
 

 

22 DE NOVEMBRO DE 2018 

Quinta-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI -  COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - Nº 

36. ANO XIV. 22 DE NOVEMBRO DE 2018 

 INDICADORES INDUSTRIAIS 

 BRASIL E CHILE ASSINAM ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO 

 FUTURO DO BRASIL DE 2019 A 2022 DEPENDE DE TAREFAS INADIÁVEIS 

 SETOR PRODUTIVO ENTREGA CARTA À EQUIPE DE TRANSIÇÃO COM IMPACTOS 

DO TABELAMENTO DO FRETE PARA A ECONOMIA 

 SECRETÁRIO VÊ FUSÃO DE PASTAS COMO SENHA PARA MAIOR ABERTURA 

COMERCIAL 

 PRODUÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS TEM RETOMADA DE CRESCIMENTO EM 

2018 

 REFORMA DO IR DEVE INCLUIR MUDANÇAS NA BASE DE CÁLCULO, DIZ RACHID 

 REFORMA DO IR E REFORMA DO PIS/COFINS 

 NA ONDA DA POPULARIDADE MILITAR, FIESP EXALTA FORÇAS ARMADAS 

 RELATOR DA REFORMA TRIBUTÁRIA SE REÚNE COM BOLSONARO E PAULO 

GUEDES 

 TRABALHO INTERMITENTE GERA 4.844 NOVAS VAGAS EM OUTUBRO 

 SALDO LÍQUIDO DE EMPREGO FORMAL FOI POSITIVO EM 57.733 VAGAS EM 

OUTUBRO 

 ECONOMIA BRASILEIRA CRESCE 1% NO TERCEIRO TRIMESTRE, DIZ FGV 

 ESPECIALISTAS FRANCESES APONTAM 'GOLPE' DA NISSAN CONTRA CARLOS 

GHOSN 

 CONSELHO DA NISSAN SE REÚNE PARA ENCERRAR DUAS DÉCADAS DE 

LIDERANÇA DE GHOSN 

 ARTIGO: O QUE BOLSONARO DIRÁ AOS POBRES? 

 VENDA DIRETA DE COMBUSTÍVEL VOLTA A SER DEBATIDA PELO SETOR 
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 PETROBRAS MANTÉM PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NAS REFINARIAS EM R$ 

1,5556 NA SEXTA 

 VOLVO ASSINA ACORDO HISTÓRICO COM MINERADORA NORUEGUESA 

 NISSAN E ENEL X VÃO DESENVOLVER SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELÉTRICA 

 LOGIGO AMPLIA BASE DE CLIENTES NO BRASIL 

 VENDAS DE IMPLEMENTOS TÊM RITMOS DIFERENTES ENTRE LEVES E PESADOS 

 COM BALANÇO NO AZUL, PEUGEOT QUER AGORA CRESCER NO BRASIL 

 MERCEDES VENDEU MAIS DE 600 ÔNIBUS PARA FRETAMENTO EM 2018 

 NEO RODAS INVESTE R$ 20 MI EM PLANTA DE PINTURA AUTOMÁTICA 

 GRUPO VOLKSWAGEN ANUNCIA € 44 BI EM NOVAS TECNOLOGIAS 

 VENDA DE CARROCERIAS CRESCE 53% NESTE ANO 

 COOPER STANDARD INAUGURA FÁBRICA EM SÃO BENTO DO SUL, SC 

 MONITOR DO PIB APONTA ALTA DE 0,4% EM SETEMBRO ANTE AGOSTO, 

REVELA FGV 

 ENTRADA DE DÓLAR SUPERA SAÍDA EM US$ 17,223 BI NO ANO ATÉ 16 DE 

NOVEMBRO, DIZ BC 

 QUANTO MAIS RÁPIDO APROVAR REFORMAS MAIOR É A DIVISÃO DOS 

RECURSOS, DIZ GUEDES 
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Novos Projetos de Lei -  Coordenação de Relações Governamentais - nº 36. 
Ano XIV. 22 de novembro de 2018 

22/11/2018 – Fonte: FIEP 

 
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa 

do Estado. Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI. 
 
ÍNDICE 

 
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 

CÂMBIO 

EM 22/11/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,817 3,818 

Euro 4,353 4,354 
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MEIO AMBIENTE 
 

Proibição de produção e plantio da espécie Spathodea Campanulata 
PL 515/2018 de autoria do Dep. Rasca Rodrigues (PODE) 

 
 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
 
Altera a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa 

PDL 02/2018 de autoria Comissão Executiva da Assembleia Legislativa 
 

Altera a Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2019 sobre os repasses ao Poder 
Legislativo 
PL 530/2018 de autoria do Deputado Plauto Miró (DEM) 

 
Proibição de cobrança de terceiros em faturas de prestadores de serviço público 

PL 529/2018 de autoria do Deputado Schiavinato (PP) 
 

Indicadores Industriais 

22/11/2018 – Fonte: CNI 
 

Setembro é negativo para indústria 
Os dados dos Indicadores Industriais de setembro mostram queda da atividade 
industrial. Faturamento, horas trabalhadas na produção, emprego e utilização da 

capacidade instalada recuaram na passagem de agosto para setembro, após o ajuste 
sazonal. 

Setembro/2018 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Brasil e Chile assinam acordo de livre comércio 

22/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 21-11-2018) 

 

 
Iniciativa expande e moderniza acordo atual. Novo instrumento abrange diversos 
temas não tarifários, como facilitação de comércio, comércio eletrônico, serviços e a 
eliminação de cobrança de roaming internacional para dados e telefonia móvel 

 
Os ministros Marcos Jorge (MDIC) e Aloysio Nunes (MRE), pelo lado brasileiro, e o 

chanceler Roberto Ampuero (MRE), pelo lado chileno, assinaram, hoje, em Santiago, 
acordo amplo de livre comércio (ALC), que expande, atualiza e moderniza acordo 

https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/0f/08/0f083d6a-a19f-4104-abd1-155d4a7dc9ff/indicadoresindustriais_setembro2018.pdf
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3695-brasil-e-chile-assinam-acordo-de-livre-comercio


comercial prévio, de 1996, responsável por eliminar tarifas de importação no 
intercâmbio bilateral de bens.  
 

Com o novo acordo, os dois países assumem compromissos em 24 áreas não tarifárias, 
que vão desde a facilitação de comércio e o comércio eletrônico à eliminação de 

cobrança de roaming internacional para dados e telefonia móvel. A cerimônia de 
assinatura do acordo foi acompanhada pelos presidentes Michel Temer e Miguel 

Juan Sebastián Piñera. 
 
O acordo prevê, ainda, temas como serviços, barreiras não tarifárias, boas práticas 

regulatórias, propriedade intelectual, incentivo à maior participação de micro, 
pequenas e médias empresas, comércio e meio ambiente, dentre outros. O ALC 

também incorpora os acordos bilaterais já assinados entre Brasil e Chile sobre compras 
públicas e investimentos no setor financeiro (2018) e o Acordo de Cooperação e 
Facilitação de Investimentos (2015). 

 
Na avaliação do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, o 

novo acordo foi inspirado no que há de mais moderno em termos de negociações 
comerciais.  
 

“Passados mais de vinte anos desde a assinatura do acordo de 1996, que eliminou as 
barreiras tarifárias nos fluxos entre Brasil e Chile, constatamos a necessidade de 

aprofundar a redução de entraves não tarifários e de refletir novas dimensões do 
comércio internacional”, disse. Para o ministro, como resultado dessa negociação, não 
apenas o comércio de bens e serviços serão alavancados, mas os investimentos 

recíprocos e o fluxo de turistas.  
 

O ministro ressalta que o acordo apresenta aspectos inovadores. “Será a primeira vez 
que o Brasil, em acordos bilaterais, se compromete com temas como comércio 
eletrônico, boas práticas regulatórias, cadeias regionais e globais de valor, além de 

comércio e gênero, meio ambiente e assuntos trabalhistas”, explica. 
 

Para o secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, “o novo acordo cria regras de 
última geração que contribuirão para ampliar e estimular o comércio e os 
investimentos bilaterais, aumentando o acesso para exportações brasileiras de bens e 

de serviços”. Segundo Abrão Neto, as negociações com o Chile se inserem na 
estratégia de incrementar a participação brasileira no comércio internacional, por meio 

de acordo comerciais abrangentes e modernos. “Esse acordo servirá como referência 
para diversas negociações das quais o Brasil participa ou venha a participar”, disse. 
 

Na prática 
Facilitação de comércio – o acordo promove a facilitação de comércio, com o 

objetivo de conferir maior celeridade e reduzir custos nas operações de exportação e 
importação em âmbito bilateral.  

 
Os dois países se comprometeram a buscar a interoperabilidade de seus portais únicos 
de comércio exterior, o intercâmbio de documentos eletrônicos, como certificados de 

origem digital, e o reconhecimento mútuo dos Operadores Econômicos Autorizados. 
Apenas a adoção dos certificados de origem digital deverá colaborar para a diminuição 

de 35% dos custos de tramitação e redução dos prazos médios de emissão desse tipo 
de documento para 30 minutos. 
 

Telecomunicações – destaca-se o compromisso de eliminação da cobrança de 
roaming internacional para telefonia móvel e transmissão de dados entre os dois 

países, no prazo de um ano a partir da entrada em vigor do Acordo, o que estimulará 
o comércio digital, prestação de serviços e o turismo. 
 

Redução de barreiras não tarifárias – o acordo busca identificar, prevenir e 
eliminar barreiras não tarifárias. São estabelecidos mecanismos para maior 



transparência e promoção da cooperação bilateral na área regulatória. Também são 
adotadas iniciativas de incentivo ao acesso recíproco aos mercados, como o 
compromisso de identificar setores com interesse no aprofundamento da 

convergência, harmonização ou reconhecimento de exigências técnicas.  
 

Outro exemplo são procedimentos para dar celeridade e eficácia no tratamento de 
barreiras técnicas e instrumentos que facilitam a aceitação dos resultados de avaliação 

da conformidade realizados no território da outra parte. O acordo encoraja, ainda, 
análises de impacto regulatório (especialmente sobre micro, pequenas e médias 
empresas), o que propiciará maior previsibilidade, segurança jurídica e melhor 

ambiente no comércio bilateral. 
 

Propriedade Intelectual (indicações geográficas) – o Chile reconhece e protege 
a cachaça como uma indicação geográfica procedente do Brasil. Por sua vez, o Brasil 
reconhece e protege o pisco chileno como indicação geográfica. 

 
Comércio Eletrônico – pela primeira vez, o Brasil conclui acordo internacional sobre 

o tema. Merecem destaque os compromissos de não cobrança de direitos aduaneiros 
sobre transmissões eletrônicas entre pessoas de ambos os países, disciplinas 
relacionadas à proteção ao consumidor no comércio eletrônico, à livre transferência 

de informação e à não exigência de localização de servidores de pessoas da outra 
Parte em território nacional. Assim, estimula-se as atividades desse segmento, sem 

prescindir da proteção de direitos e de dados dos consumidores nas compras online.  
   
ACE-35 

O comércio de bens entre Brasil e Chile é amparado pelo Acordo de Complementação 
Econômica (ACE 35), firmado entre o Mercosul e o Chile, em 1996, na esfera da 

Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). O ACE-35 removeu totalmente as 
tarifas de importação no comércio de bens entre os dois países desde 2014. 
 

O Chile possui uma economia dinâmica, com a maior renda per capta da América do 
Sul: US$ 25 mil pela paridade do poder de compra. É o terceiro maior importador do 

continente sul-americano, tendo comprado US$ 65 bilhões em 2017. A importação 
chilena é principalmente composta por bens manufaturados, cerca de 75%, em 2017.  
 

Segundo o FMI, as projeções de crescimento do PIB chileno indicam dinamismo para 
este e os próximos anos, com aumento estimado de 4% em 2018, de 3,4% em 2019 

e cerca de 3% ao ano até 2023. 
 
O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Em 2017, 

o fluxo bilateral somou US$ 8,5 bilhões – valor 22% maior que em 2016. 
 

