
 

 

14 DE NOVEMBRO DE 2018 

Quarta-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI - COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - Nº 

35. ANO XIV. 14 DE NOVEMBRO DE 2018 

 ARTIGO: SALVAR A INDÚSTRIA 

 SOCIEDADE TRANSFERE R$ 19 BI EM INCENTIVOS SÓ AO SETOR AUTOMOTIVO, 

DIZ IPEA 

 CONHEÇA O PERFIL DA LIDERANÇA DO SETOR AUTOMOTIVO 

 LIDERANÇA AUTOMOTIVA LIMITA FOCO EM RESULTADOS IMEDIATOS 

 DESEMPREGO É MAIOR ENTRE NORDESTINOS, MULHERES E NEGROS, APONTA 

IBGE 

 MINISTRO DO PLANEJAMENTO DIZ QUE MÍNIMO PODE FICAR ACIMA DOS R$ 

1.006 PREVISTOS PARA 2019 

 VOLKSWAGEN COMEÇARÁ TESTES DE ÔNIBUS HÍBRIDO NO BRASIL EM SEIS 

MESES 

 OS CARROS MAIS POTENTES FEITOS POR PREPARADORAS NO BRASIL 

 APÓS PEDIR RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IMPORTADOR DA JAC ANUNCIA CARRO 

ELÉTRICO NO BRASIL 

 HONDA ANUNCIA PARCERIA COM IHI PARA ACELERAR O DESENVOLVIMENTO DO 

MOTOR 

 MERCEDES ENVIA 40 CAMINHÕES ATEGO PARA ABU DHABI 

 VWCO ENTREGA SEGUNDO CAMINHÃO ELÉTRICO E-DELIVERY PARA AMBEV 

 FUNDADOR DA QUALICORP CONCLUI AQUISIÇÃO DE R$ 150 MI EM AÇÕES DA 

EMPRESA 

 BRF AFIRMA QUE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA VAI LEVAR PELO MENOS DOIS 

ANOS 

 FOLHA DE PAGAMENTO AUMENTA ROMBO DAS CONTAS DOS ESTADOS 
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 PROJETO QUE REGULAMENTA TRABALHO INSALUBRE DE GRÁVIDAS E LACTANTES 

AVANÇA NO SENADO 

 1 EM CADA 4 DESEMPREGADOS PROCURA TRABALHO HÁ 2 ANOS OU MAIS, 

APONTA IBGE 

 GUEDES SE REÚNE COM MINISTRO DA FAZENDA E PRESIDENTES DO SENADO E 

DA CÂMARA 

 PRESIDENTE DO SENADO SINALIZA BRECHA PARA VOTAR REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 SETOR DE SERVIÇOS CAI 0,3% EM SETEMBRO, MAS TEM MELHOR TRIMESTRE 

DESDE 2014, DIZ IBGE 

 VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS CAI 0,3% EM SETEMBRO ANTE AGOSTO, 

APONTA IBGE 

 DÓLAR À VISTA TEM ALTA MODERADA EM LINHA COM EXTERIOR, APÓS RECUAR 

COM REALIZAÇÃO 

 IGP-10 DE NOVEMBRO CAI 0,16% ANTE ALTA DE 1,43% EM OUTUBRO, 

REVELA FGV 

 ARTIGO: FALTA GÁS NO COMÉRCIO 

 O PAPEL DE LAGES: KLABIN INVESTE R$ 50 MILHÕES E AUMENTA CAPACIDADE 

PRODUTIVA EM 10% 

 SIDERÚRGICA BRASILEIRA CSN PLANEJA ALTA DE 27,5% NO PREÇO DO AÇO 

PARA MONTADORAS 
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CÂMBIO 

EM 14/11/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,774 3,775 

Euro 4,278 4,279 
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Novos Projetos de Lei - Coordenação de Relações Governamentais - nº 35. 

Ano XIV. 14 de novembro de 2018 

14/11/2018 – Fonte: FIEP 

 
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados no Senado Federal, Câmara 

dos Deputados e Assembleia Legislativa do Estado. 
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI. 
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Artigo: Salvar a indústria 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
De meados dos anos 80 até hoje, ela decresce a cerca de 1,2% ao ano  
 

Terminada a eleição, é preciso aceitar os seus resultados e conformar-se. Ao vencedor, 

caberá o exercício do governo de 2019 a 2022. Enquanto ele respeitar os princípios 
fundamentais e garantir os direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição 

de 1988, deve merecer um voto de confiança de todos os cidadãos. 
 

O que se espera dele é que priorize as linhas mestras do discurso com o qual ganhou 
as eleições: 
 

1) enfrentar com seriedade e inteligência o desesperador problema da "segurança" 
pessoal e resolver o embaraçoso incesto posto a nu pela Lava Jato e 2) o cumprimento 

do art. 173 da Constituição, no qual se afirma que a "exploração direta da atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei", o que 

dá suporte às privatizações. As missões foram entregues, respectivamente, a Sergio 
Moro e Paulo Guedes, dois obstinados e inteligentes operadores. 

 
Por outro lado, circulam sugestões na área de comércio exterior que são puras 
fantasias. Precisamos mesmo voltar a nos abrir para o exterior e reconectar nossa 

indústria às cadeias globais de valor, mas com ponderação e firmeza. 
 

Lembremos, desde logo, que "vantagem comparativa" não é destino. Principalmente 
num país com 210 milhões de habitantes e renda média que pode abrigar economias 
de escala em muitos setores. 

 
O Brasil já fez isso com o programa "Exportar é o que importa", a partir de 1967, com: 

1) uma reforma das tarifas efetivas; 2) um "draw-back" verde-amarelo que tornava 
livre e ágil as importações de insumos para produtos exportados; 3) o financiamento 
de exportação rápido e com taxas de juros iguais às externas; 4) a devolução de todos 

os impostos que oneram a exportação (até mesmo os impostos menores, como o 
IPTU) e 5) uma taxa de câmbio estável e competitiva. Hoje ela pode ser a do mercado 

enquanto a taxa de juro real interna for igual à taxa de juro real externa somada ao 
risco Brasil. 
 

A relação entre o valor das exportações industriais brasileiras e o valor das exportações 
industriais do mundo cresceu a 15% ao ano entre 1967 e 1980, quando a indústria 

nacional era a mais sofisticada dos países emergentes. 
 
De meados dos anos 80 até hoje, ela decresce a cerca de 1,2% ao ano. Este é o 

verdadeiro índice da desindustrialização. É, basicamente, o resultado da cuidadosa 
desmontagem do programa de exportação e da insistência numa taxa de câmbio 

valorizada (às custas de indecentes taxas de juros reais internas) para combater a 
inflação, que praticamos nas últimas três décadas. 

 
Antonio Delfim Netto - Economista, ex-ministro da Fazenda (1967-1974). É autor 
de “O Problema do Café no Brasil”.  
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Sociedade transfere R$ 19 bi em incentivos só ao setor automotivo, diz Ipea 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Tarifas de importação para carnes, alimentos, vestuário e bebidas custam 
quase R$ 46 bilhões  
 

O setor que mais pesou no bolso de consumidores e empresas foi o automotivo: R$ 
18,7 bilhões foram transferidos pela sociedade ao setor de automóveis, caminhões e 
ônibus em 2015 por meio de tarifas de importação adotadas no país. 

 
Estudo divulgado nesta terça-feira (13) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) estimou quanto a sociedade transfere aos diversos setores da economia para 
protegê-los da concorrência externa. São os custos e benefícios da proteção tarifária 

no Brasil. 
 
Essa proteção se dá na forma de preços mais elevados do que os preços vigentes no 

mercado internacional.  
A lógica por trás disso é que as tarifas de importação protegem os produtores 

instalados no país da concorrência externa, abrindo espaço para que eles cobrem a 
mais no mercado doméstico. 
 

Além do automotivo, os cinco setores que mais receberam benefícios na forma de 
tarifa de importação em 2015 foram os de carne, laticínio e pesca (R$ 13,9 bilhões); 

outros produtos alimentares (R$ 13,4 bilhões); vestuário e acessórios (R$ 10,4 
bilhões) e bebidas (R$ 7,9 bilhões).  
 

Paulo Guedes, futuro ministro da Economia do presidente eleito, Jair Bolsonaro, já 
defendeu a abertura comercial no Brasil, mas disse que ela deverá ser gradual para 

não prejudicar a indústria brasileira.  
 
Na opinião de Guedes, a indústria está entrincheirada, tentando se proteger da 

competição externa com a ajuda de incentivos tributários e subsídios. 
 

No estudo, os pesquisadores do Ipea buscaram estimar quanto os setores produtivos 
receberam de benefício em razão das tarifas de importação aplicadas sobre seus 
produtos, descontando-se o efeito negativo dos impostos que incidem sobre seus 

insumos.  
 

Na outra ponta, porém, há setores que, seguindo a mesma lógica, foram penalizados 
no período.  
 

Entre eles, o setor de refino de petróleo e extração de petróleo e gás, com 
desincentivos de, respectivamente, R$ 2,3 bilhões e R$ 1,3 bilhão; de extração de 

minério de ferro (R$ 367 milhões) e minério de metálicos não ferrosos (R$ 15 milhões). 
O estudo analisou 67 atividades econômicas e 217 produtos. 
 

Conheça o perfil da liderança do setor automotivo 

14/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-11-2018) 

 
/2018 | 19h58 

Comando das empresas automotivas é masculino, branco e tem pouco 
interesse em trabalhar para promover a diversidade  
 

As pessoas que ocupam posição de liderança na indústria automotiva atuam há 
bastante tempo no segmento e estão há 7 anos no cargo, em média. Se considerados 

os profissionais da alta gestão, como diretores, vice-presidentes e presidentes, são 
pessoas com 25 anos de atuação na indústria automotiva, com 13 anos de trabalho 
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na mesma empresa. As conclusões são da pesquisa Liderança do Setor Automotivo, 
realizada por Automotive Business com coordenação técnica da MHD Consultoria 
Empresarial.  

 

 
 
O estudo inédito foi desenhado para traçar o perfil das pessoas em posições de 

comando em empresas desta indústria, além de mapear desafios e anseios destes 
profissionais. Foram 603 entrevistados. Deste total, 28% trabalham em montadoras, 
47% estão na indústria de autopeças e 25% em segmentos relacionados à cadeia 

automotiva, como insumos, serviços de logística e engenharia. A maioria, 65%, 
desempenham funções da alta gestão, enquanto parcela de 35% dos participantes 

têm cargos na média gestão, como gerência de área, supervisão e coordenação.  
 

 
 
Pouco mais da metade destes profissionais sempre trabalharam na indústria 

automotiva. Já 45% também acumulam experiência em outros segmentos. A maioria 
dos homens e mulheres que lideram as empresas do setor têm mais de 36 anos, o 

que comprova que estas organizações valorizam trabalhadores sênior.  
 
“É natural que profissionais em posição de destaque acumulem bagagem maior, mas 

o outro lado da moeda é que não há pessoas mais jovens, capazes de acrescentar um 
outro olhar à liderança das organizações. É algo em que uma série de outras indústrias 

têm investido”, avalia Paula Braga, diretora executiva de Automotive Business e 
uma das idealizadoras do estudo.  
 

Ela prossegue: “Outro ponto importante é que esta realidade pode desmotivar 
profissionais mais jovens, que entram nestas organizações e percebem que precisarão 

investir em uma trajetória de décadas para alcançar cargos de liderança”.  
 

ESCOLARIDADE ESTACIONA NA ALTA GESTÃO 

 

A maior parte dos profissionais que lideram a indústria automotiva são formados em 
administração e engenharia, com pequena participação de outras áreas, com 

especialização ou MBA, enquanto fatia menor dos entrevistados possuem mestrado. 
Um aspecto que chama a atenção é que o nível de graduação não muda muito entre 
a média e a alta gestão.  

 
O dado pode ser um indício de que as pessoas param de investir em formação após 

chegarem em cargos mais altos por falta de tempo, já que estas pessoas trabalham 
média de 10 horas por dia, ou até mesmo por ausência de estímulo para estudar.  
 

Parcela de 37% apontam, inclusive, a sobrecarga de trabalho como o aspecto mais 
incômodo da posição que ocupam. A escassez de tempo aparece em seguida, à frente 

da pressão contínua por redução de custos e do distanciamento da família que o cargo 
impõe.  

http://automotivebusiness.com.br/noticia/28322/no-auge-da-revolucao-digital-lideranca-foca-em-resultados-imediatos-no-brasil


 

 
FALTA VONTADE DE LEVAR DIVERSIDADE PARA A INDÚSTRIA 

 
Como é notável, a liderança da indústria automotiva é bastante homogênea. 

