
 

 

27 DE NOVEMBRO DE 2018 

Terça-feira 

 EXPORTAÇÕES SOMAM US$ 4,840 BI NA QUARTA SEMANA DE NOVEMBRO 

 SECEX ABRE CONSULTA PUBLICA SOBRE REDUÇÃO TARIFÁRIA PARA 305 

CÓDIGOS DA NCM 

 RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL EM OUTUBRO 

 PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA CRESCE E EMPREGO FICA ESTÁVEL, INFORMA CNI 

 CNI E FORÇAS ARMADAS CRIAM CONSELHO PARA ESTIMULAR INDÚSTRIA DA 

DEFESA 

 MELHORAR INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA REDUZIRÃO 

RISCOS DE ESCASSEZ 

 INVESTIMENTOS COM MAIS RISCO GANHAM FORÇA 

 RECUSO-ME A ACEITAR QUE GOVERNO BOLSONARO NÃO VAI FALAR COM 

INDÚSTRIA, DIZ PRESIDENTE DO IEDI 

 DÍVIDA PÚBLICA CAI 0,44% EM OUTUBRO, PARA R$ 3,763 TRILHÕES 

 MERCADO REDUZ EXPECTATIVA DE JUROS PARA 2019 APÓS 44 SEMANAS 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE PARA MAIOR NÍVEL EM QUASE 4 ANOS E 

MEIO, DIZ FGV 

 MITSUBISHI DEMITE CARLOS GHOSN DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 

 REDUÇÃO DA DESIGUALDADE NO BRASIL ESTAGNOU, DIZ ESTUDO DA OXFAM 

 ARTIGO: NOSSA GRANDE DEPRESSÃO 

 DÓLAR DISPARA MAIS DE 2% E FECHA ACIMA DE R$ 3,90 

 VOLKSWAGEN PODE SER MONTADORA PIONEIRA EM SERVIÇO QUÂNTICO 

 ESTÃO BRINCANDO COM A PESSOA ERRADA, DIZ TRUMP SOBRE GM FECHAR 

FÁBRICAS 

 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DOBRA NOS PRIMEIROS NOVE MESES DO ANO 

 VOLVO CONTRATA PARA ACELERAR PRODUÇÃO NO PARANÁ 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3704-exportacoes-somam-us-4-840-bi-na-quarta-semana-de-novembro
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3702-secex-abre-consulta-publica-sobre-reducao-tarifaria-para-305-codigos-da-ncm-2
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3702-secex-abre-consulta-publica-sobre-reducao-tarifaria-para-305-codigos-da-ncm-2
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/producao-na-industria-cresce-e-emprego-fica-estavel-informa-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/cni-e-forcas-armadas-criam-conselho-para-estimular-industria-da-defesa/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/cni-e-forcas-armadas-criam-conselho-para-estimular-industria-da-defesa/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/melhorar-infraestrutura-e-sistema-de-alocacao-de-agua-reduzirao-riscos-de-escassez-/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/melhorar-infraestrutura-e-sistema-de-alocacao-de-agua-reduzirao-riscos-de-escassez-/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/investimentos-com-mais-risco-ganham-forca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/recuso-me-a-aceitar-que-governo-bolsonaro-nao-vai-falar-com-industria-diz-presidente-do-iedi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/recuso-me-a-aceitar-que-governo-bolsonaro-nao-vai-falar-com-industria-diz-presidente-do-iedi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/divida-publica-cai-044-em-outubro-para-r-3763-trilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/mercado-reduz-expectativa-de-juros-para-2019-apos-44-semanas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/confianca-do-consumidor-sobe-para-maior-nivel-em-quase-4-anos-e-meio-diz-fgv.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/confianca-do-consumidor-sobe-para-maior-nivel-em-quase-4-anos-e-meio-diz-fgv.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/mitsubishi-motors-demite-ghosn-da-presidencia-do-conselho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/reducao-da-desigualdade-no-brasil-estagnou-diz-estudo-da-oxfam.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2018/11/nossa-grande-depressao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/dolar-dispara-mais-de-2-e-fecha-acima-de-r-390.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/11/volkswagen-pode-ser-montadora-pioneira-em-servico-quantico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/estao-brincando-com-a-pessoa-errada-diz-trump-sobre-gm-fechar-fabricas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/estao-brincando-com-a-pessoa-errada-diz-trump-sobre-gm-fechar-fabricas.shtml
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17438-geracao-distribuida-dobra-nos-primeiros-nove-meses-do-ano
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17439-volvo-contrata-para-acelerar-producao-no-parana


 LINHA DE PRODUÇÃO CONECTADA E INTELIGENTE É O MOTOR DA NOVA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 STRATASYS LANÇA NOVO ELASTÔMERO E MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS 

COM CARACTERÍSTICAS ULTRARREALISTAS 

 GM VAI CANCELAR MODELOS E CORTAR PRODUÇÃO E EMPREGOS NA AMÉRICA 

DO NORTE 

 CARROS CHINESES COMEÇAM A CRESCER EM VENDAS 

 LAND ROVER MOSTRA NOVA GERAÇÃO DO EVOQUE 

 VOLKSWAGEN CONNECT ESTREIA NO T-CROSS E ESTARÁ EM TODOS OS NOVOS 

CARROS DA MARCA 

 PSA COMEÇA A VENDER CITROËN JUMPER E PEUGEOT BOXER 

 APÓS NISSAN, MITSUBISHI TAMBÉM TIRA GHOSN DO CONSELHO 

 AUTOPEÇAS BRASILEIRAS BATEM RECORDE NA AUTOMECHANIKA DE BUENOS 

AIRES 

 FORD COMEÇA A IMPLANTAR NOVO PADRÃO NAS CONCESSIONÁRIAS 

 GENERAL MOTORS CRIA FEIRÃO DE FÁBRICA FLUTUANTE 

 REDE DE OFICINAS EURO REPAR ACELERA CRESCIMENTO NO BRASIL 

 VOLKSWAGEN AJUSTA ESTRATÉGIA GLOBAL DE MARKETING 

 PREÇO DA GASOLINA CAI 1,3%, MAS MARGENS DOS POSTOS CONTINUA EM 

ALTA, DIZ ANP 

 APESAR DE QUEDA DA COTAÇÃO DO FERRO, RECEITA DO BRASIL DEVE SER 

ESTÁVEL 

  

 
       

 

     

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 27/11/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,899 3,900 

Euro 4,405 4,407 
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Exportações somam US$ 4,840 bi na quarta semana de novembro 

27/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 26-11-2018) 
 

No período, importações foram de US 5,960 bilhões, o que gerou déficit de US$ 1,12 
bilhão 

 
A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,12 bilhão na quarta semana 

de novembro de 2018, que teve cinco dias úteis. O saldo é resultado de exportações 
no valor de US$ 4,840 bilhões e importações de US$ 5,960 bilhões, com destaque 
para a aquisição de uma plataforma de petróleo no valor de US$ 2,2 bilhões. No mês, 

as exportações somam US$ 17,060 bilhões e as importações, US$ 13,631 bilhões, com 
superávit de US$ 3,428 bilhões. No ano, o saldo também é positivo: US$ 51,064 

bilhões, com exportações de US$ 216,139 bilhões e importações de US$ 165,075 
bilhões. 
 

Confira aqui os dados completos da balança comercial 
 

A média das exportações da quarta semana chegou a US$ 968 milhões, 20,8% abaixo 
da média de US$ 1,2 bilhão até a terceira semana, em razão da diminuição nas 
exportações das três categorias de produtos: manufaturados (-38%, de US$ 530,3 

milhões para US$ 329,2 milhões), semimanufaturados (-12,2%, de US$ 149,9 milhões 
para US$ 131,6 milhões) e básicos (-6,4%, de US$ 541,5 milhões para US$ 506,9 

milhões). 
 
Do lado das importações, houve crescimento de 55,4%, na comparação com a média 

da quarta semana (US$ 1,2 bilhão) sobre a média até a terceira semana (US$ 767,1 
milhões), explicado, principalmente, pelo aumento nos gastos com adubos e 

fertilizantes, aeronaves e peças, combustíveis e lubrificantes, equipamentos 
mecânicos e químicos orgânicos e inorgânicos. 
 

Análise do mês 
Nas exportações de novembro, comparadas as médias até a 4ª semana (US$ 1,137 

bilhão) com a de novembro de 2017 (US$ 834,2 milhões), houve crescimento de 
36,3%, em razão do aumento nas vendas de produtos básicos (51,3%, motivadas, 
principalmente, pelo aumento das vendas de petróleo em bruto, soja em grãos, 

algodão em bruto, minérios de ferro e seus concentrados e milho em grãos), produtos 
manufaturados (36,8%, graças ao aumento dos embarques de plataformas de 

perfuração ou de exploração, gasolina, óleos combustíveis, partes de motores e 
turbinas para aviação e tubos flexíveis, de ferro ou aço e semimanufaturados (14,1%, 
por conta do aumento na venda da venda de madeira em estilhas ou em partículas, 

ferro-ligas, madeira serrada ou fendida, produtos semimanufaturados de ferro/aços e 
celulose).  

 
Relativamente a outubro de 2018, houve crescimento de 13,7%, em virtude do 

aumento nas exportações de manufaturados (30,9%), semimanufaturados (8,1%) e 
produtos básicos (4,4%). 
 

Nas importações, a média diária até a quarta semana (US$ 908,8 milhões) ficou 38,3% 
acima da média de novembro do ano passado (US$ 657,1 milhões). Nesse 

comparativo, cresceram os gastos, principalmente, com adubos e fertilizantes (106%), 
combustíveis e lubrificantes (27,8%), químicos orgânicos e inorgânicos (25,5%), 
veículos automóveis e partes (11,3%) e equipamentos mecânicos (6%).  

 
Comparado com outubro, houve crescimento de 24,1%, pelo aumento de gastos em 

bebidas e álcool (57%), adubos e fertilizantes (28,4%), siderúrgicos (22,6%), 
equipamentos eletroeletrônicos (10,8%) e veículos automóveis e partes (7,6%). 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3704-exportacoes-somam-us-4-840-bi-na-quarta-semana-de-novembro
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Secex abre consulta publica sobre redução tarifária para 305 códigos da NCM 

27/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 26-11-2018) 
 

Circular foi publicada no Diário Oficial da União 
 

Foi publicada no Diário Oficial da União, Circular da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que abre consulta 

pública sobre a redução tarifária a 2% (alíquota ordinária do Mercosul para bens não 
produzidos) para 305 códigos da NCM. 
 

Manifestações sobre as propostas deverão ser dirigidas ao Departamento de 
Negociações Internacionais (DEINT) por meio do endereço 

eletrônico CT1@mdic.gov.br até o dia 21 de dezembro. As informações relativas às 
propostas deverão ser apresentadas mediante o preenchimento integral do roteiro 
próprio, disponível neste link. 

