
  

 

24 DE OUTUBRO DE 2018 

Quarta-feira 

 2º SEMINÁRIO PARANAENSE DE LOGÍSTICA REVERSA 

 ATIVIDADE INDUSTRIAL SEGUE ENFRAQUECIDA 

 MDIC ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE ALTERAÇÕES NA REGULAMENTAÇÃO 

PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO 

 MDIC FIRMA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPULSIONAR 

COMPETITIVIDADE DO SETOR DE FRANQUIAS 

 EMPRESAS ENTRAM NA JUSTIÇA PARA RECUPERAR BILHÕES EM PIS E COFINS 

APÓS DECISÃO DO STF 

 EMPRESÁRIOS VISITAM CENTROS DE REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO EM CINCO 

ESTADOS 

 CONSULTORIA DO IEL AJUDA EMPRESAS A CRESCER E ENTRAR NA INDÚSTRIA 

4.0 

 EMPRESÁRIOS PEDEM ‘RESPEITO À DEMOCRACIA’ E POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 EMAIL FALSO DA JUSTIÇA ELEITORAL INSTALA VÍRUS PARA ROUBO DE DADOS 

 IMPORTAÇÃO DE BENS COM ALÍQUOTA REDUZIDA ESTÁ 56% MENOR EM 2018 

 MERCADO DÁ UM ANO PARA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ THE ECONOMIST 

 PESSIMISMO SE ESPALHA NO EXTERIOR, DERRUBA BOLSAS E FAZ DÓLAR 

VOLTAR A SUBIR 

 APÓS DUAS QUEDAS, CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CRESCE EM OUTUBRO, 

APONTA FGV 

 GOVERNO ABRE CONSULTA PÚBLICA PARA LEILÃO DE ENERGIA QUE ELEVA 

CONTA DE LUZ 

 COBRE OPERA EM ALTA, COM RECUPERAÇÃO APÓS QUEDA DE ONTEM 

http://www.fiepr.org.br/EventAgenda99content379585.shtml
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3648-mdic-abre-consulta-publica-sobre-alteracoes-na-regulamentacao-para-instalacao-de-empresas-nas-zonas-de-processamento-de-exportacao
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3648-mdic-abre-consulta-publica-sobre-alteracoes-na-regulamentacao-para-instalacao-de-empresas-nas-zonas-de-processamento-de-exportacao
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3648-mdic-abre-consulta-publica-sobre-alteracoes-na-regulamentacao-para-instalacao-de-empresas-nas-zonas-de-processamento-de-exportacao
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3646-mdic-firma-acordo-de-cooperacao-tecnica-para-impulsionar-competividade-do-setor-de-franquias
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3646-mdic-firma-acordo-de-cooperacao-tecnica-para-impulsionar-competividade-do-setor-de-franquias
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/empresas-entram-na-justica-para-recuperar-bilhoes-em-pis-e-cofins-apos-decisao-do-stf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/empresas-entram-na-justica-para-recuperar-bilhoes-em-pis-e-cofins-apos-decisao-do-stf.shtml
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresarios-visitam-centros-de-referencia-em-inovacao-em-cinco-estados/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresarios-visitam-centros-de-referencia-em-inovacao-em-cinco-estados/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/consultoria-do-iel-ajuda-empresas-a-crescer-e-entrar-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/consultoria-do-iel-ajuda-empresas-a-crescer-e-entrar-na-industria-40/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresarios-pedem-respeito-a-democracia-e-politica-de-desenvolvimento-social/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresarios-pedem-respeito-a-democracia-e-politica-de-desenvolvimento-social/
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/10/email-falso-da-justica-eleitoral-instala-virus-para-roubo-de-dados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/10/importacao-de-bens-com-aliquota-reduzida-esta-56-menor-em-2018.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/mercado-da-um-ano-para-reforma-da-previdencia-e-quer-mais-mudancas-trabalhistas-diz-economist.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/pessimismo-se-espalha-no-exterior-derruba-bolsas-e-faz-dolar-voltar-a-subir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/pessimismo-se-espalha-no-exterior-derruba-bolsas-e-faz-dolar-voltar-a-subir.shtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/24/apos-duas-quedas-confianca-do-consumidor-cresce-em-outubro-aponta-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/24/apos-duas-quedas-confianca-do-consumidor-cresce-em-outubro-aponta-fgv.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/governo-abre-consulta-publica-para-leilao-de-energia-que-eleva-conta-de-luz.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/governo-abre-consulta-publica-para-leilao-de-energia-que-eleva-conta-de-luz.shtml
https://www.istoedinheiro.com.br/cobre-opera-em-alta-com-recuperacao-apos-queda-de-ontem/


 WEG TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$ 381,43 MI NO 3º TRIMESTRE (+22,2 NA 

COMPARAÇÃO ANUAL) 

 COMPRA E VENDA DE AÇO PLANO PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CAEM EM 

SETEMBRO, DIZ INDA 

 MONTADORAS ESTÃO PRONTAS PARA LANÇAMENTO DE GRANDES CAMINHÕES 

ELÉTRICOS 

 BMW ANUNCIA RECALL DE MAIS DE UM MILHÃO DE CARROS 

 FORD SE ESFORÇA PARA MANTER FÁBRICAS NO MERCOSUL 

 FORD REVELA TAPETE QUE AJUDA CADEIRANTE A TRANSPOR DESNÍVEL NA 

CALÇADA 

 PRESIDENTE DA FORD COBRA PROGRAMA ROTA 2030 

 MUSK PROMETE SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA VELOCIDADE EM LOS 

ANGELES PARA DEZEMBRO 

 EM PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO, FORD ESTUDA PRODUÇÃO DE NOVO SUV 

NO PAÍ 

 BRASIL E CHILE CONCLUEM NEGOCIAÇÕES PARA ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO 

 O QUE, AFINAL, AS MONTADORAS ESPERAM DE SEUS FORNECEDORES? 

 PROJETO PRESENÇA FEMININA CRESCE E CHEGA MAIS LONGE EM 2019 

 CURSO: ANALISTA JR. SISCOSERV- CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 
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CÂMBIO 

EM 24/10/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,718 3,719 

Euro 4,234 4,236 
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2º Seminário Paranaense de Logística Reversa 

24/10/2018 – Fonte: FIEP 
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Atividade industrial segue enfraquecida 

24/10/2018 – Fonte: CNI 
 

A Sondagem Industrial mostra queda da produção mais intensa que a registrada entre 

agosto e setembro do ano passado e utilização da capacidade instalada abaixo do 
observado em anos de boa atividade industrial, mas melhora das condições financeiras 
das empresas. 
Setembro/2018 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

MDIC abre consulta pública sobre alterações na regulamentação para 
instalação de empresas nas Zonas de Processamento de Exportação 

24/10/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 23-10-2018) 
 

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) do Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) abriu consulta pública sobre 
proposta de regulamentação para os requisitos e procedimentos administrativos a 
serem observados na apresentação do projeto industrial e do requerimento de 

instalação de empresas nas Zonas de Processamento de Exportação (ZPE). 
 

A proposta busca desburocratizar o processo de elaboração e análise do projeto 
industrial, simplificando os requisitos a serem observados pelo investidor para obter 
autorização de instalação em ZPE.  

 
Também se pretende suprir lacunas regulatórias, promovendo maior segurança 

jurídica aos agentes atuantes nas Zonas de Processamento de Exportação. O objetivo 
é tornar mais transparente e amigável o marco regulatório para os investimentos nas 

Zonas de Processamento de Exportação. 
 
Os interessados em contribuir com a consulta pública devem seguir o modelo 

do Formulário para Comentários e/ou Sugestões  que contém três campos: 
identificação do proponente, proposição e justificativa, todos de preenchimento 

obrigatório.  
 
Os formulários preenchidos devem ser encaminhados para o e-

mail seczpe@mdic.gov.br, até o dia 16 de novembro. Posteriormente essas 
manifestações serão publicadas no site do CZPE.  

 
Sobre as Zonas de Processamento de Exportação 
As Zonas de Processamento de Exportações são áreas de livre comércio destinadas à 

instalação de empresas orientadas para o mercado externo. Como instrumento de 
política industrial, as zonas buscam fomentar investimentos produtivos, gerar 

emprego e renda, fortalecer a balança de pagamentos e difundir novas tecnologias.  
 
As empresas que se instalam em ZPE têm acesso ao tratamento tributário, cambial e 

administrativo definido na Lei nº 11.508/2007. Para a aquisição de bens e serviços no 
mercado interno, há suspensão da cobrança do IPI, Cofins e PIS/Pasep. Nas 
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exportações, também são suspensos o Adicional de Frete para Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) e o Imposto sobre Importação (II). 
 

As importações e exportações de empresas autorizadas a operar no regime das ZPE 
contam ainda com dispensa de licença ou de autorização de órgão federais, com 

exceção das normas de ordem sanitária, proteção do meio ambiente e segurança 
nacional. 

 
Em contrapartida a esse pacote de benefícios oferecidos pelo governo, as empresas 
que operam em ZPE devem auferir 80% de sua receita bruta anual com exportações. 

Sobre as eventuais vendas para o mercado brasileiro incidem integralmente todos os 
impostos e contribuições exigíveis pela legislação brasileira. Os incentivos previstos 

aos projetos industriais instalados em ZPE são assegurados pelo prazo de até 20 anos. 
 

MDIC firma acordo de cooperação técnica para impulsionar competitividade 
do setor de franquias 

24/10/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 23-10-2018) 
 

Acordo foi assinado entre MDIC e a Associação Brasileira de Franchising 
 
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), por meio da Secretaria 

de Comércio e Serviços (SCS), firmou acordo de cooperação técnica (ACT) com a 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade sem fins lucrativos que 

representa o sistema de franquias brasileiro.  
 
A colaboração entre as entidades tem o objetivo de fomentar a competitividade do 

setor, promovendo a internacionalização das franquias brasileiras e o fortalecimento 
do sistema no País. 

 
A assinatura aconteceu na última semana, durante a abertura da 18ª Convenção ABF 
do Franchising, evento que reuniu mais de 500 lideranças do setor, na Bahia. Na 

ocasião o secretário da SCS, Douglas Finardi e o presidente da ABF, Altino Cristofoletti, 
assinaram o termo que busca dar continuidade e intensificar as ações realizadas em 

parceria com o setor nos últimos anos. 
 
