto do menor patamar histórico, ao redor dos
9,5%. Na prática, isso limitaria novos ganhos para quem aplica mirando prazos
menores.
Ganhos adicionais, dizem os especialistas, dependem de uma expectativa de mudança
de patamar de juros na economia, o que está atrelado, na prática, ao reequilíbrio das
contas públicas e da reforma.
Isso ajudaria a reduzir a taxa de juros mínima que a economia precisa ter para não
gerar inflação, o chamado juro neutro. Atualmente, com a taxa Selic em 6,5%, os
juros são considerados expansionistas, em níveis que estimulariam o crescimento da
economia.
Mas esse tipo de investimento que aposta na queda dos juros também apresenta
riscos, por isso a recomendação é comprar títulos públicos associados a objetivos
financeiros no futuro.
“Se a inflação continuar baixa e não houver grande recuperação no ritmo da economia,
a Selic pode ficar estável no ano que vem. Mas, se acontecer um choque e os juros
subirem, quem comprou o título [a taxas prefixadas] agora se lascou”, afirma Flávio
Serrano, economista-sênior do banco Haitong.
Além disso, a volatilidade do mercado deve persistir mesmo com o atual otimismo.
“O grande fator otimista é a expectativa do mercado de que vai entrar um governo
conservador que vai ajeitar as contas públicas. Mas, mesmo imaginando que Bolsonaro
ganhe, ainda tem muita aresta para aparar”, diz Marcelo D’Agosto, consultor de
investimentos.
Artigo: Debater com a heterodoxia cansa
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-10-2018)
Eles falam, andam em círculos, mas conta que é bom não fazem; é mais fácil
chamar os que calculam de inimigos dos pobres
Ninguém discorda de que o Brasil é muito desigual e que o peso dos tributos sobre os
mais pobres é maior do que deveria ser.
É comum afirmar que tudo se resolveria facilmente com a criação de um imposto sobre
grandes fortunas.
As pessoas que têm se debruçado sobre esse problema espinhoso, a maneira de a
política tributária reduzir as desigualdades sociais, têm um pouco mais de dúvidas
sobre como fazer isso do que Pochmann e Feldman demonstraram em colunas
recentes nesta Folha.

Em um primeiro momento, eles dizem literalmente que o déficit primário previsto para
2019 "poderia ser superado pela cobrança de 1% sobre grandes fortunas".
Quando demonstrado que seus números não se sustentam, escrevem que, com "a
reformulação do Imposto sobre Heranças e Doações (ITCMD) e a taxação de
dividendos e grandes fortunas, o potencial arrecadatório aproxima-se de 1,5% do
PIB".
Passam assim de uma base tributária possível para outra como se elas fossem
intercambiáveis e como se, no final, fosse tudo a mesma coisa.
Instados a apresentar os cálculos, eles silenciam. Feldman argumenta que dados da
Receita Federal mostram que as 70 mil famílias mais ricas do país pagam um imposto
efetivo de apenas 6% da renda, enquanto a classe média paga 12%.
Esses são dados conhecidos sobre as distorções da tributação da renda. Qual é mesmo
a arrecadação possível? Nossos economistas heterodoxos escrevem, falam, andam em
círculos, mas conta que é bom mesmo não fazem. É mais fácil chamar os que calculam
de inimigos dos pobres.
As distorções do sistema tributário brasileiro são conhecidas. A complexidade da
tributação indireta é a principal. Mas também a tributação da renda precisa ser revista.
Minha coluna da semana passada apontou haver consenso da necessidade de elevação
da carga tributária sobre os mais ricos.
O que se espera daqueles que pretendem efetivamente contribuir para o debate é que
enfrentem cuidadosamente o desafio de pensar como isso pode ser feito.
Um primeiro passo pode ser o de apresentar estimativas que tenham algum respaldo
na realidade.
Também contribuiria para o debate se os conceitos fossem empregados como um
mínimo de rigor. Imposto sobre grandes fortunas incide sobre as grandes fortunas.
Aumento de alíquota do ITCMD eleva a tributação sobre heranças e doações.
Ainda que o imposto sobre as grandes fortunas tenha sido abolido em quase todos os
países da Europa, nada impede, em tese, que esse seja um caminho possível por aqui.
Mas, nesse caso, seria interessante que fossem analisados os problemas envolvidos
na sua criação e implantação. Um problema conhecido é o da fuga de capitais.
Não é à toa que propostas recentes de criação de um imposto sobre grandes fortunas
na Europa pensam o tributo no contexto da União Europeia como um todo, e não de
cada país isoladamente.
Quando se trata da tributação da riqueza, a base "heranças e doações" é preferível
em relação à base "grandes fortunas".
Estimativas fantasiosas em nada contribuem para a avaliação das potencialidades e
riscos dos diversos caminhos possíveis.
Na coluna passada, mencionei o famoso discurso em que Churchill disse ao povo inglês
que somente tinha "sangue, suor e lágrimas" para lhes oferecer. O correto é "sangue,
labuta, lágrimas e suor". Escapou-me a labuta. Não deve ter sido simples
esquecimento! Agradeço a meu amigo Manuel Thedim pela correção.
Samuel Pessôa - Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da
consultoria Reliance. É doutor em economia pela USP.