Em 2018, até outubro, as exportações brasileiras para o Chile somaram US$ 4,2 
bilhões, o que representou um crescimento de cerca de 25% na comparação com o 

mesmo período do ano passado. Já as importações brasileiras de produtos vindos do 
Chile foram de US$ 2,9 bilhões, com aumento de 0,8%. O fluxo comercial, no período, 
foi de US$ 8,1 bilhões, um incremento de 15% em relação a janeiro-outubro de 2017. 

 

Futuro do Brasil de 2019 a 2022 depende de tarefas inadiáveis 

22/11/2018 – Fonte: CNI 
 
Futuro do Brasil de 2019 a 2022 depende de tarefas inadiáveis 
 

Parlamentares e governantes eleitos precisarão demonstrar liderança, ação e 
capacidade de negociação para realizar as reformas necessárias. Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) apresenta prioridades para o próximo governo  
 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/futuro-do-brasil-de-2019-a-2022-depende-de-tarefas-inadiaveis/


 
Presidente eleito deve liderar programa de corte de gastos, gestões de recursos e de 

desperdícios  
 
Combater o multibilionário déficit nas contas públicas, aumentar a competitividade da 

economia e negociar a formação de consensos no Congresso Nacional: esse é o tripé 
de tarefas essenciais para o Brasil voltar a crescer.  

 
Para isso, os vencedores das eleições de 2018, sejam eles parlamentares, 
governadores ou o próprio presidente da República, terão uma árdua missão a partir 

de janeiro de 2019. 
 

Eles precisarão demonstrar liderança, ação e capacidade de negociação para realizar 
as reformas necessárias. A falta de nitidez em relação a direitos e deveres das 
empresas, além das constantes alterações em leis e marcos regulatórios, mina a 

competitividade da economia, o que causa prejuízos às empresas, aos trabalhadores 
e à nação como um todo.  

 
Num panorama de incerteza quanto à estabilidade dos negócios e à validade de 
contratos, investimentos são cancelados; projetos, engavetados; vagas de trabalho 

deixam de ser criadas; e a retomada do desenvolvimento econômico e social não para 
de ser adiada. 

“Mas o Brasil carece de determinação, senso de urgência e perseverança de seus 
governantes, de modo a retomar o caminho do crescimento”, Robson Braga de 
Andrade.  

 
Foi pensando assim que o setor industrial brasileiro se mobilizou para apresentar uma 

agenda para o período que se inicia em 2019 e vai até o fim do próximo mandato 
presidencial, em 2022. São propostas factíveis para 43 diferentes áreas, como 

tributação, inovação, infraestrutura e educação. Se colocadas em prática, poderão 
encerrar o flagelo representado por mais de 12 milhões de desempregados. 
 

“O presidente eleito precisará de coragem e espírito público para tomar medidas macro 
e microeconômicas que possam soar, à primeira vista, impopulares ou desfavoráveis 

a projetos de poder mais imediatos de seu grupo político”, afirma Robson Braga de 
Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
 

A CNI apresenta sugestões para os governantes desde as eleições de 1994. As 
propostas deste ano foram elaboradas com base no Mapa Estratégico da Indústria 

2018-2022, que aponta caminhos para o Brasil se tornar uma economia mais 
produtiva, inovadora e integrada ao mercado mundial.  
 

TETO DE GASTOS - Para a CNI, é impensável revogar medidas de controle do 
orçamento da União, como a emenda constitucional que, há dois anos, criou o teto 

para os gastos públicos obrigatórios, ao estabelecer que eles não podem ultrapassar 
a inflação.  
 

A medida é essencial para o Estado voltar a caber em seu próprio orçamento, o que é 
um requisito básico para uma boa administração.  

 
O controle permanente sobre as despesas vai neutralizar o principal foco de pressão 
sobre a inflação e a taxa de juros, na medida em que vai contribuir para afastar a 

tentação dos governos de elevar tributos para cobrir despesas, até porque oito em 
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cada dez brasileiros acreditam que o governo já arrecada muito e não precisa 
aumentar os impostos para melhorar a qualidade dos serviços públicos. 
 

REFORMA TRABALHISTA -  Por mais importante que tenha sido historicamente, a 
antiga Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), publicada em 1943, estava 

desalinhada com as formas modernas de trabalhar e produzir, segundo a CNI.  
 

Além de contribuir para a melhora do ambiente de negócios, para a redução do conflito 
trabalhista e para a atração de investimentos, a reforma preservou intacto o conjunto 
de direitos constitucionais dos trabalhadores do país. 

 
Ela também propicia segurança para que empresas e empregados negociem rotinas e 

condições de trabalho mais flexíveis. É essencial que esses avanços não sejam 
frustrados ou revogados.  
 

“Alguns temas precisavam, efetivamente, de regulação legal, como o teletrabalho, 
parâmetros legais à negociação coletiva, regra específica a respeito da terceirização, 

entre tantos outros”, afirma o advogado Fernando Hugo Rabello Miranda, doutor e 
mestre em direito do trabalho pela Universidade de São Paulo. “Nesse sentido, a 
regulamentação traz um avanço, porque apresenta à sociedade os critérios a serem 

seguidos, gerando mais segurança jurídica ao país”, diz. 
 

 
 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA - Um possível colapso do sistema previdenciário pode 
causar uma grave crise social. Em 2016, havia 52,1 milhões de brasileiros contribuindo 
para a Previdência e 33,2 milhões de aposentados.  

 
Em 2050, serão menos contribuintes, 43,9 milhões, para perto do dobro de 

aposentados: 61 milhões. Esses números alarmantes são consequência direta de dois 
fenômenos demográficos: o envelhecimento da população e a redução da taxa de 
fecundidade. 

 
Diante desse cenário tão difícil quanto previsível, diferentes presidentes tentaram 

aprovar reformas e não conseguiram. A CNI considera essencial que o presidente eleito 
dedique todo o esforço necessário para alcançar essa realização. Afinal, os gastos com 



a Previdência representam uma ameaça para a estabilidade da economia brasileira. 
Neste momento, o rombo do sistema já dificulta os investimentos em outras áreas 
estratégicas para o Brasil.  

 
A indústria nacional considera que uma reforma eficaz da Previdência precisa, 

necessariamente, eliminar distorções – para isso, é fundamental fixar regras iguais 
para todas as categorias de trabalhadores, públicos ou privados, e também adotar 

idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição.  
 
“O Brasil gasta com Previdência, aproximadamente, o mesmo percentual do PIB 

(Produto Interno Bruto) de países desenvolvidos, cuja proporção de idosos é o triplo 
da nossa”, afirma Fabio Giambiagi, economista-chefe do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Um governo que não jogue todo o 
peso do seu capital político na empreitada evidentemente não conseguirá nada”, 
explica. 

 
DISCIPLINA FISCAL -  A reestruturação da Previdência é primordial para se 

alcançarem o ajuste fiscal e a redução da dívida pública, mas precisa ser acompanhada 
de uma mudança de atitude.  
 

Por isso, desde o primeiro dia do mandato, o presidente eleito deve liderar um 
programa permanente de corte de gastos, eficiência na gestão dos recursos e ataque 

aos desperdícios. Esse programa é urgente: tanto o setor produtivo quanto os 
trabalhadores não podem mais estar sujeitos a aumentos de impostos por um Estado 
que oferece infraestrutura e serviços públicos ineficientes, apesar de se apropriar de 

mais de 33% do PIB brasileiro na forma de tributos. 
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SEGURANÇA JURÍDICA -  Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT) revela que a quantidade de normas editadas no 
Brasil aumentou de 3,3 milhões, em 2003, para 5,7 milhões em 2017 – um acréscimo 

de 73%. E essa é uma das principais preocupações do setor produtivo nacional. “Por 
causa da instabilidade de regras e das mudanças nos entendimentos da Justiça, 

projetos empresariais têm sido cancelados”, afirma Robson Braga de Andrade. 
 

A falta de clareza e as mudanças constantes nas leis e nas normas muitas vezes criam 
regras contraditórias, aumentam os custos com processos na Justiça, com litigância e 
com provisões para lidar com as incertezas no ambiente de negócios. Com isso, vagas 

de trabalho deixam de ser criadas e a retomada do desenvolvimento econômico e 
social continua a ser adiada. 

 
 “Precisamos trabalhar a simplificação da vida de quem investe, trabalha e produz no 
Brasil. O país gasta uma enormidade só em burocracia. É o campeão na quantidade 

de aparato burocrático para tratar de impostos, obrigações e contribuições”, afirma 
Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção.  
 
Além disso, o atual modelo de gestão do Estado não produz as transformações 

necessárias para o avanço da competitividade. “A governança dos empreendimentos, 
especialmente na infraestrutura, sofre efeitos perversos. Deixa-se de criar empregos”, 

diz Robson Braga de Andrade. E completa: “O desafio dos próximos governantes é 
aperfeiçoar os arcabouços institucionais e criar mecanismos de coordenação e 
alinhamento de estratégias para favorecer o empreendedorismo e a atração de 

investimentos”. 
 

Setor produtivo entrega carta à equipe de transição com impactos do 

tabelamento do frete para a economia 

22/11/2018 – Fonte: CNI 

 
Assinado por 72 entidades da indústria e da agroindústria, documento foi entregue à 

futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apontando consequências da medida 
sobre a produção e a população  
 

 
 
A carta destaca que o tabelamento do frete representou aumento de 100% no custo 
de transporte para o setor produtivo  

 
O setor produtivo brasileiro encaminhou, nesta quarta-feira (21), em Brasília, uma 

carta aberta ao presidente eleito Jair Bolsonaro e à equipe de transição na qual chama 
atenção para os desarranjos na economia e consequências para a população 
decorrentes da criação da tabela de preços mínimos para o frete rodoviário.  

 
Assinado por 72 entidades da indústria e da agroindústria, o documento foi entregue 

à futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por representantes do Movimento 
Frete Sem Tabela.  
 

A carta destaca que o tabelamento do frete representou aumento de 100% no custo 
de transporte para o setor produtivo, com impactos no custo de produção das 
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empresas, desestímulo a novos investimentos e inflação nos alimentos para a 
população.  
 

“É sempre bom não haver tabelamento, pois ele atrapalha a competitividade da 
economia ao aumentar a burocracia e os custos de produtos brasileiros para os 

mercados domésticos e internacionais”, diz o documento.  
 

As entidades também lembram que a medida é fonte de grave insegurança jurídica e 
desrespeita princípios fundamentais da Constituição, sendo alvo de mais de 60 
questionamentos judiciais e alvo de ações diretas de inconstitucionalidade movidas no 

Supremo Tribunal Federal, uma delas de autoria da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).  

 
O grupo também ressalta o “questionável processo de regulação proposta pela Agência 
Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), que não respeitou prazos e passará a multar 

empresas antes mesmo de definir regras que devem ser obedecidas sobre a tabela de 
fretes”.  

 
Para as associações setoriais, federações da indústria e da agricultura e sindicatos que 
assinam a carta, o crescimento da economia, a geração de empregos e o aumento das 

exportações passam pela correção da “equivocada decisão” e do “gravíssimo equívoco” 
de se tabelar o frete. 

 

Secretário vê fusão de pastas como senha para maior abertura comercial 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 21-11-2018) 

 
O titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) do governo de Michel Temer, 

Hussein Kalout, disse nesta quarta-feira, 21, que a fusão de pastas no superministério 
da Economia pode ser “a senha” para uma maior abertura comercial do Brasil. Ele 
reforçou críticas recentes do futuro ministro Paulo Guedes sobre o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).  
 

“O MIDC, nos últimos anos, acabou sendo capturado por alguns setores”, disse, 
criticando o que chamou de “gambiarras de distorção comercial”. “São criadas com 
objetivos de retardar o processo de abertura comercial”, completou.  

 
Segundo o secretário, segmentos industriais passaram a pressionar pelo retardamento 

do processo de abertura, após a SAE divulgar estudos sobre tais propostas. 
“Determinados setores não estão só fechados. Eles têm o monopólio”, resumiu.  
 

Kalout disso ter defendido, para a nova equipe, a redução para 4% das tarifas de 
importação de bens de capital e bens de informática, que hoje estão em 12%. 

“Estamos tributando tecnologias que nem produzimos. Isso impacta nosso salto 
tecnológico”, disse, qualificando a proposta de meramente “administrativa”. 