Um dos exemplos dessa cooperação foi a realização de missão com CEOs do 

franchising brasileiro à China no último mês de setembro.  Naquela oportunidade, 
foram identificadas diversas oportunidades de negócios no mercado chinês para 

franquias brasileiras, bem como foram avaliadas tecnologias e inovações relacionadas 
ao e-commerce, que poderão apoiar o desenvolvimento do setor no País.   
 

O secretário Douglas Finardi ressaltou que um dos objetivos da parceria com a ABF é 
trabalhar nos desdobramentos dessa missão e identificar outras oportunidades para 

internacionalização das marcas brasileiras.  
 
 ”Além do potencial no mercado externo o modelo de franquias é de grande relevância 

para disseminação da inovação no varejo nacional, considerando sua estrutura e 
capacidades de resiliência em momentos de maior dificuldade”, concluiu. 

 
O ACT também prevê o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor 

varejista, seja pela interlocução com outras áreas do Governo, responsáveis pela 
regulamentação do setor, seja no âmbito das discussões no próprio MDIC por meio da 
identificação de potenciais mercados para internacionalização, como parte da 

estratégia para expansão da exportação de bens e serviços brasileiros, além da fixação 
das marcas brasileiras no exterior e no apoio ao desenvolvimento de ações que 

fomentem boas práticas e propiciem maior competitividade no Brasil e no exterior. 
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De acordo com o instrumento, entre as ações previstas estão a promoção conjunta de 
tecnologias e inovação para o varejo com foco no setor de franquias, com enfoque nas 
atividades desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Varejo (PROVA), inaugurado 

recentemente em São Paulo em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI).  

 
Outra ação é a elaboração de propostas de ajustes dos mecanismos de apoio ao 

comércio exterior de forma que estes contemplem as especificidades do modelo de 
negócios das franquias, com o intuito de ampliar a sua participação e competitividade 
no mercado externo. 

 
Setor de Franquias no Brasil     

Segundo dados da ABF, no Brasil o setor de franquias brasileiro registra um 
faturamento anual de aproximadamente R$ 160 bilhões, com mais de 140 mil 
unidades e cerca de 2.800 marcas de franquias espalhadas por todo o país. 

 
Além disso, o franchising brasileiro responde por 2,4% do PIB e emprega diretamente 

mais de 1,2 milhão de trabalhadores. 
 

Empresas entram na Justiça para recuperar bilhões em PIS e Cofins após 
decisão do STF 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Ainda não há definição sobre efeito da decisão sobre recolhimentos de 
impostos do passado  
 

Uma decisão de 2017 do STF (Supremo Tribunal Federal) que afeta somas bilionárias 
de impostos pagos por empresas e que ainda depende de julgamento de um último 

recurso, já incentiva companhias a entrar com ações na Justiça para recuperar tributos 
pagos no passado. 
 

Entre as empresas que já afirmam em seus balanços terem se beneficiado do novo 
entendimento estão Telefónica, Ambev e Grupo Pão de Açúcar. 

 
Em março de 2017, o plenário do tribunal decidiu que o ICMS, imposto estadual, deve 

ser descontado na hora em que a empresa calcula quanto deve pagar de PIS e Cofins, 
contribuições devidas ao governo federal. 
 

A União, por meio da Procuradoria da Fazenda, entrou com um embargo de declaração 
pedindo que o tribunal definisse que essa decisão valia apenas a partir do julgamento 

desse último recurso — em vez de garantir o ressarcimento de tudo o que foi pago a 
mais nos últimos cinco anos. 
 

A procuradoria diz que, caso o prazo para validade não seja definido dessa forma, 
haverá prejuízo de R$ 229 bilhões em cinco anos.  Também afirma que há pelo menos 

12 mil processos discutindo o tema da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e 
Cofins em outros tribunais. 
 

Apesar da indefinição sobre a partir de quando vale o entendimento do Supremo, a 
decisão principal já tem influenciado o modo como os outros tribunais julgam casos 

semelhantes, diz Marco Behrndt, sócio especialista em direito tributário do Machado 
Meyer Advogados. 
 

A consequência disso aparece nos resultados de companhias. 
 

Em seu último balanço trimestral, a Telefónica, por exemplo, informa ganho de R$ 1,8 
bilhão em função de decisão transitada em julgado a respeito do tema. 
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Por sua assessoria de imprensa, a companhia diz que, em 20 de março de 2018, 
obteve trânsito em julgado favorável, no Superior Tribunal de Justiça, para deduzir o 
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS nas operações 

realizadas pela Telesp e TData. 
 

A Ambev também informa, em nota, que entrou na Justiça e, desde 2017, com base 
em decisões judiciais favoráveis, porém ainda não finais, deixou de incluir o ICMS na 

base de cálculo de PIS/Cofins. 
Já o Grupo Pão de Açúcar obteve R$ 50 milhões na venda de créditos tributários 
gerados em decorrência do julgamento do STF.  

 
A companhia informa que os créditos são referentes ao ano de 2011 e o processo em 

que eles são discutidos ainda não foi encerrado. 
 
Bianca Xavier, advogada sócia do setor tributário Siqueira Castro diz que a busca de 

empresas por vender créditos de imposto e de fundos de investimento por comprá-los 
tem sido intensa, em especial porque muitas companhias querem fazer caixa no curto 

prazo em momento de economia fraca. 
 
Porém ela diz acreditar que, na maioria das vezes, essa operação é arriscada, por não 

haver a definição do STF sobre a partir de quando a decisão passa a valer. 
 

"Com coração apertado quando o cliente me procura, falo que ainda estamos em 
cenário de instabilidade", diz. 
 

Segundo ela, caso o STF não defina um prazo a partir do qual passa a valer sua 
decisão, empresas podem reaver o que pagaram a mais nos últimos cinco anos. Caso 

já tenham ações em aberto discutindo o tema, o prazo pode ser maior. 
 
De acordo com a advogada Fernanda Nogueira, sócia do escritório Machado Nogueira 

Advogados, empresas já vêm adotando a nova regra na hora de fazer suas 
declarações, ou seja, excluindo o ICMS da base de cálculo de PIS e Cofins. 

 
Porém ela lembra que a Receita segue fiscalizando contribuintes segundo o 
entendimento anterior à decisão do STF, já que o caso não foi totalmente encerrado, 

e, por isso, só é seguro fazer isso caso a empresa esteja respaldada por uma outra 
decisão judicial que garanta o direito de declarar a partir do novo entendimento. Caso 

contrário, pode sofrer autuações. 
 
A procuradoria informa que seguirá recorrendo das decisões que derem ganho de 

causa a empresas. 
 

Empresários visitam centros de referência em inovação em cinco estados 

24/10/2018 – Fonte: CNI 
 

Imersão, de 5 a 9 de novembro, organizada pela MEI e pela Embrapii, busca aproximar 

empresariado de instituições de conhecimento e estimular realização de projetos de 
P&D; inscrições estão abertas e são gratuitas  
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Visita realizada em 2017 ao Instituto SENAI de Inovação Engenharia de Polímero, em 
São Leopoldo (RS)  
 

A Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii) realizam, de 5 a 9 novembro, visitas a centros de 
referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D) em cinco estados: Bahia, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.  
 
A iniciativa faz parte do Programa de Imersão em Ecossistemas de Inovação que busca 

aproximar o empresariado brasileiro de instituições de conhecimento a fim de viabilizar 
projetos inovadores determinantes para competitividade da indústria.  

 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da MEI. As visitas são 

organizadas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI).   
 

A imersão começa pelo Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia SENAI-Cimatec 
em Salvador, reconhecido como uma das principais instituições de ciência e tecnologia 

do país. Os participantes vão conhecer as instalações dos três Institutos SENAI de 
Inovação localizados no campus: em Automação da Produção, em Logística e em União 
e Conformação de Materiais.  

 
Entre os projetos desenvolvidos no Cimatec de padrão global está o Flatfish, robô 

submarino autônomo que será usado na inspeção de dutos de petróleo em águas 
profundas, realizado em parceria com a petroleira Shell e o instituto alemão de 
inteligência artificial DFKI. O centro agora apoia a empresa italiana Saipem, que irá 

comercializar o equipamento a petrolíferas em todo o mundo.  
 

Na Bahia, o grupo também irá visitar o Complexo Industrial Ford Nordeste Camaçari, 
que conta com um modelo de produção inovador chamado montagem modular 
sequenciada, aplicado pela primeira vez dentro da Ford Mundial. O complexo, que 

conta com mais de 535 robôs e sistemas eletromecânicos de automação, provocou 
transformação social na região e introduziu conceitos inovadores de produção e de 

conservação ambiental.  
 
MICROTECNOLOGIA – Outra parada dos participantes do programa será na capital 

mineira, onde eles irão conhecer o Centro Suíço de Eletrônica e de Microtecnologia 
(CSEM), especializado em eletrônica impressa, e o Instituto SENAI em Metalurgia e 

Ligas Especiais, referência no desenvolvimento de novas ligas metálicas para 
empresas como Votorantim, Usiminas e Gerdau.  
 

No terceiro dia, em Campinas, a imersão visita o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação Instituto Eldorado, dedicado à Tecnologia da Informação e Comunicação e 

Telecom.  
 
A instituição é especialista em recursos da chamada Indústria 4.0 – internet das coisas 

(IoT), big data, analytics, realidades virtual e aumentada, entre outros. Ainda em São 
Paulo, os visitantes vão conhecer o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPqD), uma das instituições responsáveis por um dos mais 
expressivos e inovadores programas de P&D em sistemas de comunicações ópticas do 

país.  
 
O grupo formado por executivos de empresas e representantes de instituições públicas 

e privadas também irá a Curitiba, onde irá conhecer o Centro de Pesquisa e Tecnologia 
Lactec, especializado em Eletrônica Embarcada, e o Instituto SENAI de Inovação em 

Eletroquímica.  
 
Biomateriais que imitam ossos humanos para aplicações médicas, tintas elaboradas 

com nanotecnologia que são autorregenerativas e protegem metais da corrosão de 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/
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http://csembrasil.com.br/csem-brasil/


forma inteligente, cerâmicas com características bactericidas para uso em indústrias 
alimentícias são alguns dos projetos de pesquisa do centro de P&D do SENAI.  
 

NOVOS PRODUTOS – A semana de imersão terminará no Rio Grande do Sul com 
visitas aos Institutos SENAI de Inovação em Polímeros e Metalmecânica e ao Grupo 

FCC. Instalado em São Leopoldo, o Instituto SENAI de Inovação em Polímeros 
pesquisa novos insumos, aplicações e composições como borrachas, plásticos, tintas 

e adesivos com uso de equipamentos de última geração que simulam o ambiente 
industrial.  
 