Diferentemente do que se percebe na população brasileira, que é metade feminina e 
metade parda ou negra, 90% dos profissionais da alta gestão entrevistados são 
brancos. Os homens têm participação de 93% neste nível hierárquico.  

 
Mesmo diante deste cenário, os participantes do estudo apontaram ter baixo interesse 

em investir em programar para promover a diversidade étnica e de orientação sexual, 
a equidade de gêneros e a inclusão de portadores de deficiência. “Este indicador 
aponta que há uma dificuldade destes profissionais não apenas em enxergar o papel 

social das grandes empresas, como também de ver o potencial econômico de apostar 
na diversidade”, enfatiza Paula.  

 
Ela cita a projeção da McKinsey & Company de que a presença de mulheres na 
liderança aumenta em 21% a chance das empresas de alcançar desempenho 

financeiro acima da média. Quando a variedade étnica e cultural entra nesta conta o 
crescimento potencial é ainda maior, de 33%.  
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Liderança automotiva limita foco em resultados imediatos 

14/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-11-2018) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pesquisa inédita de Automotive Business mostra que profissionais no 
comando do setor no Brasil dão menos ênfase à inovação do que deveriam e 

pensam pouco no longo prazo  
 

Entregar resultados financeiros imediatos e manter o ritmo de projetos que vão 

garantir relevância do negócio no médio e longo prazos é um equilíbrio delicado para 
qualquer organização. A indústria automotiva encara esse desafio com particular 
dificuldade, conforme aponta o inédito estudo Liderança do Setor Automotivo. A 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28322/lideranca-automotiva-limita-foco-em-resultados-imediatos


pesquisa foi realizada por Automotive Business com 603 profissionais em posição 
de comando de montadoras de veículos, fabricantes de autopeças e outras empresas 
da cadeia produtiva no Brasil.  

 
Com coordenação técnica da MHD Consultoria Empresarial, o levantamento mostra 

que as pessoas que lideram a indústria priorizam as entregas de curto prazo. 
Questionados sobre os maiores desafios de gestão que encaram no cargo, 40% desses 

profissionais apontaram o aumento da rentabilidade, 33% indicaram a busca por 
elevar as vendas e 32%, ampliar o engajamento dos colaboradores.  
 

Quando o assunto são as barreiras que impedem a liderança automotiva de superar 
seus desafios, 83% apontam que a instabilidade política e econômica é o maior 

incômodo. Já 35% dos entrevistados destacaram a escassez de recursos e 33% 
sinalizaram como obstáculo a falta de profissionais bem preparados. Parcela de 29% 
dos respondentes indicou ainda a competição com outras empresas automotivas.  

 
“É curioso notar que os profissionais apontam principalmente barreiras externas, que 

não dependem deles para serem resolvidas e, portanto, tendem a ser um incômodo 
permanente da indústria. Não podemos ficar estagnados e aguardar que tudo isso se 
resolva para ir em frente”, observa Paula Braga, diretora executiva de Automotive 

Business e uma das líderes da pesquisa Liderança do Setor Automotivo.  
 

 
INOVAR É PRIORIDADE NO DISCURSO, NÃO NA PRÁTICA 

 
Apesar de 88% dos entrevistados apontarem inovação como uma questão de 

sobrevivência para qualquer empresa, a liderança automotiva parece não colocar em 
prática essa filosofia. O tema aparece apenas no sétimo lugar entre os maiores 

desafios destacados pela liderança: só 24% dos entrevistados entendem que 
desenvolver novos modelos de negócio e fontes de receita é uma de suas principais 
tarefas na função que desempenham.  

 
O resultado do levantamento é sintomático do momento que a indústria automotiva 

vive no Brasil. A liderança do setor precisa equilibrar os pratos e conduzir a saída da 
mais profunda crise que o segmento já enfrentou e, de outro lado, desenhar a 
estratégia certa para acompanhar a transformação que o setor automotivo e de 

mobilidade enfrenta globalmente com o avanço de novas tecnologias e a evolução da 
demanda dos consumidores. É a maior mudança já enfrentada nos 120 anos de 

história da indústria automotiva, o que exige olhar ainda mais abrangente dos 
profissionais em posição de comando.  
 

“Se a liderança da indústria automotiva não conseguir levantar a cabeça e olhar 
adiante, estaremos fadados a viver preocupados em fechar o resultado no fim do mês, 

sem nenhum horizonte de entregar mais valor ou inovar”, defende Paula. Ela cita a 
frase de Peter Drucker, estudioso considerado o pai da gestão moderna: “Nenhuma 

empresa é melhor do que seu administrador permite.”  

http://www.mhdconsultoria.com.br/


 

 
 

 
FALTA AUTONOMIA NO BRASIL 

 

Outro resultado preocupante do estudo é que, mesmo com a crença de que inovação 
é essencial, uma parcela de 8% da liderança aponta que falta autonomia para inovar 

no Brasil, 7% indicam que não é uma prioridade no País e 6% destacam que é caro, 
apesar de todos os mecanismos de incentivo do governo ou da possibilidade de 
trabalhar uma mudança cultural na organização que não demande grande aporte 

financeiro. Parcela menor, de 4% dos entrevistados, indica que o Brasil não tem 
competência para inovar.  

 

“Poucos entrevistados mostraram descrença no potencial da inovação no 
Brasil. Ainda assim, é alarmante porque estamos falando de líderes, então 

existe um efeito negativo multiplicador na companhia quando o certo seria 
que acontecesse justamente o contrário, com a liderança atuando para 
inspirar as equipes e ir em frente e inovar”, enfatiza Paula. 
 

É curioso notar que parcela relevante dos profissionais, de 83%, se mostra 
descontente com a estrutura altamente hierarquizada que as empresas automotivas 
tradicionais apresentam. Ainda assim, essa liderança não sinaliza grande interesse em 

trabalhar em uma mudança cultural em suas organizações. Outro fator relevante é 
que, se a hierarquia não agrada completamente a quem está no comando, deve ser 

uma estrutura ainda mais ineficiente para o resto da organização. 
 

TRABALHO SEM PROPÓSITO 

 

 
 



O estudo apurou ainda que os homens e mulheres na liderança da indústria automotiva 
não têm consciência do propósito da empresa em que atuam. Apenas 6% dos 
entrevistados souberam definir esse aspecto da organização. O porcentual é crítico. 

As empresas mais valiosas do mundo, como Apple, Google e Amazon, têm propósito 
claro e amplamente comunicado para toda a companhia. Joey Reiman, fundador da 

BrightHouse e autor do livro Propósito: Por que ele engaja colaboradores, constrói 
marcas fortes e empresas poderosas, defende que empresas que têm clareza sobre a 

sua razão de existir possuem maior potencial de gerar transformação: “Marcas sem 
propósito fazem dinheiro, marcas com propósito fazem a diferença.”  
 

“A simples entrega de resultados não é uma cultura corporativa”, reforça Paula. Ela 
lembra que liderar não é apenas entregar balanço positivo no fim do trimestre, mas 

sim escolher caminhos, decidir em quais áreas a companhia deve concentrar esforços 
e inspirar.  
 

Desemprego é maior entre nordestinos, mulheres e negros, aponta IBGE  

14/11/2018 – Fonte: UOL  

 
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no terceiro trimestre de 2018, mas 
chega a 14,4% na região Nordeste, a 13,8% para a população parda e a 14,6% para 

a população preta --grupos raciais definidos na pesquisa conforme a declaração dos 
entrevistados. Quando analisado o gênero, as mulheres, com 13,6%, têm uma taxa 

de desocupação maior que a dos homens, de 10,5%. 
 
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). A taxa consta na Pnad (Pesquisa Nacional Por Amostra de 
Domicílios) Contínua Trimestral. É considerada desocupada a pessoa com mais de 14 

anos que procurou emprego e não encontrou. 
 
Desemprego no Nordeste 

Quatro estados do Nordeste estão entre os cinco com maior desemprego: 
 Sergipe (17,5%) 

 Alagoas (17,1%) 
 Pernambuco (16,7%) 
 Bahia (16,2%) 

  
Apesar disso, a maior desocupação verificada no terceiro trimestre de 2018 foi no 

Amapá, onde o percentual chegou a 18,3%. 
 
A região Sul tem a menor taxa de desocupação do país, com 7,9%, e Santa Catarina 

é o estado com o menor percentual, de 6,2%. No trimestre anterior, a região Sul tinha 
taxa de desocupação de 8,2% e o Nordeste, 14,8%. 

 
Desemprego entre pretos e pardos 

Do contingente de 12,5 milhões de pessoas que procuraram emprego e não 
encontraram, 52,2% eram pardos, 34,7% eram brancos e 12% eram pretos. Tais 
percentuais diferem da participação de cada um desses grupos na força de trabalho 

total: pardos (47,9%), brancos (42,5%) e pretos (8,4%). 
 

4,78 milhões desistiram de buscar emprego 
O IBGE informou ainda que, no terceiro trimestre de 2018, o número de desalentados 
somou 4,78 milhões de pessoas. O contingente ainda está próximo dos 4,83 milhões 

contabilizados no segundo trimestre, o maior percentual da série histórica. 
 

O IBGE considera desalentado quem está desempregado e desistiu de procurar 
emprego. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/14/desemprego-e-maior-entre-nordestinos-mulheres-e-negros-divulga-ibge.htm
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2018/10/30/desemprego-ibge-trimestre-setembro.htm


O percentual de pessoas desalentadas chegou a 4,3% e tem sua maior taxa no 
Maranhão e em Alagoas, onde chega a 16,6% e 16%, respectivamente. O Maranhão 
também tem o menor percentual de trabalhadores com carteira assinada (51,1%). 

 
SC tem melhor situação 

No terceiro trimestre deste ano, 74,1% dos empregados do setor privado tinham 
carteira assinada, percentual que ficou estável em relação ao trimestre anterior. 

 
Além de ter a menor taxa de desemprego do país, de 6,2%, Santa Catarina também 
tem o menor percentual de desalentados, de 0,8%, e o maior percentual de 

trabalhadores com carteira assinada, de 88,4%. 
 

Falta trabalho para 27,3 milhões 
A taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil foi de 24,2%, o que representa 
27,3 milhões. Esse número soma quem procurou emprego e não encontrou, quem não 

procurou, quem procurou e não estava mais disponível para trabalhar e quem trabalha 
menos de 40 horas por semana e que gostaria de trabalhar mais. 

 
A população ocupada somou 92,6 milhões de pessoas. Esse total tem 67,5% de 
empregados, 4,8% de empregadores, 25,4% de pessoas que trabalharam por conta 

própria e 2,4% de trabalhadores familiares auxiliares. 
 

Ministro do Planejamento diz que mínimo pode ficar acima dos R$ 1.006 
previstos para 2019 

14/11/2018 – Fonte: G1 

 
Segundo Esteves Colnago, índice usado no cálculo do salário mínimo deve 

ficar acima do previsto inicialmente pelo governo, o que elevaria, portanto, 
o salário mínimo do ano que vem. 
 

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, afirmou nesta terça-feira (13) que o 

salário mínimo pode ficar acima dos R$ 1.006 previstos para o ano que vem. 
Atualmente, o salário mínimo é de R$ 954. 

 
O valor foi apresentado em 31 de agosto, quando o governo enviou ao Congresso 
Nacional a proposta de orçamento de 2019. 

 
O cálculo do salário mínimo leva em conta, entre outros pontos, o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC), que deverá ficar acima do previsto pelo governo 
inicialmente. 
 

Na prática, se o INPC for maior, o salário mínimo também aumentará. 
 

"A gente tem uma perspectiva de que o valor do INPC venha um pouco maior do que 
aquilo que a gente estipulou", afirmou Colnago nesta terça-feira ao participar de uma 
audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. 

 
Se confirmado o aumento, esta será a primeira vez que o salário mínimo ficará acima 

da marca de R$ 1 mil. 
 

De acordo com o ministro, cada R$ 1 mais no salário mínimo representa R$ 304 
milhões em gastos públicos. Isso porque os benefícios pagos pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) aos aposentados não podem ser menores do que um salário 

mínimo. 
Fórmula do salário mínimo 

O reajuste do salário mínimo obedece a uma fórmula que leva em consideração o 
resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes e a variação do INPC do 
ano anterior. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/13/ministro-do-planejamento-indica-que-salario-minimo-pode-ficar-acima-de-r-1006-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/13/ministro-do-planejamento-indica-que-salario-minimo-pode-ficar-acima-de-r-1006-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/31/governo-propoe-salario-minimo-de-r-1006-para-2019-e-ve-alta-de-25-no-pib.ghtml


Para o salário mínimo de 2019, portanto, a fórmula determina a soma do resultado do 
PIB de 2017 (alta de 1%) e o INPC de 2018. Como só será possível saber no início do 
ano que vem a variação do INPC de 2018, o governo usa uma previsão para propor o 

aumento. 
 