Reforma da Previdência não mudaria aposentadoria em 2019
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-10-2018)
Retomada da discussão sobre idade mínima pode gerar nova corrida aos
postos do INSS

Presidente Michel Temer - Evaristo Sá/AFP
Suspensa desde fevereiro e pouco falada na campanha eleitoral, a reforma da
Previdência poderá voltar a andar no Congresso ainda neste ano, conforme intenção
do governo revelada pelo presidente Michel Temer (MDB) no fim no mês passado em
reunião com empresários em Nova York.
A retomada da discussão sobre a criação da idade mínima de aposentadoria, principal
ponto da reforma, tem potencial para gerar nova corrida aos postos do INSS.
Em 2017, auge da discussão da proposta no Congresso, os pedidos do benefício por
tempo de contribuição cresceram 31% em relação a 2016 —cerca de 1,5 milhão de
trabalhadores solicitaram a aposentadoria por tempo de contribuição no ano passado,
enquanto 1,16 milhão tinha feito pedidos em 2016.
A busca desesperada pela aposentadoria sem idade mínima, porém, é desnecessária
em muitos casos. Para aqueles que já completaram os requisitos válidos hoje, o direito
conquistado não poderá ser modificado.
“A mudança não impede quem completa os requisitos neste ano de pedir o benefício
a partir de 2019”, diz a advogada Adriane Bramante.
Até o direito ao benefício integral pela regra 85/95, se alcançado antes da aprovação
da reforma, pode ser preservado.
A reforma impede, porém, o acesso a condições futuras previstas na lei atual, como o
benefício integral com a pontuação 86/96.
Trabalhadores próximos de se aposentar pelas regras atuais, mas que não
conseguirem obter o benefício antes de uma eventual aprovação da reforma
previdenciária, não serão necessariamente obrigados a esperar longos períodos para
ter direito ao benefício.
A proposta atual prevê uma transição, começando com idades mínimas de 53 anos,
para mulheres, e de 55 anos, para homens, além de 25 anos de contribuição, mais o
pedágio de 30% dos recolhimentos restantes para a aposentadoria pela regra atual.
Essas já são as idades médias de quem se aposenta por tempo de contribuição.
Independentemente da intenção do atual governo, não há garantia de que o Planalto
conseguirá convencer o Congresso a votar a reforma tão logo acabem as eleições.
Embora os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial ainda
não tenham dito com clareza quais mudanças pretendem realizar, ambos têm visões
diferentes das do atual governo sobre como devem ser as alterações nas
aposentadorias.

Se por um lado isso pode diminuir o apoio ao projeto da gestão Temer, por outro,
especialistas afirmam que a necessidade de sustentar as contas públicas obrigará o
próximo governo a fazer uma reforma.
Reajuste do INSS menor que inflação deixa aposentados no vermelho
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-10-2018)
Escalada de preços que pesam mais para pessoas de 50 a 84 anos deixa 18
milhões de endividados
Com a renda reduzida desde a aposentadoria, Brás Ferreira, 56, tem um exercício
mensal: colocar todas as contas na ponta do lápis. Com o controle financeiro rígido,
ele tenta fugir do índice de consumidores endividados.
Em setembro, 18,3 milhões de pessoas entre os 50 e os 84 anos ficaram com restrições
no CPF devido aos atrasos de contas, aponta o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao
Crédito). Ao todo, 62,4 milhões estão com nome sujo.
Ferreira diz que, ao pegar o dinheiro da aposentadoria, projeta as contas do mês e de
outros três seguintes. “É assim que vejo a necessidade de apertar o cinto e fazer
cortes. Ultimamente, corte é o que eu tenho mais feito.”
Para não extrapolar no cartão de crédito e pegar crédito consignado, ele cortou
atividades de lazer como cinema e viagens aos fins de semana.

Aposentado Bras Ferreira controla as contas na ponta do lápis
Cavallari/Folhapress

- Rubens

Segundo ele, os gastos com plano de saúde, remédios, energia e gás estão pesando
muito neste ano. Além de cortar as atividades de lazer, também deixou de
poupar. “Faço tudo para não sair do orçamento e não ficar devendo nada. Mas preciso
rebolar muito para que dê certo.”
Para Angela Nunes, planejadora financeira da Planejar (Associação Brasileira de
Planejadores Financeiros), o exercício de colocar o orçamento na ponta do lápis, como
feito por Ferreira, é fundamental para deixar as contas nos eixos.
Por não ter casa própria nem um planejamento financeiro elaborado, o metalúrgico
aposentado Antonio José dos Santos, 67, tem toda a sua renda da aposentadoria
comprometida com o aluguel. Ele vive com a mulher, que é funcionária pública, mas
a soma da renda dos dois não permite pagar todas as contas. Segundo o aposentado,
contas como cartão de crédito, de luz e de água estão em atraso.
Sem ter de onde tirar dinheiro, Santos tem pego bicos como pintor e consertos em
geral para quitar pelo menos as contas essenciais em atraso.
“Qualquer dinheiro que entra já ajuda. Vou tentar me virar assim antes de pegar um
empréstimo, porque vai comprometer minha renda ainda mais e não vou ter como
pagar.”