 

Produção de implantes dentários tem retomada de crescimento em 2018 

22/11/2018 – Fonte: DCI (publicado em 21-11-2018) 

 
Após dois anos abaixo da média, mercado apresenta melhora, puxado pelo consumo 

e empresas do setor investem para aumentar capacidade e atender demanda interna 
e de exportações 
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Máquina da SIN Implantes: empresa investiu para passar a produzir total de 1,5 
milhão de peças por ano  

 
A indústria de equipamentos e artigos odontológicos estima crescimento de 6,7% em 

2018, após passar dificuldades nos últimos dois anos. Para empresas do setor, melhora 
se deve ao consumo que ficou represado na crise e ao câmbio favorável às 

exportações. 
 
“O ano de 2018 surpreendeu positivamente, com boa movimentação nos consultórios, 

que sempre impacta nas vendas. O ano de 2017 foi mais difícil e ocasionou uma busca 
que estava represada. Saúde bucal não é priorizada da mesma forma que remédios”, 

conta a gerente global de marketing da SIN Implantes, Thaisa Passos.  
 
De acordo com estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e 

Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo), o valor 
da produção industrial de instrumentos e materiais para uso médico, odontológico e 

de artigos ópticos deve ter incremento em relação a 2017. “O ano passado foi o pior 
do setor, algumas empresas até saíram do mercado”, aponta Thaisa. 
 

Ela conta que além da melhora do mercado interno, houve crescimento nas 
exportações. “O sul da Europa é um mercado forte para as exportações brasileiras: 

Espanha, Itália e França. Por esses fatores, realizamos investimentos de R$ 20 milhões 
de reais para aumentar nossa capacidade de produção, que passou de 900 mil para 
1,5 milhão implantes por ano.”  

 
A expectativa é de que a empresa tenha crescimento de até 3 dígitos em 2018. 

“Também esperados um 2019 positivo, mas ainda estamos conservadores. Não 
sabemos ainda exatamente qual será o cenário”, avalia Thaisa. 
 

O CEO da Implacil De Bortoli, Aluizío Canto, destaca o enorme potencial do mercado 
de implantes dentários. “O número total estimado de pessoas que precisam de algum 

tipo de prótese no Brasil é de 50 milhões. Em 2017 esse mercado movimentou 1 
milhão de pacientes. Existe demanda.”  
 

De acordo com o executivo, de 2011 até hoje, o faturamento cresceu 3,5 vezes e 
deverá ultrapassar os R$ 45 milhões em 2018. “Nós temos investidos cerca de R$ 20 

milhões nos últimos três anos, na expansão da produção e contratação de 
profissionais, o que permitiu esse crescimento.”  
 

A previsão é de que 95% do volume produzido seja destinado para o mercado interno 
e o restante para o exterior. “Especialmente para Itália, Espanha, Colômbia, Uruguai, 

Chile e Peru”, destaca.  
 

Câmbio  
O gerente de comércio exterior da Angelus, Sidarta Cypriano, conta que, embora a 
valorização cambial do dólar atrapalhe o processo de importação de matéria-prima, 

ajuda na exportação. “Acaba nos mantendo competitivos. Um câmbio baixo demais 
prejudica a competitividade de produtos brasileiros no mercado global.” 

 
O gerente de marketing da Alliage, Francisco Rehder, avalia que o efeito cambial foi 
positivo nas receitas em real. “A grande barreira que limita o crescimento do mercado 

interno continua sendo a falta de disponibilidade de crédito e a alta taxa de juros. ”  
 

O presidente da Abimo, Franco Pallamolla, destaca que os impactos da variação 
cambial na competitividade da indústria brasileira. “Entre janeiro de 2013 e abril de 
2018, a taxa de câmbio variou quase 73%. A moeda americana saiu de algo próximo 

a R$ 2 por US$ 1, para chegar a cerca de R$ 3,45. Isso altera os custos de produção 
e a atratividade de produtos importados em relação aos feitos no Brasil.”  



O dirigente afirma que o setor observa com otimismo moderado o ano de 2019. “O 
que se apresenta até o momento é uma expectativa de nova política e estamos 
aguardando as ações do novo governo. Continuaremos com o trabalho, que sempre 

se estabeleceu de forma ativa e ética, independentemente do governo instalado”, diz 
Pallamolla. 

 

Reforma do IR deve incluir mudanças na base de cálculo, diz Rachid 

22/11/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse que o grupo de estudos 

responsável por elaborar o projeto de reforma do Imposto de Renda (IR) planeja 
simplificar a base de cálculo dos tributos cobrados sobre o lucro das empresas.  

 
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse na quarta-feira (21/11) que o 
grupo de estudos responsável por elaborar o projeto de reforma do Imposto de Renda 

(IR) planeja simplificar a base de cálculo dos tributos cobrados sobre o lucro das 
empresas, além de reduzir as alíquotas. A carga tributária sobre as empresas 

compreende o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) . 
 

Somando as alíquotas de IRPJ e CSLL, as empresas pagam cerca de 34% em impostos 
sobre o lucro no Brasil. Nos Estados Unidos, a carga tributária das pessoas jurídicas 

foi reduzida para 21%.  
 
A taxa é mais próxima da média observada nos países membros da Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 21,94%. A ideia da Fazenda 
é aproximar o percentual brasileiro ao patamar internacional. 

 
“Precisamos fazer essa alteração [na alíquota] e, ao mesmo tempo, já prevemos 
controvérsias na base de cálculo. Uma mudança tem que ser feita para que melhore”, 

disse em evento em comemoração dos 50 anos da Receita Federal. O seminário “A 
Administração Tributária e Aduaneira: Novos Rumos e Desafios” ocorreu nesta quarta-

feira (21/11) no auditório Wladimir Murtinho, no Itamaraty. 
 
Rachid explicou que, com a legislação atual, as empresas acrescentam em média cem 

rubricas à contabilidade para calcular a base tributável do IRPJ e da CSLL a partir do 
lucro líquido do exercício. “É um volume muito grande, não é correto e gera 

complexidade. Queremos simplificar”, afirmou ao JOTA. 
 
De acordo com a Receita Federal, o órgão possui crédito de cerca de R$ 1,8 trilhão 

parado em processos judiciais e administrativos, que formam o contencioso tributário. 
A Receita e advogados tributaristas argumentam que o alto volume de controvérsias 

é relacionado à complexidade da legislação tributária brasileira. 
 

Reforma do IR e reforma do PIS/Cofins 

22/11/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

Segundo Rachid, o projeto de reforma do IR está em fase de elaboração por parte de 
um grupo de estudos interno do Ministério da Fazenda. Uma versão final do projeto 

ainda não foi apresentada ao atual ministro, Eduardo Guardia. 
 
Além disso, a pasta concluiu o projeto da reforma voltada para o PIS e a Cofins, cuja 

arrecadação corresponde a cerca de 4% do PIB. A proposta da Fazenda aproxima as 
contribuições do modelo baseado no valor agregado.  

 
“Tudo que se adquire, independente de ser insumo ou consumo, deve ser objeto de 
crédito no mesmo montante adquirido na etapa anterior”, explicou o secretário. 
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Rachid afirmou que Guardia está em diálogo com Paulo Guedes, futuro ministro da 
superpasta da Economia, sobre a reforma do IR e a do PIS/Cofins. Guardia e Guedes 
também estariam conversando sobre o momento para apresentar os projetos ao 

Congresso. 
 

SC é pioneiro em programa que possibilita abertura de empresas em até cinco 
dias 
 

Santa Catarina dá um salto em competitividade no cenário nacional com a implantação 

do Programa SC Bem Mais Simples, que desburocratiza a abertura de empresas 
reduzindo o prazo médio de abertura de quase 120 para cinco dias úteis.  

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Santa Catarina dá um salto em competitividade no cenário nacional com a implantação 

do Programa SC Bem Mais Simples, que desburocratiza a abertura de empresas 
reduzindo o prazo médio de abertura de quase 120 para cinco dias úteis. Nesta quarta-
feira, 21, o governador Eduardo Pinho Moreira e o secretário de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, Adenilso Biasus, entregaram o certificado 
da primeira companhia aberta pelo Programa. 

 
Estiveram presentes, também, a vice-governadora eleita Daniela Reinehr, o secretário 
da Saúde, Acélio Casagrande, o ex- secretário da SDS e deputado federal eleito, Carlos 

Chiodini, o presidente do Instituto do Meio Ambiente, André Dick, o presidente da 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), Gerson Basso, o prefeito de 

Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, o deputado estadual eleito Volnei Weber, o secretário 
em Jaraguá, Argus Burgardt, demais autoridades e imprensa estadual. 
 

“É uma conquista para o Brasil. É necessário desburocratizar a gestão pública que 
muitas vezes é amarrada e encarece todos os processos. Saímos na frente com essa 

lei. O empreendedor quer produzir e nós não podemos atrapalhar”, frisou o 
governador, Eduardo Pinho Moreira. 
 

Instituído pela lei 17.071, o programa SC Bem Mais Simples funciona por meio do 
Enquadramento Empresarial Simplificado (EES). Com base nas informações 

constantes da autodeclaração dos empreendedores, onde estabelecimentos com baixo 
potencial poluidor, baixo risco sanitário e pouca complexidade, novas empresas podem 
ser abertas de forma simples e ágil. 

 
O secretário Adenilso Biasus explicou que, antes, cada órgão responsável, como 

Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais, precisavam emitir seus 
licenciamentos separadamente. “Com este Programa, tudo é feito com base nas 

informações do empreendedor que posteriormente serão verificadas. Assim, 
atividades de baixa complexidade são liberadas rapidamente e destravam a fila dos 
casos mais complexos, que também terão seus prazos reduzidos a uma média de 30 

dias”, destacou. 
 

O programa, criado em 2015, passou por diversas fases. Entre elas, a visita aos órgãos 
responsáveis e o segmento de contabilidade para entender a necessidade da demanda 
e adequar ao programa. Posteriormente foi realizado um trabalho de capacitação e 

divulgação do SC Bem Mais Simples nas prefeituras.  Atualmente, 51% dos Municípios 
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firmaram o termo de compromisso com o Estado. Destas, 24 aprovaram o projeto 
junto ao Legislativo e estão aptas a colocar o programa em prática. 
 

Três dias úteis 
O empreendedor Renaldo Viola, proprietário da Rocket Lab – soluções customizadas 

de serviços de software, está rindo à toa. Ele foi o primeiro abrir a empresa pelo 
Programa e se surpreendeu com a agilidade do processo. Agora, o próximo passo é 

planejar os novos negócios com a empresa formalizada. A empresa está localizada na 
cidade de Jaraguá do Sul, onde foi concluído o projeto-piloto. 
 

“Eu ainda estava trabalhando quando resolvi montar meu próprio negócio, mas não 
esperava que fosse tão rápido, fiquei surpreendido na verdade. Foi na semana passada 

e mesmo com o feriado a empresa foi aberta em três dias úteis”, conta Viola. 
 

Na onda da popularidade militar, Fiesp exalta Forças Armadas 

22/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Skaf entrega maior honraria a Villas Bôas, intitulado 'herói em tempos de paz'  
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo condecorou o comando das Forças 
Armadas em uma solenidade na noite de quarta-feira (21), em momento em que 

militares, com altos níveis de popularidade, firmam-se como atores políticos. 
Com a eleição do capitão reformado Jair Bolsonaro e seu vice, general Hamilton 

Mourão, outros egressos da carreira ocuparão funções do Executivo a partir de 2019. O 
general Augusto Heleno comandará o Gabinete de Segurança Institucional, o tenente-
coronel e astronauta Marcos Pontes será ministro de Ciência e Tecnologia, o general 

Fernando Azevedo e Silva ficará à frente da Defesa e o general Santos Cruz chefiará 
a Secretaria Nacional de Segurança Pública.  

 
Em cerimônia que reuniu membros de federações industriais de diversos estados, em 
sua sede na avenida Paulista, a Fiesp homenageou os comandantes da Marinha, 

Eduardo Ferreira, e da Aeronáutica, Nivaldo Luiz Rossato, além do chefe do Estado-
Maior Conjunto das Forças Armadas, Ademir Sobrinho. 

 
A entidade abriu um precedente ao conceder a maior honraria ao comandante do 
Exército, Eduardo Villas Bôas, agraciado com a comenda da ordem do mérito industrial 

São Paulo no grau Grão Cruz, em geral destinada a homenagear reis, príncipes, 
presidentes e primeiros-ministros. 