 
A consulta se insere no contexto de continuidade à proposta brasileira de revisão 

setorial da TEC, em que o setor químico nacional apresentou ao MDIC proposta de 
redução tarifária de 55 itens, em coordenação com suas contrapartes do Mercosul, 
com objetivo de reduzir as tarifas incidentes no setor. A matéria vem sendo 

amplamente debatida no âmbito do Comitê Técnico nº 1 (CT-1) do Mercosul, órgão 
encarregado do exame técnico dos temas relacionados a Tarifas, Nomenclatura e 

Classificação de Mercadorias, e já conta com a concordância de alguns sócios do 
Mercosul para a redução tarifária de uma série de itens. 
 

No âmbito do governo brasileiro, o MDIC é o órgão responsável pela coordenação 
nacional do CT-1. Nesse sentido, com base em consulta ao setor produtivo brasileiro, 

o órgão tem avaliado reduções tarifárias adicionais para novos conjuntos de bens que 
tenham deixado de ser produzidos no Mercosul e, dessa forma, facilitar o acesso a 
insumos nas cadeias produtivas brasileiras. 

 
Esse tipo de exercício mostra-se particularmente relevante para insumos da indústria 

de transformação, cuja redução do Imposto de Importação impacta nos elos a jusante 
das cadeias produtivas da economia de forma geral, como é o caso de insumos 
químicos. Este é um projeto que poderá ser estendido a demais setores.  

 
Em reunião do CT-1 em Montevidéu, ocorrida entre os dias 22 a 26 de outubro de 

2018,  Argentina e Uruguai aprovaram a proposta brasileira de redução tarifária para 
55 códigos NCM e apresentaram solicitações adicionais para redução a 2% para uma 
lista de 305 códigos da NCM, objeto da atual consulta.   

 
Nesse contexto, foi publicada hoje a Circular SECEX nº 54, para ouvir o setor produtivo 

brasileiro sobre a redução tarifária em avaliação e dar oportunidade para que 
eventuais produtores e consumidores se manifestem sobre a questão. 

 
As reduções tarifárias dos 305 códigos NCM adicionais dizem respeito a um valor total 
importado de US$ 154,8 milhões, conforme estatísticas de 2017, e que podem 

representar um impacto de até US$ 16,3 milhões em redução do Imposto de 
Importação. 

 

Recuperação da atividade industrial em outubro 

27/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 26-11-2018) 

 
Após um mês de setembro fraco, a atividade industrial mostrou fôlego em outubro. A 

produção aumentou em ritmo superior ao observado no ano passado, se aproximando 
do registrado em 2012 e 2013, ou seja, antes do início da crise recente. 
Outubro/2018 
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Produção na indústria cresce e emprego fica estável, informa CNI 

27/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 26-11-2018) 
 
Sondagem Industrial mostra que o nível de utilização da capacidade instalada também 

aumentou em outubro. Com isso, os empresários estão mais otimistas e mais 
dispostos a fazer investimentos  

 

 
 

A produção da indústria brasileira voltou a crescer e alcançou 54,7 pontos em outubro. 
O indicador de número de empregados ficou em 50 pontos, mostrando que o emprego 

no setor ficou estável no mês passado, informa a Sondagem Industrial divulgada nesta 
segunda-feira (26), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os indicadores 
variam de zero a cem pontos. Quando ficam acima de 50 pontos mostram aumento 

da produção e do emprego. 
 

O nível de utilização da capacidade instalada aumentou 1 ponto percentual na 
comparação com setembro e alcançou 69% em outubro. “Com isso, a utilização da 
capacidade instalada se mantém, pelo terceiro mês consecutivo, 2 pontos percentuais 

acima do registrado nos mesmos meses de 2017”, afirma a pesquisa. Os estoques 
também diminuíram e ficaram mais próximos do que estava nos planos dos 

empresários. O índice de evolução do nível de estoques em relação ao planejado caiu 
de 51,2 pontos em setembro  para 50,8 pontos em outubro. 
 

“Essa reação é muito importante, especialmente depois de um setembro mais fraco, 
com queda inclusive das expectativas. Sinaliza que o empresário está percebendo uma 

melhora da demanda e sugere que este final de ano deverá ser melhor que o do ano 
passado”, afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo. 

 
EXPECTATIVAS – Os empresários também estão mais otimistas. “Após dois meses 
de queda, o otimismo do empresário cresceu em novembro”, informa a Sondagem 

Industrial. Todos os indicadores ficaram acima dos 50 pontos, mostrando que os 
industriais esperam o aumento da demanda, da compra de matérias-primas e das 

exportações nos próximos seis meses. O indicador de expectativas sobre a demanda 
aumentou para 56,6 pontos, o de compras de matérias-primas subiu para 54,4 pontos 
e o de exportações alcançou 52,8 pontos em novembro. 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/producao-na-industria-cresce-e-emprego-fica-estavel-informa-cni/
http://www.cni.com.br/sondindustrial?utm_source=agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=sondind_2outubro18
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


O indicador de número de empregados subiu de 49,1 pontos para 50,9 pontos. Como 
ficou acima dos 50 pontos, mostra que os empresários esperam fazer contratações 
nos próximos seis meses. Os empresários também estão mais dispostos a fazer 

investimentos. O índice de intenção de investimento aumentou 4,1 pontos na 
comparação com outubro e alcançou 55 pontos em novembro. O índice está 6,6 pontos 

acima da média histórica. O indicador varia de zero a cem pontos. Quanto maior o 
índice, maior é a disposição para investimentos. 

 
Esta edição da Sondagem Industrial foi feita entre 1º e 14 de novembro com 2.138 
indústrias em todo o país. Dessas, 886 são pequenas, 766 são médias e 486 são de 

grande porte.  
 

CNI e Forças Armadas criam conselho para estimular indústria da defesa 

27/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 26-11-2018) 
 

Iniciativa vai favorecer a inovação tecnológica e possibilitar uso comum de tecnologias 
entre as áreas civil e militar  

 
Robson Braga de Andrade: “A indústria da defesa já foi a 8ª do mundo, mas perdeu 
espaço e oportunidades”  

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e as Forças Armadas implantaram, nesta 

segunda-feira (26), o Conselho Temático da Indústria e da Defesa (ConDefesa). O 
novo órgão vai trabalhar para incentivar o crescimento do setor por meio da 
aproximação da indústria da defesa às forças armadas e do alinhamento dos oito 

conselhos já implantados nas federações das indústrias em todo o Brasil. 
 

Segundo o presidente do novo conselho, Glauco Côrte, a denominada Tríplice Hélice - 
sistema integrado composto pelo governo, pelas academias e pela indústria - vai 

favorecer a inovação tecnológica e possibilitar o uso comum das tecnologias entre as 
áreas civil e militar. 
 

“Os atores que formam a Tríplice Hélice compreendem que a inovação é condição 
precedente para o avanço tecnológico, o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social”, destacou Côrte.   
 

 
“Os atores que formam a Tríplice Hélice compreendem que a inovação é condição 
precedente para o avanço tecnológico, o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social”, destacou Côrte.  
 
De acordo com o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a indústria da defesa 

enfrentou muitas dificuldades nos últimos anos, mas, agora, com a criação do 
conselho, será possível retomar o crescimento do setor. “A indústria da defesa já foi a 

8ª do mundo, mas perdeu espaço e oportunidades”, disse. 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/cni-e-forcas-armadas-criam-conselho-para-estimular-industria-da-defesa/
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Estavam presentes na solenidade o representante do comando das Forças Aéreas 
brasileiras, major brigadeiro Sérgio Roberto de Almeida; o comandante da Marinha do 
Brasil, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior; e o comandante do Exército 

Brasileiro e ministro de Estado da Defesa interino, General Villas Bôas. Diretores de 
todas as áreas da CNI, empresários e parceiros também presenciaram o lançamento 

do conselho.  
 

Melhorar infraestrutura e sistema de alocação de água reduzirão riscos de 
escassez 

27/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 26-11-2018) 

 
Estudo da CNI que será entregue durante o Rio Water and Business, nesta terça-feira 

(27/11), aponta necessidade de mais eficiência na aplicação de recursos financeiros e 
atração de capital privado para o setor hídrico  
 

A escassez hídrica que já afeta muitas regiões no planeta se agravará nos próximos 
anos com o crescimento da população mundial, que deve chegar a 8,3 bilhões de 

pessoas em 2030, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
Conforme previsões do Banco Mundial, nas próximas três décadas, a produção mundial 

de alimento aumentará o consumo de água de 40% a 50%, o setor industrial 
consumirá entre 50% e 70% a mais de água e o setor de energia, 85%. No Brasil, a 

relação entre oferta e demanda de água dá sinais de desequilíbrio em algumas regiões, 
como no Sudeste, que possui 1,7% da disponibilidade hídrica do país, mas com 
densidade demográfica de 136,7 habitantes por quilômetro quadrado e participação 

de 17,7% do Produto Interno Bruto (PIB). 
 

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o desafio da segurança hídrica no 
país está mais relacionado à gestão que à disponibilidade do recurso. No estudo 
Segurança Hídrica: novo risco para a competitividade, que será entregue aos 

participantes do Rio Water and Business nesta terça-feira (27/11), no Rio de Janeiro, 
a CNI propõe nove medidas para melhorar o sistema de gestão hídrica. 

 
Entre as principais recomendações está incentivar a eficiência no uso da água por meio 
de melhoria da infraestrutura e de tecnologias. O evento, promovido pela CNI em 

parceria com a Rede Brasil do Pacto Global e pelo Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), tem o objetivo de debater oportunidades de 

negócios na agenda de segurança hídrica. 
 
O setor industrial defende ainda aperfeiçoar a alocação de água para os múltiplos usos 

considerando o potencial de agregação de valor dos setores econômicos. Um exemplo 
nesse sentido ocorreu recentemente no Ceará, onde foi criada metodologia de 

alocação de água em que se faz um balanço entre segurança hídrica e segurança 
produtiva, econômica e social. 

 
Para esse processo ser ampliado, é necessário melhorar a base de informação sobre 
recursos hídricos disponíveis no Brasil e melhorar a articulação entre os entes 

federativos na operacionalização dos planos de gestão das águas. “Essa governança 
multinível é particularmente crítica em uma federação, em que a gestão dos recursos 

hídricos está sob a responsabilidade da União, dos 26 estados e do Distrito Federal, 
que contam com mais de 220 comitês de bacias hidrográficas”, alerta o documento. 
 

Entre as propostas da CNI para melhorar o ambiente institucional está o fortalecimento 
dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos por meio de ações como 

o  Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão), 
da Agência Nacional de Águas (ANA), além da criação de iniciativa semelhante voltada 
às agências de águas nas bacias hidrográficas. Além disso, a entidade defende o 

aperfeiçoamento urgente dos planos de recursos hídricos e a integração da agenda de 
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recursos hídricos com a Política Nacional de Meio Ambiente e com planejamentos 
setoriais de energia, transporte, agrícola, pecuária, industrial, entre outros. 
 