O centro do SENAI especializado em metalmecânica, por sua vez, conta com equipe 
técnica especializada em desenvolver novos produtos, máquinas e componentes para 

a indústria dos segmentos automotivo, aeronáutico, petroquímico, odonto-médico 
hospitalar, entre outros.  
 

Já a FCC é a mais diversificada produtora de adesivos e de elastômeros termoplásticos 
da América Latina. Cerca de 30% do faturamento da empresa vêm de produtos criados 

há menos de dois anos. 
 
O Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação foi idealizado pela MEI, grupo 

formado por 200 das maiores lideranças empresariais do país coordenado pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mais de 200 executivos de uma centena de 

organizações participaram das visitas organizadas pelo IEL desde 2016.  
 
Nas missões, foram visitados cerca de 80 centros, empresas e instituições que atuam 

em projetos de fronteira. Dos resultados mapeados, destacam-se negociação para 
parcerias em PD&I, parcerias do tipo B2B, revisão de portfólio e governança para 

inovação de empresas participantes, além da revisão de currículos de instituições de 
ensino que integraram as delegações. 
 

Consultoria do IEL ajuda empresas a crescer e entrar na Indústria 4.0 

24/10/2018 – Fonte: CNI  
 

Programas do Instituto Euvaldo Lodi como o Inova Talentos, imersões no exterior e 

no Brasil e consultorias em gestão, têm proporcionado o crescimento de indústrias no 
país  

 

 
 

Especializada na produção de equipamentos para o agronegócio, a Fornari Indústria 
intensificou a pegada da inovação em seus processos, após receber consultoria do 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) na área de Gestão da Inovação. O IEL auxiliou no 
mapeamento de todos os processos voltados para a segurança alimentar, ajudou a 
empresa a transformar ideias em algo novo e a buscar soluções para um mercado 

cada vez mais exigente. 
 

Carro-chefe da Fornari, sediada em Santa Catarina, a máquina de lavar bandejas de 
ovos férteis está sendo vendida em todo o país e já chegou aos Estados Unidos. O 
equipamento faz a limpeza de bandejas de nascimento de pintinhos e diminui os 

índices de contaminação de ovos e das perdas de animais, além de reduzir o consumo 
de água e energia na comparação com processos normais. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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“Não tenho dúvida de que 50% do resultado que atingimos deve ser creditado ao 
trabalho desenvolvido pelo IEL, que abriu portas para a nossa empresa ao nos ajudar 
a tirar projetos do papel”, diz a sócia da empresa, Luciene Fornari. 

 
A superintendente do IEL Nacional e diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio, 

destaca que a consultoria empresarial tem papel fundamental para colocar as 
empresas no caminho da quarta revolução industrial. “O programa de Gestão da 

Inovação traz técnicas, instrumentos e casos que servem de exemplo e podem inspirar 
as empresas a desenvolverem projetos e a localizarem a inovação em suas 
estratégias”, afirma.  
 

 
"Trabalhamos para inspirar empresas a desenvolverem projetos e a localizarem inovação em duas 

estratégias" - Gianna Sagazio  

 

INDÚSTRIA 4.0 – O IEL tem como missão implementar soluções inovadoras e 
customizadas às necessidades de cada empresa e capacitar gestores por meio da 
educação executiva. A instituição vem apostando na agenda da inovação, a fim de 

tornar as empresas brasileiras cada vez mais aptas à realidade da Indústria 4.0 e 
competitivas nos cenários nacional e internacional. 

 
“O IEL oferece hoje diversos produtos direcionados à inovação para indústrias de todos 
os portes. Lançamos recentemente o IEL Tools, que reúne soluções em gestão, com 

foco em inovação, ofertadas pelo Instituto nas áreas de educação empresarial, 
consultoria e desenvolvimento de carreiras”, destaca Gianna.  

 
Conheça alguns serviços oferecidos pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para auxiliar 
pequenas e grandes empresas:  

 
Inova Talentos: Um dos carros-chefes do IEL na área de inovação, o Inova Talentos seleciona 

bolsistas para atuarem em projetos de pesquisa e desenvolvimento em empresas, com o apoio de 

consultoria por parte de especialistas da instituição. Criado em 2013, o programa estimula a 

inovação nas empresas e incentiva a indústria e as universidades a transformarem pesquisas em 

negócios, produtos e serviços. 

  

Inova Global: Parceria do IEL com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), o mais novo programa do IEL vai fomentar projetos de pesquisa no exterior 

e no Brasil, por meio de intercâmbio de pesquisadores-bolsistas. Acesse o site do Programa Inova 

Global e saiba mais.  

  

Imersões em ecossistemas de inovação: Idealizado pela Mobilização Empresarial pela Inovação 

(MEI) – grupo constituído por 200 das maiores lideranças empresariais do país, coordenado pela 

CNI e pelo IEL –, o programa leva empresários, gestores, acadêmicos e representantes de governo 

para missões em plantas industriais e laboratórios referência em inovação no Brasil e no exterior. 

Desde o começo de 2018, já ocorreram três edições no país e no exterior, e ainda neste ano, haverá 

mais duas imersões. 

  

http://www.programainovaglobal.com.br./
http://www.programainovaglobal.com.br./


Programa de qualificação de fornecedores (PQF): Voltado para fortalecer a cadeia produtiva 

com o desenvolvimento e qualificação de empresas fornecedoras. O objetivo é estreitar vínculos 

com as grandes empresas compradoras e contribuir para a geração de negócios sustentáveis. 

  

Lean Office: Consultoria destinada à implantação do lean em áreas administrativas e de gestão da 

empresa, eliminando desperdícios e agilizando os processos organizacionais. A filosofia lean foi 

criada para otimizar e tornar mais enxutos os processos produtivos. 

  

Educação Executiva e Empresarial: Cursos customizados para melhoria das competências em 

gestão das empresas e promoção da inovação. Entre eles estão MBA em Gestão da Mudança, de 

Liderança para Inovação e de Gestão Industrial; cursos de Ciber Defesa; Relações Governamentais, 

Compliace e Transformação Digital, entre outros.  

 

Empresários pedem ‘respeito à democracia’ e política de desenvolvimento 

social 

24/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-10-2018) 
 

Representante de empresários do setor de supermercados, a Associação Brasileira de 

Supermercados (Abras) emitiu uma nota sobre o cenário eleitoral no qual pede 
“respeito à democracia e às diferenças” e defende ainda que o próximo governo tenha 

“políticas voltadas para o desenvolvimento social”.  
 
A nota, assinada pelo presidente da entidade, João Sanzovo Neto, afirma que as 

eleições devem ir além das desavenças partidárias e buscar soluções para problemas 
como o desemprego. A falta de emprego, comenta a entidade, “afeta diretamente o 

consumo do setor”.  
 
A articulação de empresários do varejo junto a candidatos nas eleições de 2018 tem 

ocorrido por meio da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), 
grupo que reúne, além dos representantes do setor de supermercados, entidades de 

empresários do atacado, de restaurantes, materiais de construção, entre outros.  
 
A Unecs chegou a promover um debate com os principais candidatos à Presidência no 

primeiro turno, mas entidades afirmam que não tem havido nova articulação neste 
segundo turno.  

 
Na nota divulgada desta terça-feira, 23, a Abras lista ainda algumas pautas que o setor 
espera que evoluam no próximo governo.  

 
“A redução de juros bancários é uma das principais demandas da Abras, que se 

somam, também, a permissão para que os supermercados voltem a comercializar 
medicamentos isentos de prescrição médica; simplificação tributária; aprovação do 
cadastro positivo, entre outros pleitos”, diz a nota.  

 
“Precisamos de um governo engajado, que olhe para os empresários brasileiros, mas 

que também tenha políticas voltadas para o desenvolvimento social. Uma população 
com mais oportunidades, mais emprego, será também uma população mais 
consumidora”, conclui.  

 
Outra entidade do setor de comércio e serviços, a Associação Brasileira de Atacadistas 

e Distribuidores (Abad) também havia se posicionado logo após o segundo turno 
pedindo “serenidade”.  
 

“Independentemente de quem seja eleito, no dia seguinte à votação ainda teremos 
nossas empresas para tocar e compromissos a honrar; e para isso é preciso que o país 

funcione dentro da normalidade, que as instituições cumpram seus papéis, que as 
portas do diálogo estejam abertas”, defendeu o presidente da Abad, Emerson Destro. 

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresarios-pedem-respeito-a-democracia-e-politica-de-desenvolvimento-social/
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Email falso da Justiça Eleitoral instala vírus para roubo de dados 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-10-2018) 
 

Mensagem do email convoca eleitores a serem mesários e a 
preencherem formulário  
 

Um email com falso remetente da Justiça Eleitoral tenta fisgar eleitores na internet 
esta semana com uma convocação para um treinamento obrigatório de mesários. 
 

"O sr. (a) foi convocado para trabalhar nas eleições gerais de 2018", diz o texto, que 
determina que a pessoa compareça ao "salão principal do fórum da cidade". 

 
O email sugere que a vítima faça download de um formulário anexo caso não possa ir 
ao treinamento. O arquivo é malicioso e, segundo especialistas, instala um vírus que 

pode roubar dados bancários de usuários de Windows. 
 

A fraude pede que as vítimas preencham um formulário, a ser enviado até esta quarta-
feira (24). 
 

Em tom de urgência –comum de golpes na internet –a mensagem diz que o 
comparecimento sem justificativa acarretará no cancelamento do título de eleitor e na 

suspensão do CPF. 

  
Golpe disseminado por email pede que pessoas preencham formulário - Reprodução  

 

Pessoas com programas de antivírus instalados no computador ou no dispositivo móvel 
não conseguem abrir o arquivo. Quem não está seguro, entretanto, automaticamente 

instala um programa malicioso no aparelho ao clicar no anexo. 
 

"Malwares similares a esse costumam ser do tipo RAT (Remote Access Trojan). 
Ele monitora quando o usuário acessa seu banco pela internet e, quando a vítima faz 
o login, o criminoso rouba os dados bancários, podendo acessar a máquina da vítima 

remotamente e fazer operações bancárias", diz Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, 
laboratório de cibersegurança da empresa PSafe. 

 
Usuários que recebem esse email devem evitar clicar em qualquer área da 
correspondência e deletá-la. 

 
O phishing –técnica que busca "pescar" vítimas com mensagens falsas para que estas 

cliquem em links ou baixem arquivos –pode ser evitado pela análise do remetente (o 
que está escrito depois do @) e por características como grafia incorreta. 
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Nesse caso, o endereço eletrônico não é a Justiça Eleitoral, mas uma série de números 
e letras aleatórias, e o conteúdo tem erros de português.  
 