 

 
Paulo Skaf com o general Villas Bôas durante homenagem da Fiesp às Forças Armadas 
- Ayrton Vignola - 22.nov.2018/Divulgação Fiesp  

 
"Nós estamos acostumados a homenagens feitas a heróis em tempos de guerra. Não 

estamos acostumados a homenagear heróis em tempos de paz", discursou o 
presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB). 

 
"Mas tem pessoas especiais, que são exemplo, pessoas que têm equilíbrio, um 
comportamento, uma inteligência, um carisma e simplicidade. São heróis que evitam 

a guerra e por isso são heróis em tempos de paz. Temos para nosso orgulho um desses 
heróis aqui presente", afirmou, ao entregar a homenagem a Villas Bôas. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/na-onda-da-popularidade-militar-fiesp-exalta-forcas-armadas.shtml


Único a falar, Skaf fez um discurso de louvação aos militares e aos valores por eles 
representados. "Eu fico muito feliz que o Brasil passe por momento em que valoriza 
as suas Forças Armadas", introduziu. "Desde os primeiros momentos, em todas as 

nossas escolas, tinham sempre e têm hasteada a bandeira do Brasil, como na minha 
sala e como no prédio da Fiesp em muitos momentos históricos do Brasil", relatou. "O 

hino nacional também é uma prática nossa utilizada." 
 

O ministro da Defesa e general de Exército Joaquim Silva e Luna, e o ministro da 
Segurança Pública, Raul Jungmann, também foram homenageados. 
 

À imprensa, os dois se mostraram simpáticos à ocupação de cargos civis por membros 
do Exército. O general Luna, o primeiro militar a chefiar a Defesa desde sua criação, 

em 1999, disse que "de jeito nenhum" há uma politização das Forças Armadas, "pelo 
contrário".  
 

"É um reconhecimento de valores que as autoridades que foram eleitas pelo povo 
encontram nas Forças Armadas", afirmou. "As Forças Aramadas não inauguram 

promessas, entregam resultados." 
 
Para o ministro, as nomeações de militares por Bolsonaro são interessantes. 

"O importante é que os escolhidos formem uma equipe. É como um time de futebol. 
Se escalar um time só de Neymar, talvez não dê uma boa equipe. A impressão é que 

será uma grande equipe." 
 
Luna disse ter "excelentes expectativas" com o governo e com o presidente eleito 

também. "Foi a escolha da população. É um homem de vida política longa já, conhece 
bem o país e está e está com equipe muito forte." 

 
Tanto o general quanto Jungmann elogiaram a escolha de Bolsonao do novo comando 
das Forças Armadas, anunciada também na quarta. "São homens sem sombra de 

dúvida de grande competência, liderança e enorme compromisso com o Brasil e o 
respeito à Constituição", disse o ministro da Segurança Pública. 

 
Jungmann minimizou fala do sucessor de Villas Bôas no comando do Exército, general 
Edson Leal Pujol, com críticas a políticos.  

 
"Ele estava estimulando a cidadania, não estava estimulando, até porque não é o caso, 

não cabe, a que as Forças Armadas assumissem outro papel que não seja aquele 
reservado pela Constituição", disse o ministro. 
 

Em palestra em 2017, Pujol afirmou que, "se nossos representantes não estão 
correspondendo às nossas expectativas, vamos mudar. Há uma insatisfação geral da 

nação. Eu também não estou satisfeito". 
 

"Não vejo maiores problemas, acredito que eles cumprirão fielmente o seu 
compromisso constitucional e democrático", disse Jungmann, que observou o 
excepcional protagonismo militar na política. "Se não me engano, ao longo da história, 

é a segunda vez que temos um presidente e um vice [da carreira] durante um período 
democrático.  

 
O outro [momento] que me recordo é Deodoro da Fonseca e Floriano [Peixoto (1889-
1994)], embora durante o regime militar é possível que tenha havido, mas não era 

período regular democraticamente falando", disse. 
 

"Isso representa plenitude democrática, porque eles são da reserva e permanecem 
cidadãos. A população brasileira na última eleição cobrava muito a questão da 
autoridade, o que tem muito a ver com a questão da segurança pública", analisou 

Jungmann. 
 



Relator da reforma tributária se reúne com Bolsonaro e Paulo Guedes 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 21-11-2018) 
 

O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) veio nesta quarta-feira, 21, ao Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB) apresentar para a equipe de transição a sua proposta 

para reforma tributária, que está na comissão especial da Câmara dos Deputados. O 
deputado se reuniu com o presidente eleito Jair Bolsonaro, o futuro ministro da 

Economia Paulo Guedes e com o economista Marcos Cintra, da equipe de transição. 
  
“Iniciamos as negociações (com a equipe de transição) há duas semanas, hoje atingiu 

um ponto melhor. Devo voltar aqui à tarde com a nossa equipe para começar os 
detalhes técnicos e fazer ajuste de propostas”, disse Hauly. 

  
De acordo com deputado, Bolsonaro pediu para que a sua proposta fosse votada ainda 
no final do ano, mas como se trata de uma mudança constitucional, só seria possível 

com o fim da intervenção federal no Rio de Janeiro, que está prevista até o dia 31 de 
dezembro.  

 
Reforma tributária  
A proposta de Hauly defende a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para 

substituir os impostos incididos sobre consumo. Segundo ele, a equipe de transição se 
mostra favorável a este modelo, mas o economista Marcos Cintra, que faz parte da 

equipe de Paulo Guedes e foi nomeado para o grupo de transição, já defendeu o 
modelo de imposto sobre movimentações financeiras. Questionado se esse modelo 
está descartado, Hauly disse que esta é uma decisão que cabe ao novo governo.  

 
“O coração da proposta é em cima desses nove tributos (sobre consumo) que seriam 

eliminados e, no lugar, viria um IVA, imposto de valor agregado, modelo europeu que 
toda a OCDE usa”, disse Hauly.  
 

De acordo com o relator da proposta, a reforma tributária nestes moldes eliminaria a 
burocracia, reduziria a renúncia fiscal e a sonegação e seria um avanço econômico 

importante. 
 

Trabalho intermitente gera 4.844 novas vagas em outubro 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 21-11-2018) 
 

As novas modalidades de contratação criadas pela reforma trabalhista contribuíram 
para a geração de novas vagas formais de emprego no mês de outubro. Os dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o trabalho 

intermitente ficou com saldo positivo de 4.844, enquanto o regime trabalho parcial 
abriu 2.218 novos postos com carteira.  

 
O contrato de trabalho intermitente permite às empresas chamar os trabalhadores 

apenas quando for necessário, pagando apenas pelas horas cumpridas. Os setores de 
serviços e comércio continuam puxando essas contratações, seguidos pela construção 
civil e pela indústria de transformação em menor medida.  

 
A maior parte dos postos gerados foi ocupada por homens (63,9%) e jovens de 18 a 

24 anos (31,6%). Em geral, são trabalhadores com ensino médio completo ou 
incompleto. As funções mais comuns são assistente de vendas e atendente de lojas e 
mercados.  

 
Ainda, segundo o Caged, um total de 54 empregados celebrou mais de um contrato 

na condição de intermitente em outubro. No entanto, não há especificação sobre 
quantos contratos cada um firmou. Essa é uma questão crucial que tem sido 
questionada na análise das estatísticas do Caged, porque uma pessoa contratada para 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-da-reforma-tributaria-se-reune-com-bolsonaro-e-paulo-guedes/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/trabalho-intermitente-gera-4844-novas-vagas-em-outubro/


mais de um emprego formal poderia ajudar a “inflar” o saldo geral do cadastro, que 
inclui todos os vínculos.  
 

No caso dos postos de trabalho de jornada parcial (inferior à jornada integral de 44 
horas semanais), um total de 30 empregados celebrou mais de um contrato nessa 

modalidade. O saldo geral também foi puxado pelos setores de serviços e comércio.  
 

Na jornada parcial, o perfil dos trabalhadores contratados muda um pouco. Pouco mais 
da metade (55,5%) do saldo gerado foi devido a mulheres. A prevalência de jovens 
de 18 a 24 anos e de trabalhadores com ensino médio completo e incompleto, no 

entanto, permanece.  
 

As principais ocupações segundo o saldo de emprego em regime parcial são faxineiro, 
operador de caixa e auxiliar de escritório.  
 

A reforma trabalhista também instituiu a possibilidade de desligamento mediante 
acordo entre empresa e trabalhador. No mês passado, houve 15.981 demissões desse 

tipo, sendo que 23 empregados solicitaram mais de um desligamento por acordo.  
 
Salário médio  

O salário médio de admissão no emprego formal ficou em R$ 1.528,32 em outubro 
deste ano, alta real (já descontada a inflação) de 0,66% em relação a igual mês do 

ano passado. Em outubro de 2017, esse valor era de R$ 1.518,33. Os dados são do 
Caged.  
 

O salário médio de desligamento no mês passado foi de R$ 1.672,00, contra R$ 
1.737,08 em outubro de 2017. 

 

Saldo líquido de emprego formal foi positivo em 57.733 vagas em outubro 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 21-11-2018) 

 
O Brasil registrou a criação de 57.733 novas vagas com carteira assinada em outubro 

de 2018, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
divulgados nesta quarta-feira, 21, e antecipados pelo presidente Michel Temer no 
Twitter.  

 
O resultado ficou abaixo da mediana da expectativa de mercado segundo o Projeções 

Broadcast, que era de abertura de 65 mil novas vagas. O intervalo das projeções 
apontava para criação entre de 29 mil a 154 mil novos postos. 
  

O resultado de outubro decorre de 1.279.502 admissões e de 1.221.769 demissões. 
O dado inclui os contratos firmados já sob as novas modalidades previstas na reforma 

trabalhista, como a jornada intermitente e a jornada parcial.  
 

Com esse resultado mais os ajustes feitos em meses anteriores – que incorporam 
declarações de contratação ou demissão feitas fora do prazo -, o saldo do Caged em 
12 meses ficou positivo em 444.483.  

 
Em 2015 e 2016, o País eliminou mais de 3,5 milhões de vagas formais. Em 2017, o 

mercado de trabalho melhorou, mas não escapou de um saldo ficou negativo em 20,8 
mil postos.  
Setores  

Os serviços abriram 34.133 postos com carteira assinada em outubro, e o comércio 
teve saldo positivo de 28.759 novas vagas no período. Juntos, os dois setores 

comandaram as contratações no mês passado.  
 
A indústria de transformação gerou 7.048 vagas formais em outubro, enquanto a 

construção civil ficou com saldo positivo em 560 postos.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/saldo-liquido-de-emprego-formal-foi-positivo-em-57733-vagas-em-outubro/


Mas o saldo final acabou sendo afetado pelas demissões na agricultura, que teve 
contratação líquida de 13.059 postos. Boa parte das vagas foi cortada no setor de 
cultivo de soja e no segmento de produção de sementes.  

 
A administração pública também demitiu (-353), e o setor de extração mineral criou 

377 novas vagas. 
 

Economia brasileira cresce 1% no terceiro trimestre, diz FGV 

22/11/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

A economia brasileira cresceu 1% do segundo para o terceiro trimestre deste ano. A 
informação é do Monitor do PIB (Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os 

bens e serviços produzidos no país), da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
  
De acordo com a pesquisa, divulgada hoje no Rio de Janeiro, o PIB se expandiu 1,7% 

na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e acumula alta de 1,6% em 
12 meses. 

 
Considerando-se apenas setembro, houve avanços de 0,4% na comparação com 
agosto deste ano e de 1,1% em relação a setembro de 2017. 

  
O crescimento de 1% do segundo para o terceiro trimestre foi seguido pelos três 

grandes setores produtivos: serviços (0,7%), indústria (0,7%) e agropecuária (2,4%). 
Entre os segmentos da indústria, a maior alta foi anotada na construção (1,5%). 
 

Também teve crescimento a indústria da transformação (0,7%). 
  

No entanto, tiveram queda a indústria extrativa mineral (-0,7%) e a geração de 
eletricidade (-0,4%). 
  

Entre os serviços, as maiores altas foram observadas nos segmentos de transportes 
(2,5%) e comércio (1,3%). Apenas o setor de outros serviços teve queda, de 0,1%. 