Antônio José Santos, 66 anos, está endividado e lutando para pagar as contas - Jardiel
Carvalho/Folhapress
Tanto para Ferreira quanto para Santos, a maior dificuldade enfrentada pelos
aposentados é que a inflação é maior que o reajuste dado aos benefícios do INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social).
Em 2018, as aposentadorias acima do salário mínimo foram corrigidas em 2,07%. Já
a inflação para o idoso está acumulada em 5,15% em 12 meses, segundo o IPC-3i
(Índice de Preços ao Consumidor - terceira idade), da FGV.
André Braz, coordenador do IPC, diz que preços monitorados (estabelecidos por
contrato ou por órgão público) têm exercido maior pressão no bolso dos brasileiros em
geral. Mas, no caso da energia, por exemplo, afeta especialmente os aposentados.
“Como os idosos acabam passando mais tempo em casa, ficam mais reféns disso. E
esse é um gasto difícil de abrir mão, então há pouco espaço para substituir por itens
mais baratos, como acontece com a alimentação”, afirma.
Gastos com a conta de luz comprometem 3% das rendas dos mais novos, mas chegam
a 4,8% no caso dos mais velhos, de acordo com Braz.
Crédito consignado deve ser usado com cuidado. Assim como o aumento do
endividamento, a concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas
do INSS cresceu. Segundo dados do Banco Central, o volume foi de R$ 125,6 bilhões
em agosto deste ano, ante R$ 112,5 bilhões no mesmo mês de 2017, um aumento de
11,7%.
Milton Cavalo, diretor-presidente da Coopernapi (cooperativa de crédito do Sindicato
Nacional dos Aposentados), diz que é muito comum que os segurados tomem o crédito
consignado —cujas taxas estão entre as mais vantajosas do mercado— para aumentar
poder financeiro ou sanar problemas da família. Ele diz, no entanto, que essas medidas
devem ser evitadas.
“O crédito consignado não é um complemento de renda. É uma operação financeira
que deve ser bem pensada. O ideal é o que o aposentado pesquise bastante para achar
uma boa taxa”, diz.
Pela legislação, o crédito consignado pode comprometer até 30% do valor da
aposentadoria. Ou seja, caso o segurado receba R$ 3.000 ao mês, até R$ 700 podem
ser pegos em parcela de crédito descontado em folha. A taxa máxima é de 2,08% ao
mês.
Glória Dias, 53, recorreu ao consignado para acertar as finanças. No meio do ano,
pegou um empréstimo para investir em uma empresa de doces e salgados para festas.

Glória Dias, 53 anos, pegou empréstimos consignados para quitar as contas e investir
na sua empresa de doces para festas com o marido João - Jardiel Carvalho/Folhapress
“Peguei o consignado de seis meses para conseguir um giro para a empresa. Preferi
pagar rápido porque a taxa de juro é menor”, afirma ela, aposentada há três anos e
que trabalhou como secretária até 2017.
Na pequena empresa de doces e salgados, ela trabalha com o marido, José Guerra Jr,
57. Além desse crédito, a aposentada também tem outro consignado na
aposentadoria. Ela financiou em seis anos os gastos com mão de obra para terminar
uma reforma em sua casa.
Segundo Glória, 20% da sua renda está comprometida com o consignado. “Eu tenho
que batalhar agora para fazer minha empresa decolar, pagar esses investimentos e
conseguir sair das dívidas.”
Para Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, o risco do consignado é o
aposentado se enrolar para pagar as outras contas.
“Muita gente não se planeja e chega à aposentadoria com uma renda menor, mas
gastos similares. Aí se compromete com a parcela do consignado e não sobra dinheiro
para honrar os outros compromissos.”
Por isso, diz Kawauti, é fundamental que o trabalhador comece desde cedo a construir
uma reserva financeira para quando se aposentar.
“Para quem já chegou à terceira idade e está nessa situação, a recomendação é fazer
um controle da vida financeira, entender para onde vão os gastos e ver o que pode
ser cortado.”
Mutirão promete pagar poupadores em 15 dias
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-10-2018)
Atendimento, que vai até 17 de dezembro, deve acelerar recursos dos planos
Bresser, Verão e Collor 2
Os poupadores que tiveram perdas no período dos planos econômicos poderão receber
o dinheiro da revisão em até 15 dias, a partir desta segunda (22), quando começa um
mutirão para acelerar a liberação dos recursos.
O acordo para pagar as perdas foi apresentado ao STF (Supremo Tribunal Federal) no
fim de 2017 e homologado em março deste ano. Serão pagas as perdas das cadernetas
nos planos Bresser, Verão e Collor 2.
A adesão ao sistema de acordos vinha seguindo um calendário e sendo feita por meio
de um site, mas a conclusão estava atrasada. Por isso, o mutirão foi organizado. A
iniciativa vai até 17 de dezembro.