Criminosos já usaram o nome da Justiça Eleitoral em outras ocasiões, comunicando 
sobre o cancelamento do título eleitoral ou solicitando a atualização dos dados 

cadastrais. 
 

A Justiça Eleitoral não envia emails para comunicar o cancelamento de títulos. 
Somente os tribunais regionais eleitorais do Rio Grande do Sul, de Goiás e Santa 
Catarina usam email para recrutar mesários, "mediante prévia e específica autorização 

do convocado", informa o Tribunal Superior Eleitoral. 
 

Importação de bens com alíquota reduzida está 56% menor em 2018 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Empresas têm utilizado o regime ex-tarifário para compras pontuais em 
vez de grandes projetos  
 

O volume de pedidos para reduzir o imposto de importação de bens de capital e 

informática sem equivalentes nacionais mostra uma queda nos grandes investimentos, 
segundo entidades do setor. 

 
Com pouco mais de dois meses para o fim do ano, a quantidade de pleitos aprovados 
dos chamados ex-tarifários estão cerca de 10% menores que em 2017, de acordo com 

o Mdic (ministério da indústria e comércio exterior). 
 

O valor dos bens importados e os aportes em projetos aos quais eles se destinam, 
porém, estão 56% e 47% inferiores ao nível do ano passado, respectivamente. 
 

“Temos visto uma atualização das linhas de produção, e não mais grandes projetos 
novos”, afirma Diego Bonomo, gerente-executivo de assuntos internacionais da CNI 

(confederação da indústria). 
 
Além dos investimentos mais pontuais, algumas importadoras têm esbarrado em 

obstáculos burocráticos para ter os pleitos aprovados, afirma Paulo Castelo Branco, 
presidente da Abimei (associação do setor).  
 

Mercado dá um ano para reforma da Previdência, diz The Economist 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Relatório de equipe de analistas destaca vantagem de Bolsonaro sobre 
Haddad  
 

O Brasil terá um ano para aprovar uma reforma da Previdência e, caso o novo governo 
perca essa janela de oportunidade, o humor dos investidores vai azedar, escreveu em 
relatório a divisão de inteligência da revista The Economist. O texto destaca também 

interesse de investidores em novas mudanças nas leis trabalhistas no país. 
 

O documento aponta a larga vantagem de Jair Bolsonaro (PSL) na corrida presidencial 
e classifica como missão impossível uma virada de Fernando Haddad (PT) sobre o 
deputado. 

 
Bolsonaro, segundo a Economist, passou 28 anos despercebido no Congresso até que, 

em 2016, dedicou seu voto pró-impeachment de Dilma Rousseff (PT) ao militar que 
torturou a ex-presidente durante a ditadura militar. 
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Já uma eventual vitória de Haddad causaria outro “Br-exit”, escreveu a revista, um 
movimento de saída de investidores do país. A expressão faz um trocadilho com a 
decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, conhecido como Brexit. 

 
Para a Economist, a crise fiscal brasileira precisa ser atacada e passou da hora de 

implementar uma reforma da Previdência. A melhor solução seria a aprovação da 
reforma proposta pelo governo Temer (MDB) após o segundo turno, especialmente o 

aumento da idade mínima e o alinhamento das regras para os setores público e 
privado. 
 

A possibilidade já foi descartada pelo governo, que não vê disposição no Congresso 
para lidar com o tema. 

 
“No entanto, ambos candidatos têm falado sobre seus próprios planos, incluindo a 
introdução de contas de capitalização individual”, destaca o relatório da Economist. 

 
A revista pondera, no entanto, que os custos seriam elevados e haveria dificuldades 

de financiamento para essa transição. 
 
“Então, ainda que esperemos algum progresso gradual (especialmente sob Bolsonaro), 

incertezas sobre pontos importantes continuarão elevadas até que o plano [de 
reforma] do vencedor esteja claro –e até que fique claro que o Congresso 

eventualmente irá aprová-lo.” 
 

O relatório aponta para a possível melhor governabilidade sob Bolsonaro, que tem a 
seu lado a bancada BBB (boi, bala e bíblia), mas aponta eventual resistência a projetos 
de privatização, bandeira de Paulo Guedes, o eventual ministro da Fazenda do capitão 

reformado do Exército. 
 

“Se Guedes se decepcionar com a provável resistência a seus planos de privatização, 
ele pode não permanecer durante os quatro anos de governo.” 
 

A saída de Guedes “potencialmente colocaria a credibilidade da administração de 
Bolsonaro em xeque”, acrescentou o relatório. 

 
O documento pontua ainda desafios para o próximo presidente, entre eles a redução 
do custo Brasil, que deveria ser puxada por nova mudança na legislação trabalhista. 

“As reformas de 2017 introduziram algum grau de flexibilidade às bizantinas regras 
no país, mas mais precisa ser feito”, diz o texto. 

 
Outras propostas para melhorar o ambiente de negócios passam pela simplificação 
tributária, maior eficiência bancária, livre comércio e uma redução no tamanho do 

Estado. 
 

Pessimismo se espalha no exterior, derruba Bolsas e faz dólar voltar a subir 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-10-2018) 
 

Moeda americana conseguiu se manter abaixo de R$ 3,70  
 

O mercado doméstico brasileiro não conseguiu passar incólume ao dia negativo do 

exterior e, nesta terça-feira (23), Bolsa brasileira recuou. O dólar voltou a subir, mas 
conseguiu se manter abaixo do patamar de R$ 3,70. A moeda americana terminou o 

dia em alta de 0,24%, a R$ 3,6970. No exterior, o dia foi negativo para emergentes. 
De 24 divisas, o dólar ganhou força sobre 16. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/pessimismo-se-espalha-no-exterior-derruba-bolsas-e-faz-dolar-voltar-a-subir.shtml


Já a Bolsa brasileira recuou 0,34%, a 85.300 pontos, contagiada pelo exterior 
negativo. As perdas arrefeceram ao longo do dia, conforme os mercados americanos 
também reagiam. 

 
Entre as principais perdas estiveram Vale e Petrobras, as duas companhias que 

ajudaram a sustentar a valorização do Ibovespa na véspera. 
 

No cenário externo, investidores seguem preocupados com a desaceleração chinesa, 
a crise orçamentária da Itália e a dificuldade de um acordo para a saída do Reino Unido 
da União Europeia (o Brexit) e, por fim, com os rumos da economia americana. 

 
Os principais índices asiáticos, europeus e americanos fecharam em queda nesta terça. 

“No exterior, persistem muitas dúvidas sobre as reações da Itália e União Europeia 
por conta do orçamento deficitário de 2019. O primeiro ministro Conte disse não existir 
plano “B” e que está ansioso para reunião com a União Europeia para explicar”, 

escreveu Alvaro Bandeira, da Modalmais. 
 

No mercado doméstico, o noticiário político foi um pouco mais esvaziado. Investidores 
seguem atentos à movimentação da equipe de Jair Bolsonaro (PSL) em prol da 
formação de maioria no Congresso, caso seja eleito. 

 
O principal movimento recente é a articulação com o DEM, partido do atual presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia, que pode ser reconduzido ao posto. 
 

Após duas quedas, confiança do consumidor cresce em outubro, aponta FGV 

24/10/2018 – Fonte: G1 
 

Índice retornou a nível próximo ao de maio, mas ainda se mantém em 
patamar baixo em termos históricos. Segundo FGV, fim do período eleitoral 

gera expectativas de melhora.  
 

Após duas quedas mensais seguidas, a confiança do consumidor brasileiro cresceu em 
outubro, em meio às expectativas sobre o desfecho das eleições e redução da incerteza 
política, informou nesta quarta-feira (24) a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

 
Em outubro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas 

avançou para 86,1 pontos, ante 82,1 pontos em setembro, retornando a nível próximo 
a maio deste ano (86,9 pontos), se mantendo ainda em patamar baixo em termos 
históricos. 

 
“O resultado mostra que, apesar de ainda não ter o resultado das urnas, o consumidor está 

esperançoso e otimista em relação aos próximos meses. O fim do período eleitoral diminui a incerteza 
política e gera expectativa de mudanças na condução da política econômica para o início do novo 
governo. O efeito 'lua de mel' é esperado, mas a continuidade desses ganhos na confiança dependerá 

de ações efetivas do próximo presidente”, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da 
Sondagem do Consumidor. 

 
Segundo a FGV, o subíndice que mais contribuiu para o avanço da confiança em 
outubro foi o de ímpeto de compras. O indicador que mede a intenção de compras de 

bens duráveis subiu 12 pontos atingindo 90,7 pontos, maior nível desde outubro de 
2014 (92,9). 

 
Segundo a FGV, houve aumento da confiança em todas as classes de renda, exceto 
para as famílias com renda entre R$ 4.800 e R$ 9.600. O maior avanço foi na classe 

de renda com menor poder aquisitivo (renda familiar até R$ 2.100 mensais), cujo 
índice subiu 9,3 pontos. 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/24/apos-duas-quedas-confianca-do-consumidor-cresce-em-outubro-aponta-fgv.ghtml


O levantamento coletou informações de 1944 domicílios entre os dias 01 e 20 de 
outubro. Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA) registrou queda de 0,4 ponto, 
para 71,9 pontos. Mas esse resultado foi compensado pelo ganho de 6,9 pontos no 

Índice de Expectativas (IE), que foi a 96,6 pontos, o maior nível desde abril de 2018. 
 

O indicador sobre as perspectivas para a situação econômica nos seis meses seguintes 
registrou avanço de 6,1 pontos, para 106,1 pontos, o patamar mais elevado desde 

maio de 2018. 
 
O cenário no Brasil é de ritmo fraco de crescimento da atividade econômica aliada a 

um desemprego ainda elevado e incertezas acentuadas com o cenário eleitoral, o que 
vem contendo o ímpeto de consumo e de investimentos. 

 
Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, a expectativa do mercado é que 
a economia cresça 1,34% em 2018, menos da metade do que era esperado do começo 

do ano. 
 

Governo abre consulta pública para leilão de energia que eleva conta de luz 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-10-2018) 
 

Especialistas do setor elétrico e empresários criticaram o leilão  
 

O governo abriu, nesta terça-feira (23), uma consulta pública para realizar leilões 

regionais de energia elétrica em 2019 e repassar o custo para a conta de luz de famílias 
e empresas. 
 

A ideia é contratar termelétricas movidas a gás natural nas regiões Nordeste, Sul, 
Sudeste e Cento-Oeste.  