 
Demanda 
Sob a ótica da demanda, a alta foi puxada principalmente pela formação bruta de 

capital fixo, que são os investimentos.   
 

O setor cresceu 7% de um trimestre para outro. O consumo das famílias também 
aumentou, mas de forma mais moderada: 0,7%. O consumo do governo, por outro 
lado, caiu 0,1%. 

  
No setor externo, observou-se um avanço de 8,6% nas exportações entre o segundo 

e o terceiro trimestre. As importações, no entanto, tiveram um crescimento mais 
expressivo no período: 11%. 

 

Especialistas franceses apontam 'golpe' da Nissan contra Carlos Ghosn 

22/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Economista diz que escândalo pode ser comparado a episódio da série americana 

Game of Thrones   
 
A detenção do executivo franco-líbano-brasileiro Carlos Ghosn, presidente da aliança 

Renault-Nissan-Mitsubishi, foi prolongada nesta quarta-feira (21) por 10 dias em 
Tóquio.  

 
A Promotoria japonesa acusa Ghosn de "conspirar" para dissimular a metade de sua 
renda num período de quatro anos, ou seja, de fraude fiscal. No entanto, a queda do 

https://www.istoedinheiro.com.br/economia-brasileira-cresce-1-no-terceiro-trimestre-diz-fgv/
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patrão da Renault é interpretada por analistas e outros grandes executivos franceses 
como uma manobra da Nissan motivada por interesses estratégicos dos japoneses. 
 

A imagem de executivo ganancioso, fraudador e que "pecou" pela ambição desmedida, 

como apontam os japoneses desde segunda-feira (19), quando Ghosn foi preso de 
forma cinematográfica no Japão, não convence muitos analistas franceses.  

 
Eles identificam claros elementos de uma trama costurada para tirar o talentoso 
executivo da presidência do grupo. Para entender a narrativa dos franceses, é preciso 

reconstituir "cenas do casamento" Renault-Nissan, como faz uma reportagem da rádio 
pública FranceInfo. 

 

  
Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi - AFP  
 
A aliança entre os grupos francês e japonês remonta a 1999. Na época, a Nissan estava 

à beira da falência e era cobiçada por várias concorrentes. Mas é a Renault que vence 
a disputa por ter o Estado francês como acionista, uma garantia e tanto para a 

transação. Carlos Ghosn desembarca na Nissan, promove uma revolução gerencial, 
demite 21 mil empregados, troca os fornecedores e evita a falência. Três anos depois, 
a Nissan volta a dar lucros e o brasileiro se torna um herói no Japão. 

 
Desde o início, a aliança foi concebida para manter as duas empresas independentes. 

Uma holding holandesa, detida meio a meio pelas duas montadoras, é criada em 2003 
para promover a aproximação entre as duas sociedades. 
 

Segundo o professor de estratégia da escola ESCP Europe Frédéric Fréry, entrevistado 
pela FranceInfo, trata-se de uma aquisição sem fusão. A montagem comercial tem um 

duplo objetivo, segundo o especialista: preservar a independência dos japoneses, sem 
submetê-los à Renault, e fortalecer o papel de Ghosn, "elo fundamental" dessa aliança. 

 
Na década seguinte, a aliança cresce. Em outubro de 2016, a Nissan anuncia a 
aquisição de 34% do seu concorrente japonês Mitsubishi Motors. Juntas, em 2017, as 

três montadoras se tornam a maior fabricante de automóveis do mundo, com mais de 
10,5 milhões de veículos vendidos apenas no ano passado. A aliança possui 470.000 

funcionários e 122 fábricas em todos os continentes. 
 
Mas o equilíbrio de poder se inverteu. O jornal Libération lembra que no momento da 

aliança, em 1999, a Renault era lucrativa. Quase 20 anos depois, a Nissan fatura 100 
bilhões e pesa quase o dobro da Renault (58 bilhões). Entre 2000 e 2017, foi a Nissan 

que permitiu a sobrevivência da Renault. 
 
Ghosn manteve o poder para os franceses com japoneses mais fortes 

Segundo Fréry, da escola ESCP, o problema é que a Nissan é maior, mais lucrativa e 
tem melhor imagem do que a Renault, pelo menos do ponto de vista dos japoneses. 

A Nissan produz carros de luxo e ainda tem uma boa fatia de mercado nos Estados 
Unidos. 
 

Depois de os japoneses passarem vários anos de cabeça baixa, a tensão com os 
franceses aumentou a partir de 2015, quando o Estado francês ampliou 

temporariamente sua participação acionária na Renault. Ghosn pode ter sido o 
salvador da montadora japonesa, mas continua sendo "um estrangeiro" para os 
japoneses, destaca o professor Fréry. 

 



Seu poder sobre a aliança incomoda os japoneses. "Existe uma dimensão política 
poderosa e violenta em Ghosn: ele eliminou sistematicamente seus números 2, 
inclusive do lado japonês. Ele sempre deu um jeito de fazer com que não existissem 

sucessores possíveis", assinala o economista da ESCP. 
 

Os empregados japoneses ficaram irritados ao ver as tecnologias, a produção de certos 
veículos (como o pequeno sedã Micra, fabricado na França) e parte dos lucros 

recuperados pela Renault. E, como relatado pelo jornal de negócios Nikkei, na terça-
feira (19), a "recompensa excessiva" de Ghosn deu origem a "críticas crescentes". Em 
2016, ele recebeu uma remuneração total de € 15,6 milhões, tornando-se o terceiro 

patrão mais bem pago dos líderes da Bolsa de Valores de Paris. 
 

Ameaça de integração da Nissan teria motovado 'complô' japonês 
O ressentimento aumentou nos últimos meses com o surgimento de rumores sobre 
uma fusão da Renault-Nissan. Ghosn estaria trabalhando para tornar "irreversíveis" os 

laços entre as duas montadoras, de acordo com uma nota de Kentaro Harada, analista 
da SMBC Nikko Securities. 

 
"A ideia era colher os benefícios das sinergias, com maior disposição para integrar 
tecnologias compartilhadas, gestão compartilhada", diz Fréry. O suficiente para 

perturbar os japoneses, ansiosos por manter sua independência e poder. "A Nissan 
deseja a independência", confirma no Huffington Post o analista Christopher Richter, 

da empresa de consultoria especializada no setor CLSA. 
 
Para o pesquisador Sébastien Lechevalier, entrevistado pela RFI, "o caso tem ares de 

um acerto de contas". "Ghosn foi muito bem-sucedido em tudo o que fez na Nissan, 
mas, mesmo se o acordo com a Renault é oficialmente uma aliança, existe uma forte 

relação hierárquica entre as duas empresas, que está invertida porque a Renault 
domina enquanto a Nissan é muito mais importante", explica o especialista da Escola 
de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS) de Paris, estudioso do capitalismo 

japonês. 
 

Para Lechevalier, tornou-se impossível para os japoneses abdicar do controle de uma 
grande empresa emblemática na história do capitalismo no arquipélago. Deixar a 
Nissan em outras mãos que não as de colaboradores japoneses pesou na trama para 

afastar Ghosn da direção. "Em algum momento na troca de documentos confidenciais 
houve uma intervenção, um sinal verde dado por outros executivos da Nissan que 

queriam se livrar de Ghosn", acredita. 
 
"Golpe de Estado" 

De acordo com alguns analistas do setor, a queda de Ghosn é tão espetacular que 
pode realmente esconder um "golpe de Estado" do grupo japonês. Para Nobutaka 

Kazama, professor da Universidade Meiji, em Tóquio, a divulgação de elementos 
relacionados aos ganhos de Ghosn "poderia ter sido planejada na esperança de rejeitar 

uma integração por iniciativa da Renault". 
 
Sem ser afirmativo, o deputado francês Jean-Christophe Lagarde também evoca essa 

hipótese, pedindo ao governo que cuide das posições da Renault. "Espero que a prisão 
de Carlos Ghosn não seja uma manobra do Japão para organizar o divórcio entre a 

Renault e a Nissan", escreveu o líder do partido centrista UDI. 
 
Disputa lembra episódio de Game of Thrones 

O economista Fréry diz que o escândalo pode ser comparado a um episódio da série 
americana Game of Thrones. Quem anunciou a prisão de Ghosn foi o número 2 da 

aliança, Hiroto Saikawa, CEO da Nissan. Em sua declaração, ele "massacrou" o 
executivo franco-líbano-brasileiro, destaca Fréry. 
 

Richter, analista da consultoria CLSA, observa que Saikawa descreveu a história da 
recuperação da montadora como sendo "fruto do trabalho de um grande grupo de 



pessoas", e não do único e carismático CEO da Renault. "Ele se apresentou como o 
mentor do golpe", nota Richter. 
 

"Saikawa sabe muito bem que Ghosn elimina seus números 2. Ele teria tomado a 
dianteira sobre Ghosn?", questiona Fréry, enfatizando que desta vez o CEO da Renault 

enfrentou um adversário pior do que ele. "Saikawa usa visivelmente as acusações 
contra Ghosn para aumentar seu peso na Nissan e deixar sua marca na empresa", diz 

Hans Greimel, especialista da publicação Automotive News no Japão. 
 
Do lado francês, o conselho de administração da Renault designou o número 2 de 

Ghosn, Thierry Bolloré, para assumir a presidência interina da empresa. 
 

Apoio de patrões franceses a Carlos Ghosn 
Na França, os patrões estão começando a manifestar um certo apoio a Ghosn.  
 

Stéphane Richard, CEO da empresa de telefonia Orange, condenou o linchamento 
público de Ghosn chamando a atenção para uma reportagem no jornal britânico 

Financial Times, que evoca os interesses adjacentes à fraude fiscal. O ex-ministro da 
Economia Thierry Breton, CEO da Atos, também se referiu a Ghosn como um "grande 
empreendedor" e disse ter ficado surpreso com a "extrema violência" de sua prisão. 

"Eu acho que o processo está apenas começando (e) que será muito difícil para a 
Nissan nomear um novo presidente", afirmou Breton. 

 
Em todo caso, o governo francês está atento à manobra. O ministro da Economia e 
Finanças, Bruno Le Maire, vai se reunir nesta quinta-feira (22) em Paris com o ministro 

japonês das Finanças, Hiroshige Seko, para tratar do futuro da aliança Renault-Nissan-
Mitsubishi. 

 
O mesmo tribunal de Tóquio estabeleceu hoje que outro importante executivo da 
Nissan, o americano Greg Kelly, também ficará em prisão temporária por 10 dias na 

capital japonesa, investigado no mesmo inquérito. 
 

Conselho da Nissan se reúne para encerrar duas décadas de liderança de 

Ghosn 

22/11/2018 – Fonte: Reuters 

 
O conselho da Nissan se reuniu nesta quinta-feira para remover seu presidente, Carlos 

Ghosn, após a prisão do antes respeitado executivo, dando início a um período de 
incerteza para a aliança de 19 anos da montadora japonesa com a Renault.  
 

A parceria franco-japonesa, ampliada em 2016 para incluir a Mitsubishi, foi 
profundamente abalada pela prisão de Ghosn no Japão, na segunda-feira. O presidente 

do conselho de administração das montadoras e estrela da indústria foi acusado de 
fraude.  

 
Ghosn moldou a aliança e estava pressionando por uma integração mais profunda, 
incluindo uma potencial fusão completa entre a Renault e a Nissan a pedido do governo 

francês, apesar de fortes ressalvas da firma japonesa.  
 

Procuradores japoneses disseram que Ghosn e o diretor-representante Greg Kelly, que 
também foi preso, conspiraram para subdeclarar a remuneração de Ghosn durante 
cinco anos a partir de 2010, dizendo que o valor era aproximadamente a metade dos 

verdadeiros 10 bilhões de ienes (88,47 milhões de dólares).  
 

A reunião do conselho da Nissan foi iniciada às 5h (horário de Brasília) desta quinta-
feira em sua sede em Yokohama, e a companhia deve emitir um comunicado em 
seguida, disse uma autoridade graduada da Nissan a repórteres na quarta-feira. A 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1NR0WB-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1NR0WB-OBRBS


fonte falou sob condição de anonimato, uma vez que os detalhes da reunião são 
confidenciais. 
 

Artigo: O que Bolsonaro dirá aos pobres? 