 
Em 2016, foram registradas no Brasil 260 mil internações por doenças causadas pela 

falta de tratamento da água  
 

RECURSOS FINANCEIROS – De acordo com a diretora de Relações Institucionais da 
CNI, Mônica Messenberg, é urgente fazer avanços na gestão hídrica por meio de mais 
eficiente aplicação dos recursos financeiros disponíveis e estímulo de investimentos 

privados no setor. “Atração de capital privado é fundamental para intensificar 
investimentos em construção, operação e manutenção de infraestruturas hídricas e de 

saneamento para melhorar a oferta de água em quantidade e qualidade e reduzir a 
exposição do país ao risco hídrico”, destaca. 
 

De acordo com o estudo da CNI, a eficiência do serviço de saneamento é central para 
a segurança hídrica em áreas urbanas. As perdas e ineficiência na prestação de 

serviços e a poluição das águas pela falta de saneamento geram custos para empresas 
e sociedade. Em 2016, foram registradas no Brasil 260 mil internações por doenças 
causadas pela falta de tratamento da água.  

 
Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que, por ano, 217 mil trabalhadores 

precisam se afastar do trabalho, em média, 17 horas por problemas gastrointestinais 
ligados à falta de saneamento. Para universalizar o serviço de água e tratamento de 
esgoto no país até 2033, a CNI estima investimento na ordem de R$ 21,6 bilhões ao 

ano e geração de 68,3 mil empregos diretos. 
 

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA – Outro desafio está relacionado a perdas de 
água na distribuição. Em 2016, o índice de perdas foi de 46,3% na Região Nordeste 

e, no Centro-Oeste, foi de 35%. Em países desenvolvidos, esses índices variam entre 
5% e 10%. “A água que se perde faz falta nas cidades e pressiona as tarifas de 
fornecimento de água e tratamento de esgoto afetando a competitividade de um 

elevado número de pequenas e médias empresas abastecidas pelas companhias de 
saneamento”, alerta Mônica.  

 
Segundo a CNI, ampliação e melhoria nos serviços de saneamento é fundamental para 
estimular o avanço do uso de água de reúso pela indústria. No atual cenário, negócios 

de reúso de água podem crescer quase dez vezes. No Brasil, há 1,6 metros cúbicos de 
água de reúso utilizados, com potencial para crescer para 13 metros cúbicos. “Com 

mais esgoto tratado, esse potencial poderá crescer ainda mais e o maior reúso de água 
contribuirá para a conservação de rios e lagos para outras atividades”, completa a 
diretora da CNI. “Para o avanço dessa agenda, é preciso uma regulamentação que dê 

segurança para empresas operarem, investirem e comprarem água de reúso.” 
 

Estudos recentes elaborados pela CNI apontam que o reúso de água é uma alternativa 
para a segurança hídrica em estados nordestinos afetados pela seca. No Ceará, no Rio 
Grande do Norte e em Pernambuco a oferta de água de esgoto tratado praticamente 

poderia suprir a atual demanda industrial por água nessas regiões. No Ceará, enquanto 
a demanda industrial é de 5.392 litros de água por segundo, o potencial de oferta de 

esgoto tratado é de 5.381 litros por segundo.  
 



Já no Rio Grande do Norte, a demanda industrial é de 1.126 litros por segundo e o 
potencial de esgoto tratado é de 1.193 litros por segundo. Em Pernambuco, esse 
potencial de reúso de água é quase quatro vezes maior que a demanda industrial pelo 

recurso. Enquanto a demanda industrial é de 1.639 litros por segundo, o potencial de 
esgoto tratado é de 5.302 litros por segundo. 

 
COBRANÇA – A CNI defende ainda que os recursos obtidos com a cobrança da água 

devem ser destinados a investimentos em infraestrutura hídrica, como açúdes, 
adutoras e barragens voltadas ao uso múltiplo, sempre de acordo com a orientação 
dos planos de recursos hídricos. Além disso, a entidade propõe a regulamentação de 

mecanismos de aplicação reembolsável dos recursos para iniciativas que melhorem a 
eficiência do uso da água. De acordo com dados da ANA, há um saldo não-utilizado 

das arrecadação com cobrança da água de R$ 241,5 milhões. A proposta da CNI é 
reduzir drasticamente esse saldo, aplicando com mais agilidade o recurso em ações 
voltadas à segurança hídrica. 

 
AÇÕES PARA O BRASIL CRESCER MAIS E MELHOR - O estudo Segurança Hídrica: 

novo risco para a competitividade integra os 43 documentos com propostas da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o novo governo elaborados com base 
no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, que aponta os caminhos para o Brasil 

construir, nos próximos quatro anos, uma economia mais produtiva, inovadora e 
integrada ao mercado internacional. Os estudos sugerem ações em áreas como 

eficiência do estado, segurança jurídica, infraestrutura, tributação, educação, meio 
ambiente, inovação, financiamento e segurança pública. 

 

Investimentos com mais risco ganham força 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-11-2018) 

 
Gestores veem potencial de ganhos na bolsa brasileira  
 

Nas sugestões feitas por gestores de recursos e analistas de investimento, ganham 
força alternativas mais arriscadas, tendo o investimento em ações no Brasil como 

destaque. A percepção é que enquanto as bolsas internacionais já iniciaram um 
movimento de queda, a Bolsa paulista tem chances de oferecer bons retornos. 
 

A projeção leva em consideração o potencial de crescimento econômico mais robusto 
no ano que vem e a disposição do novo governo em priorizar algumas reformas —em 

especial a da Previdência—, que devem favorecer a Bolsa brasileira e também outros 
ativos de risco. 
 

Se a conjuntura mais favorável se consolidar, a expectativa é que até o investidor 
estrangeiro, que bateu em retirada por causa das incertezas do período pré-eleitoral, 

retorne à Bolsa local. 
 

Nesse ambiente mais benigno, analistas indicam que a Bolsa pode atingir 100 mil 
pontos no ano que vem —um potencial de alta superior a 15%, ou mais do que o dobro 
da taxa Selic, que baliza os investimentos em renda fixa. 

 

 
 

Telas mostram flutuações do mercado na Bovespa - Diego Padgurschi /Folhapress  
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Os riscos da estratégia, porém, não são desprezíveis. Ainda existem dúvidas se o 
futuro governo vai conseguir emplacar as reformas necessárias na profundidade e, 
principalmente, no ritmo esperado pelo mercado. 

 
No front externo, uma guerra comercial global, a elevação dos juros básicos 

americanos num ritmo mais forte do que o esperado e um crescimento mundial menos 
vigoroso podem fazer com que o estrangeiro opte por mercados mais seguros. 

 
Nesse contexto, o Brasil perderia atratividade, em especial porque não tem o chamado 
'grau de investimento', espécie de selo dado pelas agências de classificação de risco a 

bons pagadores. A classificação é considerada por grandes investidores globais. 
 

"Vejo uma disposição em aumentar a exposição ao risco, mas é preciso acompanhar 
a dinâmica do mercado e da economia", diz Conrado Navarro, especialista em finanças 
pessoais da Modalmais. 

 
Gilberto Abreu, superintendente de investimentos do Banco Santander, diz que está 

atento aos riscos, tem orientado os clientes a manter uma carteira diversificada, mas 
vê potencial nas ações. "Estamos mais otimistas com a renda variável", afirma. 
 

Martín Iglesias, especialista em investimento do Itaú Unibanco, ressalta que há 
incertezas no ar, mas que a balança pende para investimentos mais arriscados. As 

premissas do Itaú consideram uma inflação sob controle e taxa Selic estável em 6,5% 
em 2019. 
 

Iglesias reconhece que essa não é a visão consensual do mercado, mas lembra que a 
grande capacidade ociosa da produção e da mão de obra permite que a economia reaja 

sem pressões inflacionárias. 
 
Nesse momento, diz o Itaú, as ações brasileiras têm o maior potencial de valorização, 

seguidas por fundos multimercados —carteiras que têm maior flexibilidade de 
investimento no caso das previsões positivas não se confirmarem. 

 
Na ordem de preferência do banco, viriam os títulos públicos prefixados, cujo 
rendimento é conhecido de antemão pelo investidor. 

 
Os papéis do Tesouro Direto com vencimento em 2021, diz Iglesias, têm a melhor 

relação entre risco e retorno, com rentabilidade de 7,8% ao ano. 
 
Junto dos prefixados estão os títulos indexados à inflação, com rendimento ao redor 

de 5% ao ano, mais a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 
 

Na ponta oposta, as ações internacionais são vistas como pouco atrativas, dado o 
cenário externo turbulento e a perda de fôlego dos índices de ações americanos. Assim 

como os títulos públicos pós-fixados emitidos pelo Tesouro. 
 
Os papéis acompanham a Selic e, para o Itaú, ela deve se manter inalterada em 2019. 

No entanto, Navarro, da Modalmais, recomenda que "todo o investidor, mesmo o mais 
arrojado, tenha parte do patrimônio em renda fixa, de modo a ter mais tranquilidade 

para lidar com os riscos que se dispõe a correr". Em sua avaliação, essa fatia deveria 
girar ao redor de 60% da carteira. 
 

Para quem se dispõe a correr mais riscos, o Santander destaca opções menos 
conhecidas do investidor, como debêntures incentivadas e os chamados COEs 

(Certificados de Operações Estruturadas). 
 
Os COEs buscam aproveitar ganhos com a alta do dólar ou com a recuperação da 

Bolsa, sem que o investidor perca dinheiro em caso de queda. 



Para obter o resultado, o gestor lança mão de operações com derivativos, instrumentos 
financeiros que podem ser usados para proteção. Além disso, o produto costuma ter 
um período de carência no qual o investidor não pode acessar seus recursos. 

 
Já as debêntures funcionam como alternativa de captação de recursos para as 

empresas. Para tocar um projeto, uma empresa pode emitir uma debênture em vez 
de pedir empréstimo ao banco. Se o projeto atender condições especificas, como estar 

ligado à área de infraestrutura, o título pode ter incentivos fiscais. 
 
A remuneração de uma debênture incentivada, diz Abreu, pode chegar a 98% do CDI 

(Certificado de Depósito Interbancário, cujo rendimento se aproxima da taxa Selic). 
 

Como o papel é isento de imposto, o rendimento efetivo pode chegar a 130% do CDI. 
Mas o investidor pode enfrentar obstáculos para ser remunerado, caso a empresa 
tenha dificuldades financeiras, por exemplo. "É por isso que tomamos cuidado ao 

selecionar o papel", diz Abreu. 
 

Conrado Navarro, especialista em finanças pessoais da corretora Modalmais, sugere 
àqueles dispostos a correr mais riscos os CDBs (títulos emitidos por bancos) e os títulos 
que hoje contam com isenção de imposto de renda, como a LCI (Letra de Crédito 

Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). 
 

Segundo Navarro, um CDB prefixado com prazo de 7 anos emitido por um banco médio 
paga hoje cerca de 10,3% ao ano. Em comparação, o rendimento de um título do 
Tesouro prefixado com vencimento em 2025 é de 9,5% ao ano. 