 
A proposta é polêmica até mesmo entre os órgãos que regulam o setor elétrico, 

conforme revelou a Folha, em julho.  
 
Após a publicação da reportagem que mostrava a resistência ao projeto, o ministro de 

Minas e Energia, Moreira Franco (MDB-RJ) afirmou que buscaria um modelo alternativo 
de leilão que evitasse o repasse à conta de luz.  

 
No entanto, na proposta apresentada pelo governo, os consumidores de energia 
deverão arcar com os custos desses empreendimentos. A Abrace (associação de 

grandes consumidores de energia industriais) calcula o impacto em R$ 2 bilhões por 
ano, pelos próximos 20 anos.  

 
Para Edvaldo Santana, presidente da entidade, trata-se de uma forma de viabilizar o 
leilão de usinas térmicas na região Nordeste. A ideia inicial do governo era contratar 

usinas apenas nesta região, mas, após repercussão negativa do projeto, foram 
incluídos leilões em outras zonas do país.  

 
No entanto, apenas o leilão da região Nordeste tem atratividade garantida, afirma 
Santana.  Uma das críticas ao modelo regional de contratação das usinas é que ele 

cria uma espécie de reserva de mercado, já que apenas as empresas que já tem 
atuação na região é que deverão participar da concorrência, segundo empresários do 

setor.  
 
Defensores do leilão afirmam que a contratação das usinas é importante para garantir 

a segurança energética do país. 
Com o avanço de fontes renováveis intermitentes, como a solar e a eólica, que 

dependem de fatores variáveis para gerar (sol e vento), haveria a necessidade de uma 
fonte mais segura, que pudesse ser despachada a qualquer momento.  
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/22/pela-6a-semana-seguida-mercado-sobe-expectativa-de-inflacao-para-2018.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/22/pela-6a-semana-seguida-mercado-sobe-expectativa-de-inflacao-para-2018.ghtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/governo-estuda-decreto-para-viabilizar-leilao-que-eleva-conta-de-luz.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/governo-estuda-decreto-para-viabilizar-leilao-que-eleva-conta-de-luz.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/governo-avalia-leilao-de-termica-que-eleva-conta-de-luz-em-r-1-bilhao.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/governo-quer-mudar-leilao-de-termica-para-evitar-repasse-as-contas-de-luz.shtml?loggedpaywall


Também dizem que as térmicas a gás vão substituir usinas movidas a óleo, que são 
mais caras e poluentes. Outro argumento é que o leilão ajudarão a impulsionar o setor 
de gás natural.  

 
Já críticos aos leilões afirmam que a substituição dessas usinas a óleo tem ocorrido 

com leilões regulares, que não implicam aumento na conta de luz. Neste ano, já foram 
realizados dois certames desse tipo, e um terceiro deverá ocorrer no fim do ano.  

 
A consulta pública ficará disponível para receber contribuições a partir desta quarta 
(24) e ficará aberta até o dia 7 de novembro.  

 

Cobre opera em alta, com recuperação após queda de ontem 

24/10/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro 
  

Os contratos futuros de cobre operam em território positivo neta quarta-feira, 
recuperando-se em parte das quedas de ontem, quando preocupações com a trajetória 
econômica da China e a fraqueza dos mercados acionários influíram negativamente. A 

retomada do metal, porém, era contida pela força do dólar. 
 

O cobre para três meses subia 0,30%, a US$ 6.204 a tonelada, na London Metal 
Exchange (LME), às 7h25 (de Brasília). Às 7h54, o cobre para dezembro avançava 

0,38%, a US$ 2,7685 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York 
Mercantile Exchange (Nymex). 
 

Os metais mostravam-se mais calmos nesta quarta-feira, ecoando movimentos mais 
estáveis em outros ativos. Mas há ainda cautela com o ritmo do crescimento global, 

tensões geopolíticas crescentes e também o medo de que resultados corporativos 
percam fôlego, o que gera volatilidade em mercados globais. Ontem, as bolsas de 
Nova York chegaram a apresentar quedas fortes, depois reduziram as quedas mais 

para o fim do pregão. 
 

O petróleo também chegou a registrar baixas fortes nesta semana. Os metais básicos 
foram menos penalizados, apontam analistas do Commerzbank em nota. Já o corretor 
Alastair Munro, da Marex Spectron, destaca que hoje o dólar forte contém o impulso 

do metal. Nesse caso, o movimento no câmbio torna o metal mais caro para os 
detentores de outras moedas. 

 
Entre outros metais básicos negociados na LME, o alumínio subia 0,1%, a US$ 2.005 
a tonelada, o zinco avançava 1,05%, a US$ 2,694 a tonelada, o estanho tinha ganho 

de 0,52%, a US$ 19.350 a tonelada, o níquel operava estável, a US$ 12.935 a 
tonelada, e o chumbo subia 0,6%, a US$ 2.015,50 a tonelada.  

 

Weg tem lucro líquido de R$ 381,43 mi no 3º trimestre (+22,2 na comparação 
anual) 

24/10/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro  
 

A Weg, fabricante de motores e tintas e vernizes, encerrou o terceiro trimestre com 

alta de 22,2% no lucro líquido, para R$ 381,430 milhões, em comparação com o 
mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização) subiu 25,9%, para R$ 489,022 milhões, porém a margem ficou em 

15,1%, abaixo da registrada um ano antes, de 16,0%.  
 

Em relatório da administração que acompanha o informe de resultados, a companhia 
explica a queda pelos impactos da aquisição da WEG Transformers USA, o crescimento 
rápido dos novos negócios – como geração solar, com característica de margens 

operacionais mais baixas – e ainda volatilidade cambial nos custos de materiais. 
 

https://www.istoedinheiro.com.br/cobre-opera-em-alta-com-recuperacao-apos-queda-de-ontem/
https://www.istoedinheiro.com.br/weg-tem-lucro-liquido-de-r-38143-mi-no-3o-trimestre-222-na-comparacao-anual/
https://www.istoedinheiro.com.br/weg-tem-lucro-liquido-de-r-38143-mi-no-3o-trimestre-222-na-comparacao-anual/


A receita líquida foi destacada pela administração, com alta de 32,9% ante o terceiro 
trimestre de 2017, chegando a R$ 3,237 bilhões. Ajustada pelos efeitos da 
consolidação das aquisições WEG Transformers e TGM, empresa de turbinas a vapor, 

a receita mostraria crescimento de 29,3% na mesma comparação. 
 

O resultado financeiro líquido da companhia ficou positivo em R$ 8,5 milhões, ante 
cifra também positiva de R$ 26,7 milhões um ano antes e negativa em R$ 6,5 milhões 

no trimestre anterior, queda está explicada principalmente pelas menores taxas de 
juros recebidas sobre a posição de caixa. 
 

Compra e venda de aço plano pela rede de distribuição caem em setembro, 

diz Inda 

24/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-10-2018)  
 

A compra de aço pela rede de distribuição recuou 7,2% em setembro em relação ao 
mesmo período do ano passado, para 244,4 mil toneladas. Em relação a agosto a 

queda foi de 18,6%, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 23, pelo Instituto 
Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda).  

 
O levantamento inclui chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas 
zincadas a quente, chapas eletrogalvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.  

 
Já as vendas no mês passado foram de 257,9 mil toneladas, recuo de 2,8% ante o 

visto no mesmo período do ano passado. Ante o mês imediatamente anterior a 
retração foi de 13,8%.  
 

Com isso, os estoques da rede de distribuição caíram 1,5% em setembro em relação 
ao mês anterior, para 906,3 mil toneladas.  

 
O giro dos estoques subiu para 3,5 meses.  
As importações de aço plano pelos distribuidores caíram 16,8% para 113,6 mil 

toneladas. Ante agosto o recuo foi de 14,4%.  
 

Justificativas  
A queda do mercado em setembro surpreendeu negativamente os distribuidores de 
aço, disse o presidente do Inda, Carlos Loureiro. “O sentimento geral é de que o 

mercado está muito ruim”, disse Loureiro.  
 

Segundo ele, muitos investimentos no Brasil estão represados à espera do resultado 
eleitoral.  
 

Projeções  
Para outubro a estimativa do Inda é de que as compras e as vendas da rede fiquem 

estáveis em relação a setembro. Se confirmada a projeção, o recuo das vendas de 
janeiro a outubro registrará uma queda acumulada de 5,7%. A projeção da entidade 
era de aumento de 5% em 2018 em relação a 2017. 

  
Reajuste  

A recente queda do preço do aço no mercado externo tirou do radar um novo ajuste 
de preços que vinha sendo aventado pelas siderúrgicas para o mês de novembro, disse 

o presidente do Inda, Carlos Loureiro.   
 
Segundo ele, o preço atual no mercado doméstico está firme com o dólar no patamar 

de R$ 3,70, mas um nível abaixo poderá pressionar o preço do aço a cair. 
 

 
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/compra-e-venda-de-aco-plano-pela-rede-de-distribuicao-caem-em-setembro-diz-inda/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/compra-e-venda-de-aco-plano-pela-rede-de-distribuicao-caem-em-setembro-diz-inda/


Montadoras estão prontas para lançamento de grandes caminhões elétricos 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-10-2018) 
 

Desafio é medir qual será tamanho do mercado, especialmente fora da 
China  
 

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, colocou caminhões comerciais elétricos 
pesados no mapa em novembro de 2017, quando apresentou o futurista Semi, 

alimentado por bateria, recebeu centenas de pedidos e disse que iria começar a 
entregar os veículos até 2019. 

 
Agora, parece que 2020 pode ser o grande ano para grandes caminhões elétricos. Os 
fabricantes de caminhões tradicionais estão acelerando seus projetos de caminhões 

elétricos para lançamento dentro de dois anos, enquanto Musk disse aos investidores 
em junho que a produção do atrativo caminhão Semi deve começar basicamente no 

primeiro semestre de 2020 em vez de 2019. 
 
Impulsionados pela pressão regulatória para reduzir a poluição do diesel, os 

fabricantes de caminhões comerciais fizeram vários anúncios de veículos movidos a 
bateria elétrica ou a hidrogênio. Eles receberam pedidos de grandes operadoras de 

frota, como Walmart, United Parcel Service e Anheuser Busch Inbev. 
 

O desafio é medir qual será o tamanho do mercado de caminhões comerciais elétricos, 

especialmente fora da China. 