22/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Mesmo com mais crescimento, haverá pouco trabalho e ajuste social duro em 

2019  
 

Ainda há criação de empregos com carteira assinada, neste ano. Mas está devagar e, 
de novo, quase parando, como deu para notar pelos dados divulgados pelo Ministério 

do Trabalho.  
 

O número de empregos formais cresce a 1,2% ao ano, praticamente nada, ritmo um 
tico menor que o de setembro. 
 

O número de empregos formais na indústria parou de crescer. Voltou ao patamar de 
outubro de 2017.  

 
Ao menos a situação parou de piorar na construção civil. Há avanço melhorzinho no 
setor de serviços. Mas o quadro geral é de estagnação. 

 
A taxa de desemprego geral, medida pelo IBGE, deve chegar a uns 12,2% em 2018, 

progresso ínfimo em relação aos 12,7% da média do ano passado. Pelas previsões, 
deve ficar perto de 11,7% em 2019, melhoria outra vez pequena, embora mais gente 
deva estar empregada. 

 
Mesmo que o ritmo de crescimento da economia aumente, como se prevê para 2019, 

os danos socioeconômicos ainda serão extensos e há pouco o que fazer. 
 
Obviamente, um crescimento de pelo menos 2,5% no ano que vem, que é o chute 

informado dos economistas, seria um alívio em relação ao 1,4% deste 2018. Mas alívio 
para quem? 

 
O que Jair Bolsonaro dirá ao eleitorado? Pode, claro, dizer sem mentir que o estrago 
é grande e o remédio é difícil. Como vai dizê-lo, e o que as pessoas vão ouvir, é outra 

conversa. 
 

Em tese, o governo vai começar o ano propondo uma reforma da Previdência, até aqui 
majoritariamente rejeitada pela população, e um plano de aumento mínimo do salário 
mínimo, se é que vai haver reajuste além da inflação (isto é, zero de aumento real).  

 
Sem medidas dessa espécie, dificilmente haverá crescimento maior da economia em 

2019, se é que não sobreviria nova deterioração. 
 
Ou seja, só é bom se for ruim, por assim dizer. Uma recuperação mais rápida da 

construção civil tende a minorar o desemprego entre os mais pobres. Com reformas 
em andamento, é possível que as taxas de juros de prazo mais longo até baixem e a 

confiança econômica cresça, o que pode animar vendas e construção de imóveis 
residenciais. 

 
Quanto à infraestrutura, tão cedo a coisa não andará mais rápido, pois o governo não 
tem dinheiro e terá de se organizar para tocar a construção pesada, o que leva tempo. 

De resto, falta muito para que as concessões à iniciativa privada resultem em abertura 
de canteiros de obras. 

 
O crescimento regional será desigual, um tanto menor na região Nordeste, onde a vida 
é mais dura, estimam economistas do Bradesco, em relatório publicado nesta quarta-
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feira (21). Muitos pobres, de resto, estão cronicamente desempregados ou 
precarizados. 
 

No que diz respeito a programas sociais ou serviços públicos, um grande feito será 
evitar que mais governos estaduais entrem em colapso. 

 
O governo federal pode compartilhar algum dinheiro que receberá em 2019 com leilões 

de petróleo, como já indicou que vai fazer, mas os estados voltarão à breca logo em 
2020 se não fizerem ajustes duros, na Previdência e no funcionalismo. 
 

Ou seja, as providências mais sensatas ainda serão impopulares. Dificilmente o povo 
vai notar que se evitou degradação adicional dos serviços públicos. 

 
Bolsonaro não tem até agora um discurso para os mais pobres, no que diz respeito a 
problemas socioeconômicos. Não terá recursos para nada em 2019. As melhorias 

possíveis dependem, pois, de reformas, de habilidade política. 
 

Quanto mais energia gastar em planos econômicos muito ambiciosos ou mirabolâncias 
de outra espécie, mais implausível será seu sucesso. 
 

Vinicius Torres Freire - Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em 
administração pública pela Universidade Harvard (EUA).  

 

Venda direta de combustível volta a ser debatida pelo setor 

22/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Para associações do etanol, estudo da Fazenda não implica liberação de 

comercialização  
 
Entidades empresariais ligadas à produção, distribuição e venda de etanol que se 

opõem à venda direta para postos consideram que o Ministério da Fazenda será 
contrário à medida. 

 
A ANP (agência nacional do petróleo e combustíveis) realizou, em agosto, discussões 
sobre novas regras para a comercialização. 

 
A liberação da venda direta sem mudanças na tributação poderá gerar distorções no 

mercado de etanol hidratado, segundo nota da Fazenda. Um grupo de três secretarias 
fará um relatório com proposições para a questão. 
 

  
Lila em postos de combustível na Vila Guilherme, em São Paulo - Adriano Vizoni - 

31.mai.18/Folhapress  
 

“A ideia é só discutir a venda direta, mas não necessariamente aprová-la”, diz 
Elizabeth Farina, diretora-presidente da Unica (União da Indústria de Cana-de-
Açúcar). 

 
A entidade é contrária à mudança, pois considera que as usinas herdarão impostos 

pagos por distribuidoras. 
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Já há sonegação nos postos, o que coloca os que estão em dia com o fisco em 
desvantagem. Isso seria ampliado com uma alteração da regra, diz Paulo Miranda, da 
Fecombustíveis (de postos). 

 
“A Fazenda está preocupada com o PIS/Cofins. Ela resolverá isso se tributar na fonte, 

mas, sem distribuidoras, talvez o país inteiro não possa ser abastecido.” 
 

A Plural (entidade dos distribuidores) considera que a pasta vai estudar o tema de 
forma técnica, e diz, em nota, apoiar o grupo de trabalho. 
 

Para a Feplana (federação dos plantadores de cana), a venda derrubaria preços. 
“Postos já procuram as usinas para compra, na expectativa da aprovação”, diz o 

diretor-técnico José Severo. 
 

Petrobras mantém preço médio da gasolina nas refinarias em R$ 1,5556 na 
sexta 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Petrobras manteve o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, 
válido para esta sexta-feira, dia 23, em R$ 1,5556.  

 
Além disso, a estatal manteve o preço do diesel em R$ 2,1228, conforme tabela 

disponível no site da empresa. Em 6 de setembro, a diretoria da companhia anunciou 
que além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de 
proteção (hedge) complementar. 

 

Volvo assina acordo histórico com mineradora norueguesa 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-11-2018) 
 

 
Seis caminhões FH autônomos farão transporte de calcário por 5 km  

 
A Volvo assinou um acordo histórico com a mineradora norueguesa Bronnoy Kalk. 

Seis caminhões FH autônomos vão transportar o calcário de uma mina a céu aberto 
até um porto nas proximidades. Os veículos farão o transporte do minério por um 
pequeno trecho de cinco quilômetros.  

 
Eles vão transitar por túneis entre a mina e o triturador. Segundo a Volvo, vários testes 

foram realizados com sucesso durante este ano e a solução estará totalmente 
operacional até o fim de 2019. 
 

“Estamos desenvolvendo soluções com o nível de automação adequado à necessidade 
específica de cada cliente. No Brasil já há caminhões Volvo com tecnologia autônoma 

na colheita de cana-de-açúcar. Agora, com essa nova inciativa na Noruega, na 
aplicação de mineração, a Volvo vai aos poucos tornando a tecnologia de caminhões 

autônomos uma realidade comercial”, afirma Alan Holzmann, diretor de planejamento 
de produto da Volvo Trucks na América Latina.  
 

“O objetivo inicial é dar apoio aos motoristas em operações repetitivas, 
cansativas ou de risco, em áreas confinadas, sem trânsito aberto a outros 

veículos ou pedestres”, recorda Holzmann. 
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O contrato na Noruega segue outros projetos de automação com caminhões Volvo na 
mineração, colheita de cana-de-açúcar e coleta de lixo. Em 2016, Automotive Business 
viajou a convite da montadora para presenciar um FMX em operação em uma mina da 

Suécia. 
 

Nissan e Enel X vão desenvolver soluções de mobilidade elétrica 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-11-2018) 

 

 
/11/2018 | 19h30 

Empresas assinaram acordo de cooperação durante o Salão do Automóvel  
 

Depois de abrir a pré-venda do elétrico Leaf por R$ 178.400, a Nissan trabalha para 
estabelecer a estrutura necessária para que veículos com a tecnologia se tornem mais 
populares no Brasil.  

 
Uma das ações para isso é o acordo de cooperação que a montadora assinou com a 

Enel X, empresa global de energia com atuação focada em digitalização e inovação. A 
parceria foi assinada durante o Salão do Automóvel de São Paulo, que terminou no dia 
18 de novembro. 

 
As duas organizações trabalhão no desenvolvimento de soluções locais de mobilidade 

elétrica. O anúncio aliança não especifica, no entanto, em quais projetos as 
companhias pretendem se concentrar.  
 

A Enel X fornece o carregador do Leaf que foi apresentado durante o Salão. Segundo 
a montadora, o sistema usa a tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), que permite a recarga 

bidirecional em que o carro pode fornecer energia para a rede elétrica em horários de 
alta demanda.  

 

LogiGo amplia base de clientes no Brasil 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-11-2018) 

 

 
Fabricante de centrais multimídia equipa diferentes modelos Nissan e 
Mitsubishi  
 

A LogiGo amplia a base de clientes no Brasil com suas centrais multimídia. Os 

equipamentos estão presentes nos Nissan Kicks, Versa, March, Sentra e em modelos 
Mitsubishi como os utilitários esportivos Eclipse Cross, Pajero Dakar, Pajero Full e a 

picape L200 Triton. Durante os 11 dias do Salão do Automóvel foi possível ver carros 
dessas duas montadoras equipados com itens fornecidos pela LogiGo.  
 

No evento, a LogiGo também demonstrou dentro do Kicks Rhythm um sistema de 
sonorização com 11 alto-falantes, alguns deles instalados nas laterais dos encostos de 

cabeça, propiciando efeitos especiais de som 3D bem nítidos para motorista e 
passageiro.  
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A LogiGo é parceira do Google e da Apple e tem no Brasil uma tecnologia de 
conectividade via sistemas multimídia chamada Disruptiv, a única no mercado que 
permite ao usuário fazer download dos seus aplicativos preferidos nas centrais, além 

de disponibilizar as soluções Carplay e Android Auto.  
 

“Esses diferenciais são possíveis pois a nossa central traz os aplicativos 

integrados ao sistema. Ou seja, não é um simples espelhamento”, explica o 
CEO da LogiGo, Antônio Azevedo. 

 

A plataforma Disruptiv também possibilita que a central multimídia se transforme em 
uma ferramenta de comunicação direta entre motorista e montadora, sem 

intermediários, tornando possível que o usuário empregue o sistema para marcar uma 
revisão no veículo, por exemplo.  
 

Já presente nos principais veículos dessas e de outras marcas, a LogiGo deve 
disponibilizar no mercado, nos próximos meses, soluções com inteligência artificial, 

capazes de trazer ainda mais inovação e tecnologia às centrais.  
 

Vendas de implementos têm ritmos diferentes entre leves e pesados 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-11-2018) 
 

 
Carrocerias sobre chassi avançam mais devagar; carretas seguem a forte 
recuperação dos caminhões  
 

As vendas de implementos rodoviários seguem ritmos muito diferentes a depender 
do tipo de produto. De acordo com balanço divulgado quarta-feira, 21, pela associação 
dos fabricantes, a Anfir, a chamada “linha leve”, em amplo espectro de carrocerias 

montadas sobre chassis, tem desempenho abaixo da média de crescimento dos 
emplacamentos de caminhões, enquanto o “segmento pesado”, de carretas rebocadas 

na por veículos maiores e mais potentes, mostra resultado acima da média, em linha 
com a faixa de mercado que mais cresceu desde o ano passado, empurrado 
especialmente pelo agronegócio e suas grandes safras de grãos. Ainda assim, ambos 

os números encontram-se no campo positivo.  
 

De janeiro a outubro deste ano os fabricantes de implementos venderam modelos 37 
mil carrocerias para chassis, volume 33,58% acima do mesmo período de 2017. O 

ritmo é bastante inferior ao registrado na recuperação do segmento de reboques e 
semirreboques, com quase 36 mil unidades negociadas em 10 meses, em crescimento 
de 80,14%.  