 
Além de mais rentáveis, diz Navarro, essas aplicações contam com garantia do Fundo 

Garantidor de Crédito (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por 
conglomerado financeiro (limitado ao teto de R$ 1 milhão). 
 

Abreu, do Santander, diz que é importante lembrar que não há retorno sem risco. "É 
preciso que o investidor entenda o risco que corre. Caso contrário, é melhor descartar 

aventuras, sem possibilidade de perda do principal." 
 

Recuso-me a aceitar que governo Bolsonaro não vai falar com indústria, diz 
presidente do Iedi 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-11-2018) 

 
Para Pedro Wongtschowski, canal de comunicação é vital para que Estado e 
empresas possam gerar desenvolvimento  

 

 
 

Pedro Wongtschowski, 72, presidente do Iedi (Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial) desde 2015 - Gabriel Cabral/Folhapress  

 
O engenheiro Pedro Wongtschowski, 72, não está preocupado com a decisão do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), de extinguir o Ministério da Indústria ou com 

a troca de farpas públicas entre membros da equipe de transição e representantes do 
setor. 
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O executivo —que preside o Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial), seleto grupo que reúne os comandantes das maiores empresas brasileiras, 
como Vale, Embraer e Votorantim — diz que ainda vai surgir uma via de comunicação 

entre a indústria e o novo governo. 
 

“A indústria sabe da sua relevância e sabe o quanto é importante para o governo 
manter a comunicação com o setor. Se a nova administração realmente pensa no 

desenvolvimento, no emprego, na educação, vai abrir um canal com a indústria”, disse 
Wongtschowski, que comandou por cinco anos o Grupo Ultra, que atua na distribuição 
de combustíveis com as bandeiras Ipiranga e Ultragaz. 

 
Ao contrário de outros representantes da indústria, ele é a favor da abertura da 

economia e chega a sugerir uma transição para apenas quatro alíquotas de 
importação, variando de zero a 15%.  
 

E, por enquanto, afirma que não percebeu uma retomada dos investimentos, a 
despeito do entusiasmo do mercado financeiro com a eleição de Bolsonaro. “Vai 

demorar algum tempo para essa máquina engrenar.” 
  
Quais são as suas expectativas em relação ao próximo governo?  As 

mensagens divulgadas até agora —redução do tamanho do Estado, queda da carga 
tributária, incentivo ao empreendedorismo, encaminhamento do déficit fiscal, reforma 

da Previdência— são todas positivas e necessárias. 
 
Mas até aqui são declarações de intenção. A sociedade só vai saber quais são as ideias 

efetivas do governo à medida que se transformarem em projetos de lei, emendas 
constitucionais e planos de ação. Só aí entenderemos o alcance e as implicações 

dessas medidas. 
 
Passadas as eleições, o sr. já percebe uma recuperação da economia e dos 

investimentos? Não. Vejo as empresas se preparando para um cenário melhor, mas 
sem tomar providências práticas. Ainda temos capacidade ociosa em muitos ramos 

industriais e haverá cautela no anúncio de novos investimentos. Vai levar algum tempo 
para essa máquina engrenar. 
 

Tome-se, por exemplo, uma área em que certamente virão investimentos para o 
Brasil, que é a concessão de obras de infraestrutura e a privatização de estatais. Existe 

hoje uma certa ilusão de que essas coisas podem ser feitas rapidamente. Quando o 
governo resolve vender um ativo da União, tem uma inércia no processo por causa do 
ambiente regulatório. 

 
O que o governo precisa fazer para o empresariado retomar a confiança?  Três 

sinais são extremamente importantes: a aprovação de uma reforma da Previdência, o 
entendimento de que é possível reduzir o déficit fiscal num prazo razoavelmente curto 

e como a União vai tratar a crise dos estados. 
 
O país precisa de clareza sobre como vai ser feito o ajuste fiscal e que a solução 

encontrada é crível. Além disso, vai ser difícil resolver a situação dos estados, porque 
é preciso respeitar a austeridade, mas também entender que alguns estados 

enfrentarão uma crise grave sem apoio federal. 
 
Para solucionar essas questões, será necessário diálogo com o Congresso. 

Como o sr. acha que vai ser a relação entre o novo governo e os 
parlamentares? Não consigo prever isso. Tenho apenas a esperança de que se 

estabeleça uma relação construtiva entre o Executivo e Legislativo e que os dois 
Poderes se entendam em torno de uma agenda comum.  
 

Depois de idas e vindas, o governo disse que vai acabar com o Ministério da 
Indústria e unificá-lo no superministério da Economia. O sr. é a favor ou 
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contra? A indústria tem grande representatividade no PIB, na arrecadação, no 
emprego formal e no investimento em pesquisa e tecnologia. O agronegócio também 
é muito importante, mas não existe agricultura sem fertilizantes, colheitadeiras, 

tratores, irrigação. 
 

Resumindo, a indústria é central para o Brasil. Portanto, é indispensável para o 
governo um canal simples e privilegiado de acesso ao setor industrial. 

 
Temos 29 ministérios e queremos chegar a 15 ou 16. Não vai funcionar se cada grupo 
quiser manter seu próprio ministério. Essa é uma posição que a indústria não deve 

ter. A indústria sabe da sua relevância e o quanto é importante para o governo manter 
a comunicação com o setor industrial. 

 
Neste momento, o diálogo entre a indústria e o governo Bolsonaro parece truncado...  
O governo Bolsonaro ainda não existe. O que temos é uma equipe de transição. Essa 

comunicação com a indústria vai se estabelecer no momento adequado. Só quando a 
nova administração estiver pronta é que vamos descobrir se realmente pensa no 

desenvolvimento, no emprego, na educação. Ao se preocupar com tudo isso, vai abrir 
um canal de comunicação com o setor industrial. 
 

E se esse canal de diálogo não se abrir? Vai se abrir. Recuso-me a aceitar outra 
alternativa. Não há alternativa para o Brasil. 

 
Um exemplo da dificuldade de comunicação é uma frase recente do 
economista Paulo Guedes, já indicado como futuro ministro da Economia. Ele 

disse que vai “salvar a indústria, apesar dos industriais”, que estariam 
“entrincheirados” no protecionismo. O que o sr. achou dessa afirmação?  Não 

há nenhum setor homogêneo na economia. Em todas as áreas existem subsetores 
mais avançados e outros mais retrógrados. Ele provavelmente se referia a uma 
minoria de industriais com os quais eu não lido, porque eles não compõem o Iedi. 

 
O sr. já defendeu mudanças no Sistema S, um tema que o novo governo 

pretende abordar. O Sistema S deveria ser extinto ou reformado?  O Sistema 
S presta importantes serviços ao país e deve ser mantido desde que removidas as 
distorções e identificadas outras formas de financiá-lo, que não seja diretamente da 

folha de pagamento das empresas. 
 

No Brasil, o empregado custa para a empresa o dobro do seu salário, o que é um 
desincentivo ao emprego formal. A folha deveria ser composta apenas de salário e 
contribuições previdenciárias. No entanto, existe uma série de penduricalhos, e a 

contribuição ao Sistema S é um deles. 
 

Outra distorção é que o Sistema S paga uma taxa de administração para as federações 
industriais, que hoje representa uma parcela muito importante do orçamento dessas 

entidades. Acho razoável que as federações participem da gestão do Sistema S, mas 
não que sejam remuneradas para isso. 
 

Bolsonaro pretende aprofundar a reforma trabalhista, com a criação da 
carteira verde e amarela [que assegura apenas direitos constitucionais, como 

férias remuneradas, 13º salário e FGTS]. Qual é a sua opinião? Não conheço 
esse projeto e não quero me manifestar. 
O BNDES vem encolhendo de tamanho desde o início da gestão Michel Temer, 

e o novo governo diz que quer “abrir a caixa-preta” do banco. O que o sr. acha 
disso? O BNDES tem um papel muito importante a cumprir no futuro do país. 

Provavelmente vamos ter um banco mais focado. É muito difícil, por exemplo, que o 
setor financeiro privado substitua o BNDES nas obras de infraestrutura, porque os 
prazos exigidos são longos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/fusao-de-ministerios-coloca-em-alerta-principais-setores-da-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/fusao-de-ministerios-coloca-em-alerta-principais-setores-da-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/apos-reuniao-bolsonaro-decide-manter-superministerio-da-economia.shtml


O BNDES também é fundamental para financiar exportações, inovação, micro e 
pequenas empresas, sustentabilidade. São áreas em que o BNDES devia se 
concentrar. 

 
Houve uma demonização do banco, que é improcedente. O BNDES tem uma equipe 

técnica competente e correta. Precisamos restaurar as condições para os técnicos 
darem pareceres com responsabilidade, mas sem serem punidos na pessoa física em 

razão disso. 
 
Outra proposta do presidente eleito é uma abertura unilateral da economia. 

O sr. é contra ou a favor?  O Brasil precisa aumentar sua inserção no comércio 
internacional. O sistema tarifário está todo desorganizado com alíquotas de importação 

altas para a compra de insumos e tarifas baixas para produtos acabados. Temos que 
remontá-lo. 
 

Além disso, existe um número exagerado de tarifas. Deveríamos escolher apenas 
quatro —zero, 5%, 10%, 15%— e distribuir os produtos ao longo desses grupos. 

 
A abertura da economia vai aumentar a competitividade da indústria brasileira, 
proporcionando acesso a insumos com custo mais baixo e facilitando a modernização. 

 
Mas hoje temos muitos produtos —automóveis e confecções, por exemplo— 

com 35% de tarifa de importação. O sr. acredita que é um equívoco? Acho 
que está errado. Essas tarifas são muito altas e deveriam ser reduzidas ao longo do 
tempo dentro de um regime de transição. 

 
O sr. teme uma invasão de importados ou o fechamento de fábricas? Não. 

Vamos continuar tendo um sistema de defesa comercial bem estabelecido, logo 
práticas desleais de comércio serão combatidas. E estamos partindo do princípio de 
que a abertura da economia virá com medidas de desoneração do setor industrial e de 

simplificação da estrutura tributária. 
 

Como parte desse processo, também temos de incentivar a assinatura de acordos 
comerciais com economias relevantes, o que o Brasil praticamente não tem. Hoje estão 
em andamento negociações com o México, a União Europeia e outros. 

 
Guedes já disse que o Mercosul não será prioridade, embora seja um mercado 

muito relevante para a indústria. O que o sr. acha disso? O Mercosul é um 
mercado importante para o Brasil, mas a mudança de status de acordo de livre-
comércio para união aduaneira eventualmente poderia ser revista. Um acordo de livre-

comércio tem todas as vantagens de uma união aduaneira e ainda permite a cada país 
negociar livremente seus acordos comerciais. 

 
Mesmo após as eleições, a sociedade brasileira continua bastante polarizada. 

Isso pode afetar a economia?  A livre iniciativa exige um ambiente em que as 
pessoas possam inovar. Por sua vez, diversidade e admissão de divergências são 
partes indispensáveis para que a inovação avance. 