 

  
Caminhão Semi, produzido pela Tesla - Alexandria Sage/Reuters  

 

A autonomia limitada da maioria dos caminhões comerciais a hidrogênio ou elétricos 
de primeira geração e a falta de infraestrutura de recarga ameaçam limitar as vendas 

a operações de curta distância. 
 

Na China, os reguladores estão considerando um plano de longo prazo para substituir 
1 milhão de caminhões a diesel por caminhões mais limpos, incluindo modelos 
elétricos, e alguns portos e cidades chinesas estão proibindo caminhões a diesel, o que 

pode aumentar significativamente as vendas. 
 

Nos Estados Unidos, as perspectivas para a demanda de caminhões elétricos são mais 
nubladas. Alguns analistas estimam que, até meados da década de 2020, as vendas 
anuais de caminhões elétricos nos EUA podem ficar na casa das centenas. Nos últimos 

12 meses, os pedidos de caminhões a diesel totalizaram 497 mil unidades. 
 

O OVO OU A GALINHA 
A infraestrutura de abastecimento é uma grande dor de cabeça para caminhões 

elétricos e movidos a hidrogênio. 
 
O diretor de veículos comerciais da Hyundai Motor, Mark Freymueller, descreve 

problema como a questão do ovo e da galinha: as empresas de caminhões estão 
relutantes em comprar caminhões sem postos de abastecimento, mas os operadores 

de postos de combustível não os instalarão sem clientes de caminhões. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/montadoras-estao-prontas-para-lancamento-de-grandes-caminhoes-eletricos.shtml
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Caminhões elétricos a bateria pode levar horas para recarregar e as estações de 
recarga são escassas na maioria dos Estados dos EUA. Os caminhões de hidrogênio 
podem ser reabastecidos em aproximadamente o mesmo tempo que um caminhão a 

diesel –mas as estações de reabastecimento de hidrogênio são ainda mais raras, com 
a maioria concentrada na Califórnia. 

 
"Infraestrutura de abastecimento é um primeiro passo muito importante", disse Chris 

Cannon, diretor de sustentabilidade do Porto de Los Angeles. "Os caminhões podem 
funcionar muito bem, mas se não conseguirem combustível, não poderão operar." 
 

No mês passado, o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia anunciou US$ 41 
milhões (R$ 150 milhões) em doações ao porto para a construção de dez caminhões 

elétricos movidos a célula de combustível de hidrogênio a serem desenvolvidos pela 
unidade Kenworth da Toyota e a Paccar. 
 

A doação também financiará parcialmente dois novos postos de combustíveis de 
hidrogênio a serem construídos pela Royal Dutch Shell. 

 
A maioria dos fabricantes vê rotas de curta distância, como serviços de transporte de 
e para portos ou pátios ferroviários, como prováveis primeiros adotantes de caminhões 

elétricos ou movidos a hidrogênio. 
 

"Achamos que as primeiras aplicações vão ser mais curto prazo", disse Denny Mooney, 
vice-presidente de engenharia da Navistar International. "Vamos começar onde o 
negócio faz sentido." 

 
Clientes da Tesla, como a unidade DHL da Deutsche Post, que encomendou dez Semis, 

dizem que poderiam economizar dezenas de milhares de dólares em manutenção e 
combustível anualmente. 
 

Elon Musk disse que o alcance do Semi pode atingir 600 milhas-- cerca de 965 
quilômetros. Mas um porta-voz disse que subir a montanha com ar condicionado ou 

usar outros aparelhos reduziria esse alcance. Muitos modernos veículos de 18 rodas 
contêm televisores, geladeiras e outros aparelhos. 
 

"Em muitos aspectos, somos idealmente adaptados para sermos os primeiros a adotar 
essa tecnologia, porque não temos muito negócio a longo prazo", disse o porta-voz da 

UPS, Glenn Zaccara. 
 
A Tesla está trabalhando com clientes em potencial, incluindo UPS, Pepsico e 

Anheuser-Busch para construir estações de carregamento em suas instalações. 
 

BMW anuncia recall de mais de um milhão de carros 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-10-2018) 
 

Motivo é problema em sistema de arrefecimento  
 

A montadora alemã BMW anunciou nesta terça-feira (23) um recall de mais de um 

milhão de carros em todo o mundo por um problema no sistema de arrefecimento. 
 

O novo recall, que não está relacionado ao caso dos motores a diesel manipulados, 
eleva a 1,6 milhão o total de carros da BMW afetados por este problema, que apenas 
em casos extremos pode provocar um incêndio no veículo, segundo a empresa. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/bmw-anuncia-recall-de-mais-de-um-milhao-de-carros.shtml


 
BMW faz recall de mais de 1 milhão de veículos pelo mundo - Nicolas Asfouri/AFP  

 

A Folha entrou em contato com a empresa no Brasil, mas até o momento não recebeu 
informações sobre o problema no país. Na Europa e Coreia do Sul, onde 30 carros 
pegaram fogo este ano, 480.000 veículos já foram convocados para o recall. 
 

"No âmbito das verificações adicionais de motores similares, a BMW identificou casos 
isolados que não estão afetados pelas medidas que já foram adotadas", afirmou a 

montadora, antes de ressaltar que os casos isolados não representam nenhum risco 
significativo para nossos clientes. 

 
Em agosto, a empresa alemã pediu desculpas pelos incêndios, atribuídos a um 

componente defeituoso utilizado para reduzir as emissões dos motores a diesel. 
 

Ford se esforça para manter fábricas no Mercosul 

24/10/2018 – Fonte: Automotive Busines (publicado em 23-10-2018) 
 

 
Modelos da linha F (na imagem) e Cargo dividem linha de São Bernardo com o Fiesta 

 

Baixa demanda por Focus e Fiesta comprometem Pacheco e São Bernardo  

 
A Ford se esforça, mas tem dificuldade de preservar parte da sua operação no 

Mercosul. Recentemente, a montadora admitiu que vai interromper em maio de 2019 
a produção argentina do modelo Focus, tanto na versão hatch como sedã. Restará na 
unidade de Pacheco a picape Ranger. 

 
No Brasil é a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) que está em xeque. Na planta, 

o Fiesta divide a linha de montagem com os caminhões das Séries F e Cargo. O hatch 
teve 12,3 mil unidades vendidas até setembro, um sexto dos emplacamentos do Ford 
Ka no mesmo período. A cada 20 dias úteis, cinco são dedicados à montagem do Fiesta 

em São Bernardo do Campo.  
 

“A Ford está fazendo tudo para garantir a sustentabilidade da região”, 
afirmou o presidente da montadora para a América do Sul, Lyle Waters. 

 
O executivo concedeu entrevistas durante a apresentação dos destaques da Ford para 
o Salão do Automóvel (veja aqui). Ainda que não tenha planos para fechar fábricas 

na região, a montadora também não revela nada concreto sobre a produção de 
modelos com maior apelo que o Focus e o Fiesta. 

 
Na Argentina, a situação é agravada pela crise econômica e a baixa demanda pelo 
Focus tem também como explicação a migração de seus compradores para SUVs. No 

Brasil, a soma de hatches e sedãs do modelo até setembro ficou abaixo de 6 mil 
unidades.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28249/ford-se-esforca-para-manter-fabricas-no-mercosul
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28248/ford-antecipa-novidades-para-o-salao-do-automovel


Ford revela tapete que ajuda cadeirante a transpor desnível na calçada 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-10-2018) 
 

9 

 

 

A estilista Michele Simões com o tapete portátil feito pela Ford, que pode ser usado por 

cadeirantes para superar desníveis de calçada 

 

A Ford apresentou nesta terça (23) algumas das novidades que serão exibidas pela 
marca no Salão do Automóvel de São Paulo, que será aberto ao público no dia 8 de 

novembro.  
 

Um dos destaques será o tapete de mobilidade, um protótipo que pretende ajudar 
cadeirantes a transpor desníveis de calçada.  
 

O equipamento pesa quatro quilos e traz estrutura rígida o suficiente para servir como 
rampa. A capacidade máxima é de 250 quilos.  

 
O tapete portátil tem o mesmo formato do utilizado no porta-malas do EcoSport. Há 
sensores e um microprocessador que memoriza os locais com obstáculos e cria rotas 

via GPS com desvios e alertas.  
 

A estilista Michele Simões participa do desenvolvimento. Ela afirma que os ângulos e 
os materiais foram sendo alterados ao longo do projeto. "Foi tomando um formato 

mais funcional, com locais para poder segurar e manusear."  
 
O tapete pode ser colocado na parte de trás da cadeira de rodas, fixado por ímãs ou 

preso às manoplas por meio de alças. É dobrável e tem estrutura feita de alumínio 
aeronáutico, material de alta resistência.  

 
O equipamento será demonstrado no salão junto com o EcoSport 2019, que chega ao 
evento sem o estepe pendurado na tampa traseira na versão Titanium. A configuração 

já está disponível no mercado europeu, mas é a primeira vez que será comercializada 
no Brasil. 

 

Presidente da Ford cobra programa Rota 2030 

24/10/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 23-10-2018) 

 
O presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Watters, afirmou nesta terça-feira, 
23, que, para que o mercado brasileiro de veículos cresça mais do que se espera para 

2019, o Congresso tem de aprovar o Rota 2030, nova política do governo federal para 
o setor automotivo.  

 
A votação do parecer sobre o Rota 2030 estava prevista para esta terça na comissão 
mista da medida provisória que instituiu o programa, mas foi adiada para quarta-feira. 

A declaração de Watters foi dada antes do anúncio do adiamento.  
 

A reunião da comissão foi adiada para que houvesse tempo de serem concluídos 
pontos ainda em aberto no relatório. Até a semana passada, havia uma divergência 
entre senadores do Nordeste em relação ao formato de prorrogação do regime 

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/10/1983582-ford-revela-tapete-que-ajuda-cadeirante-a-transpor-desnivel-na-calcada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/10/1983540-caoa-chery-mostra-novo-seda-de-porte-medio-com-motor-turbo-flex.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1982420-carro-popular-evolui-para-atender-pessoas-com-deficiencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/09/1982420-carro-popular-evolui-para-atender-pessoas-com-deficiencia.shtml
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-da-ford-cobra-programa-rota-2030/


automotivo para aquela região. O prazo regimental para apreciação na comissão é até 
quinta-feira. O prazo para apreciação no plenário do Congresso é 14 de novembro.  
 

Para o presidente da Ford, as vendas de veículos devem crescer de 5% a 12% no ano 
que vem, independentemente de quem seja o presidente eleito. No entanto, disse que, 

para o mercado avançar mais, “a primeira coisa que precisamos é da aprovação do 
Rota 2030”. O programa concede R$ 1,5 bilhão por ano em incentivo fiscal às 

montadoras, que em troca têm de investir, também por ano, R$ 5 bilhões em pesquisa 
e desenvolvimento.  
 