 
Segundo a Anfir, historicamente a linha de implementos leves sempre vendeu quase 

o dobro de unidades na comparação com as vendas de carretas, mas por causa da 
recuperação econômica mais lenta de alguns setores da economia, como o de entregas 
urbanas, hoje o número de produtos negociados nos dois segmentos é muito parecido.  

 
Somando carrocerias e veículos rebocados, foram vendidos de janeiro a outubro quase 

73 mil implementos, o que configura alta de 53% sobre igual intervalo do ano passado.  
 

“A crise reduziu nosso mercado interno em dois terços e desorganizou nossas 

vendas”, explica Norberto Fabris, presidente da Anfir.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28386/vendas-de-implementos-tem-ritmos-diferentes-entre-leves-e-pesados


Segundo Fabris, isso explica porque a recuperação do setor de implementos 
rodoviários não é uniforme. “A indústria está sintonizada com os segmentos que estão 
reagindo, como o do agronegócio. Os resultados no mercado urbano ainda estão mais 

lentos”, avalia.  
 

No mercado externo, os esforços da Anfir junto com a Apex-Brasil para dar suporte à 
expansão comercial do setor na América Latina estão começando a dar bons 

resultados.  
 
De janeiro a setembro (dado mais recente) foram embarcados a outros países 2.715 

reboques e semirreboques fabricados no Brasil, volume 1,31% acima do verificado no 
mesmo período de 2017.  

 
“O programa de exportação é uma ferramenta importante no processo contínuo de 
internacionalização da nossa indústria”, afirma Fabris.  

 

Com balanço no azul, Peugeot quer agora crescer no Brasil 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-1-2018) 
 

 
| 21/11/2018 | 17h56 
Jean Philippe Imparato, presidente mundial da marca, diz que há potencial 

de chegar a 3% de participação no médio prazo  
 

Depois de um longo período de ajustes, a Peugeot enfim desenha uma estratégia de 
expansão das vendas no Brasil. O objetivo de ampliar a participação de mercado 

parece um tanto óbvio para uma fabricante de carros. A marca francesa, no entanto, 
foi uma exceção a esta regra nos últimos anos.  

 
Enquanto o mercado brasileiro de veículos mergulhava na pior retração da sua história, 

a empresa concentrou esforços em um só objetivo: recuperar a lucratividade na 
América latina.  
 

“Esta é uma condição para a nossa atuação em qualquer região. Agora o nosso balanço 
é positivo aqui”, diz Jean-Philippe Imparato, presidente mundial da Peugeot que 

aproveitou a sua visita anual ao Brasil para conversar com a imprensa – assim como 
fez em 2017. 
 

Segundo o executivo, a atuação regional da marca tem quatro eixos centrais. A 
prioridade é manter a qualidade de produtos e serviços em primeiro lugar, centrados 

no cliente.  
 
A segunda regra de ouro é “nunca perder dinheiro”, conta o executivo. Em seguida 

aparece o mandamento de manter estoques controlados nas revendas, em até 39 dias, 
com uma relação saudável com a rede de distribuição.  

 
“Nunca empurramos carros para o concessionário e jamais investimos em práticas 
tóxicas para ganhar market share, como emplacar carros que não foram vendidos”, 

conta. A busca por melhorar a participação de mercado só aparece em último lugar na 
estratégia local da empresa. A ideia é não conquistar espaço a qualquer custo.  
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“O dia em que metade das nossas vendas for destinada a locadoras, não ao 

cliente final, será o começo do nosso fim”, diz Imparato.  
 

Depois de passar os últimos anos concentrada em organizar a casa e adequar a 
operação aos três primeiros pilares da estratégia, a empresa enfim se volta a ampliar 

a participação de mercado de forma saudável e sustentável, como reforça o presidente 
da companhia.  

 

HORA DE CRESCER 

 
Com as regras na mesa, a Peugeot quer voltar a crescer no Brasil em 2019. O país é 

um dos cinco mercados prioritários da empresa no mundo por seu potencial de longo 
prazo, segundo Imparato.  

 
De janeiro a outubro deste ano os negócios da montadora encolheram 6,5% na 
comparação com período equivalente de 2017, para 20,2 mil veículos. A meta é 

ampliar os volumes em 50% em 2019, com avanço superior aos 10% que a empresa 
prevê para o mercado brasileiro. Apesar do crescimento expressivo, a participação de 

mercado continuará tímida, saindo dos atuais 1% para 1,3%.  
 

“No médio prazo, podemos alcançar 3% de market share sem precisar lançar 

mão de práticas de mercado tóxicas para a lucratividade. Prefiro uma 
participação menor jogando limpo do que chegar a 5%, mas precisar 
comprometer as margens”, diz Imparato. 
 

A expansão da empresa vai se sustentar na estratégia de ter uma gama de produtos 

de valor elevado, com posicionamento premium entre as marcas de alto volume. A 
companhia aposta, principalmente, em dois segmentos.  

 
O primeiro é o de utilitários esportivos, em que a empresa compete atualmente com 
o 2008, o 3008 e o 5008. A marca não detalha o plano de lançamentos, mas 

certamente contará com novidades para sustentar a expansão programada para 2019.  
 

O outro segmento que recebe grande atenção da Peugeot é o de veículos utilitários 
para uso profissional, em que já conta com os modelos Expert, Partner e Boxer, todos 

com fila de espera.  
 
“Estamos aumentando a capacidade do nosso fornecedor no Uruguai, que monta os 

veículos desta linha de produtos para vender no Brasil”, conta Ana Theresa Borsari, 
diretora-geral da Peugeot, da Citroën e da DS para o Brasil. Segundo ela, os modelos 

são um sucesso global.  
 
“Quando vocês oferece algo funcional e moderno as pessoas compram. No mercado 

de veículos profissionais a demanda é por ter baixo custo de operação, algo que nós 
conseguimos oferecer”, diz.  

 

EM BUSCA DE UM MODELO DE NEGÓCIO QUE GARANTA RESILIÊNCIA 

 
Nos últimos quatro anos, sob a liderança de Ana Theresa, a Peugeot reestruturou sua 

rede de concessionárias antes de buscar expansão das vendas. “Hoje a maioria dos 
nossos representantes são novos grupos”, diz.  

 
Em paralelo, a empresa se engajou na reconstrução da imagem da montadora para os 
clientes ao implementar o programa Renova Peugeot, em que as revendas se 

comprometem a recomprar o usado do cliente de volta por valor competitivo. A 
companhia também trabalhou fortemente para elevar a satisfação com a marca e 

garante ter alcançado níveis elevados. 



As ações são as apostas para deixar para trás de vez os erros do passado que 
construíram a reputação local de revenda difícil dos modelos Peugeot e de manutenção 
a preços muito elevados no Brasil.  

 
“É a nossa maneira de proteger a marca para construir o futuro daqui para frente”, 

resume Imparato. O executivo franco-italiano diz que América Latina é um mercado 
que demanda extrema resiliência e flexibilidade.  

 

“Aqui aprendi que não posso me surpreender com nada. Me impressiono 
sempre com a capacidade brasileira de seguir em frente, de tocar novos 
projetos em condições adversas. Na Europa, com metade dos problemas que 

vocês enfrentam aqui as pessoas estariam deprimidas”, brinca o executivo. 

 
Ele espera que, depois de ajustar a casa e traçar a estratégia de crescimento, a 

Peugeot alcance crescimento sustentável localmente. “Construímos uma estratégia 
que esperamos que garanta lucratividade à empresa mesmo se o câmbio disparar e o 

dólar chegar a R$ 5. Queremos fugir do anda e para”, conta. A meta, afinal, é deixar 
a companhia pronta para superar bem os vales impostos pelas crises porque, se há 
algo inevitável, é que elas vão acontecer.  

 

Mercedes vendeu mais de 600 ônibus para fretamento em 2018 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-1-2018)  
 

 
 
Turis Silva, de Porto Alegre, comprou recentemente 25 micro-ônibus 

montados sobre chassi Mercedes  
 

Total de janeiro a outubro representa quase 60% desse segmento de 
transporte  
 

A Mercedes foi a montadora que mais vendeu chassis de ônibus para fretamento 

no Brasil em 2018. De janeiro a outubro foram 632 unidades. O número é cerca de 
200% maior que o anotado no mesmo período de 2017 e representa 56% de 

participação neste mercado.  
 

“Isso demonstra que as empresas estão renovando e ampliando suas frotas 

para atender novas demandas de fretamento contínuo, como o de transporte 
de funcionários, e de fretamento eventual, caso de excursões, transfers e 
viagens de grupos fechados”, afirma o diretor de vendas e marketing Walter 

Barbosa. 

 
Confirmando essa tendência, a Mercedes vendeu recentemente 25 micro-ônibus LO 

916 e duas vans Sprinter 415 CDI para a Turis Silva, de Porto Alegre (RS), que atua 
há 29 anos com fretamento. A empresa gaúcha tem 250 veículos, a maioria Mercedes. 

Eles se dividem em ônibus, micros e vans. 
 
A linha Mercedes-Benz para fretamento inclui os chassis de ônibus LO 815 e LO 916 

(micros), diversos modelos da linha OF com motor dianteiro (com destaque para o OF 
1721 e o OF 1724) e a linha O 500.  

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28384/mercedes-vendeu-mais-de-600-onibus-para-fretamento-em-2018


Neo Rodas investe R$ 20 mi em planta de pintura automática 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-1-2018)  
 

 
 
Neo Rodas produz em Vinhedo (SP). Especializou-se em fornecer rodas de 

alumínio para montadoras  
Novos processos vão aumentar capacidade produtiva para 150 mil rodas por mês  

 
A fabricante Neo Rodas está investindo R$ 20 milhões em uma planta de pintura 
automática. As instalações vão receber equipamentos importados da Alemanha para 

a aplicação de primer em pó e processos de pintura líquida capazes de atender padrões 
de qualidade mais rigorosos exigidos pelas grandes montadoras. 

 
Segundo a empresa, os novos processos vão ampliar a capacidade produtiva para 150 
mil rodas por mês, com aumento da qualidade final. A operação da nova planta de 

pintura está programada para o segundo semestre do ano que vem. O novo aporte se 
soma aos R$ 30 milhões que a companhia investiu desde 2016.  

 
A fábrica da Neo Rodas está em Vinhedo (SP) e atua no segmento de rodas 
automotivas de alumínio para fornecimento exclusivo ao mercado original (OEM). 

Volkswagen, Fiat-Chrysler, General Motors, Caoa-Hyundai, Mitsubishi, Lifan e BYD 
fazem parte de sua lista de clientes.  

 

Grupo Volkswagen anuncia € 44 bi em novas tecnologias 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-1-2018) 

 

 
“Estamos focando nossos investimentos nos campos futuros de mobilidade”, 

diz Herbert Diess  
 
Novo plano até 2023 inclui elétricos, direção autônoma e serviços de 

mobilidade  
 

O Grupo Volkswagen investirá nos próximos anos cinco anos cerca de € 44 bilhões 

em eletromobilidade, direção autônoma, novos serviços de mobilidade e em processos 
de digitalização em seus veículos e fábricas. 
 

O aporte representa um terço das despesas totais para o período 2019-2023 e resulta 
de um planejamento recém-concluído pelo conselho mundial da montadora.  

 

“Um dos objetivos é acelerar o ritmo da inovação. Estamos focando nossos 
investimentos nos campos futuros de mobilidade e implementando 

sistematicamente nossa estratégia”, afirma o presidente do conselho 
administrativo do Grupo Volkswagen, Herbert Diess. 

 

O plano é parte da estratégia de melhorar a rentabilidade de todas as marcas 
pertencentes ao Grupo Volkswagen. Este é mais um dos desdobramentos do 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28383/neo-rodas-investe-r-20-mi-em-planta-de-pintura-automatica-
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dieselgate, que ainda terá forte impacto nas finanças da companhia nos próximos dois 
anos.  
 

Além do plano de investimentos, o conselho discutiu também o acordo de cooperação 
com a Ford para o desenvolvimento e produção de veículos e já admite que essa 

parceria poderá ir além dos comerciais leves.  
 

De acordo com o Grupo VW, as conversações com a Ford estão progredindo e as duas 
empresas se complementam em termos de produtos e regiões.  
 