Mutirão deve acelerar liberação de dinheiro da poupança - Diego Herculano/Folhapress
Os bancos definiram os primeiros poupadores a serem atendidos e estão enviando
cartas com data e horário. Quem aderiu ou vai aderir ao acordo não deve ir ainda ao
Cejusc Central de São Paulo.
Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), estão sendo chamados
poupadores ou herdeiros cuja documentação está completa, independentemente da
idade.
Em nota, o diretor jurídico da Febraban, Antonio Negrão, disse que os bancos
levantaram os casos que se encaixam no perfil e estão entrando em contato com os
clientes para convidá-los a participar do mutirão.
Segundo Negrão, o site www.pagamentodapoupanca.com.br é o instrumento mais
adequado para aderir ao acordo.
Na sexta-feira (19), Itaú, Santander e Bradesco confirmaram a expectativa de pagar
o dinheiro aos poupadores em 15 dias. O Banco do Brasil informou que espera concluir
os pagamentos no menor tempo possível.
O mutirão é resultado de um acordo dos bancos com a AGU (Advocacia-Geral da
União).
A partir de novembro, outras cidades deverão receber os mutirões. O calendário ainda
será divulgado.
Empresas ampliam janelas e integram salas para deixar funcionário mais
feliz
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-10-2018)

Área externa com jardim da desenvolvedora de softwares Totvs, na zona norte de
São Paulo
Uma pesquisa feita neste ano pela consultoria Future Workplace com 1.614
trabalhadores norte-americanos apontou que 78% consideram o acesso a luz natural
e janelas como um fator que aumenta o bem-estar no ambiente de trabalho.
O excesso de iluminação artificial e de ambientes fechados, sem contato com o mundo
exterior, fazem com que 47% dos entrevistados se sintam cansados e 43%, tristes.
"O dia a dia já é sofrido e, se você fica em um ambiente enclausurado, piora", diz
Samyr Castro, fundador da BankRio, uma consultoria de planejamento financeiro que
se mudou há um mês para um novo escritório no centro do Rio.
Castro achou um espaço com grandes janelas e vista para o mar e a ponte Rio-Niterói.
"A paisagem dá energia e passa uma imagem de credibilidade e solidez quando o
cliente vem aqui."
A luz natural permitiu reduzir o uso de lâmpadas, o que, diz Castro, diminuiu em 30%
o consumo de eletricidade.

Para melhorar o bem-estar nas empresas, a arquiteta Ana Paula Briza, do escritório
Triarq, afirma que, em projetos corporativos, sempre deixa perto das janelas as áreas
onde as pessoas passam mais tempo trabalhando.
Na falta da vista externa, o arquiteto Pietro Terlizzi afirma que papel de parede com
paisagem é uma opção para dar conforto visual.
Ana Paula recomenda o uso de mais de um tipo de iluminação no mesmo ambiente,
para que o funcionário possa desligar a luz fria e trabalhar com uma luminária, se
preferir. "Já tem o computador, às vezes você não precisa da luz branca em cima da
cabeça."
O novo escritório da BankRio também aboliu as divisórias, o que inclui o local de
trabalho de Castro. "Não ter separação entre colaboradores e chefes facilita a gestão.
Fico sabendo rapidamente de deficiências e qualidades de cada um e entendo melhor
os problemas", afirma.
Integrar a empresa foi uma das ideias por trás da mudança da Totvs, desenvolvedora
de softwares. A sede atual, na zona norte de São Paulo, reúne setores que ficavam
em prédios espalhados pela cidade.
Os espaços não têm divisórias. Há um tobogã entre dois andares e varandas com
jardins, onde funcionários podem almoçar, descansar e fazer confraternizações.
"O pessoal ficou animado no prédio novo. Não tem o carpete que dava rinite, nem arcondicionado desregulado", diz a analista Samara Ramos, 28. "Quando estamos
nervosos, vamos na varanda tomar sol e ver os aviões passando."
Segundo Rita Pellegrino, diretora de RH da companhia, o prédio foi inspirado nas
empresas do Vale do Silício, na Califórnia, e aumentou o engajamento dos
funcionários.
O número de postagens positivas em redes sociais que citavam a Totvs cresceu 65%
nos primeiros seis meses depois da mudança de endereço.
Outro resultado foi a queda no número de faltas. De acordo com Rita, a média no setor
de tecnologia é de 5% ao ano, mas lá foi reduzido para 1,5%.
Além de mudar para outro escritório, com muitas plantas e janelas, a empresa de
tecnologia Finnet resolveu apostar em novos ares para os funcionários como uma
medida para melhorar a produtividade. O programa Hárpia leva um grupo para passar
dois meses em um coworking, sem diretores para vigiá-los.
O espaço selecionado foi o WeWork da avenida Paulista, onde eles podem escolher o
local em que vão trabalhar e criar sua própria rotina, além de interagir com
trabalhadores de outras empresas e profissionais autônomos.
O programa está agora em sua segunda turma. A primeira já voltou ao escritório e,
de acordo com o diretor de marketing da Finnet, Antonio Piccinini, está mais entrosada
e produtiva. "Demos autonomia, sem se esquecer dos prazos, e eles corresponderam
com alto nível de gestão e de maturidade", afirma.
Empresas de setores tradicionais também podem ter um ambiente de trabalho mais
confortável, sem precisar parecer uma startup.
A arquiteta Ana Paula Briza, que fez um escritório de uma firma de advocacia, colocou
revestimento de tijolinhos na parede da sala de reuniões, onde também há uma planta,
um espelho e um sofá, para dar uma cara de casa. O espaço mescla luz fria e luz
quente. "Assim fica mais pessoal", afirma.