Além da inflação e do resultado do PIB, no reajuste do mínimo de 2019 está embutido 
uma compensação pelo reajuste do mínimo deste ano, que ficou abaixo da inflação 

medida pelo INPC. 
 
Este é o último ano de validade da atual fórmula de correção do mínimo, que começou 

a valer em 2012. O próximo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda não 
informou qual será sua proposta para o salário mínimo de 2020 em diante. 

 
Bolsa Família 
Na audiência pública no Congresso Nacional, o ministro do Planejamento também 

informou que o orçamento do Bolsa Família para o ano de 2019 ainda não foi 
recomposto, apesar de determinação do presidente Michel Temer. 

 
"Estamos trabalhando nisso. Até hoje, não achamos o espaço [no orçamento]", 
declarou Colnago a parlamentares. 

 
O governo enviou no final de agosto ao Congresso Nacional uma proposta de 

orçamento de 2019 contendo autorização para gastos de R$ 15 bilhões com o 
programa no próximo ano, mas as necessidades do programa são de R$ 30 bilhões. O 
Bolsa Família atende 13,9 milhões de famílias de baixa renda. 

 
Para que a dotação fosse recomposta, teria de ser enviada uma mensagem 

modificativa ao Legislativo - o que ainda não aconteceu. 
 
Os recursos do Bolsa Família e de outros programas foram bloqueados para que a 

chamada "regra de ouro" não seja descumprida. Os desequilíbrios da regra de ouro 
em 2019 estão estimados pelo governo, na peça orçamentária, em R$ 258,17 bilhões. 

Se a regra de ouro for descumprida, o presidente em exercício pode incorrer em crime 
de reponsabilidade. 
 

Essa regra impede que o governo contraia dívida para cobrir despesas correntes, como 
o pagamento de salário de servidores. A lei admite que o governo se endivide apenas 

para fazer investimentos, que podem depois se refletir em crescimento da economia 
e em aumento da arrecadação. 
 

Por isso, além de não autorizar R$ 15 bilhões para o Bolsa Família, também não foram 
liberados para gastos R$ 201,705 bilhões em benefícios previdenciários e R$ 30 bilhões 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC) - pagamento de um salário mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. 
 
Além disso, também não estão autorizados o pagamento de R$ 9 bilhões em subsídios 

e subvenções econômicas e R$ 2,474 bilhões para Compensação ao Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social. 

 

Volkswagen começará testes de ônibus híbrido no Brasil em seis meses  

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 13-11-2018) 

 
A Volkswagen iniciará dentro de seis meses os testes de um ônibus híbrido, o E-Flex, 

com 17 toneladas, possivelmente na cidade de São Paulo, disse nesta terça-feira (13) 
o presidente da montadora alemã, Roberto Cortes. De acordo com ele, a brasileira 
Weg será a fornecedora do motor do E-flex, que será elétrico híbrido e poderá ser 

abastecido com múltiplos combustíveis. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/09/05/governo-recua-e-decide-recompor-orcamento-do-bolsa-familia-para-2019.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/volkswagen-comecara-testes-de-onibus-hibrido-no-brasil-em-seis-meses.shtml


Cortes ressaltou ainda que a Volkswagen Caminhões e Ônibus está em conversas com 
centenas de clientes interessados em veículos elétricos, bem como parceiros para o 
desenvolvimento de infraestrutura e para processo de produção, incluindo a também 

alemã Siemens. 
 

De acordo com Cortes, o E-flex é um veículo híbrido que carrega a bateria com motor 
de Golf e entrega 35% mais eficiência que um caminhão a diesel. 

 
Caminhão elétrico 
A companhia alemã e a cervejaria Ambev também concluíram a fase piloto de testes 

do primeiro caminhão elétrico e-Delivery para transporte de bebidas, informaram as 
empresas nesta terça-feira. Assim como o o E-flex, o e-Delivery é produzido pela Weg. 

Pesando 13 toneladas com a carga completa, o veículo 100% elétrico percorreu em 
30 dias mais de 900 quilômetros em rotas mais comuns de entrega e distribuição da 
cervejaria na cidade de São Paulo, com redução de 0,7 tonelada nas emissões de CO2. 

 
 

 
Companhia alemã e a cervejaria Ambev também concluíram a fase piloto de testes do 
primeiro caminhão elétrico - Paulo Whitaker/Reuters  

 
"Já economizamos nos testes 200 litros de diesel”, disse o diretor de sustentabilidade 
e suprimentos da Ambev, Guilherme Gaia, em evento na capital paulista para 

apresentar o protótipo. 
 

Segundo Gaia, foram feitas 369 entregas com o e-Delivery, o equivalente a quase 6 
mil caixas ou 150 toneladas de produtos, incluindo cervejas e refrigerantes. 
 

A parceria foi anunciada em agosto e prevê o uso de pelo menos 1.600 caminhões 
elétricos até 2023, de modo que 35% da frota que atende a Ambev seja composta por 

veículos movidos a energia limpa. 
 
“É o maior compromisso de caminhões elétricos do mundo, já são 1.617 e podem ser 

mais”, afirmou o vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev, 
Rodrigo Figueiredo. 

 
Gaia ressaltou que os caminhões elétricos começam a ser entregues em 2020 e 
servirão para renovação da frota dos operadores logísticos da cervejaria, substituindo 

veículos comprados entre 2010 e 2012. 
 

De acordo com ele, a companhia também está desenvolvendo junto com a Volkswagen 
outros modelos de 17 e 24 toneladas, ainda sem previsão de testes. 
 

A parceria faz parte dos esforços da Ambev para desenvolver práticas mais 
sustentáveis de negócios. Só nos últimos cinco anos, a fabricante de bebidas investiu 

cerca de 1 bilhão de reais em projetos de sustentabilidade. 
 
Gaia comentou que a cervejaria já foi procurada por outras montadoras após o anúncio 

do acordo com a Volkswagen e as duas empresas esperam que o movimento 
desencadeie um "efeito manada" no mercado, especialmente após o governo anunciar 



programa de fomento ao uso de energia limpa por empresas e pessoas físicas por meio 
do BNDES. 
 

Questionado se a Volkswagen planejava investir em sua fábrica de Resende (RJ), onde 
o caminhão elétrico está sendo desenvolvido, o presidente da companhia alemã 

afirmou que o veículo requer ajustes na linha de produção, o que pode se traduzir em 
possíveis investimentos. 

 

Os carros mais potentes feitos por preparadoras no Brasil 

14/11/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 13-11-2018) 

Publicado em 13/11/2018 por Bom dia Brasil 

 
Volkswagen Golf GTI Oettinger (Foto: Divulgação) 

 
As preparadoras têm foco em performance e visual e costumam adaptar os carros para 
extrair cada grama de desempenho e, claro, dar aquele apelo emocional indiscutível.  

 
Se antes eram raras, as grandes casas de preparação desembarcaram no mercado 

nacional com vigor, especialmente depois que a Strasse trouxe para o Brasil alguns 
grandes nomes, firmas especializadas no aperfeiçoamento de modelos de luxo da Land 
Rover, BMW e Mercedes, mas também com espaço para carros da Volkswagen. Confira 

uma lista de onze carros preparados que você pode comprar diretamente das 
preparadoras no Brasil (ou levar o seu para ser mexido).  

 
Oettinger 
A preparadora alemã chegou ao Brasil em 2014 pelas mãos da Strasse, e, desde então, 

já recriou alguns modelos icônicos para o mercado brasileiro. A empresa é a mais 
tradicional quando falamos de tuning e preparação em carros da Volkswagen e Audi. 

 
A estreia da Oettinger por aqui foi com a customização do Golf GTI. Com alterações 
na parte de suspensão, mecânica e potência, o hatch médio vinha com um 2.0 turbo 

e saltou de 220 para 290 cavalos de potência e 44,8 kgfm de torque tomavam lugar 
dos originais 35,7 kgfm. 

 
Atualmente, a preparação do hatch traz a potência de 300 cv. Um belo salto em relação 
a potência original de 230 cv. O torque chega a 46,9 kgfm de torque, o suficiente para 

levar o carro de zero a 100 km/h em apenas 5,9 segundos, contra 6,3 segundos do 
GTI original, e à velocidade máxima de 256 km/h. Essa conversão de motor custa 

aproximadamente R$ 10 mil, valor acessível 
 
Além da mudança no motor, o Golf GTI também tem um amplo pacote de 

equipamentos que inclui aerofólio traseiro, difusor traseiro com escapamento 
integrado, rodas de 19 polegadas e saias laterais. 

 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/os-carros-mais-potentes-feitos-por-preparadoras-n
https://revistaautoesporte.globo.com/carros/volkswagen/
https://revistaautoesporte.globo.com/carros/audi/
https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/06/prestes-mudar-volkswagen-golf-gti-fica-ate-r-20-mil-mais-barato.html
https://revistaautoesporte.globo.com/testes/noticia/2018/06/comparativo-volkswagen-golf-gti-encara-o-honda-civic-si.html
https://revistaautoesporte.globo.com/testes/noticia/2018/06/comparativo-volkswagen-golf-gti-encara-o-honda-civic-si.html


 
Volkswagen Golf GTI Oettinger (Foto: Divulgação)saiba mais 
 
Além da modificação do Golf, a VW Oettinger também oferece modificações para o 

Volkswagen Tiguan, Passat e da picape Amarok.  
 

Já a repartição que cuida dos carros da Audi, também possui ao menos 12 modelos 
em diferentes versões na sua gama de preparações. Entre eles estão os modelos RS6 

e RS7, que já são os mais potentes da marca no Brasil e ainda assim, recebem uma 
turbinada. 
 

Ambos têm motor original de 4.0 e 560 cv, e passam a ter 720 cv e 102 kgfm de 
torque, o que os fazem ir do 0 a 100 km/h em 3,2 segundos e uma velocidade máxima 

de 340 km/h. O veneno do motor custa R$ 59.900. 
 
Além disso, há ainda o escapamento esportivo com opção de abertura e fechamento 

dos dutos para intensificar ou não o ronco do motor. O preço do item é de R$ 59.900. 
 

 
Audi RS6 Oettinger (Foto: Divulgação) 
 

Abaixo destes está o Audi RS3 de 480 cv, versão baseada no motor original 2.5 turbo 
de 400 cv. O sedã modificado pela Oettinger atinge os 100 km/h em 3,6 segundos e 

tem velocidade máxima de 310 km/h (sem o limitador eletrônico). 
 
A Brabus é a preparadora oficial da Mercedes e foi trazida para o Brasil também pelo 

grupo Strasse em 2016. Desde então, ampliou sua gama, que hoje abriga mais de 50 
variações. 

 
Entre os modelos estão as adaptações do Mercedes-Benz Classe C, Classe E e Classe 

S. As variações do cupê são as mais potentes da Brabus, atingindo até 900 cv nas 
versões conversível, por exemplo. 
 

No modelo Classe S 65 Rocket, a potência chega aos 900 cv e 152 kgfm de torque. 
Esse Classe S também atinge a máxima de 325 km/h. O carro tem kits de performance 

e design como sistema de escapamento esportivo, pedais, manopla e acabamento de 
equipamentos internos em alumínio, rodas forjadas de 21 polegadas e visual mais 
esportivo concedido pelo aerofólio traseiro difusor e entradas de ar e saia 

dianteira, itens que são vendidos separadamente. Para ter o modelo totalmente 
customizado, é necessário desembolsar quase R$ 2 milhões. 

Para o Classe E, a Brabus trouxe mudanças consideráveis, que tornam o modelo mais 
rápido vendido pela Strasse no mercado nacional. O E63 Brabus 800 tem, como diz o 
nome, 800 cv de potência, e com isso, ele vai do 0 aos 100 km/h em apenas 3 

https://revistaautoesporte.globo.com/testes/noticia/2018/04/teste-volkswagen-tiguan-allspace-14-tsi.html
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segundos. Apenas a conversão do motor custa R$ 529 mil, sem mencionar os itens 
como as rodas (R$ 110 mil) e o pacote de interior (R$ 30 mil). 
 

Enquanto no Classe C, a versão de entrada C 180 conta com uma expansão de 21 cv 
em comparação ao seu motor original. Esse Classe C, agora apelidado de C180 

Brabus, passa a ter potência total de 177 cv e um torque de 30,5 kgfm e velocidade 
máxima de 230 km/h. Esse salto em potência pesa cerca de R$ 24 mil, enquanto os 

demais acessórios como aerofólio traseiro, soleiras iluminadas e rodas monoblock de 
19 polegadas variam de R$ 5.500 a R$ 42.900. 
 

 
Mercedes C180 Brabus (Foto: Divulgação) 

Startech 
 
A preparadora Startech cuida dos carros da britânica Land Rover. Por aqui, os modelos 

tunados são Discovery, Discovery Sport, Range Rover Velar, Range Rover Vogue, 
Evoque e Range Rover Sport. 