Essa sinergia permitirá a redução de custos e melhora na rentabilidade pelo aumento 
da escala produtiva. O grupo alemão ressalta, no entanto, que as duas empresas 

permanecerão concorrentes.  
 

Venda de carrocerias cresce 53% neste ano 

22/11/2018 – Fonte: DCI 
 

Apesar do avanço expressivo, o desempenho não é suficiente para reverter as perdas 
registradas pelos fabricantes nos últimos anos da crise brasileira 
 

 
 

A recuperação da indústria de caminhões tem balizado a comercialização de 
implementos rodoviários  
 

A indústria de implementos rodoviários vem apresentando recuperação acima de 53% 
neste ano, puxada pelo segmento pesado – que tem no agronegócio e em papel e 

celulose grandes clientes. Já o mercado de produtos leves ainda apresenta retomada 
lenta, diante do desempenho fraco do consumo brasileiro. 

 
O crescimento reportado neste ano não recupera os postos de trabalho perdidos 
durante a crise que o setor enfrentou nos últimos anos. De acordo com a Associação 

Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), atualmente os 
fabricantes geram 35 mil empregos diretos, mas há dois anos a mão de obra das 

empresas era de 71 mil pessoas.  
 
“O setor registra apenas recuperação em 2018 e não crescimento, porque tivemos 

perdas acumuladas no período da crise que representam dois terços do nosso 
mercado”, afirma o presidente da Anfir, Norberto Fabris. 

 
Para este ano, a estimativa da entidade é que o setor entregue ao mercado entre 80 
mil e 82 mil unidades. Em 2017, os fabricantes emplacaram 24,9 mil implementos. 

 
De janeiro a outubro, o segmento pesado (reboques e semirreboques) cresceu 80,1%, 

para 35,9 mil unidades. Já o de leves (carroceria sobre chassis) avançou 33,5%, para 
37 mil unidades. “A indústria está sintonizada aos setores da economia que estão 
reagindo, como o agronegócio”, diz o dirigente. “Os resultados de recuperação no 

mercado urbano ainda estão mais lentos”, acrescenta. 
 

O desempenho dos fabricantes de implementos rodoviários acompanha a retomada do 
mercado de caminhões, que vem crescendo de forma significativa neste ano. Segundo 
dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os 
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emplacamentos de caminhões cresceram 50,2% de janeiro a outubro, para 60,7 mil 
unidades.  
 

O destaque ficou para a categoria de pesados, que teve avanço de 87% na mesma 
base de comparação. Porém, a indústria de veículos pesados também amargou quedas 

significativas nos últimos anos, levando as montadoras a enxugar o quadro de 
funcionários e a operar com apenas um turno por um longo tempo.  

 
Exportações  
Apesar da base fraca, no mercado externo os fabricantes de implementos rodoviários 

têm apresentado bons frutos. De acordo com a Anfir, os esforços da entidade junto 
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) 

para dar suporte à expansão comercial do setor na América Latina vêm trazendo 
avanço para as empresas. 
 

De janeiro a setembro, foram vendidos ao exterior 2,715 mil reboques e 
semirreboques, um volume 1,31% acima do mesmo período do ano passado. “O 

programa de exportação é uma ferramenta importante no processo contínuo de 
internacionalização da nossa indústria”, assinala Fabris. 
 

Cooper Standard inaugura fábrica em São Bento do Sul, SC 

22/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-1-2018) 

 
 
 

 
 

 
 
Nova fábrica gerou 150 empregos diretos e indiretos. Em três anos esse 

número deve dobrar 
 

Unidade fornecerá dutos de freio e itens para automóveis turbinados  
A Cooper Standard inaugurou mais uma fábrica no Brasil. A nova unidade fica em 
São Bento do Sul (SC) e recebeu R$ 15 milhões para produzir mangueiras flexíveis 

para freios e tubos para conexões de turbo para automóveis.  
 

A planta foi construída em um terreno de 4,5 mil metros quadrados e deve gerar 
inicialmente 150 empregos diretos e indiretos. Nos próximos três anos esse número 
deve chagar a 300 postos de trabalho. 

 
No Brasil, a nova unidade se soma a outras instalações da companhia em Atibaia (SP), 

Varginha (MG) e Camaçari (BA, dentro da unidade da Ford), fornecendo itens para os 
principais fabricantes instalados no Brasil. 

 
A nova fábrica é dedicada aos principais clientes da Região Sul, como General Motors, 
Renault, Volkswagen e Yapp, fabricante de tanques e reservatórios. A planta de São 

Bento do Sul permitirá que a Cooper Standard amplie sua participação no mercado 
brasileiro.  
 

“Com essa nova unidade estamos incrementando o portfólio da empresa e 

adicionando novas tecnologias”, afirma o diretor geral da Cooper Standard 
para a América do Sul, Jürgen Kneissler.  
 

 

 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28382/cooper-standard-inaugura-fabrica-em-sao-bento-do-sul-sc


Monitor do PIB aponta alta de 0,4% em setembro ante agosto, revela FGV 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,4% em setembro ante agosto, 
segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (Ibre/FGV). No terceiro trimestre, houve crescimento de 1,0% em 
relação ao segundo trimestre do ano.  

 
“No terceiro trimestre, a economia continuou a crescer (1,0%) na comparação com o 
segundo trimestre, na série com ajuste sazonal. Esta é a sétima taxa positiva 

consecutiva desde o fim da recessão”, apontou Claudio Considera, coordenador do 
Monitor do PIB-FGV, em nota oficial.  

 
O indicador antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas 
fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas. 
 

Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a atividade econômica teve 
elevação de 1,7% no terceiro trimestre de 2018. “Nesta comparação, todos os 
componentes do PIB, tanto pela ótica da oferta quanto pela ótica da demanda, 

apresentaram resultados positivos, à exceção da Construção”, completou Considera.  
 

Os destaques do PIB no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do 
ano anterior, foram as atividades agropecuária (4,2%), indústria da transformação 
(1,8%), produção de eletricidade (1,8%) e todos os componentes de Serviços.  

 
Pela ótica da demanda, o consumo das famílias apresentou crescimento de 1,7% no 

terceiro trimestre de 2018 ante o mesmo trimestre em 2017. A Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve expansão de 7,7%, puxada 
pela incorporação das plataformas de petróleo ao cálculo dos investimentos. Enquanto 

o componente de Máquinas e equipamentos nacionais cresceu 16,8%, os 
equipamentos importados cresceram 45%.  

 
As exportações subiram 3,2% no terceiro trimestre ante o mesmo trimestre em 2017, 
e as importações registraram crescimento de 14,6%. Em termos monetários, o PIB 

totalizou cerca de R$ 5,196 trilhões em valores correntes de janeiro a setembro. 
 

Entrada de dólar supera saída em US$ 17,223 bi no ano até 16 de novembro, 

diz BC 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 21-11-2018) 

 
O fluxo cambial do ano até o dia 16 de novembro ficou positivo em US$ 17,223 bilhões, 

informou nesta quarta-feira, 21, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o 
resultado era positivo em US$ 8,970 bilhões.  

 
A saída pelo canal financeiro neste ano até 16 de novembro foi de US$ 23,344 bilhões. 
O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 444,843 bilhões e de envios no total 

de US$ 468,188 bilhões.  
 

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de 
lucro e pagamento de juros, entre outras operações.  
 

No comércio exterior, o saldo anual acumulado 16 de novembro ficou positivo em US$ 
40,568 bilhões, com importações de US$ 156,622 bilhões e exportações de US$ 

197,190 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 30,631 bilhões em 
Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 62,895 bilhões em Pagamento 
Antecipado (PA) e US$ 103,663 bilhões em outras entradas.  
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Novembro  
Depois de encerrar outubro com entradas líquidas de US$ 334 milhões, o País registra 
fluxo cambial negativo de US$ 1,151 bilhão em novembro até o dia 16, informou o 

Banco Central.  
 

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,231 no período. Isso é 
resultado de aportes no valor de US$ 22,343 bilhões e de retiradas no total de US$ 

24,574 bilhões.  
 
No comércio exterior, o saldo de novembro até o dia 16 é positivo em US$ 1,080 

bilhão, com importações de US$ 8,687 bilhões e exportações de US$ 9,767 bilhões. 
Nas exportações, estão incluídos US$ 1,014 bilhão em ACC, US$ 4,757 bilhões em PA 

e US$ 3,997 bilhões em outras entradas. 
  
Semanal  

O fluxo cambial total registrado na semana de 12 a 16 de novembro ficou negativo em 
US$ 523 milhões, informou o Banco Central.  

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 484 milhões na semana passada, 
resultado de aportes no valor de US$ 9,189 bilhões e de envios no total de US$ 9,673 
bilhões.  

 
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 39 milhões, 

com importações de US$ 5,322 bilhões e exportações de US$ 5,283 bilhões. Nas 
exportações, estão incluídos US$ 460 milhões em ACC, US$ 3,143 bilhões em PA e 
US$ 1,680 bilhão em outras entradas. 

 

Quanto mais rápido aprovar reformas maior é a divisão dos recursos, diz 
Guedes 

22/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 21-11-2018) 
 

Os Estados e municípios poderão receber uma fatia maior de recursos repassados pela 
União “quanto mais rápida for a aprovação das reformas”, afirmou hoje o futuro 

ministro da Economia, Paulo Guedes.  
 
Ele admitiu pela primeira vez que apoia a ideia de partilhar com os governos regionais 

os recursos que serão obtidos pela União com o leilão de petróleo do pré-sal após a 
revisão do contrato de cessão onerosa com a Petrobras. Guedes reconheceu que está 

em negociação a divisão por meio do Fundo Social do pré-sal.  
 
“Eu acredito no pacto federativo e acho que tem que haver uma divisão”, disse, quanto 

perguntado se era a favor de dividir o dinheiro. Segundo o futuro ministro, a maior 
distribuição de recursos é um ponto central para sua gestão.  

 
Até então, os únicos porta-vozes sobre as negociações para repartir os recursos com 

Estados e municípios eram o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o 
senador Fernando Bezerra (MDB-PE), relator do projeto que destrava a venda das 
áreas do pré-sal, e os governadores.  

 
Guedes esteve hoje na presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO), no 

Congresso Nacional, num primeiro encontro com os parlamentares que estão 
discutindo o Orçamento de 2019, o primeiro da próxima gestão.  
 

A reunião ocorre um dia após a própria CMO restringir o prazo para que Guedes e sua 
equipe proponham ajustes na peça orçamentária a fim de contemplar o novo arranjo 

de ministérios e órgãos que será adotado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro a partir 
de 1º de janeiro. Ele terá até o dia 28 de novembro para apresentar mudanças, quarta-
feira da semana que vem.  
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O futuro ministro afirmou que ainda está conversando sobre o Orçamento e sobre qual 
é o processo de tramitação e mudanças. Parlamentares que participaram do encontro 
relataram que a equipe de Guedes ainda fará estudos para propor mudanças.  

 
Cessão onerosa  

Guedes disse ainda que sua equipe está conversando sobre os detalhes de como será 
feita a partilha dos recursos da cessão onerosa com Estados e municípios. A sugestão 

de divisão por meio do Fundo Social foi feita pelo atual ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, em reunião com Eunício e Guedes.  
 

Em entrevista ao Broadcast na sexta-feira (16), Guardia antecipou a proposta e disse 
que ela evita perdas de arrecadação para a União num momento em que a situação 

fiscal ainda é gravíssima, com déficit elevado.  
 
Integrantes da equipe de transição reconhecem nos bastidores que o governo federal 

não pode perder muitos recursos, principalmente porque o objetivo é reduzir o déficit 
mais rapidamente. Por isso, segundo uma fonte, a opção do Fundo Social é vista como 

a melhor saída.  
 
Crise  

Guedes afirmou ainda que “todos os Estados estão enfrentando dificuldades” e citou 
que os municípios também enfrentam crise financeira. O futuro ministro indicou que 

eles poderão ter um alívio com a divisão dos recursos se houver aceleração nas 
reformas. “Quanto mais rápida for a aprovação das reformas, maior a divisão dos 
recursos”, disse.  

 
Como antecipou o Broadcast, a atual equipe econômica já recomendou à equipe de 

transição que um novo socorro aos Estados – considerado inevitável – seja concedido 
apenas se houver compromisso e empenho dos governadores para ajudar a aprovar a 
reforma da Previdência. 

 