De qualquer forma, Watters afirmou que está esperando o resultado da eleição e vai 
aguardar para ver como será a política econômica do próximo governo. “É importante 

ter clareza sobre o que vai acontecer”, disse, durante evento da montadora que 
mostrou alguns carros que serão exibidos no Salão do Automóvel, que ocorrerá em 
novembro em São Paulo.  

 
Em 2018, as vendas devem terminar com crescimento de 13%, diz a Ford. Portanto, 

a previsão para o ano que vem é de leve diminuição do ritmo de expansão. Segundo 
o vice-presidente de marketing, vendas e serviços da montadora, Natan Vieira, a 
expectativa de desaceleração se deve à cautela com o novo governo, a uma incerteza 

com o dólar e a dúvidas sobre a aprovação do Rota 2030. 
 

Musk promete sistema de transporte de alta velocidade em Los Angeles para 
dezembro 

24/10/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 23-10-2018) 

 

O Hyperloop foi projetado para aliviar engarrafamentos  
 

O magnata controverso Elon Musk disse que seu sistema de transporte de alta 

velocidade em Los Angeles, o Hyperloop, projetado para aliviar os engarrafamentos, 
será lançado no dia 10 de dezembro. 

 
A primeira viagem será usada inicialmente para testes e o público ainda deve esperar 
para utilizá-lo como transporte. 

 
"O primeiro túnel está quase pronto", escreveu Musk na noite de domingo (21) em 

sua conta no Twitter. "Inauguração em 10 de dezembro", acrescentou. 
O executivo da Tesla, companhia de carros elétricos, disse em outra postagem que 
haverá um evento oficial nessa noite e "passeios livres para o público no dia seguinte." 

A Boring, empresa de túneis criado pelo empresário, promove a construção dessas 
infraestruturas para diminuir os engarrafamentos nas grandes cidades. 

 
Em Los Angeles, a companhia apresentou o projeto de transporte em maio passado, 
que ligaria as linhas de metrô existentes. 

 
Os veículos, um tipo de cápsula cilíndrica, são abordados em estações na superfície e 

se deixam cair abaixo do solo através de um tipo de elevador, para se unir a uma rede 
de estradas de alta velocidade, onde circulam magneticamente a uma velocidade de 
até 485 km/h. 

 
Eles podem transportar uma pessoa por vez. Os usuários pagariam um dólar para 

chegar, por exemplo, ao Aeroporto Internacional de Los Angeles a partir do centro 
administrativo em menos de 10 minutos. 
 

Elon Musk é um prolífico criador de empresas inovadoras de todos os tipos, mas acima 
de tudo, de transporte. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/musk-promete-sistema-de-transporte-de-alta-velocidade-em-los-angeles-para-dezembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/musk-promete-sistema-de-transporte-de-alta-velocidade-em-los-angeles-para-dezembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/elon-musk-comprara-us-20-milhoes-em-acoes-da-tesla.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/elon-musk-comprara-us-20-milhoes-em-acoes-da-tesla.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/mais-caros-carros-eletricos-ameacam-lucros-das-montadoras.shtml


Além da Tesla, ele fundou a SpaceX e lançou o ambicioso projeto Hyperloop. No 
entanto, seu comportamento aparentemente impulsivo às vezes gera cautela entre 
investidores. 

 
Recentemente, Musk foi forçado a renunciar como presidente do conselho de Tesla no 

final de uma investigação da SEC (Securities and Exchange Commission), xerife do 
mercado americano, que o acusou de "fraude" após o executivo dizer em um tuíte, 

sem fornecer provas, que tinha fundos para fechar o capital da empresa. 
 

Em processo de reestruturação, Ford estuda produção de novo SUV no Paí 

24/10/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
A Ford deve definir no próximo ano a produção de um novo utilitário-esportivo (SUV) 

de médio porte, o Territory, para ampliar sua oferta de produtos no segmento que 
mais cresce em vendas no País. O modelo será lançado na China no início de 2019. No 

Brasil, será apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.  
 
O presidente da Ford, Lyle Watters, afirma que a apresentação do SUV, inicialmente, 

é para testar a receptividade do público brasileiro para, mais adiante, definir pela 
venda no Brasil. Fontes do setor automotivo, contudo, afirmam que a produção na 

região é praticamente certa, mas falta definir se será no Brasil ou na Argentina. 
 
“É um produto que tem grande potencial para o mercado brasileiro”, concorda Watters, 

sem entrar em detalhes. O Territory é um modelo intermediário entre o EcoSport e o 
importado Edge e disputaria mercado com modelos como Jeep Compass e Volkswagen 

Tiguan, que custam até R$ 150 mil. O mercado de SUVs responde atualmente por 
23,4% do mercado de automóveis e comerciais leves, ante 8,9% em 2011. 
 

A Ford também mostrou na terça-feira, 23, outras novidades que levará para o Salão 
do Automóvel, entre as quais uma nova versão do EcoSport sem o estepe na traseira 

e com pneu especial que pode rodar mais de 200 km mesmo que esteja furado. Há 
também novas versões do Ka, do Edge e da Ranger. 
 

Reestruturação 
A empresa, quarta maior em vendas de automóveis e comerciais leves, com 9,38% 

de participação no mercado nacional, está em meio a um processo de reestruturação 
que pode resultar no enxugamento das operações no Brasil, segundo avaliam 
analistas. 

 
A fábrica do ABC paulista, onde atualmente são produzidos apenas o modelo Fiesta e 

caminhões, tem sido alvo de preocupações dos trabalhadores e sindicalistas da região.  
 
Foram vendidas apenas 12.317 unidades do modelo neste ano e o fim de sua produção 

é esperado para breve. A unidade de caminhões também opera com alta ociosidade. 
“Manter uma fábrica com apenas um produto de baixa venda não faz sentido 

economicamente, mas não vejo riscos de a Ford sair do Brasil”, diz Paulo Cardamone, 
da consultoria Bright. 
 

Segundo fontes do setor, o novo SUV Territory poderia ser uma alternativa para ocupar 
a linha da unidade de carros no ABC, mas a fábrica do grupo na Argentina, que a partir 

de 2019 deixará de produzir o modelo Focus, também é uma possibilidade. 
 

“Estamos avaliando várias possibilidades para melhorar a lucratividade de nossas 
operações – assim como tem feito várias empresas do setor – mas é prematuro falar 
sobre alguma planta específica, mas não há qualquer plano para fechar fábricas”, 

afirma Watters.  
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/james-murdoch-pode-substituir-musk-na-presidencia-do-conselho-da-tesla-diz-ft.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/james-murdoch-pode-substituir-musk-na-presidencia-do-conselho-da-tesla-diz-ft.shtml
https://www.istoedinheiro.com.br/em-processo-de-reestruturacao-ford-estuda-producao-de-novo-suv-no-pai/


Rota 
A Ford também enfrenta outro problema que pode atrapalhar seus projetos para a 
filial de Camaçari (BA), onde são feitos o Ka – terceiro automóvel mais vendido no 

País, com 102.911 unidades das versões hatch e sedã – e EcoSport (25 mil unidades 
neste ano). 

 
Uma emenda incluída no programa Rota 2030, a nova política industrial do setor, 

propõe a extensão do regime especial do Nordeste, que venceria em 2020, para 2025. 
O programa estabelece incentivos fiscais para montadoras instaladas na região. 
Alterações na medida, contudo, favoreceriam a Fiat/Jeep, com fábrica em Goiana (PE), 

e prejudicariam a Ford. 
 

Uma reunião na comissão do Senado para discutir o tema na terça-feira foi transferida 
para esta quarta-feira, 24, pois não há consenso entre as partes. O impasse pode 
inviabilizar a votação da Medida Provisória do Rota, e o setor automotivo ficaria sem 

o programa. 
 

“Para nós, o mais importante agora é aprovar o Rota 2030, e deixar o programa 
regional do Nordeste para ser discutido mais à frente, já que teremos dois anos pela 
frente para fazer isso e tenho otimismo de que o próximo governo vai avaliar esse 

tema”, afirma Watters. 
 

Brasil e Chile concluem negociações para acordo de livre comércio 

24/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-10-2018) 
 

Documento gerado em rodadas segue para assinatura de ambos os governos 
  
O Brasil e o Chile concluíram na última semana em Santiago as negociações para a 
formatação de um acordo de livre comércio. Após quatro rodadas que iniciaram em 

junho deste ano, os países têm agora um documento que está sob análise de suas 
equipes jurídicas para que os textos estejam prontos para assinatura e posterior 
processamento em ambos os congressos. 

 
O texto tem como pano de fundo a regulamentação e facilitação do comércio 

internacional entre os dois países em complemento ao Acordo de Complementação 
Econômica do Mercosul (ACE 35), em vigor desde 1996 e que regula o comércio entre 
o Chile e os países do Mercosul em questões tarifárias e que atualmente tem tarifa 

zero para toda a lista de produtos. 
 

“As equipes de negociação imprimiram um senso de urgência neste trabalho, o que 
permitiu que o acordo fosse concluído em tempo recorde”, avaliou o diretor-geral de 
Relações Econômicas Internacionais (Direcon) ligado ao Ministério das Relações 

Exteriores do Chile, Rodrigo Yáñez. 
 

Os tratados de natureza não-tarifária são referentes a facilitação de comércio, política 
de concorrência, entrada temporária de pessoas, micro, pequenas e médias empresas, 
boas práticas de regulamentação, comércio eletrônico, comércio de serviços, 

telecomunicações (com destaque para a questão do roaming entre os dois países), 
comércio e gênero, comércio e meio ambiente, comércio e assuntos trabalhistas, 

cooperação econômica e comercial.  
 
Já as questões regulatórias tratam sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, bem 

como os de barreiras técnicas ao comércio. 
 

Há ainda um capítulo sobre cadeias de valor regionais e globais, incorporado pela 
primeira vez em um tratado de livre comércio (TLC). 
 

“Com a incorporação do capítulo das cadeias globais de valor, ambos os países 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28247/brasil-e-chile-concluem-negociacoes-para-acordo-de-livre-comercio


reconhecem a importância de aprofundar a integração no comércio de bens, serviços 
e investimentos, com possíveis ações que permitam às PMEs se inserirem nessas 
cadeias”, explica Yáñez. 