Na América Latina, resgatar bancos ainda recairia sobre os contribuintes
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-10-2018)
Economias latino-americanas são mais vulneráveis a riscos bancários do que
na crise da década passada
No começo de 2008, quando a crise financeira já havia começado a se desenrolar nos
Estados Unidos, Cate Ambrose, presidente da Associação Latino-Americana de Capital
Privado e Capital de Risco, afirmou, em artigo para um diário financeiro americano
sobre os riscos da crise para a América Latina:
"No final de julho [de 2007], quando o pânico se estendeu dos mercados de crédito
ao mercado de ações dos Estados Unidos, alguns administradores veteranos de fundos
latino-americanos estavam se preparando para o pior.
Acostumados a ciclos imprevisíveis de volatilidade e de confiança da parte dos
investidores, só lhes restava esperar que os fundamentos econômicos - reservas
cambiais elevadas, baixo endividamento, exportações em alta, demanda interna sólida
e inflação e taxas de juros estáveis, no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru fizessem diferença daquela vez.
Em agosto, quando os mercados de valores da região despencaram ante seus níveis
históricos mas logo se recuperaram, o consenso geral dos analistas e da imprensa
financeira era de que a América Latina estava em posição melhor do que no passado
para sobreviver a uma crise financeira internacional".
E de fato as economias da América Latina estavam mais preparadas para enfrentar a
crise financeira mundial, e os mercados financeiro e de crédito da região em boa parte
evitaram o contágio, o que levou a economia regional a se recuperar rapidamente, em
2010. Em setembro daquele ano, a revista The Economist proclamava, em sua capa:
"Quintal de Ninguém: A Ascensão da América Latina".
Em nível mundial, as consequências da crise financeira incluíram submeter a um
exame detalhado o papel que os governos deveriam assumir quando seus sistemas
bancários enfrentassem dificuldades. E os principais fatores que atraíram a atenção
internacional foram o risco moral e o custo de resgatar bancos inadimplentes à custa
dos contribuintes.
Em consequência, os governos dos Estados Unidos e de diversos países europeus
tomaram medidas para alterar seus marcos regulatórios a fim de administrar quebras
de bancos, e adotaram os Regimes de Resolução Efetivos (RRE), conhecidos como
regimes de perdas compartilhadas ("bail-in", em inglês), sob os quais recursos
provenientes de impostos não seriam mais usados em operações de resgate.
Em essência, quando um banco suspendesse seus pagamentos ou entrasse em
processo de falência, o RRE se dirigiria aos credores para que estes compartilhassem
dos prejuízos, integral ou parcialmente. Por conta disso, hoje é improvável, em termos
práticos, que os governos dessas economias desenvolvidas intervenham para resgatar
seus sistemas bancários.
Na América Latina, a história é diferente. Por não terem sido afetados de forma
semelhante às suas contrapartes americanas e europeias, os bancos da América Latina
não precisaram ser resgatados e nem solicitaram injeções de liquidez por parte de
seus governos.
Por isso, os governos latino-americanos não viram urgência em completar as medidas
decididas por acordo com o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em
inglês), para administrar processos de quebra de bancos dotados de importância