 
A mais potente entre elas é a versão de entrada do Range Rover Vogue. O SUV de 
luxo passa a ter 285 cv no lugar dos antigos 258 cv do motor TDV6. Mas o grande 

destaque do modelo modificado está no cardápio de modificações, aperfeiçoamentos 
que incluem rodas de aço de 22 ou 23 polegadas, suspensão esportiva opcional 

(que diminui a altura do carro em até 25 m) e escapamento esportivo (com controle 
de válvula) e diversos elementos aerodinâmicos. Todos estes itens são vendidos 
separadamente e variam de R$ 10 a R$ 110 mil. 

 

 
Range Rover Vogue Startech (Foto: Divulgação) 

AC Schnitzer 
A AC Schnitzer é responsável por turbinar os carros da BMW e Mini. Por aqui, as 

adaptações da Mini são bem exclusivas: apenas dois modelos são modificados pela AC 
no Brasil: o Mini Cooper JCW e o Mini Cooper S, que recebem a sigla ACS. No caso 
do JCW, a potência salta de 231 para 265 cv e 39,7 kgfm. A preparação do motor 

custa cerca de R$ 40 mil. 
 

Já para a BMW, as adaptações nacionais são para os dois modelos da Série 3, Além 
dos crossovers de luxo da linha X e todos os esportivos da família M. 
 

Por exemplo, o 320i com 2.0 turbo de 184 cv tem potência expandida a 245 cv e 35,7 
kgfm de torque, mesmo patamar de força do 328i de fábrica, enquanto o 328i 

modificado tem sua potência esticada para os 294 cv. A conversão do motor custa R$ 
34 mil. 
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Após pedir recuperação judicial, importador da JAC anuncia carro elétrico no 

Brasil 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 13-11-2018) 

 
O tema principal do encontro é o anúncio de um novo carro a gasolina, mas, no meio 

de sua apresentação, o empresário Sergio Habib afirma que a marca chinesa JAC 
venderá um carro elétrico no Brasil, o E40.  

 

Será o mais barato do Brasil de sua categoria, com preço a partir de R$ 130 mil, 
afirma o empresário, que passa por um momento difícil. Na semana passada, ele 
confirmou que o Grupo SHC está em processo de recuperação judicial.  

 

 

  

 

Para Habib, não é incoerente lançar novos carros em meio aos problemas de suas 
empresas. "Tinha que proteger a operação da JAC das dívidas da Citröen".  

 
O empresário foi o responsável pelo lançamento oficial da marca francesa no Brasil, 

no início dos anos 1990. Presidiu a montadora por anos e foi dono da rede 
concessionária, mas o casamento se desfez.  
 

Suas 12 últimas lojas Citroën foram fechadas neste ano.  
 

Habib diz ter tido grande prejuízo com a queda nas vendas entre 2014 e 2016 e agora 
briga com a montadora francesa na Justiça.  
 

Sobre o desempenho de mercado da JAC, Habib diz que a marca chinesa passa por 
um bom momento, crescendo 20% no acumulado de 2018 sobre igual período do ano 

passado, acima do mercado.  
 

Entre janeiro e outubro, a venda total de carros de passeio e comerciais leves teve 
alta de 14,4%, segundo a Fenabrave, entidade que representa as distribuidoras de 
veículos.  

 
Os novos modelos chegam para consolidar a marca chinesa, que direciona seus 

investimentos para o segmento de SUVs.  
 
O E40 é a versão elétrica do T40, o jipinho urbano da JAC. Sua autonomia é de 300 

quilômetros com uma carga completa, mas Habib explica que essa medição é feita a 
60 km/h em rodovia plana.  

 
Sua potência é equivalente a 115 cv, com velocidade máxima limitada a 130 km/h. As 
vendas começam em junho de 2019, de acordo com o empresário.  

 
Enquanto o elétrico não vem, cabe ao utilitário T50 ser a principal novidade da JAC no 

Brasil. O utilitário de porte médio chega às lojas por a partir de R$ 84 mil.  

 

 

 

 

Novo JAC T50, utilitário esportivo chinês, chega ao Brasil 

   

Embora seja uma evolução do T5, há muitas diferenças. Frente e traseira mudaram 
bastante, com troca de faróis, para-choques, grade e lanternas. O motor 1.5 flex é 

substituído pelo 1.6 a gasolina. Apesar de não poder rodar com etanol, há ganho de 
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potência, que passa de 127 cv para 138 cv.  Por dentro, o novo painel tem tela do 
sistema de som colocada em posição elevada, tendência do momento.  
 

Todos os T50 são equipados com câmbio automático do tipo CVT com seis marchas, 
controles de tração e de estabilidade, ar-condicionado digital, direção com assistência 

elétrica e sistema que monitora a pressão dos pneus.  
 

A versão mais cara (R$ 88 mil) traz sistema de auxílio ao estacionamento com quatro 
câmeras, retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré e central multimídia que 
espelha as telas de smartphones dos sistemas iOS e Android.  

 
Há possibilidade de o carro ser montado no Brasil, mas os planos seguem em ritmo 

lento.  
 
Em dezembro de 2017, o grupo SHC divulgou que passaria a produzir carros em Goiás, 

um investimento de R$ 200 milhões. Com isso, cumpriria sua parte após ter recebido 
incentivos do programa Inovar-Auto. Se essa contrapartida não ocorrer, estará sujeita 

a pagar multa milionária aos cofres públicos.  
 

Honda anuncia parceria com IHI para acelerar o desenvolvimento do motor 

14/11/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 13-11-2018) 
 

A Honda anunciou uma parceria com a também japonesa IHI para impulsionar o 
desenvolvimento de seu turbocompressor. Na próxima temporada, ela fornecerá 
unidades de potência para a Red Bull após passar a temporada de 2018 com seu time 

júnior, a Toro Rosso. 
 

 
Foto: Toro Rosso Team / F1Mania  
 

A Honda tem lutado para acelerar seu progresso na Fórmula 1, voltando para o esporte 
em 2015 com a McLaren. Já trabalhou com a IHI nessa época, mas este novo contrato 

incluiu uma parceria de tecnologia completa que visa aumentar a eficiência da unidade 
de potência antes da temporada de 2019. 
 

"Estamos feliz em firmar essa parceria com a Honda, uma das melhores fabricantes 
de motores do mundo", disse Yoshinori Kawasaki, vice-presidente da área de negócios 

de sistemas industriais e máquinas de uso geral da IHI Corporation. 
 
"Através desta nova parceria técnica, nosso objetivo é que a Honda PU (power unit, 

unidade de potência) ofereça o melhor desempenho possível, acelerando o 
desenvolvimento do turbo compressor. Esperamos que a partir da temporada 2019, a 

unidade de potência da Honda, usando o turbocompressor da IHI, forneça o tipo de 
desempenho que emocionou os fãs de automobilismo nos anos 80 e 90." 

 
Katsuhid Moriyama, da Honda, acrescentou: "O IHI está bem estabelecido no campo 
da tecnologia de maquinário rotativo que desenvolveu através de seu negócio de 

construção naval e turbinas a vapor, que foi estabelecido no século 19. Esperamos que 
essa parceria produza um notável incremento no desempenho. Juntos, vamos 

continuar pressionando para vencer." 
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Mercedes envia 40 caminhões Atego para Abu Dhabi 

14/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-11-2018) 
 

 
Versão 1726 do Atego para os Emirados Árabes tem tração 4x4, pneus 

especiais e saída de escape vertical 
 

Exportações da montadora para Oriente Médio e África devem crescer 40% 
este ano  
 

A Mercedes vendeu para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, 40 caminhões 

semipesados Atego 1726 4x4. Os veículos foram enviados à Emirates Motor Company, 
concessionária da cidade, para venda a clientes que atuam no transporte de água, 

óleo e gás, serviços municipais, transporte de cargas e construção civil. Segundo a 
Mercedes-Benz, todas essas aplicações são caracterizadas como mistas de curtas ou 
médias distâncias envolvendo cidade, vias não pavimentadas e deserto. 

 
“Com essa negociação, atingimos um aumento de 30% nas vendas do Atego 4x4 para 

Abu Dhabi até outubro deste ano”, diz Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e 
marketing de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz no Brasil.  
 

“Estamos caminhando dentro da nossa expectativa de aumento de 40% nas 
exportações de caminhões para as regiões do Oriente Médio e África, com 
venda de 350 unidades em 2018”, afirma Leoncini. 

 

Para atender às demandas do mercado externo, o Atego 1726 4x4 Euro 5 e também 
o Atego 1725 4x4 Euro 3 recebem itens apropriados para qualquer condição e terreno. 

Para Abu Dhabi os modelos saem de fábrica com pneus mais eficientes para operações 
fora de estrada no deserto, saída de escape vertical, iluminação externa de emergência 

no teto da cabine (giroflex) e painel de instrumentos com idioma árabe.  
 

VWCO entrega segundo caminhão elétrico e-Delivery para Ambev 

14/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-11-2018) 
 

 
Executivos da VWCO e da Ambev durante a entrega do e-Delivery de 13 
toneladas de PBT 

 
Versão 6x2 de 13 toneladas de PBT substituirá o 4x2 de 11 toneladas que foi 

testado por 30 dias  
 

A VWCO - Volkswagen Caminhões e Ônibus - entregou na terça-feira, 13, o segundo 
caminhão elétrico para a Ambev, fabricante e distribuidora de cerveja e bebidas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28367/mercedes-envia-40-caminhoes-atego-para-abu-dhabi
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28366/vwco-entrega-segundo-caminhao-eletrico-e-delivery-para-ambev


no Brasil: o e-Delivery na versão 6x2 com 13 toneladas de PBT vai substituir o e-
Delivery 4x2 de 11 toneladas de PBT, que rodou por 30 dias em São Paulo para teste 
piloto do modelo elétrico da marca no País. Já o novo caminhão rodará por tempo 

indeterminado. 
 

O caminhão 100% movido a bateria foi testado por 30 dias em São Paulo, onde 
percorreu 915 quilômetros para o serviço de entrega de bebidas. O projeto piloto é 

parte da parceria entre as duas empresas: a Ambev anunciou a intenção de comprar 
1,6 mil caminhões elétricos da VWCO até 2023, o que corresponde a 35% de sua frota. 
 

Durante o teste, houve redução de 0,7 toneladas de CO2. O caminhão foi abastecido 
com energia solar a partir de um ponto de recarga com painéis solares instalados no 

centro de distribuição da Ambev no bairro da Mooca, na capita paulista, e consumiu 
um total de 950 kWh. Considerando a quilometragem rodada no período, a empresa 
evitou o uso de 200 litros de diesel. 

 
“Temos a meta de construir um legado sustentável de longo prazo e investir em 

projetos socioambientais é um dos nossos focos de atuação. A parceria com a VWCO 
é um passo importante neste processo”, afirma o vice-presidente da sustentabilidade 
e suprimentos da Ambev, Rodrigo Figueiredo, durante a entrega do segundo caminhão 

elétrico da VW à empresa em São Paulo. 
 

 
A Ambev pretende ampliar os painéis solares para todos os mais de cem centros de 
distribuição que mantém em todo o País. 

 
Segundo o presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus e membro do board 

do Traton Group, Roberto Cortes, a VWCO está em processo de adequação do 
caminhão elétrico para o cliente até 2020, quando só então deverá iniciar a produção 

em larga escala. O executivo conta que para os veículos elétricos, a montadora 
também vai entregar exatamente o que o cliente precisa e que para isto já estão em 
andamento as negociações com outros clientes, além da Ambev, interessados no 

modelo elétrico. 
 

“Já tem fila. Estamos conversando com quase centenas de outros [clientes]”, afirma 
Cortes. 
 

Cortes conta que as conversas com a Ambev sobre sustentabilidade começaram há 
pouco mais de três anos. Ao mesmo tempo em que fala com o cliente para entender 

suas necessidades e assim ajustar seu produto, a montadora fala com outras empresas 
também engajadas na mobilidade elétrica. Caso da WEG, fabricante de motores 
elétricos que equipa o e-Delivery entregue à cervejaria. 

 
“Estamos ajustando tecnicamente o caminhão e trabalhando também a área de 

recarga. A prioridade é o trajeto urbano e não longas distâncias por conta da falta de 
rede de abastecimento elétrico no País”, afirma o CEO da VW. “A Siemens é uma das 
empresas que estamos conversando sobre infraestrutura de recarga, mas também 

sobre o desenvolvimento do processo de produção”, revela. 
 