 
A liberdade de discussão é vital, por exemplo, para termos universidades vivas, 

criativas e alimentando o setor empresarial de novas ideias. 
 
Às vezes, vejo sinais preocupantes de que isso poderia estar em risco. Todos os 

empresários do Brasil deveriam dar relevância à manutenção de um ambiente em que 
a discussão, o debate e a divergência sejam incentivados, porque é daí que vêm a 

inovação, a criatividade e o crescimento. 
  
Pedro Wongtschowski, 72 -Engenheiro químico com mestrado e doutorado pela 

Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), é presidente do Iedi (Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento Industrial) desde 2015; atua em cargos de chefia 



no Grupo Ultra desde 1985 e foi presidente e presidente-executivo de janeiro de 2007 
a dezembro de 2012; permanece no conselho de administração 

 

Dívida pública cai 0,44% em outubro, para R$ 3,763 trilhões 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Dados do Tesouro Nacional mostram que dívida externa caiu 6,73% no mês  
 

A dívida pública federal do Brasil caiu 0,44% em outubro, na comparação com 

setembro, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira (26). O estoque total 
fechou o mês em R$ 3,763 trilhões. 

 
O número coloca a dívida pública do país em patamar mais baixo do que a banda da 

meta estabelecida para o ano no PAF (Plano Anual de Financiamento), de R$ 3,780 
trilhões e R$ 3,980 trilhões. 
 

O movimento foi causado por um montante maior de resgates de títulos públicos. No 
mês, foram resgatados R$ 90 bilhões, enquanto as emissões de títulos totalizaram R$ 

57 bilhões. 
 
Segundo o Tesouro, um dos pontos que explica o saldo foi o vencimento em outubro 

de estoque de títulos prefixados. A elevada rentabilidade de alguns papéis também fez 
com que investidores resgatassem seus recursos para realizar lucro. 

 
No período, a dívida interna teve estoque reduzido em 0,17%, enquanto a dívida 
externa teve baixa de 6,73%. 

 
O mês de outubro, segundo o coordenador-substituto de Controle e Pagamento da 

Dívida Pública do Tesouro, Marcelo Rocha Vitorino, foi adverso para países 
emergentes, o que foi menos sentido pelo Brasil. 
 

“O Brasil teve performance muito melhor que seus pares em função do mercado 
doméstico. Houve redução das incertezas eleitorais”, disse. 

 
Segundo ele, títulos com vencimentos mais longos tiveram alta rentabilidade no mês. 
Por outro lado, o custo médio das emissões teve a vigésima quinta queda consecutiva, 

atingindo o menor patamar da série histórica iniciada em dezembro de 2010, de 7,85% 
ao ano. 

 

Mercado reduz expectativa de juros para 2019 após 44 semanas 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Pesquisa do Banco Central indica expectativa de inflação abaixo de 4% em 

2018  
 
O mercado reduziu a expectativa para a taxa básica de juros em 2019 pela primeira 

vez depois de 44 semanas e passou a ver a inflação neste ano abaixo de 4%, de acordo 
com a pesquisa Focus do Banco Central. 

 
O levantamento divulgado nesta segunda-feira (26) mostrou que o cenário para a 

política monetária passou a ser de uma Selic a 7,75% no final do ano que vem, contra 
8% previsto antes.  
 

Para este ano, permanece a expectativa de que ela seja mantida em 6,5% no último 
encontro do BC, em 11 e 12 de dezembro. 

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, também vê a Selic a 6,5%  em 
2018, mas reduziu ainda mais a estimativa para o próximo ano, a 7%, de 7,5% antes. 
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O economista Roberto Campos Neto assumirá a presidência do BC no lugar de Ilan 
Goldfajn no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, que também anunciou a 
permanência de Mansueto Almeida como secretário do Tesouro Nacional. 

 
As contas para a inflação continuam em trajetória de queda no levantamento semanal 

com uma centena de economistas. Para 2018, a projeção foi reduzida a 3,94% e, para 
2019, a 4,12% de 4,13% e 4,20% respectivamente na semana anterior. 

 
O centro da meta oficial para este ano é de 4,5% e, para 2019, de 4,25%.  
 

A margem de tolerância para ambos os anos é de 1,5 ponto percentual para mais ou 
menos. 

 
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a projeção de crescimento este ano subiu 
0,03 ponto percentual e chegou a 1,39%, avançando a 2,5% em 2019. 

 

Confiança do consumidor sobe para maior nível em quase 4 anos e meio, diz 
FGV 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Resultado pode ter sido influenciado por diminuição de incerteza política, diz 
coordenadora de estudo  

 
O otimismo sobre o futuro econômico do país e a queda na insatisfação com a situação 
atual levaram a confiança do consumidor brasileiro a registrar o melhor nível em quase 

quatro anos e meio em novembro, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta 
segunda-feira. 

 
O Índice de Confiança do Consumidor saltou 7,1 pontos em novembro, atingindo 93,2 
pontos, o maior patamar desde julho de 2014. 

 
"Depois de um período de desconfiança, os consumidores voltam a ficar otimistas em 

relação às perspectivas econômicas do país, às finanças familiares e ao emprego", 
afirmou a coordenadora da Sondagem do Consumidor, Viviane Seda Bittencourt, em 
nota. 

 
Mas além de se mostrar 'esperançoso' sobre o futuro, o consumidor já se 

mostra menos insatisfeito com o presente", completou ela, explicando que o resultado 
parece ter sido influenciado pela redução das incertezas políticas e pelo efeito "lua de 
mel" com o novo governo. 

 
Na comparação com o mês anterior, o Índice de Situação Atual subiu 2,7 pontos, para 

74,6 pontos, seu maior nível desde maio. Já o Índice de Expectativas ganhou 9,8 
pontos, passando para 106,4 pontos, máxima desde fevereiro de 2013. O mercado 

aguarda a divulgação na sexta-feira de dados do terceiro trimestre pelo IBGE, em um 
ambiente de atividade econômica fraca e desemprego ainda elevado, que contêm o 
consumo no país. 

 

Mitsubishi demite Carlos Ghosn da presidência do conselho 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Executivo preso no Japão foi demitido do conselho da Nissan na última 

quinta-feira  
A Mitsubishi Motors informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração 

removeu Carlos Ghosn da posição de presidente do colegiado, após sua prisão e 
demissão da parceira de coalizão Nissan Motor na semana passada por suspeita de 
irregularidades financeiras. 
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A demissão de Ghosn marca o fim de seu reinado nas montadoras japonesas apenas 
dois anos após ele ter sido elogiado por levar um controle rígido para a Mitsubishi 
Motors na sequência de um escândalo de fraudes em 2016. 

 
O presidente-executivo da empresa, Osamu Masuko, vai assumir temporariamente o 

cargo de presidente do conselho de administração, disse a montadora. Na última 
quinta-feira (22), o conselho de administração da Nissan aprovou a demissão de Ghosn 

da presidência de seu colegiado. 
 
A Nissan afirmou que criará um comitê especial para buscar um novo presidente de 

seu conselho de administração. 
 

Redução da desigualdade no Brasil estagnou, diz estudo da Oxfam 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Dados referentes a 2016 e 2017 mostram primeira interrupção desde o início 
da queda em 2002  

 
Relatório da Oxfam Brasil revela que a redução na desigualdade de renda estancou 
pela primeira vez em 15 anos. O documento atribuiu a piora a uma série de limitações 

econômicas, em particular à recessão, ao aumento do desemprego e à crise nas contas 
dos governos, que limita o fôlego de políticas públicas voltadas aos mais pobres e ao 

investimento. 
 
De acordo com a ONG, a desigualdade de renda domiciliar per capita, medida pelo 

Índice de Gini, permaneceu inalterada entre 2016 e o ano passado, interrompendo um 
processo de queda iniciado em 2002. O relatório utiliza os números da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do IBGE. 
 
Consequência disso, o Brasil passou de 10º para o 9º mais desigual do mundo em 

uma lista de 189 países, segundo o relatório do Pnud (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento), que também usa o Índice de Gini. 

 
Nesse período, houve o aumento da pobreza. Em 2017, o Brasil contava 15 milhões 
(7,2% da população) de pessoas consideradas pobres pelo Banco Mundial —renda de 

até US$ 1,9 (R$ 7,3) por dia. Trata-se de um crescimento de 11% em relação a 2016. 
As tendências de aumento da população pobre, do nível de desigualdade de renda do 

trabalho e do índice de mortalidade de infantil são a marca da aguda crise 
socioeconômica e política iniciada em 2014, diz o relatório. 
 

Para a Oxfam, no entanto, um elemento adicional piora o cenário: o teto de gastos. 
A emenda constitucional 95, proposta pelo governo Michel Temer (MDB) e aprovada 

2016 para impedir o aumento das despesas públicas acima da inflação por duas 
décadas, é considerada uma "medida extrema" pela entidade. 

 

  
Moradora da comunidade Batalha de Baixo, do em Fonte Boa, no Amazonas - Zanone 
Fraissat/Folhapress  
 

O estudo defende a revogação do teto mediante o argumento de que a regra, ao longo 
do tempo, vai comprometer a liberação de recursos para áreas sociais —que têm 

menor poder de pressão na disputa por dinheiro público. Assim, no médio e longo 
prazo, o teto contribuirá para aprofundar a desigualdade. 
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O relatório argumenta que a restrição faz com que as despesas sociais compitam entre 
si e com outros gastos, como folha de pagamento e investimento. "Seu efeito final é 
reduzir o tamanho do gasto público em relação ao PIB, ao mesmo tempo que a 

população crescerá e envelhecerá." 
 

Na avaliação de Carlos Góes, pesquisador-chefe do Instituto Mercado Popular, o estudo 
aponta de forma consistente a estagnação na queda da desigualdade desde o fim da 

recessão, mas a ONG peca nas recomendações, sobretudo na crítica ao teto de gastos. 
"As despesas com educação básica e saúde estão majoritariamente intocáveis porque 
são financiadas prioritariamente por meio de transferências constitucionais", diz o 

doutorando em economia pela Universidade da Califórnia. 
 

Góes afirma que ficou surpreso com a falta de ênfase na reforma da Previdência e na 
revisão dos salários do funcionalismo. "Há ampla evidência empírica de que reformar 
a Previdência é essencial para garantir a capacidade de financiar gastos sociais do 

governo e de que tanto a Previdência quanto os salários do funcionalismo têm amplo 
papel regressivo [aumentam a desigualdade]", diz ele. 

 
Outro alvo das críticas mais duras é o regime tributário. Para a Oxfam, é preciso 
reduzir os impostos sobre bens e serviços, que oneram mais o setor produtivo e têm 

custo maior para as classes média e pobre, e aumentar a tributação sobre renda e 
patrimônio. 

 
Como medidas, o estudo propõe novas faixas e alíquotas para os mais ricos no Imposto 
sobre a Renda da Pessoas Físicas (IRPF) e o restabelecimento da tributação de lucros 

e dividendos de forma progressiva, além de maior combate à sonegação fiscal. 
 