sistêmica. E a possibilidade de que aconteça uma mudança fundamental nos sistemas
de resolução da região é muito baixa, mesmo em países com estruturas regulatórias
relativamente mais avançadas, como o Brasil e o México.
As medidas tomadas pelos países, especialmente as economias do G20, têm por
objetivo evitar o resgate a instituições bancárias à custa dos contribuintes, e com
perdas para eles, alterando a economia, o mercado e o sistema financeiro.
Mas na América Latina existem razões diferentes para que não tenham sido tomadas
medidas para evitar o resgate a bancos. Entre elas, processos eleitorais, mudanças de
regime, problemas políticos internos, e flexibilidade regulatória e financeira,
combinados às diferenças existentes quanto às prioridades regulatórias de cada país.
Infelizmente, hoje em dia as economias latino-americanas são mais vulneráveis a
riscos bancários e financeiros do que nos anos de crise da década passada. Com
exceção da crise argentina e da catástrofe econômica e humanitária na Venezuela, a
agitação atual na região se deve em boa medida à política interna e a ameaças no
comércio internacional, e nem tanto a vulnerabilidades nos mercados financeiros.
Ainda assim, o fato de que um marco regulatório claro quanto ao resgate do sistema
bancário latino-americano não tenha sido adotado representa mais uma
vulnerabilidade para as economias da região.
Governo estuda decreto para viabilizar leilão que eleva conta de luz
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 20-10-2018)
Alteração legal não é consenso no setor; para técnicos, há risco de
judicialização
O governo estuda fazer uma alteração legal, por meio de decreto, para viabilizar um
leilão polêmico de usinas térmicas no Nordeste — que, na prática, deverá elevar a
conta de luz de todos os consumidores de energia, famílias e empresas.
A ideia é criar um novo conceito de contratação, o chamado "leilão de potência".
Para isso, seria feita uma mudança em um decreto de 2008, que regulamenta os
leilões de reserva --um tipo de contratação em que o governo compra a energia que
será gerada para viabilizar o empreendimento e repassa os custos para a conta de luz.
Hoje, esse decreto prevê apenas a contratação de energia de reserva. Agora, o
governo estuda incluir no texto a contratação de potência, que não existe na lei.
A diferença entre os modelos é que, no caso da potência, o objetivo é contratar usinas
para entregar energia quando há picos de demanda —por exemplo, no caso de
escassez hídrica ou quando o consumo tem um forte aumento.
Uma minuta com essas alterações já teria sido elaborada pelos órgãos responsáveis
por planejar o setor elétrico.
No entanto, não há consenso sobre essa mudança, que tem como objetivo viabilizar o
leilão de usinas térmicas a gás natural no Nordeste.
Além de a própria realização do leilão ser controversa, analistas do setor questionam
que essa mudança legal seja feita, via decreto, por um governo em fim de mandato —
e, ainda por cima, em meio a um conturbado processo eleitoral.

Há dúvidas sobre uma possível judicialização dessa alteração na lei, que seria forte
candidata a ser alvo de questionamento pelo TCU (Tribunal de Contas da União),
afirmam pessoas que acompanham o assunto.
Procurado, o Ministério de Minas e Energia preferiu não comentar o tema.
A realização do leilão de térmicas no Nordeste já foi anunciada pela pasta e tem sido
defendida por parte dos técnicos do governo.
Eles afirmam que a contratação das usinas é importante para garantir a segurança
energética da região, que vem sofrendo com secas prolongadas que reduziram a
geração hidrelétrica e tem levado ao acionamento de térmicas movidas a óleo, ainda
mais caras e poluentes.
A ideia, segundo os defensores do leilão, é substituir essas usinas, cujos contratos
vencerão nos próximos anos, por outras térmicas, a gás.
Aqueles que criticam o projeto, por sua vez, dizem que essa substituição de térmicas
a óleo poderia ser feita por meio dos leilões regulares, nos quais a energia é contratada
pelas distribuidoras dos estados e os custos não recaem na conta de luz dos
consumidores.
O impacto na conta de luz seria de R$ 2 bilhões anuais por 20 anos, segundo a Abrace
(associação de grandes consumidores de energia industriais).
Outra crítica é ao modelo de contratação regional, que restringiria a participação
apenas ao Nordeste. Para técnicos, isso contraria o sistema brasileiro, interligado por
linhas de transmissão, considerado eficiente e seguro porque possibilita transferência
de energia entre regiões a depender da necessidade.
Além disso, empresas questionam que esse modelo restringe a competição às
companhias que já atuam na região.
Há ainda um questionamento em relação à falta de estudos técnicos que embasam a
decisão de realizar o leilão.
Desde que a disputa foi relevada pela Folha, em julho deste ano, quando já havia uma
queda de braço entre membros dos órgãos do setor, a reportagem vem solicitando
esses estudos --que, até agora, não foram enviados.
Entenda a polêmica do leilão em análise
Qual o objetivo do leilão?
Substituir térmicas movidas a óleo por novas usinas a gás, que seriam mais baratas;
garantir a segurança energética, principalmente no Nordeste; estimular o setor de gás
natural, que venderia combustível às usinas
Como será feita a contratação?
Isso ainda não foi definido. Parte dos técnicos defende uma contratação por leilões
regulares, sem peso na conta de luz. Porém, há um projeto de mudança legal, via
decreto, para viabilizar o chamado "leilão de potência", que contrataria usinas para
suprir energia nos momentos de pico de consumo, mas que provavelmente teria custo
para o consumidor
Quais as críticas?
Há temor de um impacto na conta de luz de R$ 2 bilhões por ano, por 20 anos;
analistas também questionam a falta de estudos que justifiquem a contratação. Além
disso, questiona-se a mudança legal via decreto para viabilizar o "leilão de potência",
que poderia ser alvo de questionamento pelo TCU

Artigo: Saiba como decifrar o relatório de performance de seu fundo
multimercado
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-10-2018)