Quando apresentou pela primeira vez o e-Delivery, há um ano, a montadora também 
anunciou que fabricará o caminhão elétrico a partir de 2020 em sua unidade de 
Resende (RJ). “Ele será feito na mesma linha de produção dos veículos a combustão. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27919/volkswagen-fornecera-16-mil-caminhoes-eletricos-a-ambev


Naturalmente tem diferenças por ser elétrico, como a questão de segurança com as 
baterias. Então vamos ter que investir sim alguma coisa na fábrica para ajustes”, 
revela Cortes. 

 
Embora a VWCO e a Ambev tenham firmado uma parceria inédita para promover a 

mobilidade elétrica no Brasil, muitos fatores ainda são considerados para viabilizar os 
negócios por aqui, como a própria falta de uma rede de abastecimento para este tipo 

de veículo. 
 
Segundo o diretor de vendas de caminhões da VWCO, Antonio Cammarosano, ao 

mesmo tempo em que desenvolve um veículo na medida para o cliente, a VWCO tenta 
resolver a equação de custo. “Estamos trabalhando na redução do custo”, conta. Isso 

porque as empresas ainda não bateram o martelo sobre o valor de venda do caminhão. 
A intenção de compra das 1,6 mil unidades pela Ambev até 2023 ainda está sujeita a 
esta negociação.  

 

Fundador da Qualicorp conclui aquisição de R$ 150 mi em ações da empresa 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Valor equivale à indenização recebida por Seripieri Filho em controverso 

contrato  
 

A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros informou nesta quarta-feira (14) que 

o fundador da empresa, José Seripieri Filho, concluiu a aquisição de R$ 150 milhões 
em ações da companhia, depois de um acordo controverso. 
 

"Conforme informado pelo acionista, a referida aquisição representa um investimento 
de longo prazo na Qualicorp", disse a empresa, acrescentando que Seripieri poderá 

prosseguir adquirindo ações como forma de reforçar seu alinhamento estratégico com 
a Qualicorp. 
 

 
José Seripieri, presidente e fundador da Qualicorp - Zanone Fraissat/Folhapress - 

Zanone Fraissat/Folhapress  
 

Em outubro, Seripieri Filho se comprometeu a adquirir no mercado até o fim deste ano 
pelo menos R$ 150 milhões em ações. O valor equivale à indenização recebida por 

Seripieri Filho em um controverso contrato de não alienação e não competição 
assinado com a empresa, que levou as ações da companhia a despencarem quase 
20% desde o início de outubro. 

 
O contrato foi firmado no dia 25 de setembro, mas só foi tornado público uma semana 

depois e sem passar por votação em assembleia de acionistas da empresa. A Qualicorp 
afirma que, por ser de caráter indenizatório, o pagamento não precisa passar pelo aval 
de acionistas. 

 
Entre os acionistas está a XP, com 5,12% das ações da empresa, e a Wellington 

Management, fundo americano que detém 5,44% da Qualicorp. 
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BRF afirma que recuperação da empresa vai levar pelo menos dois anos 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 13-11-2018) 
 

Companhia está preocupada com possível dano às exportações com 
transferência de embaixada brasileira em Israel para Jerusalém  
 

   Os investidores não verão os resultados da mudança na BRF SA, maior exportadora 
de aves do mundo, no curto prazo, disse o presidente-executivo da companhia, Pedro 
Parente, na segunda-feira (12). 

 
"Realisticamente, isso não acontecerá em menos de dois anos", disse Parente em uma 

entrevista em Nova York, acrescentando que um de seus maiores desafios como CEO 
é gerenciar as expectativas dos investidores. 

 
Parente deixou seu cargo de presidente-executivo da estatal Petrobras para elaborar 
e implementar um plano de recuperação na BRF depois escândalos de corrupção e de 

segurança alimentar corroeram as vendas da empresa. 
 

Em abril, Parente foi nomeado presidente do conselho de administração da empresa, 
antes de assumir o papel adicional de presidente-executivo. Ele deve deixar o cargo 
executivo em meados de 2019 e ser substituído pelo vice-presidente de Operações, 

Lorival Luz. 
 

A administração da empresa disse publicamente que espera que as margens parem 
de cair no próximo ano e atinjam sua média histórica, estimada em dois dígitos baixos, 
em 2020. Somente em 2021 as margens podem subir acima desse nível, disseram 

executivos da empresa. 
 

Em abril, as ações da BRF atingiram o nível mais baixo desde dezembro de 2009. 
Desde então já subiram 10%, mas ainda acumulam queda de cerca de 45 até agora 
em 2018. 

 
"Não estou usando atalhos e não estou interessado em mostrar bons números 

trimestrais se eles não forem sustentáveis", disse Parente. Parente e Luz disseram que 
esperam reduzir os custos industriais em 30% em um processo previsto para levar 
cerca de um ano. 

 
A chave para a recuperação será o mercado interno brasileiro, que deve ser a espinha 

dorsal para a sustentação de operações lucrativas da empresa, disse Parente. Um 
segmento importante é o serviço de alimentação, onde a BRF vem perdendo 
participação de mercado depois que a ex-direitoria demitiu a maior parte de sua equipe 

de vendas em um esforço de redução de custos. 
 

Parente também disse que a BRF está preocupada com o possível dano às exportações 
para o Oriente Médio depois que o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que planeja 
transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. 

 
A BRF e outros processadores de alimentos brasileiros apostaram muito nas 

exportações de carne halal para países muçulmanos nos últimos anos. 
"Temos visto uma reação franca dos países árabes, então esperamos que seja uma 

retórica de campanha", disse Parente. 
 
FOCO NA DEMANDAÇÃO 

Parente disse que a relação da dívida/Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, 
depreciação e amortização) era de 6,7 vezes, e a meta é baixá-la para três vezes até 

o final de 2019. 
 

BRF%20afirma%20que%20recuperação%20da%20empresa%20vai%20levar%20pelo%20menos%20dois%20anos
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/pedro-parente-pede-demissao-da-presidencia-da-petrobras.shtml


Depois que a empresa reduzir sua alavancagem para os níveis desejados, 
provavelmente voltará a se expandir, principalmente no Oriente Médio e na Ásia, 
acrescentou Parente. A empresa pretende construir uma unidade de produção na 

Arábia Saudita para atender aos novos requisitos de conteúdo local no país. 
 

Nesse meio tempo, a BRF está vendendo ativos na Europa, Tailândia e Argentina. 
 

Parente e Luz disseram que as negociações estão indo bem, com as operações 
europeias e tailandesas provavelmente indo para o mesmo comprador, já que a maior 
parte da produção na Tailândia é exportada para a Europa. Cinco interessados devem 

entregar propostas vinculantes para os ativos, disseram eles. 
 

Na Argentina, a BRF está considerando propostas na primeira fase da venda de 
compradores interessados em todo o negócio e outras que buscam partes dele, para 
decidir qual é a melhor alternativa, disse Luz. 

 
A BRF espera levantar R$ 3 bilhões com a venda das unidades, parte dos R$ 5 

bilhões que pretende arrecadar para pagar dívida. Os restantes R$ 2 bilhões virão da 
venda de um fundo de recebíveis, imóveis e redução de estoque. 
 

O estoque ideal da BRF deve ficar em torno de 40 mil toneladas de produtos, mas 
depois que a União Europeia bloqueou as importações de 12 de suas plantas, chegou 

a 140 mil toneladas, disse Luz. A empresa vem reduzindo o estoque, que agora está 
perto de 85 mil toneladas, acrescentou. 
 

Folha de pagamento aumenta rombo das contas dos estados 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Tesouro vê risco maior à União ao garantir empréstimos a entes da Federação  
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estados onde os problemas fiscais são mais 

profundos, mantiveram as piores notas (D) na escala de capacidade de pagamento do 
Tesouro Nacional. 

 
Minas não tem nota porque não apresentou dados de disponibilidade de caixa. 
 

É preocupante que justamente os estados com os maiores problemas para pagar suas 
contas tenham as piores notas, pois são elas que indicam os entes que podem receber 

a garantia da União para obter novos empréstimos. 
 
No geral, o número de estados que podem ter essa garantia —com nota A ou B— caiu 

de 14 para 13, segundo boletim de finanças do Tesouro Nacional de 2018. 
 

O único estado com nota A na escala é o Espírito Santo, que manteve o desempenho. 
Pioraram a capacidade de empréstimo Maranhão e Rio Grande do Norte, que passaram 

a ter nota C. 
 
O Piauí passou a ser elegível a obter novos empréstimos com garantia da União, com 

nota B, mas corre o risco de cair na escala no ano que vem. Ao lado do Piauí, correm 
esse risco São Paulo, Acre, Amazonas, Paraíba e Paraná. 

 
O aumento do rombo nas contas dos estados, que saiu de R$ 2,8 bilhões em 2016 
para R$ 13,8 bilhões em 2017, explica o quadro ruim —bastante influenciado pela alta 

dos gastos com pessoal. 
 

No geral, a despesa dos estados com funcionários da ativa e aposentados cresceu 
acima da inflação no ano passado. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/folha-de-pagamento-aumenta-rombo-das-contas-dos-estados.shtml


A diferença entre os estados, porém, foi significativa. Em Mato Grosso do Sul, os 
gastos com pessoal tiveram crescimento de quase 20%, descontada a inflação, 
seguido por Roraima e Rio de Janeiro (com alta ao redor de 10%). 

 
Mais uma vez, o Espírito Santo foi o destaque positivo, com queda real de quase 4% 

nos gastos com pessoal. 
 

Além do Espírito Santo, os estados nos quais não houve crescimento real nos gastos 
com pessoal foram Paraíba, Amapá e Pará. 
 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso, Sergipe, Acre, Paraíba, Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina e 

Alagoas apresentam comprometimento de suas receitas correntes líquidas com 
despesas com pessoal superior ao limite permitido, de 60%. 
 

 
Greve de servidores municipais em março, no centro de São Paulo - Eduardo 
Anizelli/Folhapress  

 
O fato de os inativos responderem por boa parte dessas despesas reforça, segundo o 
Tesouro, a urgência de uma reforma da Previdência, controle de altas salariais e 

realização de concursos públicos. 
 

Entre 2011 e 2017, as despesas com pessoal cresceram 31,6% na média, descontada 
a inflação. 
 

O Rio de Janeiro mais do que dobrou os gastos com pessoal, mas nesse período maior 
se destacaram os servidores ativos. No Maranhão e em Mato Grosso do Sul, a alta 

ficou pouco abaixo de 80% e, em Minas, essas despesas subiram quase 60%. 
 
Entre as cidades com nota C, destacam-se Rio de Janeiro, Campo Grande e Goiânia. 

 

Projeto que regulamenta trabalho insalubre de grávidas e lactantes avança 
no Senado 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 13-11-2018) 
 

A questão, possibilitada pela reforma trabalhista, está também em discussão 
no Supremo  
 

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal aprovou nesta terça-
feira (13) projeto de lei que regulamenta o trabalho insalubre para grávidas e 
lactantes.  

 
O texto segue para análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).  

 
O assunto foi tratado em uma medida provisória que caducou em abril deste ano, 
porque não foi votada pelo Congresso. O texto da MP era parte de um acordo do 

governo para que se aprovasse a reforma no Senado sem alterações, ou o texto teria 
de voltar para a Câmara.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/projeto-que-regulamenta-trabalho-insalubre-de-gravidas-e-lactantes-avanca-no-senado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/projeto-que-regulamenta-trabalho-insalubre-de-gravidas-e-lactantes-avanca-no-senado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/mp-da-reforma-trabalhista-caduca-sem-que-governo-saiba-como-resolver-polemicas.shtml


Por isso, pontos como a permissão de trabalho para grávidas e lactantes trabalharem 
em locais insalubres foi tratado no texto a parte, que não foi votado e por isso perdeu 
validade.  

 
Segundo o projeto do senado Ataídes Oliveira (PSDB-TO), só poderá trabalhar em local 

de insalubridade mínima ou média gestante que apresentar laudo de médico de 
confiança atestando sua capacidade de seguir trabalhando no local.  

 
De acordo com o texto aprovado na reforma de 2017, estabelecia-se o contrário: para 
ser afastada de lugares insalubres médios ou mínimos, a mulher deveria apresentar 

atestado comprovando a necessidade de afastamento.  
 

Além disso, de acordo com o projeto aprovado, lactantes serão afastadas de locais 
insalubres de qualquer grau mediante a apresentação de laudo médico. 
 

A questão do trabalho insalubre para grávidas e mulheres em fase de amamentação 
está também em discussão no STF (Supremo Tribunal Federal), que ainda não decidiu 

sobre a questão. 
 

1 em cada 4 desempregados procura trabalho há 2 anos ou mais, aponta IBGE 

14/11/2018 – Fonte: G1 
 

Número de desempregados nesta condição bateu novo recorde histórico, 
chegando a 3,2 milhões; 13 estados e o DF têm taxa de desemprego acima da 
média do país.  