Sobre o assunto, Góes concorda com a tributação progressiva de lucros e dividendos, 
"mas para viabilizar isso sem prejudicar o crescimento e investimento é necessário 
que ela seja concomitante a uma redução nos impostos sobre pessoa jurídica". 

 
A Oxfam também detectou aumento da proporção da renda média de homens e a 

população branca em relação a mulheres e à população negra, embora esses 
movimentos não tenham sido grandes o suficiente para alterar o Gini. 
 

A renda das mulheres em relação aos homens registrou o primeiro recuo em 23 anos, 
segundo os números do Pnad compilados pelo relatório. 

 
No ano passado, elas ganharam 70% do rendimento masculino, contra 72% em 2016. 
Com relação à disparidade racial, em 2016, os negros ganhavam 57% dos rendimentos 

médios de brancos; no ano passado, esse percentual caiu para 53%. 
 

Artigo: Nossa grande depressão 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
É trágico, mas, dada a nossa trajetória até 2014, não havia muito a ser feito  
 

  A crise que se iniciou no segundo trimestre de 2014 é a maior perda de PIB, a 

segunda maior de PIB per capita e a mais longa desde 1900. 
 

A queda de termos de troca foi pequena, 11% para uma janela de quatro anos de 
2015 até 2018 ante os quatro anos anteriores, e o nível dos termos de troca encontra-
se relativamente elevado, 46% acima do que se seguiu à crise da dívida externa nos 

anos 1980. Adicionalmente esse tem sido um período de juros internacionais 
anormalmente baixos. 
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Nossa depressão é resultado do esgotamento de duas dinâmicas —contrato social da 
redemocratização e intervencionismo petista vigente entre 2006 e 2014—, agravado 
por situação cíclica muito desfavorável. 

 
Entre 1995 e 2017, o salário mínimo real cresceu 165%, e o gasto primário da União 

subiu de 11% do PIB para 20%. Adicionalmente, a conta da Previdência atingiu 14% 
do PIB, superior às economias europeias demograficamente maduras. 

 
Esse equilíbrio gerou permanentemente juros reais elevados e inflação pressionada. 
O contrato social passou a gerar problemas maiores a partir de 2011, quando a 

velocidade de crescimento da receita tornou-se normal, isto é, passou a acompanhar 
o crescimento da economia, e não a superá-lo sistematicamente, como fora o padrão 

anterior por um período razoavelmente longo. 
 
No primeiro mandato de Dilma, essa dissintonia entre receita e despesa foi resolvida 

com quatro expedientes transitórios que empurraram e agravaram os problemas em 
2015: seguidos planos de refinanciamento de dívidas, distribuição excessiva de 

dividendos de estatais, antecipação de dividendos e pedaladas fiscais. 
 
Adicionalmente, para esconder os problemas dos estados, entre 2012 e 2014, o 

Tesouro liberou mais de R$ 100 bilhões em avais da União à contração de dívida pelos 
estados. 

 
A partir de outubro de 2013, a perspectiva de insolvência do Estado brasileiro passou 
a pressionar os prêmios de risco e contribuiu para que o investimento iniciasse sua 

queda já no quarto trimestre de 2013. Até hoje o problema fiscal trava a recuperação 
do investimento. 

 
A segunda dinâmica que resultou em nossa depressão foi o esgotamento de um longo 
ciclo de investimento liderado pelo setor público --subsídios dos BNDES, Tesouro e 

estatais—, que gerou forte endividamento com sobreinvestimento de diversos setores: 
toda a cadeia de petróleo e gás, indústria naval, setor sucroalcooleiro, automobilístico 

e construção civil. Os investimentos, mal concebidos e mal executados, resultaram em 
prejuízos. 
 

Em consequência, o investimento desses setores foi reduzido pesadamente, 
agravando, portanto, a depressão. 

 
Além das causas estruturais, a depressão foi agravada pela posição cíclica que 
tínhamos em 2014. 

 
A taxa natural de desemprego —a que mantém os salários crescendo no mesmo ritmo 

da produtividade do trabalho— é no Brasil entre 8,5% e 9,5%. Entramos na crise com 
hiperemprego de uns dois ou três pontos percentuais. Demorou muito tempo para que 

a recessão começasse a ter seus efeitos desinflacionários. 
 
Adicionalmente, havia atraso das tarifas públicas de 20%, que adicionou quatro pontos 

percentuais na inflação de um ano; e atraso cambial de uns 40%, o que adicionou uns 
dois pontos percentuais na inflação de um ano. 

 
O enorme déficit externo de 4,5% do PIB em 2014 e o atraso tarifário contribuíram 
para manter a inflação artificialmente contida em 6,5% ao ano em 2014. 

 
É trágico, mas, dada a nossa trajetória até 2014, não havia muito a ser feito. A crise 

resulta de medidas tomadas antes de 2015. 
 
Samuel Pessôa - Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da 

consultoria Reliance. É doutor em economia pela USP.  
 



Dólar dispara mais de 2% e fecha acima de R$ 3,90 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-11-2018) 
 

Bolsa brasileira descolou do exterior e encerrou em queda  
Contagiado pelo pessimismo no cenário externo, o dólar disparou mais de 2% nesta 

segunda-feira (26) e fechou acima dos R$ 3,90 pela primeira vez em quase dois 
meses. A Bolsa brasileira se descolou do exterior e fechou em queda. 

 
A alta da moeda americana se deu sobre as principais divisas emergentes, em um 
movimento de aversão a risco global de investidores. O ciclo se iniciou com a queda 

expressiva do preço do petróleo, que na sexta ficou abaixo dos US$ 60 o barril, e agora 
foi seguido pelo minério de ferro. 

 
Nesta segunda, o barril voltou a fechar acima dos US$ 60. O minério negociado na 
China recuou mais de 4%. 

 
Em uma semana, o minério perdeu cerca de 10% do valor, seguindo a baixa de mais 

de 30% nos preços do petróleo desde a máxima registrada no começo de outubro.  
 
Na prática, as matérias-primas sofrem com receio de menor demanda causada pela 

guerra comercial entre Estados Unidos e China, que poderia desacelerar a economia 
global. 

 
Há ainda um movimento típico de final de ano, em que empresas multinacionais com 
operação no Brasil enviam recursos para matrizes para o fechamento de balanço anual 

e pagamento de dividendos. Essa saída de recursos tradicionalmente faz o dólar se 
valorizar em dezembro. 

 
"Em uma visão de curtíssimo prazo, [as causas da alta do dólar são] essa queda forte 
nos preços do minério e remessas para o exterior", diz Rodolfo Margato, economista 

do Santander. 
 

"Vejo [a alta do dólar] como movimento global. Não era esperada a queda de 
commodities, como petróleo e minério de ferro. Nossas exportações são baseadas em 
commodities", afirma Fabrizio Velloni, da Frente Corretora. 

 
Fernanda Consorte, da Ouroinvest, considera ainda que a alta é um reflexo da saída 

de investidores estrangeiros do mercado local durante todo o mês. 
 
"Não tem gringo interessado em Brasil porque as pessoas estão com medo de países 

emergentes. A gente estava muito inebriado com a questão local e concomitantemente 
a isso a expectativa global foi piorando", diz Consorte. 

 
A mínima recente do dólar foi registrada no período que marcou a confirmação da 

eleição de Jair Bolsonaro.  
 
Desde então, no entanto, a moeda entrou em trajetória de alta, contrariando as 

expectativas do mercado financeiro, que previa a moeda rumando para abaixo do nível 
de R$ 3,70, olhando apenas para o cenário doméstico. 

 
O dólar fechou a segunda em alta de 2,48%, a R$ 3,9180. Comparado a uma cesta 
de 24 divisas emergentes, o real foi a segunda que mais perdeu valor, atrás do peso 

argentino. 
 

Já a Bolsa brasileira destoou do exterior e fechou em queda. Operadores do mercado 
financeiro não sabiam explicar o motivo para o mercado local ter se descolado.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/dolar-dispara-mais-de-2-e-fecha-acima-de-r-390.shtml


O Ibovespa, principal índice acionário do país, caiu 0,79%, a 85.546 pontos. O giro 
financeiro foi de R$ 18,1 bilhões. 
 

As perdas foram lideradas pelos papéis do setor bancário. Vale e as ações preferenciais 
da Petrobras também terminaram o dia no negativo. 

 
No exterior, as principais Bolsas americanas e europeias subiram ao redor de 1,5%. 

 

Volkswagen pode ser montadora pioneira em serviço quântico 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Projeto da empresa alemã pode virar serviço para administração de tráfego 

nas ruas  
 

A Volkswagen fez suas primeiras experiências com um computador quântico há cerca 
de dois anos, para determinar se essa avançada tecnologia de computação seria capaz 

de otimizar o tráfego em grandes cidades de modo muito mais rápido que um 
computador clássico comum.  

 
O projeto de pesquisa evoluiu e se tornou um sistema de administração de tráfego 
que a montadora alemã pode colocar no mercado como um serviço, diz Martin 

Hofmann, vice-presidente de informação da marca. 
 

“Estamos chegando cada vez mais perto do lançamento comercial”, disse Hofmann, 
que comanda a tecnologia da informação nas 12 marcas do grupo Volkswagen, entre 
as quais Audi, Porsche e Bentley. Ele não precisou, no entanto, quando a tecnologia 

estará disponível no mercado. 
 

 
Martin Hofmann, vice-presidente de informação da Volkswagen - Divulgação  

 
O experimento usou um computador clássico e um computador quântico para prever 
a demanda por táxis com até uma hora de antecedência ante o horário em que eles 

teriam de chegar a diferentes lugares na cidade, diz Hofmann.  
 

Isso é estratégico para a companhia porque prever tal demanda com precisão pode 
ser útil para reduzir o tempo de espera dos passageiros, o congestionamento nas 
avenidas e eliminar o tempo ocioso de motoristas à espera de chamadas dos 

passageiros. 
 

Ainda que a montadora não tenha um prazo para o lançamento, o serviço, chamado 
de “roteamento quântico”, pode se tornar um recurso no sistema de navegação dos 
veículos da Volks —um diferencial na indústria automobilística. 

 
O teste Volkswagen extraiu dados de GPS de mais de 10 mil táxis em Pequim e simulou 

rotas específicas que permitiriam que cada carro viajasse do centro ao aeroporto mais 
próximo, a cerca de 32 quilômetros de distância. 
 

Uma equipe de cinco pesquisadores da marca usou dados anonimizados de usuários 
de celulares fornecidos pela operadora de telefonia móvel Orange, como GPS, data, 

hora e percurso. Isso permitiu que a empresa visse a movimentação das pessoas. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/11/volkswagen-pode-ser-montadora-pioneira-em-servico-quantico.shtml


Os dados foram agregados e analisados pela empresa suíça Teralytics, que permitiu 
que a Volkswagen identificasse apenas pedestres, em contraposição aos que 
estivessem em carros ou bicicletas.  