 
Este TLC também incorpora o Acordo de Investimento e Serviços Financeiros, firmado 

em 2016 pelos dois países, bem como o Acordo de Contratação Pública, assinado em 
abril de 2018, contemplando dois capítulos adicionais.  

 
“Vale ressaltar que esta é a primeira vez que o Brasil assume, em um acordo comercial 
bilateral, compromissos em termos de comércio eletrônico, boas práticas regulatórias, 

transparência e anticorrupção, Cadeias globais e regionais de valor, gênero, meio 
ambiente e assuntos trabalhistas”, destaca Yáñez. 

 
O comércio entre Brasil e Chile são intensos: entre janeiro e agosto deste ano, o 
intercâmbio foi de US$ 6,8 bilhões, aumento de 21% com relação ao mesmo período 

do ano passado. Além disso, o Brasil é um destino chave para as PME chilenas: das 
3.578 empresas de micro e pequeno porte que exportaram para o mundo em 2017, 

10% registraram embarques para o mercado brasileiro. 
 
Com relação aos investimentos, o Brasil é o principal beneficiário do investimento 

direto do Chile no exterior, com uma cifra acumulada de US$ 35,2 bilhões entre 1990 
e 2017 por meio da aplicação de 150 empresas, que desenvolvem cerca de 290 

projetos, o que equivale a 29,5% do total de investimentos chilenos diretos no mundo.  
 

O que, afinal, as montadoras esperam de seus fornecedores? 

24/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-10-2018) 
 

 
Carro conceito RN30 traz as principais soluções automotivas da BASF 

 
Pesquisa exclusiva aponta desafios da área de compras e evidencia busca por 

parceria e colaboração na cadeia de suprimentos  
 
Em tempos de alta concorrência e novas reivindicações do consumidor, a indústria 

automotiva busca o máximo de eficiência em cada um de seus aspectos – e isso inclui 
a relação com os fornecedores.  

 
Para entender onde está o equilíbrio desta relação e identificar desafios, Automotive 
Business realizou levantamento com profissionais que trabalham nas áreas de 

compras e engenharia das fabricantes de veículos.  
 

A pesquisa mostrou que a busca é por parceiros de negócio empenhados em encontrar 
soluções em conjunto, com disposição para colaborar. 
 

Foram entrevistados on-line 144 profissionais envolvidos com a missão de comprar 

componentes e tecnologias nas montadoras instaladas no Brasil.  
 

Dos respondentes, 70,4% atuam na indústria automotiva há mais de 10 anos, 
evidenciando ampla experiência no setor. Entre os participantes, 27% declararam 
desempenhar papel essencial na decisão de compra e 33,3% apontaram ter grande 

influência.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28244/o-que-afinal-as-montadoras-esperam-de-seus-fornecedores


O QUE AS MONTADORAS BUSCAM? 

A maioria dos respondentes, 84%, acreditam que, além da simples entrega dos 
componentes, os fornecedores devem trabalhar no desenvolvimento e concepção de 
novos produtos em parceria com a montadora.  

 
Fatia de 80,6% apontam que os parceiros devem assumir a responsabilidade por 

resolver problemas na cadeia de valor em que estão. Também se destaca o desejo de 
que o fornecedor contribua para que a operação da montadora tenha mais eficiência 
e produtividade, aspecto apontado por 73,6% dos entrevistados. 

 
Questionados sobre as características de um bom fornecedor, 83,2% dos 

entrevistados evidenciaram a parceria e a colaboração para encontrar soluções, ainda 
que a postura não implique em retorno financeiro imediato. Já 69,9% enfatizaram a 
necessidade inovar e contribuir com ideias que agreguem valor aos projetos.  

 
Os participantes revelaram ainda que a área de compras não é a única responsável 

por nomear fornecedores.  
 
O levantamento indica que o departamento de engenharia tem peso grande na escolha 

dos parceiros. Em 55,6% das empresas o setor de pesquisa e desenvolvimento 
também está envolvido na decisão e, em 25,7% das montadoras, a área de tecnologia 

é parte do processo. 
 
A BASF, que fornece diversos componentes e soluções à indústria automotiva, aponta 

que já se empenha em assumir o protagonismo desta mudança na relação com os 
clientes do segmento. Letícia Mendonça, diretora da Unidade de Catalisadores da 

empresa para a América Latina, fala a respeito:  
 

“Trabalhamos globalmente para entregar soluções inovadoras com agilidade 

e foco nas tendências transformadoras do setor. Como exemplo, na divisão 
de catalisadores, desde agora já estamos prontos para atender aos requisitos 
da próxima legislação de emissões que entrará em vigor nos próximos anos.” 

 

OS DESAFIOS DAS MONTADORAS 

 
Ao mesmo tempo em que mostrou uma série de desafios para os fornecedores, a 

pesquisa identificou algumas dores compartilhadas entre os profissionais responsáveis 
por comprar componentes nas montadoras.  

 
Entre os participantes, 64% destacaram que a maior dificuldade da área é a pressão 
por redução de custos, seguida pela necessidade de entregar resultados mais rápido 

e, ainda, pela redução do quadro de funcionários. 
 

Quando questionados sobre maior desafio individual deles na empresa em que 
trabalham, 41,8% apontaram a falta de autonomia com a tomada de decisão 
centralizada na matriz, 35% sentem que é a alta pressão para entregar resultados 

melhores e 34,7% deixam claro que a cultura organizacional rígida e hierarquizada 
também impõem dificuldades.  

 
Letícia defende que, em um cenário de competição crescente e metas cada vez mais 
ambiciosas, só é possível entregar bons resultados quando o trabalho é fruto de 

colaboração entre todos os elos da cadeia produtiva.  
 

“Cada vez mais, fornecedores e montadoras precisam trabalhar em sinergia no 
desenvolvimento de soluções inovadoras que ajudem todos a atingirem seus 
resultados e surpreenderem seus clientes. É dessa forma colaborativa que temos 

trabalhado aqui na BASF”, resume a diretora.  
 



Projeto Presença Feminina cresce e chega mais longe em 2019 

24/10/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 23-10-2018) 
 

 

23/10/2018 | 18h29 
Segunda edição da pesquisa vem acompanhada da Rede AB Diversidade, um 
campo neutro para desenhar novas soluções  
 

Depois de estrear em 2018, o projeto Presença Feminina no Setor Automotivo 
amadurece e ganha força para o ano que vem. O que nasceu apenas com uma 

pesquisa da participação da mulher na indústria, vai ganhar novas iniciativas e, 
principalmente, ampliar seu alcance e efeito positivo na cadeia automotiva brasileira.  

 
Além da segunda edição do estudo, que será mais abrangente e trará novas respostas, 

o projeto ganha a Rede AB Diversidade, um campo neutro de discussão sobre como 
promover condições igualitárias nas organizações automotivas.  
 

Conheça as iniciativas do projeto Presença Feminina no Setor Automotivo 
programadas para 2019:  

 
- Pesquisa Presença Feminina no Setor Automotiva – 2ª edição: 
Além de checar a evolução dos dados apurados em 2018 (clique aqui para ver a 

primeira edição), o estudo trará novos recortes e informações.  
 

- II Fórum Presença Feminina no Setor Automotivo: 
Em setembro de 2019 acontece a segunda edição do evento, que trará os resultados 
da pesquisa de mesmo nome e promoverá amplo debate sobre a diversidade como 

estratégia de negócio, ferramenta de inovação e de aumento da lucratividade para as 
empresas.  

 
- Rede AB Diversidade: 
Iniciativa inédita que busca promover um ambiente mais igualitário nas organizações 

do setor. Um campo neutro que oferecerá às empresas-membro debate e geração de 
conhecimento sobre a promoção da diversidade. O projeto vai reunir as melhores 

referências no assunto, além de promover a troca de experiências entre as 
organizações automotivas.  
 

- Cartilha de Melhores Práticas na Promoção da Diversidade: 
No fim de 2019, o primeiro ciclo de trabalho da Rede AB Diversidade será encerrado 

com o lançamento de uma cartilha de melhores práticas para que o setor promova a 
diversidade. Com a adesão, as empresas-membro terão acesso a esta e a outras 
ferramentas necessárias para promover a diversidade e gerar resultados significativos  

 
- Prêmio AB Diversidade: 

Em sua primeira edição, o Prêmio AB Diversidade reconhecerá empresas automotivas 
que se destacam pelas suas iniciativas para promover a equidade de gênero e a 
diversidade.  

 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28246/projeto-presenca-feminina-cresce-e-chega-mais-longe-em-2019
https://www.mulheresautomotivas.com.br/oportunidades
https://www.mulheresautomotivas.com.br/oportunidades
https://abinteligencia.com.br/relatorio-presenca-feminina/


POR QUE DEBATER DIVERSIDADE NA INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA? 
 

Como plataforma de conteúdo voltada à liderança da indústria automotiva, 
Automotive Business carrega a responsabilidade de fomentar transformações 

positivas neste setor.  
 

Ao defender que as organizações tenham times diversos, com homens e mulheres de 
várias etnias e orientações sexuais, apoiamos o desenvolvimento de empresas mais 
justas e positivas para a sociedade. De quebra, a diversidade leva para as 

organizações a capacidade de chegar a novas respostas e encontrar soluções mais 
adequadas aos consumidores brasileiros, já tão diversos entre si. 

 
O projeto Presença Feminina no Setor Automotivo começou no fim de 2017, com o 
início de um inédito mapeamento da participação da mulher na indústria. Ali, naquele 

primeiro passo, não estava claro até onde a iniciativa chegaria. As coisas, afinal, foram 
longe. O estudo, realizado em parceria com a MHD Consultoria e apresentado em 

fevereiro deste ano, apurou uma série de dados alarmantes. 
 

Um deles é que só 17% da força de trabalho da indústria automotiva é feminina e que 
as mulheres chegam a ganhar até 33% a menos que os homens que desempenham 
funções semelhantes. Os resultados preocupam, mas a parte boa foi constatar que há 

muitas empresas e profissionais dispostos a mudar esta realidade.  
 

Curso: Analista Jr. Siscoserv- Capacitação Empresarial 
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Participe da capacitação empresarial “Analista Jr. Siscoserv”, no dia 07/novembro. 
Vagas limitadas. Inscrições até 30/10. 

https://www.eventbrite.com.br/e/capacitacao-analista-jr-siscoserv-novembro-tickets-49692970011
https://www.eventbrite.com.br/e/capacitacao-analista-jr-siscoserv-novembro-tickets-49692970011
https://www.eventbrite.com.br/e/capacitacao-analista-jr-siscoserv-novembro-tickets-49692970011