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostram que 1 em cada 4 desempregados brasileiros procura 

emprego há mais de 2 anos. 
 
Dentre os 12,5 milhões de desempregados no país no 3º trimestre de 2018, 3,197 

milhões estavam nesta condição há 2 anos ou mais. Este número bateu novo recorde 
histórico e corresponde a 25,6% do total de desempregados do país e um acréscimo 

de 350 mil pessoas em 1 ano. No 2º trimestre, eram 3,162 milhões, ou 24% do total. 
 

Os números do IBGE mostram que também aumentou o número de brasileiros que 
procuram emprego há menos de um mês, ao passo que caiu o daqueles que buscam 
uma vaga há mais de 1 mês e há menos de 2 anos. 

 
Ao todo, 5 milhões de pessoas estão procurando emprego há mais de 1 ano. Veja 

gráfico abaixo: 
 
No Brasil, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no trimestre encerrado em 

setembro, atingindo 12,5 milhões de brasileiros. 
 

O número de pessoas desalentadas (que desistiram de procurar emprego) ficou 
estável em relação ao trimestre anterior, atingindo 4,78 milhões de pessoas. Os 
estados com o maior número de desalentados são Bahia (794 mil pessoas) e Maranhão 

(523 mil). 
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No 3º trimestre de 2018, o rendimento médio dos trabalhadores foi estimado em R$ 
2.222, o que segundo o IBGE representa uma estabilidade tanto em relação ao 
trimestre imediatamente anterior (R$ 2.229) como em relação ao mesmo trimestre do 

ano anterior (R$ 2.208). 
 

13 estados e o DF têm desemprego acima da média do país 
Em 21 das 27 unidades da federação, a taxa de desemprego permaneceu estável em 

relação ao segundo trimestre, segundo o IBGE. 
 
O único estado que registrou alta foi Roraima, onde a taxa passou de 11,2% para 

13,5%, ou 5 mil pessoas a mais. "Foi um aumento expressivo, mas a gente não pode 
apontar que é em função do processo migratório... Não temos a informação se esse 

desocupado em Roraima é migrante ou não”, disse o coordenador da pesquisa Cimar 
Azeredo. 
 

Dezoito estados e o DF ainda apresentam taxas de dois dígitos, e em 14 unidades da 
federação a taxa superior à da média nacional (11,9%). 

 
As maiores taxas de desocupação estão no Amapá (18,3%), Sergipe (17,5%) e 
Alagoas (17,1%). As menores em Santa Catarina (6,2%), Mato Grosso (6,7%) e Mato 

Grosso do Sul (7,2%). 
 

A taxa de desemprego do Estado de São Paulo, maior economia do país, recuou de 
13,6% no 2º trimestre para 13,1% no 3º trimestre. 
 

Taxa de desemprego por estado: 
 

 Santa Catarina: 6,2% 
 Mato Grosso: 6,7% 
 Mato Grosso do Sul: 7,2% 

 Rio Grande do Sul: 8,2% 
 Rondônia: 8,6% 

 Paraná: 8,6% 
 Goiás: 8,9% 
 Minas Gerais:9,7% 

 Tocantins: 9,8% 
 Ceará: 10,6% 

 Paraíba: 10,7% 
 Pará: 10,9% 
 Espirito Santo: 11,2% 

 Brasil: 11,9% 
 Piauí: 12,3% 

 Distrito Federal: 12,6% 
 Rio Grande do Norte: 12,8% 

 Acre: 13,1% 
 Amazonas: 13,1% 
 São Paulo: 13,1% 

 Roraima: 13,5% 
 Maranhão: 13,7% 

 Rio de Janeiro: 14,6% 
 Bahia: 16,2% 
 Pernambuco: 16,7% 

 Alagoas: 17,1% 
 Sergipe: 17,5% 

 Amapá: 18,3% 
 
Na análise por região, o Nordeste apresenta as maiores taxas de desemprego (14,4%). 

A Região Sul teve a menor taxa (7,9%). Já as regiões Sudeste ee Centro-Oeste 
registraram taxas de 12,5% e 9,5%, respectivamente. 



Trabalho com carteira e informal 
No 3º trimestre de 2018, 74,1% dos empregados no setor privado tinham carteira de 
trabalho assinada, contra 75,3% no 3º trimestre de 2017. Os estdos com os maiores 

percentuais foram Santa Catarina (88,4%), Rio Grande do Sul (82,8%) e São Paulo 
(81,1%), e as menores ficaram com Maranhão (51,1%), Piauí (54,1%) e Paraíba 

(54,9%). 
 

Já p trabalho sem carteira assinada cresceu 4,7% em relação ao trimestre anterior. 
Frente ao 3º trimestre de 2017, esse aumento foi de 5,5% (601 mil pessoas a mais). 
As maiores proporções de trabalho foram observadas no Maranhão (48,9%), Piauí 

(45,9%) e Paraíba (45,1%), e as menores foram em Santa Catarina (11,6%), Rio 
Grande do Sul (17,2%) e (18,9%). 

 

Guedes se reúne com ministro da Fazenda e presidentes do Senado e da 

Câmara 

14/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

No encontro, foram discutidas medidas provisórias da área econômica  
 

O futuro ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (PSL), Paulo Guedes, se 
reuniu na noite desta terça-feira (13) com os presidentes do Senado, Eunício Oliveira 

(MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além do ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia. 

 
A conversa, na residência oficial do Senado, durou três horas. Foram discutidas com 
a equipe do novo governo duas medidas provisórias na área da economia que a gestão 

Michel Temer (MDB) pretende encaminhar ao Congresso ainda neste ano. 
 

Eunício não quis antecipar o conteúdo das medidas provisórias, que segundo ele 
devem ser publicadas em Diário Oficial na quarta (14) ou na quinta-feira (15), mas 
foram antecipadas à equipe da transição de Bolsonaro. 

 
"Não sei o conteúdo. Eu disse para ele que receberia as medidas provisórias. 

Obviamente caberá ao Congresso a decisão. Como a medida provisória tem 60 dias, 
mais 60 dias para ser renovada, então ainda me cabe fazer a renovação se for o caso. 
Ficou acertado que ele mandaria essas duas medidas provisórias da área econômica", 

afirmou. 
 

O encontro, segundo o presidente do Senado, foi solicitado por Guardia.”Eu disse que 
precisava ouvir o governo que vai se instalar no Brasil a partir do dia 1° de janeiro”, 
afirmou o emedebista. 

 
Eunício disse que a conversa foi "extremamente amena" e que se colocou à disposição 

do novo governo. Também contou que se identificou com Paulo Guedes, que descreveu 
como "afável": “Ele é um liberal, pensa de forma bastante parecida com o que eu 
penso do ponto de vista que estados e municípios têm que ter redistribuição do pacto 

federativo”, comentou. 
 

Após a reunião, o presidente do Senado disse a aliados que gostou da conversa com 
Guedes. Achou o futuro ministro lúcido e um “liberal convicto”, segundo palavras do 

senador. Na avaliação do emedebista, Guedes ainda precisa, no entanto, de mais 
traquejo político. 
 

Mostrando-se disposto a colaborar com o governo, Eunício afirmou que falou sobre 
reforma da Previdência com Guedes e Guardia. 

 
"Falamos um pouco sobre a reforma da Previdência. Eu disse: se o governador do 
estado do Rio do Janeiro, com o presidente da República, levantarem a chamada 
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intervenção [de tropas federais no Rio], eu no dia seguinte farei a suspensão do ato 
que proíbe, baseado na Constituição, levantarei esse ato que é da minha autoria para 
tirar qualquer empecilho de qualquer mudança da Constituição. Seja da Previdência 

ou qualquer outra medida, estarão automaticamente liberadas”, afirmou. 
 

O presidente do Senado afirmou, no entanto, que não levou a sugestão de suspensão 
da intervenção a Michel Temer. 

 

Presidente do Senado sinaliza brecha para votar reforma da Previdência 

14/11/2018 – Fonte: GS Notícias 

 
Eunício Oliveira, após reunião com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse 

que se intervenção do Rio for suspensa, ele altera 'no mesmo dia' as regras da 
Constituição 
 

Antes resistente à votação da reforma da Previdência, o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB-CE), sinalizou na noite desta terça-feira, 13, que há brechas para que 

a proposta ande no Congresso ainda este ano. A mudança de postura foi verbalizada 
logo após o senador ter recebido na residência oficial do Senado o futuro ministro da 
Economia do próximo governo, Paulo Guedes. O encontro foi solicitado pelo ministro 

da Fazenda, Eduardo Guardia, que já havia se encontrado com Eunício pela manhã. 
 

Eunício afirmou que o presidente Michel Temer poderia suspender a 
intervenção federal no Rio de Janeiro, liberando o Congresso para analisar a 
reforma. Pelas regras atuais, uma proposta que altere a Constituição Federal não pode 

ser analisada pelos parlamentares enquanto uma intervenção estiver em vigor em 
algum estado do País. O senador disse ainda que se compromete a alterar a regra "no 

mesmo dia", caso Temer decida pela suspensão da intervenção. 
 
"Da nossa parte, não há nenhuma indisposição, nenhum interesse de atrapalhar o 

governo. Pelo contrário, atrapalhar o governo, é atrapalhar o Brasil e nós queremos 
que o Brasil avance", disse ao deixar a residência do Senado após o encontro. 

 
Eunício, no entanto, se mostrava resistente ao avanço da reforma da Previdência que 
está no Congresso e que foi enviada por Temer. Na semana passada, ele chegou a 

dizer que uma reforma nesse sentido deveria ser encaminhada ao Congresso 
pelo presidente eleito e pela sua equipe e afirmou que era preciso ter paciência e 

tranquilidade. 
 
Questionado sobre se Temer poderia suspender a intervenção e voltar a decretá-la 

logo após a mudança nas regras de tramitação de PECs, Eunício afirmou apenas que 
cabe ao presidente e ao governo do Rio de Janeiro avaliarem a questão. "Mas na minha 

avaliação, acho que a intervenção já surtiu o efeito que deveria ter", afirmou. O 
senador, no entanto, avaliou que a edição de uma nova intervenção poderia ser votada 

com rapidez pelo Congresso. 
 
Medidas econômicas na mesa 

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também participou do encontro. Segundo 
Eunício, eles informaram que Temer deverá editar duas medidas provisórias 

relacionadas à economia nos próximos dias. Os textos já atendem a interesses do 
futuro governo de Jair Bolsonaro, segundo Eunício. 
 

"Eu fiz questão de pedir aos ministros que, queria ouvir da boca do próprio ministro 
Paulo Guedes que ele tinha aquiescência de que essas medidas poderiam ser 

encaminhadas ao Congresso", disse. O senador não deu detalhes do conteúdo 
das medidas. 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/presidente-senado-sinaliza-brecha-votar-reforma-d


Além das MPs, Eunício discutiu com o ministro e com Guedes sobre algumas das pautas 
que estão em tramitação no Congresso, como o da cessão onerosa da Petrobras, que 
pode destinar mais de R$ 120 bilhões aos cofres públicos da União. 

 
Questionado sobre se houve a discussão sobre pautas-bomba, o presidente disse que 

não chegou a se falar sobre isso. "Não tenho nenhum interesse em fazer nenhum tipo 
de pauta-bomba, que não vai afetar o governo, mas sim o Brasil. Vai criar um 

desajuste fiscal que é o que todos nós não queremos. Pelo contrário, temos pautas 
que podem ajudar a no reequilíbrio fiscal das contas públicas", disse. 
 

O encontro durou mais de três horas e, segundo Eunício, foi a conversa foi amena e 
saudável. Ele disse ainda que Guedes foi "afável". Na semana passada, os dois tiveram 

uma conversa ríspida no Congresso momentos antes da sessão solene em 
comemoração aos 30 anos da Constituição. Depois, Eunício reclamou publicamente do 
tom do economista de Bolsonaro, que logo após a cerimônia disse a jornalistas que 

era preciso dar uma "prensa" no Congresso para votar a reforma da Previdência. 
 

Hoje Eunício afirmou que o diálogo entre o Executivo e o Legislativo não será 
construído "à força. "O futuro ministro foi extremamente afável, conversa muito 
saudável, e muito compreendida entre as partes do funcionamento do Congresso 

Nacional e, obviamente, do que deseja o governo", disse o senador. 
 

Setor de serviços cai 0,3% em setembro, mas tem melhor trimestre desde 
2014, diz IBGE 

14/11/2018 – Fonte: G1 

 
Resultado no mês decepciona, mas setor registra alta de 0,8% na 

comparação com o 2º trimestre, o maior avanço desde o 1º trimestre de 2014. 
 