 
Os dados, então, foram usados para alimentar um algoritmo de aprendizado de 

máquina, sistema de inteligência artificial. Ele aprendeu, com o tempo, a prever onde 
estariam diferentes pedestres ou grupos de pedestres em diferentes horários. 

 
O algoritmo de previsão foi transferido ao computador quântico da empresa D-Wave, 
que pode designar grupos exatos de táxis para diversos destinos em tempo quase real, 

com até uma hora de antecedência ante o horário em que os carros seriam 
necessários. 

 
Esses problemas de otimização são complexos em razão das muitas variáveis e das 
possíveis soluções envolvidas. Os computadores quânticos são capazes de resolvê-los 

quase em tempo real, enquanto os computadores clássicos demoram minutos ou 
horas. 

 
A companhia, que tem três patentes relacionadas à computação quântica à espera de 
aprovação, também pode oferecer o sistema para empresas de transporte coletivo ou 

serviços online de carros, o que permitiria prever receitas com base em uma projeção 
mais precisa da demanda por parte dos passageiros, disse. 

 
Outras montadoras, como a Ford, estão realizando experiências de computação 
quântica, uma aposta de especialistas para o médio e longo prazo. 

 
A tecnologia emergente tem a capacidade de resolver problemas complexos que ficam 

muito além da capacidade dos supercomputadores atuais, ao explorar as propriedades 
da mecânica quântica. 
 

Enquanto os computadores tradicionais usam dígitos binários, ou bits, que podem ser 
ou zeros ou uns, os computadores quânticos usam bits quânticos, ou qubits, que 

representam e armazenam informações em forma de zeros e uns de forma simultânea. 
Os computadores quânticos têm o potencial de vasculhar um vasto número de 
soluções possíveis —maior que o número de átomos no universo— e os cálculos são 

concluídos em uma fração de segundo. 
 

A D-Wave é uma das muitas empresas que planejam comercializar computadores 
quânticos. A tecnologia também está na mira das americanas Google, da Alphabet, 
IBM e Microsoft. 

 

Estão brincando com a pessoa errada, diz Trump sobre GM fechar fábricas 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-11-2018) 
 

Decisão afeta unidades do Meio-Oeste americano, região que ajudou a eleger 
o republicano em 2016  
 

Após a General Motors anunciar nesta segunda-feira (26) que vai encerrar a produção 

em fábricas e reduzir sua força de trabalho na América do Norte em até 14,8 mil 
pessoas, Trump pressionou a companhia. O presidente dos EUA disse que empresa 

deveria parar de produzir carros na China e abrir uma nova fábrica em Ohio para 
compensar o fechamento das outras. 
 

“É melhor que eles abram uma nova fábrica lá bem rápido”, disse o republicano ao 
Wall Street Journal. “Eu amo Ohio”, afirmou Trump, que conversou com Barra no 

domingo (25). Eu disse a eles [GM] que estão brincando com a pessoa errada.” 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/estao-brincando-com-a-pessoa-errada-diz-trump-sobre-gm-fechar-fabricas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1691002-gm-coloca-350-trabalhadores-de-mogi-das-cruzes-em-lay-off.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/gm-vai-cancelar-modelos-e-cortar-producao-e-empregos-na-america-do-norte.shtml
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O corte, o maior da montadora desde sua concordata, há uma década, é parte de seu 
esforço para se ajustar à redução na demanda por carros de passageiros. A decisão 
afeta unidades do Meio-Oeste americano, região que ajudou a 

eleger Donald Trump em 2016. 
 

 
Presidente americano, Donald Trump, em coletiva de imprensa na Casa Branca - Ting 
Shen/Xinhua  

 
A decisão — que afeta cinco unidades nos estados de Michigan e Ohio e no Canadá— 
reduzirá os custos da GM em US$ 4,5 bilhões (R$ 18 bilhões) anuais no fim de 2020.  

A empresa não anunciou em que países fechará as outras duas unidades. 
 

A despeito de uma economia forte e dos lucros saudáveis, a presidente-executiva da 
GM, Mary Barra, disse que deseja agir agora a fim de preparar a companhia para 
manter sua lucratividade mesmo em caso de desaceleração da economia e para levar 

adiante seu investimento em novas tecnologias, como os veículos elétricos e 
autoguiados. 

 
“Isso é o que vamos fazer para transformar a empresa. O setor está mudando com 
muita rapidez”, disse Barra. “Acreditamos que o correto seja antecipar a tendência em 

um momento em que os negócios e a economia são fortes.” 
 

A medida agradou aos investidores, e as ações fecharam em alta de quase 5%.  
As vendas de carros de passageiros estão em queda em todo o setor, pois o 
consumidor tem optado por utilitários esportivos (SUVs) e picapes.  

 
Em resposta, a montadora de Detroit pretende eliminar diversos modelos de carros de 

passageiros de sua linha nos EUA, entre os quais o compacto Chevrolet Cruze, o híbrido 
plug-in Chevrolet Volt e sedãs de grande porte como o Chevrolet Impala, o Buick 
LaCrosse e o Cadillac CT6. 

 
A empresa anunciou que demitiria 15% dos funcionários de funções gerenciais e 

administrativas de suas operações na América do Norte, ou mais de 8.000 pessoas. 
Outros 6.000 temporários deverão ser desligados. 
 

Os cortes devem pesar sobre engenheiros, designers e outros envolvidos nas grandes 
operações de desenvolvimento de produtos da montadora, que ela planeja reformular, 

com mudança de foco na direção dos veículos híbridos e elétricos, e planos para 
eliminar diversas linhas de automóveis que têm vendas fracas. 
 

A GM anunciou que encerrará a produção em três de suas linhas de montagem na 
América do Norte, no ano que vem e em duas fábricas menores que produzem 

transmissões.  
 

Essas unidades, combinadas, empregam mais de 6.700 operários e incluem uma em 
Lordstown, Ohio, na qual a GM monta o Cruze; a fábrica Detroit-Hamtramck, na 
cidade-sede da empresa, onde monta o Volt e diversos sedãs de grande porte; e uma 

fábrica em Oshawa, Ontário (Canadá), onde modelos como o Impala, o Cadillac XTS, 
o Chevy Silverado e a picape GMC Sierra são fabricados. 



A despeito de dois anos consecutivos de lucro operacional recorde e de um período 
historicamente forte de vendas de veículos nos EUA, a GM disse que procura apertar 
os cintos enquanto as coisas vão bem.  

 
Barra disse que a empresa deseja se tornar mais eficiente em seu negócio central de 

projetar e construir carros e investir mais em inovações que podem mudar o jogo, 
como os elétricos e os autônomos. 

 
“Não estamos vendo nada de específico no horizonte.” 
“O objetivo das medidas é garantir que a GM esteja enxuta e ágil, para antecipar as 

tendências e liderar no desenvolvimento de veículos autônomos e elétricos.” 
 

Os cortes planejados entre os empregados de administração seriam conduzidos por 
meio de uma combinação de demissões e de programas previamente anunciados de 
desligamento voluntário. Muitos deles devem acontecer nas grandes operações de 

desenvolvimento de produtos da montadora. 
 

A montadora tinha cerca de 180 mil trabalhadores em todo o mundo no fim de 2017, 
103 mil dos quais nos Estados Unidos, de acordo com documentos encaminhados às 
autoridades financeiras. 

 
O United Auto Workers (UAW), o sindicato que representa os operários nas fábricas 

da GM nos Estados Unidos, afirmou em comunicado que contestará a decisão da GM 
por meios legais, contratuais e de barganha coletiva.  
 

Um porta-voz da GM disse que as fábricas do Michigan e do Ohio terão sua produção 
suspensa e seu destino será discutido no ano que vem, quando a empresa negociar 

um novo contrato quadrienal com o UAW. Analistas dizem que a GM tem fábricas 
demais na América do Norte. 
 

A produção na fábrica de Oshawa terminará no quarto trimestre de 2019. A GM ainda 
não anunciou oficialmente se pretende fechá-la. Diversas pessoas informadas sobre 

os planos da montadora disseram antecipar que ela venha a ser fechada 
definitivamente. 
 

Saiba a GM 
Fábricas fechadas 

Sete unidades terão as atividades encerradas, das quais quatro nos EUA e uma no 
Canadá; a empresa não anunciou os países das outras duas 
Demissões 

Até 15 mil pessoas podem perder o emprego 
Carros afetados 

Chevrolet Cruze, Chevrolet Volt, Chevrolet Impala, Buick LaCrosse, Cadillac CT6, 
Chevy Silverado e GMC Sierra 

Raio-X (3º trimestre) 
Receita: US$ 35,8 bilhões 
Lucro líquido: US$ 2,53 bilhões 

Funcionários (2017): 180 mil, dos quais 103 mil nos EUA 
 

Geração distribuída dobra nos primeiros nove meses do ano 

27/11/2018 – Fonte: CIMM 
 

Comercializadoras defendem a venda da energia excedente no mercado livre 
 

De janeiro a setembro deste ano, foram gerados 275,23 novos MW de energia, por 
meio da geração distribuída. Número que representa o dobro produzido no mesmo 
período do ano passado. O presidente da Tradener, Walfrido Avila, acredita que o 

crescimento da geração distribuída traz ganhos para o sistema elétrico nacional e para 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17438-geracao-distribuida-dobra-nos-primeiros-nove-meses-do-ano


o mercado livre.  “Além de reduzir custos, fortalecer e aliviar o sistema de distribuição, 
a geração distribuída também torna consumidores industriais, comerciais, residenciais, 
e de demais setores mais competitivos, como ocorre com os que estão inseridos no 

ambiente livre”, afirma Walfrido Avila, presidente da Tradener.  
 

Hoje, mais de 51 mil unidades consumidoras são beneficiadas com a autoprodução de 
energia, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que desde 2012 

estabelece as condições gerais para a conexão à rede da microgeração (potência 
instalada menor que 75 kW) e minigeração (potência instalada entre 75 kW e 5 MW) 
distribuída no Brasil. 

 
 “Quando a geração é maior que o consumo, o excedente é injetado na rede elétrica 

e disponibiliza créditos de energia, os quais são equivalentes ao valor da eletricidade 
da rede. Quando o consumidor tem uma geração menor do que precisa, utiliza a 
energia da rede elétrica”, explica Walfrido Avila. 

 

Volvo contrata para acelerar produção no Paraná 

27/11/2018 – Fonte: CIMM 
 
Caminhões extrapesados da marca têm fila de espera de até seis meses  

 
Com fila de espera de até seis meses para entregar caminhões extrapesados FH e de 

três para os semipesados VM, a Volvo deve abrir este mês processo de contratação na 
fábrica de Curitiba (PR), para completar o horário integral do segundo turno e assim 
acelerar a produção em 2019. A empresa informa que a decisão foi tomada este mês 

e ainda não há estimativa de quantos trabalhadores serão necessários. Hoje a planta 
opera em um turno e meio, no início deste ano foram contratadas 250 pessoas para 

abrir o meio período adicional.  
 