A maior parte dos investidores avalia fundo de investimento olhando apenas o
desempenho recente. Entretanto, é reconhecido o fato de que somente essa
informação não é suficiente para se tomar uma boa decisão.
Para realizar uma análise adequada é necessário avaliar os quatro P`s: produto,
performance, pessoas e processo. No entanto, investidores comuns não possuem
tempo, nem acesso a todos os dados para essa análise. Portanto, ensinaremos como
julgar, de forma mais simples, por meio do relatório de performance.
Os relatórios de performance dos fundos, antigamente conhecidos como lâmina,
apresentam um conjunto importante e inicial de informações para sua classificação.
Avaliemos a categoria, o desempenho e o risco.
Para explicar como interpretar esse relatório utilizaremos como exemplo dois fundos
diferentes da gestora AZ Quest: AZ Quest Total Return e AZ Quest Multi Max. Ambos
apresentam excelente desempenho desde o início e no ano, superiores a 150% do
CDI. Seus relatórios estão disponíveis no site da gestora e no link, clicando no nome
do fundo.
Categoria
A categoria do fundo pode ser depreendida de sua atribuição de performance, presente
no relatório. A Figura 1 foi retirada deste para cada um dos dois fundos. Por exemplo,
no lado esquerdo, há a distribuição de retorno do AZ Quest Total Return e do lado
direito, a do AZ Quest Multi Max.

Figura 1: Atribuição de desempenho para os fundos AZ Quest Total Return (esquerda)
e AZ Quest Multi Max (direita). Figura retirada do relatório do respectivo fundo,
disponível no site da AZ Quest.
Um multimercado long & short direcional realiza investimentos em ações, mas sem ter
exposição direcional significativa, como mostrado no círculo vermelho. Já um
multimercado macro tem seu retorno oriundo de investimentos nos diversos mercados
(juros, moeda, bolsa, …).

Desempenho
A rentabilidade mensal dos dois fundos é ilustrada abaixo na Figura 2.

Figura 2: Rentabilidade mensal dos fundos AZ Quest Total Return (esquerda) e AZ
Quest Multi Max (direita). Figura retirada do relatório do respectivo fundo, disponível
no site da AZ Quest.
Com relação à rentabilidade é importante destacar que o retorno apresentado já é
líquido de todas as taxas envolvidas, exceto de IR. Portanto, não é necessário subtrair
as taxas que o fundo possui como taxa de administração e de performance.
Na avaliação dos retornos mensais é importante observar que ambos apresentam
alguns meses com retorno negativo. Ou seja, o investidor deve estar ciente que há
probabilidade de ter uma frustração na rentabilidade quando se investe em um produto
de risco.
Risco
A parte de risco guarda as principais ferramentas de análise para classificação e
decisão de investimento.

Figura 3: Estatísticas de risco e retorno dos fundos AZ Quest Total Return (esquerda)
e AZ Quest Multi Max (direita). Figura retirada do relatório do respectivo fundo,
disponível no site da AZ Quest.
A primeira informação é a volatilidade. A volatilidade reflete a dispersão dos retornos
em relação à sua média, logo, as possibilidades de retorno no futuro. A volatilidade do
AZ Quest Total Return é de 4,09% ao ano e a do AZ Quest Multi Max é de 9,37% ao
ano. Assim, o risco do último é superior ao primeiro. Isto será ilustrado nas figuras
abaixo.
Se considerarmos que os retornos seguem uma distribuição normal, podemos simular
as possibilidades de retorno para um mês qualquer e para doze meses, apresentados
nas Figuras 4 e 5.

Figura 4: Simulação de retorno mensal para os fundos AZ Quest Total Return
(esquerda) e AZ Quest Multi Max (direita) com as características respectivas de cada
um.
Com essas distribuições é possível extrair a probabilidade de haver um retorno
negativo em um mês qualquer se a volatilidade é de 4,09% e de 9,37% ao ano. No
primeiro caso, basta dividir o retorno multiplicado por -1 pela volatilidade mensal e
usar a função do Excel DIST.NORMP.N().

Figura 5: Simulação de retorno anula para os fundos AZ Quest Total Return (esquerda)
e AZ Quest Multi Max (direita) com as características respectivas de cada um.
Assim, existe uma probabilidade de 25% de haver um retorno mensal negativo para
o AZ Quest Total Return e de 38% para o AZ Quest Multi Max. No caso de retornos
anuais, a probabilidade de haver um retorno negativo é de apenas 1% e 15%,
respectivamente.
Por exemplo, pelo dado de meses com retornos negativos apresentado na Figura 3
(12 meses em 81 meses totais) para o AZ Quest Total Return, o gestor foi hábil em
obter números melhores que a previsão. O mesmo ocorreu para o outro fundo em
análise.
Outras duas medidas interessantes para avaliar são o Máximo Drawdown e a taxa de
consistência de acerto mensal nas apostas.
O Drawdown é o percentual de queda máxima que o fundo apresentou antes de
ultrapassar seu último máximo. No caso do AZ Quest Total Return o máximo
Drawdown é de 4,28%, enquanto para o AZ Quest Multi é de 9,61%.
Já a taxa de consistência é o número de meses que o fundo rendeu acima do CDI em
relação ao total. No caso do primeiro fundo é de 60%, enquanto para o AZ Quest Multi
é de 58%.
Taxas próximas de 60% ou acima são boas. Destaca-se que para essa medida é
recomendado que o fundo possua pelo menos 36 meses de existência.
Com estas essas medidas vai ficar mais claro para o investidor o que é possível esperar
de seu fundo.
Michael Viriato é professor de finanças do Insper e sócio fundador da Casa do
Investidor.
Volvo confirma lançamento de novo sedã no Brasil, importado dos EUA
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-10-2018)
Após lançar uma série de utilitários no Brasil, a marca sueca Volvo se volta para os
sedãs. As vendas do modelo grande S90 (R$ 366 mil) começaram em setembro, e a
empresa confirma para 2019 a estreia do médio S60.