 

Setor de serviços cai 0,3% em setembro, mas tem 
melhor trimestre desde 2014, diz IBGE 

 
 
 

 
G1  

Economia 
O volume de serviços prestados no Brasil teve queda de 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, no pior resultado para o mês desde 2015, mas ainda assim 

terminou o terceiro trimestre com crescimento, segundo pesquisa divulgada nesta 
quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
No ano, o setor passou a acumular queda de 0,4%. Já em 12 meses, o recuo passou 

de -0,6% em agosto para -0,3% em setembro, a 40ª taxa negativa seguida, mas a 
menos intensa desde junho de 2015, mantendo a trajetória de recuperação. 
 

O resultado de setembro decepcionou. A expectativa do mercado era de alta de 0,3%, 
segundo pesquisa da Reuters. 
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Volume de serviços (em %) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Crescimento de 0,8% no 3º trimestre 

Apesar da queda em setembro, o setor registrou avanço de 0,8% no 3º trimestre, na 
comparação com o 2º trimestre. Segundo o IBGE, trata-se do segundo resultado 
resultado trimestral positivo e o maior desde o 1º trimestre de 2014, quando houve 

alta de 1,5% ante o trimestre imediatamente anterior. 
 

Na comparação com o período entre julho e setembro do ano passado, houve alta de 
0,7%, interrompendo 14 trimestres de queda. 
 

A queda em setembro foi puxada principalmente pelas atividades de transportes (-
1,3%), serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,4%) e outros 

serviços (-3,2%). 
 
Em relação a setembro de 2017, o setor de serviços cresceu 0,5%. 

Setor de serviços em recuperação 
 

 
 

O patamar do volume de serviços em setembro ficou 11,7% abaixo do seu pico 
histórico, alcançado em novembro de 2014. O ponto mais baixo ocorreu em maio, em 
função da greve dos caminhoneiros, quando ficou 14,9% abaixo do ponto mais alto. 

 
"Na comparação com abril, ou seja, do período pré-greve, esse patamar está 0,2% 

acima. Já na comparação com dezembro do ano passado, está 0,2% abaixo. Então, 
podemos dizer que o setor de serviços ainda opera no mesmo patamar do final do ano 
passado, ligeiramente um pouco abaixo", explicou o gerente da pesquisa, Rodrigo 

Lobo. 
 

Entre as 27 unidades da federação, 22 registram quedas em setembro, com destaque 
para o Rio de Janeiro (-2,5%), que devolveu integralmente o avanço do mês anterior 
(2,3%). Já a maior alta foi verificada em São Paulo (0,3%), que avançou pelo segundo 

mês consecutivo. 
 

Perspectivas 
Com o desemprego ainda elevado, a economia brasileira tem mostrado um ritmo de 
recuperação ainda lento em 2018. Com o resultado, as três principais pesquisas de 

atividade setoriais do IBGE mostraram queda no mês de setembro. Divulgada 
anteriormente, a produção da indústria registrou recuo de 1,8% frente a agosto e o 

varejo, de 1,3%. 



Segundo o IBGE, a indústria registrou, entretanto, avanço de 2,7% no 3º trimestre, 
na comparação com o trimestre anterior, apenas compensando o recuo de 2,7% do 
2º trimestre. 

 
Já varejo brasileiro apresentou estagnação no comparativo com o trimestre 

imediatamente anterior, após alta de 0,8% no segundo trimestre e de 1% nos 
primeiros três meses do ano. Já a indústria 

 
Nos últimos meses, entretanto, melhorou o otimismo dos empresários. A confiança 
dos empresários do setor de serviços subiu 0,9 ponto em outubro, de 87,4 para 88,3 

pontos, segundo pesquisa FGV. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,3 
ponto, mantendo o sinal positivo pelo terceiro mês consecutivo. 

 
Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, a expectativa do mercado é que 
a economia cresça 1,36% em 2018, menos da metade do que era esperado do começo 

do ano. 
 

Volume de serviços prestados cai 0,3% em setembro ante agosto, aponta 
IBGE 

14/11/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O volume de serviços prestados teve um recuo de 0,3% em setembro ante agosto, na 

série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços revelados 
nesta quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No 
mês anterior, o dado foi revisado de uma alta de 1,2% para avanço de 1,4%.  

 
O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções 

Broadcast, que previam desde uma queda de 3,1% a um avanço de 2,3%, com 
mediana negativa de 0,1%.  
 

Na comparação com setembro do ano anterior, houve alta de 0,5% em setembro deste 
ano, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões iam de queda 

de 1,3% a aumento de 3,9%, com mediana positiva de 1,0%.  
 
A taxa acumulada pelo volume de serviços prestados no ano ficou negativa em 0,4%, 

enquanto o volume acumulado em 12 meses registrou perda de 0,3%.  
 

Desde outubro de 2015, o órgão divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS). Antes disso, o IBGE anunciava apenas os dados da receita 
bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado. Por esse indicador, 

que continua a ser divulgado, a receita nominal ficou estável (0,0%) em setembro 
ante agosto. Na comparação com setembro do ano passado, houve aumento na receita 

nominal de 3,2%. 
 

Dólar à vista tem alta moderada em linha com exterior, após recuar com 
realização 

14/11/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 13-11-2018) 

 

 
 
Após abrir esta terça-feira, 13, com um viés de baixa ante o real, em uma realização 
de ganhos da véspera, o dólar virou e subia por volta das 9h25 no mercado à vista, 

em linha com o viés positivo da moeda americana ante euro, iene e algumas divisas 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/13/vendas-do-comercio-caem-13-em-setembro-aponta-ibge.ghtml
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emergentes e ligadas a commodities no exterior - como peso mexicano, lira turca e 
rand sul africano. 
 

Segundo um operador, o mercado parece já ter absorvido a ideia de que a reforma da 
Previdência deve ficar para 2019, conforme admitiu na segunda-feira, 12, o presidente 

eleito, Jair Bolsonaro (PSL). 
 

Às 9h23 desta terça-feira, o dólar à vista subia 0,08%, a R$ 3,7629, depois de ter 
tocado máxima em R$ 3,7679 (+0,22%), ante mínima em R$ 3,7549 (-0,13%) após 
a abertura. Já o dólar futuro de dezembro recuava 0,13% neste mesmo horário, a R$ 

3,7675, após bater máxima aos R$ 3,7720 (estável). 
 

Pouco antes das 9h30, Bolsonaro, escreveu em seu Twitter que o general do Exército 
Fernando Azevedo e Silva será ministro da defesa do seu governo. Nesta terça-feira, 
o presidente eleito cumpre agenda em Brasília, onde trabalha no processo de 

transição. 
 

Pela manhã, Bolsonaro tem reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde 
funciona o gabinete da transição, e à tarde participa de audiências com diversas 
autoridades. 

 

IGP-10 de novembro cai 0,16% ante alta de 1,43% em outubro, revela FGV 

14/11/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) recuou 0,16% em novembro, após o aumento 

de 1,43% registrado em outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta 
quarta-feira, 14. A deflação foi maior que a mediana de -0,14% calculada pelo 

Projeções Broadcast, mas ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do 
mercado financeiro, que ia de uma queda de 0,28% a um avanço de 0,01%.  
 

No caso dos três indicadores que compõem o IGP-10 de novembro, os preços no 
atacado medidos pelo IPA-10 tiveram queda de 0,37% no mês, ante uma elevação de 

1,92% em outubro. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram 
crescimento de 0,29% em novembro, após a alta de 0,52% em outubro. Já o INCC-
10, que mede os preços da construção civil, teve aumento de 0,27% em novembro, 

depois de um avanço de 0,31% em outubro.  
 

O IGP-10 acumulou um aumento de 9,27% no ano. A taxa em 12 meses ficou positiva 
em 10,25%. O período de coleta de preços para o indicador de novembro foi do dia 
11 de outubro a 10 deste mês. O IGP-DI, que apurou preços do dia 1º a 31 do mês 

passado, subiu 0,26%.  
 

IPAs  
Os preços agropecuários, mensurados pelo IPA Agrícola, caíram 1,97% no atacado em 

novembro, após um aumento de 1,39% em outubro, dentro do IGP-10.  
 
Já os preços dos produtos industriais, que são medidos pelo IPA Industrial tiveram alta 

de 0,16% este mês, após o avanço de 2,10% em outubro.  
 

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), 
que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços 
dos bens finais tiveram elevação de 0,03% em novembro, ante uma elevação de 

1,52% em outubro.  
 

Os preços dos bens intermediários tiveram avanço de 0,30% este mês, após aumento 
de 2,53% anteriormente. Já os preços das matérias-primas brutas apresentaram 
redução de 1,68%, depois da alta de 1,65% em outubro, informou a FGV. 

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/igp-10-de-novembro-cai-016-ante-alta-de-143-em-outubro-revela-fgv/


Artigo: Falta gás no comércio 

14/11/2018 – Fonte: GS Notícias 
 

O movimento no comércio está fraco. Enquanto a gente está distraída a discutir planos 
de inauguração ou mesmo refundação do governo, as vendas no varejo vão mal das 

pernas pelo menos desde o atropelamento do caminhonaço. 
 

O resultado das vendas de varejo de setembro foi surpreendentemente ruim no país, 
mostram os dados do IBGE, espantando de economistas ao pessoal da Associação 
Comercial de São Paulo. 

 
Pode ser passageiro, pois os indicadores do comércio andam voláteis, faz uns dois 

anos. Pode ser que tenha passado o efeito da liberação do dinheiro das contas do PIS-
Pasep. Talvez cada vez mais gente espere as promoções de Black Friday ou, ainda, 
tenha se sentido receosa com as incertezas da eleição. Não raro, os ânimos e a 

confiança do consumidor melhoram depois de eleições. 
 

Mas os fatos óbvios são: 1) a média dos salários passou a aumentar ainda mais 
devagar neste ano; 2) o crescimento anual (em 12 meses) das vendas do varejo dito 
restrito diminui praticamente desde março (nessa conta, estão excluídos o comércio 

de veículos e material de construção). 
 

Claro que o paradão caminhoneiro prejudicou esses números. No entanto, quando se 
comparam as vendas dos meses posteriores ao caminhonaço com as do ano passado, 
nota-se que setores como móveis e eletrodomésticos vão mal; que tecidos, vestuário 

e calçados não se recuperaram do tombo de meados de ano. 
 

A venda de combustíveis está em recessão profunda faz uns quatro anos, em parte 
prejudicada pela alta de preços. 
 

As vendas de veículos, que dependem de crédito, no entanto, vão muito bem, os 
melhores resultados, de longe. As vendas no varejo dito restrito ainda crescem a 2,8% 

ao ano, mas até março avançavam no ritmo de 3,8%. As vendas em híper e 
supermercados aumentaram 4,9% nos últimos 12 meses, ainda bem. No caso de 
veículos, motos e peças, alta forte, de 14,2%. 

 
Parte da lerdeza dos indicadores do comércio se deve ao colapso da venda de 

combustíveis. Estão caros, mas pode ser ainda que as pessoas, com menos dinheiro, 
saiam menos de casa, que empresas façam menos entregas ou tenham inventado 
meios de poupar gás. 

 

 
Loja de roupas no centro de São Paulo - Bruno Santos/Folhapress 
 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o volume de vendas de gasolina comum, 
diesel e de gás liquefeito de petróleo para indústria e comércio está no nível mínimo 
dos últimos cinco anos. Mesmo o grande aumento das vendas de etanol hidratado, 

substituto mais barato da gasolina, não compensou outras perdas. Combustíveis têm 
peso grande no varejo, mais 12%. 

 
As vendas do varejo restrito, o que não inclui veículos e material de construção, ainda 

têm cara de estagnação. Em setembro, avançavam em ritmo anual inferior ao de 
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setembro de 2014, quando a economia já entrava em recessão, no último ano de 
Dilma 1. 
 

Sim, a situação melhorou pelo menos em relação a setembro de 2017, quando as 
vendas ainda encolhiam (sempre quando contadas em 12 meses). O problema é que 

parece ter acabado o gás, que as vendas perdem ritmo, que se animam por impulsos 
passageiros, tais como o da liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS ou 

daquele parado no PIS-Pasep. 
 
O rendimento médio do trabalho no trimestre julho-setembro cresceu apenas 0,6% 

em relação ao trimestre equivalente do ano passado. O total da renda do trabalho no 
país cresce a 2,2% ao ano (na mesma época de 2017, crescia a 3,5%). Quanta 

paciência teria o povo para um outro ano de quase estagnação? 
 
Vinícius Torres Freire - articulista da Folha de S. Paulo 

 

O papel de Lages: Klabin investe R$ 50 milhões e aumenta capacidade 
produtiva em 10% 

14/11/2018 – Fonte: CIMM 
 

A Klabin possui duas unidades em Lages. A instalada às margens da BR-116 configura 
como a maior unidade fabril de sacos industriais do mundo. Anualmente, a Klabin 

investe no município, aproximadamente, R$ 8 milhões em projetos de melhorias. 
 