O carro vai chegar às lojas entre julho e agosto, importado dos Estados Unidos. A
fábrica, que fica na Carolina do Sul, é a primeira da empresa na América do Norte.
A terceira geração do S60 será vendida no Brasil com motor 2.0 turbo, já utilizado nos
utilitários XC60 e XC90. Os modelos são construídos a partir da mesma plataforma.
A configuração mais potente -a híbrida T8- terá 405 cv de potência. O motor elétrico
adicional permite rodar por cerca de 40 km na cidade sem queimar gasolina e pode
ser recarregado na tomada.
O sedã resgata o desenho tradicional da Volvo, com ângulos retos. A geração que
chegou ao país em 2011 tinha contornos arredondados, similares aos de cupês
esportivos.
Com 12,6 cm extras no comprimento, o S60 oferecerá mais espaço interno e no portamalas, que passa de 380 litros de capacidade para 442 litros. Os preços só serão
divulgados perto do lançamento.
O modelo perua, chamado V60, está nas lojas desde agosto e custa R$ 200 mil na
versão 2.0 T5 (258 cv).
Tesla lança versão intermediária do Model 3 por US$ 45 mil
22/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-10-2018)
Modelo mais barato tem autonomia de 50 milhas a menos que o tradicional
A Tesla apresentou em seu site na quinta-feira (18) uma nova versão de US$ 45 mil
(R$ 167 mil) de seu sedã Model 3.
O carro foi lançado perto do prazo para diminuição de incentivos fiscais dos Estados
Unidos para os veículos da montadora.

Tesla Model 3 - Reuters
De acordo com o site da montadora, o modelo de tração traseira tem uma bateria de
"alcance médio", de 260 milhas (cerca de 418 quilômetros).
São 50 milhas a menos do que a bateria de longo alcance que equipa a versão mais
cara do Model 3.
O novo Model 3 tem um prazo de entrega de seis a dez semanas, de acordo com o
site da montadora. Se os clientes receberem os veículos até o fim do ano, eles têm
direito ao atual crédito fiscal de US$ 7.500 (R$ 27.805).
O crédito fiscal para carros da Tesla cairá pela metade a partir de 1º de janeiro.
Embora a Tesla tenha prometido uma versão de nível básico do Modelo 3 ao preço de
US$ 35 mil (R$ 129,8 mil), até agora produziu versões de custo mais alto a partir de
US$ 49 mil (R$ 182 mil).
A Tesla disse que não fabricaria a versão de nível básico em 2018.

Adicionar a versão intermediária do Modelo 3 parece ser uma maneira estratégica de
atrair possíveis compradores que esperavam pela versão mais barata.
Não está claro quantas das mais de 400 mil reservas para o Modelo 3 são para os
modelos básicos.
Preço médio da gasolina nos postos bate novo recorde, a R$ 4,725/l, diz ANP
22/10/2018 – Fonte: DCI (publicado em 19-10-2018)
O preço médio da gasolina nos postos no Brasil subiu 0,06 por cento nesta semana,
ante a semana anterior, para 4,725 reais por litro, novo recorde nominal, mostraram
dados publicados nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
O novo avanço ocorre apesar de a Petrobras ter mantido o preço médio da gasolina
pura vendida em suas refinarias ao longo da semana, após ter reduzido em 3 por cento
na semana anterior. Mais cedo, a Petrobras informou que reduzirá em 2 por cento o
preço médio da gasolina nas refinarias a partir de sábado.
O repasse dos reajustes da Petrobras aos consumidores depende de distribuidores,
revendedores, impostos, além da mistura obrigatória de etanol anidro na composição
da gasolina vendida nos postos.
O etanol hidratado, concorrente da gasolina nas bombas, teve média de 2,943 reais
por litro nesta semana, alta de 1 por cento em relação à semana anterior, segundos
os dados da ANP. O preço médio do diesel, combustível mais consumido do Brasil,
ficou estável nos postos nesta semana, na comparação com o período anterior, com
média de 3,712 reais por litro.
No caso do diesel, a Petrobras mantém os preços congelados nas refinarias, devido a
adesão ao programa de subvenção ao combustível, do governo federal, lançado em
junho.