Em 2018 estão sendo investidos R$ 50 milhões adicionais para a compra de uma linha 

de completa de impressão e produção de sacos, incrementando a capacidade em 10%. 
Para os próximos anos, a empresa pretende dar continuidade aos investimentos de 

melhoria tecnológica e ascensão, de acordo com o crescimento do mercado, conforme 
aponta o diretor de Embalagem em Lages, Douglas Dalmasi. 
 

A primeira unidade foi inaugurada em 1969, e a segunda em 1986. Ambas produzem 
sacos industriais. Em Lages, atualmente, trabalham cerca de mil colaboradores. A 

fábrica de sacos destina as embalagens para os mercados interno e externo, mais de 
30 países, nos segmentos de construção civil, alimentos, químicos, agronegócio, entre 
outros.   

 
A Klabin conta com outras unidades em Santa Catarina – Itajaí (embalagens de 

papelão ondulado), Correia Pinto e Otacílio Costa, que produzem papéis para 
embalagem, além de florestas que abastecem estas fábricas de papel da Serra 
Catarinense. Em Santa Catarina, somando todas as operações – florestal, fabricação 

de papel e de sacos, são 3.150 colaboradores diretos. 
 

Em 2018, a empresa brasileira comemora 119 anos, destes, 49 em Lages e, tradicional 
em mais dois municípios da Serra, aparece entre outras iniciativas de 

empreendedorismo arrojado na região, ao lado da Ambev, JBS Foods, Ekomposit, 
Sanovo, NDDigital, Havan, Fort Atacadista e a futura Berneck. 
 

A prefeitura de Lages apoia fortemente a atuação e as iniciativas de operação, 
ambientais e educacionais da Klabin. “Empreendimentos e marcas como a Klabin são 

vitais para a existência de um município. Em se tratando de Klabin, tudo surpreende: 
os primeiros lugares em rankings nacionais e internacionais, o contingente funcional, 
a potência, os investimentos milionários, a capacitação da mão de obra local e 

regional. Estamos todos de parabéns,” avalia o prefeito Antonio Ceron. 
 

As origens 
O lituano Maurício Freeman Klabin foi um empresário nascido em 1860 e falecido em 
1923 na Alemanha, fundador da Klabin Irmãos & Cia (KIC) no Brasil, mais tarde 

denominada Klabin S.A. Em 1899, dez anos após sua chegada no Brasil, Maurício e os 
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irmãos Salomão e Hessel e mais o cunhado Miguel Lafer, fundaram a Klabin, que 
incorporou a antiga tipografia, um novo negócio para importação de artigos de 
escritório e um depósito em São Paulo. Em 1934, o grupo adquiriu a Fazenda Monte 

Alegre, hoje Telêmaco Borba (PR), interior do Paraná, construindo o maior complexo 
industrial papeleiro da América Latina. 

 
Correia Pinto: Maior fábrica de papel para sacos da América Latina 

A unidade de Correia Pinto, instalada em junho de 1969, é a maior fábrica de papel 
para sacos industriais da América Latina. A partir de 2012 recebeu uma nova máquina 
de papel, que permitiu à empresa atingir a capacidade de 80 mil toneladas ao ano. 

 
Otacílio Costa: Maior fábrica de papel kraftliner da América do Sul 

Em operação desde 1955, a unidade Klabin de Otacílio Costa se tornou a maior fábrica 
de papel kraftliner da América do Sul e segunda maior unidade da Klabin. Atualmente 
produz papéis para embalagens, com capacidade de 350 mil toneladas por ano. As 

unidades de Otacílio Costa e Correia Pinto produzem papel kraftliner e sackraft para 
abastecer o mercado interno e externo de caixa e sacos. 

 
São 18 unidades no Brasil e na Argentina 
Ao todo, a Klabin contabiliza 18 unidades fabris, sendo 17 no Brasil, e no exterior uma 

na Argentina, a Unidade Pilar, em Buenos Aires. As fábricas brasileiras estão 
localizadas em Angatuba (SP), Betim (MG), Feira de Santana (BA), Goiana (PE), Itajaí, 

Jundiaí (SP), Manaus (AM), Telêmaco Borba (PR), Piracicaba (SP), Ortigueira (PR), Rio 
Negro (PR), São Leopoldo (RS), Lages, Correia Pinto e Otacílio Costa, além de unidades 
florestais nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Possui escritórios 

comerciais em oito Estados brasileiros, uma filial nos Estados Unidos (EUA), um 
escritório na Áustria, além de representantes e agentes comerciais em vários países. 

 
R$ 884 milhões de lucratividade, recorde histórico 
De acordo com o último resultado, divulgado em julho de 2018 (o balanço financeiro 

é divulgado trimestralmente), a Klabin registrou o 28º trimestre consecutivo de 
crescimento em seus resultados financeiros. 

 
A companhia atingiu recorde histórico no Ebitda ajustado (lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização), de R$ 884 milhões no segundo trimestre de 

2018, o que representa crescimento de 49% comparado ao mesmo período de 2017. 
 

Líder brasileira 
A Klabin é líder brasileira no segmento de sacos industriais, a partir da conversão do 
papel sackraft. Os sacos industriais são fabricados 100% a partir de fibras longas 

(oriundas de pinus), que combinam resistência, porosidade, alongamento e tração, 
características exigidas pelo mercado. Atende segmentos como a construção civil, 

alimentos, produtos químicos, agronegócio, entre outros. 
 

“E trabalha junto aos clientes para desenvolver embalagens cada vez mais seguras, 
eficientes, com impressões sofisticadas e focadas nas necessidades dos clientes. 
Nossos sacos, assim como os demais produtos oferecidos pela Klabin, são recicláveis 

e provenientes de fontes renováveis e biodegradáveis”, justifica Douglas Dalmasi. 
 

A Klabin é hoje a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, líder na produção 
de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos 
industriais, além de comercializar madeira em toras. É a única do país a fornecer, 

simultaneamente, ao mercado, celulose de fibra curta (eucalipto), celulose de fibra 
longa (pinus) e celulose fluff. 

 
Cesar, colaborador há 31 anos 
O operador Cesar Santos Rodrigues irá comemorar 32 anos de Klabin em 2019, iniciou 

sua jornada em 12 de janeiro de 1987. Já ouvia informações positivas mesmo antes 
de entrar. “Quando passei para o quadro de colaboradores me senti muito feliz. Não 



falo só sobre questões financeiras, e sim pela qualidade de vida que a empresa me 
proporciona, além dos benefícios à minha família. Ressalto a motivação para o 
crescimento profissional e pessoal.” 

 
Ele é casado e tem dois filhos – Jéssica, 24 anos, concluinte de arquitetura, e Cesar 

Augusto, 22, concluiu o curso de automação. “Em Lages, posso dizer que é uma das 
melhores empresas para se trabalhar, da qual tenho orgulho. Converso com meus 

filhos sobre o futuro profissional deles e a importância de trabalhar em uma empresa 
como a Klabin, principalmente pelas oportunidades que a companhia oferece. Além de 
amigos, tenho sobrinhos que trabalham em áreas diferentes da empresa.” 

 
“meu objetivo atual é preparar meus filhos para o futuro. Eu já tenho uma condição 

financeira estabelecida e busco a cada dia melhorar e procurar por novos desafios, 
dentro da própria Klabin.” As inovações buscadas e estudadas pela empresa para 
implantação no cotidiano dos colaboradores servem como motivação. “Eu destacaria, 

ainda, a segurança. Temos enorme potencial para o sucesso e estamos sempre atrás 
de novos horizontes.” 

 
Aproximação com a comunidade 
Diversos projetos voltados à comunidade são mantidos pela Klabin nas cidades no 

entorno de suas unidades, como o Crescer Lendo, voltado à educação, que tem como 
objetivo melhorar o contato das crianças com os livros e ajudar a concretizar o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). 
 
Outros exemplos são parcerias na área de educação com o projeto Recicla, o programa 

Caiubi, que tem como missão disseminar conceitos de consciência ecológica entre 
educadores, com o intuito de multiplicarem este conhecimento aos seus alunos e 

comunidade em que atuam, e o Matas Legais, de orientação de proprietários rurais 
para o uso sustentável de suas terras e conservação do meio ambiente. 
 

Explorar, mas preservar para as gerações futuras 
A preservação da biodiversidade é assunto recorrente na Klabin e faz parte de sua 

rotina diretamente. A empresa desenvolve um trabalho para preservar a 
biodiversidade de suas florestas, abrangendo a identificação de espécies de fauna e 
flora. 

 
Exemplo disto é o Complexo Serra da Farofa, localizada em Santa Catarina, uma 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual (RPPNE) da Klabin que possui mais 
de quatro mil hectares de matas nativas destinadas exclusivamente a estudos 
científicos, proteção ambiental e preservação dos recursos hídricos, contribuindo para 

a conservação da biodiversidade no bioma Mata Atlântica. 
 

O Complexo Serra da Farofa é a maior RPPN da Klabin. Os trabalhos realizados nas 
áreas desta unidade de conservação já identificaram quase 600 espécies de flora e 75 

espécies de fauna. “Mantemos, também, projetos voltados à educação ambiental. O 
projeto Caiubi tem o objetivo de disseminar conceitos de consciência ecológica entre 
professores e estudantes de diversas escolas da região do Planalto Serrano. Desde sua 

criação, em 2007, o programa já beneficiou mais de 159 mil estudantes e 1.242 
professores de 442 escolas”, observa o diretor de Embalagem, Douglas Dalmasi. 

 
Já o Matas Legais, realizado em parceria com a Associação de Preservação do Meio 
Ambiente e da Vida (Apremavi), orienta, conscientiza e apoia os proprietários de 

pequenas e médias propriedades rurais para uso sustentável de suas terras e 
conservação do meio ambiente. 

 
Referência mundial em manejo florestal 
“A Klabin pratica o manejo ambientalmente correto, socialmente justo e 

economicamente viável das florestas. As árvores são nossa maior matéria-prima”, 
lembra. Motivo este pelo qual a empresa é referência mundial em manejo de florestas, 



mantendo 214 mil hectares de florestas nativas preservadas, além de 229 mil hectares 
de florestas plantadas de pinus e eucalipto. 
 

As florestas são plantadas entremeadas por vastas áreas de matas nativas 
preservadas, em modelo de mosaico, a marca da empresa. Esta mescla permite a 

proteção de corredores de biodiversidade, com uma rica fauna em seu habitat natural, 
prática que teve origem na década de 1960. O emprego das práticas ambientalmente 

corretas utilizadas pela empresa em seu manejo florestal, assim como o manejo da 
paisagem, propiciam o aproveitamento do potencial de produção das florestas e a 
proteção dos recursos naturais. 

 

Siderúrgica brasileira CSN planeja alta de 27,5% no preço do aço para 
montadoras 

14/11/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 13-11-2018) 
 

A siderúrgica brasileira Companhia Siderurgica Nacional (CSN) disse nesta 
quinta-feira que está negociando um aumento de 27,5% no preço do aço para 

as montadoras domésticas no ano que vem. 
 

A medida marca a segunda vez que uma produtora de aço brasileira tenta se fortalecer 
com a indústria automobilística, que está se recuperando de uma recessão profunda, 

enquanto a indústria siderúrgica está experimentando um boom devido aos preços 
internacionais mais altos. 

 
No mês passado, a Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais SA disse que estava 
procurando aumentar os preços do aço para automóveis em mais de 20%. 

 
A CSN não divulgou com quais montadoras estava negociando, mas a empresa é 

fornecedora significativa para a unidade brasileira da General Motors Co. 
 
O Brasil, até a recente recessão, foi um dos cinco principais países produtores de 

automóveis do mundo, mas ainda é de longe o maior produtor da região e abriga 
fábricas para a maioria das maiores empresas automobilísticas do mundo. 

 
A indústria registrou um pico recente, com o mês de outubro sendo o melhor mês para 
produção e vendas desde 2014, apesar da queda nas exportações devido a uma 

recessão na vizinha Argentina. 
 

O grupo industrial Anfavea disse que o mercado de automóveis do Brasil crescerá 
13,7% em 2018 e espera um crescimento de dois dígitos em 2019. 
 

Na quinta-feira, o Congresso brasileiro aprovou um plano de incentivo há muito 
aguardado para as montadoras conhecidas como Rota 2030, que dará incentivos 

fiscais para fábricas na região Nordeste, bem como para o desenvolvimento de carros 
movidos a etanol, puxados pela forte produção brasileira de cana-de-açúcar. 
 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17371-siderurgica-brasileira-csn-planeja-alta-de-275-no-preco-do-aco-para-montadoras
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17371-siderurgica-brasileira-csn-planeja-alta-de-275-no-preco-do-aco-para-montadoras