Graças especialmente ao agronegócio, as vendas da Volvo já cresceram 91% em 

relação a 2017 no acumulado de janeiro a outubro, com 8,6 mil unidades emplacadas 
no período, 6,9 mil só do extrapesado FH, com emplacamentos que estão em nível 

98% acima do ano passado. Com total de 7,5 mil caminhões pesados emplacados este 
ano, a Volvo é a segunda marca mais vendida do segmento até o momento, poucas 
unidades atrás da Mercedes-Benz (7,67 mil). “Só não estamos em primeiro lugar 

porque faltou capacidade de produção”, afirma Bernardo Fedalto, diretor comercial do 
Grupo Volvo América Latina.  

 
“Hoje não temos nenhuma dificuldade de vender os caminhões FH, mas de entregar, 
porque o agronegócio se recuperou fortemente este ano e não conseguimos aumentar 

a produção no mesmo ritmo. Já com o [semipesado] VM a recuperação não foi tão 
forte, porque é um segmento que depende de consumo e ainda temos nível de 

desemprego alto no País”, explica Bernardo Fedalto. 
 

O diretor avalia que o próximo ano também será de crescimento do mercado de 
caminhões. Segundo ele, ao menos nos segmentos onde a Volvo atua, não foi sentida 
nenhuma instabilidade pré ou pós-eleições, os pedidos continuaram constantes e em 

alta. “Para 2019 existe um ânimo muito positivo, tudo leva a esperar por um bom ano, 
ainda que existam muitos problemas a serem resolvidos”, reconhece.  

 
Fedalto conta que o principal entrave para elevar a produção do FH não é exatamente 
a falta de horas de trabalho, mas a falta de alguns componentes importados da caixa 

de câmbio automatizada I-Shift, hoje presente em quase 100 dos modelos 
extrapesados vendidos. “Estamos negociando a importação desses componentes de 

outras regiões, como Ásia e Europa, onde o crescimento não está tão forte. Mas 
deveremos regularizar isso a partir de 2020 com alguns investimentos”, diz. 
Atualmente a Volvo tem programa de investimento em curso de R$ 1 bilhão na América 

Latina entre 2017 e 2019.  

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17439-volvo-contrata-para-acelerar-producao-no-parana


O FH é o caminhão mais caro vendido no País, com preço médio de aquisição que 
supera os R$ 400 mil, mas ainda assim a Volvo lidera as vendas de modelos 6x4 com 
quase 40% de participação. Fedalto credita esse sucesso à qualidade e eficiência do 

veículo percebida pelos clientes. “Hoje o setor [de transporte rodoviário de carga] é 
muito mais profissional e saber que precisa de instrumentos eficientes para tornar sua 

operação rentável. Por isso só não compra caminhão zero-quilômetro atualmente 
quem não pode ou não precisa, porque os clientes sabem que o produto novo é mais 

eficiente.” 
 

Linha de produção conectada e inteligente é o motor da nova revolução 
industrial 

27/11/2018 – Fonte: CIMM 

 
As novas tecnologias, que avançam diariamente, transformaram as últimas décadas 
em anos de mudanças irreversíveis. Na indústria, não poderia ser diferente. Vivemos 

uma nova revolução industrial. Se, antes, as máquinas com grande potência eram o 
diferencial nas linhas de produção, hoje, a inteligência e a conectividade são as 

ferramentas principais para tornar os processos mais dinâmicos, diminuindo 
consideravelmente os custos. Essa tem sido a aposta da TRUMPF, líder mundial em 
tecnologia laser industrial e referência global em Indústria 4.0. Durante a Euroblech 

2018, realizada em outubro, em Hannover, Alemanha, a TRUMPF encantou o mercado 
com as suas soluções em máquinas-ferramenta cada vez mais inovadoras. 

 
As soluções autônomas e inteligentes apresentadas pela empresa representam um 
novo modo de se pensar a produtividade, como explica o Dr. Heinz-Jürgen Prokop, 

CEO de Máquina-Ferramenta da TRUMPF: “Estamos em uma situação semelhante à da 
indústria automobilística, onde motores mais potentes já não significam velocidade 

significativamente maior. O mesmo acontece com as máquinas a laser: o maior poder 
do laser não se traduz necessariamente em produtividade significativamente maior. 
Em vez disso, a eficiência da produção depende agora do que acontece na montagem 

e no uso da máquina a laser”. 
 

Na EuroBLECH, a TRUMPF apresentou uma série de soluções no campo da 
conectividade aprimorada de máquinas. A análise de dados inteligente, geradas pela 
conectividade na linha de produção, pode reduzir o tempo de processamento e 

pesquisa, aumentando a vida útil da máquina, sem alterar a qualidade das peças, com 
redução do custo final.  

 
“À medida que a personalização do processo de produção aumenta, também cresce a 
necessidade de maior conectividade, levando-nos até a fábrica autônoma. Quando 

fabricantes de chapas metálicas estão produzindo lotes de uma única unidade, a maior 
parte do trabalho está relacionada não à produção real, mas a tudo ao seu redor, isto 

é, processamento de pedidos, tempo de setup, intralogística, etc.  
 

A TRUMPF já oferece sistemas de assistência para ajudar a criar ambientes de 
produção autônomos”, explica Heinz-Jürgen Prokop. Ao equipar suas máquinas com 
sensores, a TRUMPF deu a elas a capacidade de controlar seu próprio ambiente 

operacional. Na EuroBLECH, a empresa apresentou o recurso Active Speed Control, 
que usa um sensor ótico que olha diretamente para o corte. 

 
Variações na espessura da chapa, superfícies ou aços de baixa qualidade podem 
resultar em ranhuras ou bordas de qualidade inferior. Para resolver esse problema, o 

Active Speed Control controla a velocidade de corte de forma autônoma das máquinas 
equipadas com laser de estado sólido, como se fosse guiada por um assistente 

invisível. Isso garante um processo mais confiável para o corte com oxigênio e com 
nitrogênio, reduzindo assim o desperdício e economizando no retrabalho, além de 
responder imediatamente a quaisquer alterações no material que está sendo 

processado. Em outras palavras, o sistema proporciona ganhos substanciais na 

https://www.industria40.ind.br/noticias/17440-linha-de-producao-conectada-e-inteligente-e-o-motor-da-nova-revolucao-industrial
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produtividade da máquina, reduzindo significativamente os custos de fabricação de 
peças. 
 

Segundo Prokop, os softwares e aplicativos são vitais para o ambiente de produção 
conectada. “Graças à digitalização, agora podemos analisar, em tempo real, dados de 

nossas máquinas em todo o mundo e, assim, oferecer aos nossos clientes um novo 
serviço de valor genuíno. Além disso, cada nova máquina da TRUMPF agora vem com 

cinco aplicativos que mantêm nossos clientes constantemente atualizados, fornecendo 
informações sobre, por exemplo, quanto material foi usado ou o status atual da 
máquina.  

 
Os fabricantes de chapas metálicas agora podem atualizar suas máquinas com essa 

capacidade digital”, destaca. O sistema Track & Trace,outra novidade apresentada pela 
TRUMPF em outubro, é uma solução conectada que fornece uma logística aprimorada 
no chão de fábrica, permitindo determinar a localização precisa de peças, melhorando 

consideravelmente a movimentação das peças de uma estação de processamento para 
outra.   

 
O armazenamento em nuvem também é um recurso que desempenha papel 
fundamental nos aplicativos desenvolvidos pela TRUMPF e, em particular, no uso de 

inteligência artificial. O centro de corte laser TruLaser Center 7030, por exemplo, é 
totalmente automático. Dados de diferentes máquinas são coletados e então 

analisados, usando inteligência artificial, para fornecer informações que uma máquina 
autônoma nunca poderia gerar sozinha. Assim como os sistemas de navegação atuais, 
cada usuário se beneficia dos dados de todos os outros. 

 
“Nossas máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas, e isso significa que 

elas facilitam a vida das pessoas que trabalham com elas. Mas só podemos 
desbloquear esses benefícios com um ambiente de produção inteligente e conectado. 
Isso é o que nos ajuda a alcançar ganhos de produtividade e, assim, consolidar a 

vantagem competitiva de nossos clientes - e é aqui que continuaremos direcionando 
nossos esforços”, conclui Prokop.  

 

Stratasys lança novo elastômero e materiais para produção de peças com 
características ultrarrealistas 

27/11/2018 – Fonte: CIMM 
 

Desenvolvido para as impressoras 3D da Série F123, o novo termoplástico oferece 
elasticidade e durabilidade incomparáveis  
Materiais com cores vibrantes possibilitam protótipos ultrarrealistas nas impressoras 

3D modelos J750 e J735 
  

Impulsionando a Manufatura Aditiva, a Stratasys lança um elastômero avançado e 
materiais aprimorados para seus principais equipamentos das tecnologias FDM e 

PolyJet, com aplicações em prototipagem rápida, produção de ferramental 
customizado e peças de uso final.  A solução de elastômero FDM oferece novos níveis 
de elasticidade e durabilidade aos fabricantes, com suporte solúvel, enquanto as cores 

avançadas dos materiais da tecnologia PolyJet proporcionam maior realismo, 
transformando os processos tradicionais de design e prototipagem. Os materiais já 

estão disponíveis para comercialização no mercado brasileiro. 
 
Com o novo material elastômero, os clientes podem produzir peças com resistência 

única e com a capacidade de alongamento ou compressão, sem comprometimento da 
forma. Disponível para as impressoras 3D da Série F123, o elastômero Stratasys TPU 

92A destina-se a atender às necessidades dos fabricantes que precisam de peças com 
capacidade de alongamento, alta resistência e total liberdade de design. Com o suporte 
solúvel, a nova solução pode reduzir significativamente o tempo de produção e os 

custos de trabalho.  
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“A criação de peças de elastômero usando silicone tradicional ou moldes CNC é um 
processo extremamente caro e demorado. Ao mesmo tempo, entendemos que outras 
técnicas aditivas não podem, por si só, apresentar peças com o tamanho e a 

complexidade obtidas com o nosso material elastômero”, diz Zehavit Reisin, Vice-
Presidente e Head da área de Soluções e Materiais, Stratasys.  

 
“Os fabricantes precisam de soluções de impressão 3D que possam ser colocadas em 

operação em ambientes reais e extremos de prototipagem e de produção. Com peças 
confiáveis e altamente resistentes, nossas soluções são desenvolvidas para permitir 
que eles obtenham exatamente isso”. 

 
“O novo material Stratasys 92A é interessante para nossos clientes, pois quando 

combinado com suporte solúvel, oferece a oportunidade de produzir peças de 
elastômero médias ou grandes, complexas, duráveis e resistentes, que antes eram 
inviáveis”, afirma Vince Anewenter, Diretor do Consórcio de Prototipagem Rápida, 

Escola de Engenharia de Milwaukee. 
 

Realismo aprimorado para protótipos avançados 

A Stratasys anunciou também uma variedade de novos materiais para suas 

impressoras 3D PolyJet J750 e J735, os quais permitem a produção de protótipos 
altamente realistas, representando um grande avanço no setor.  
 

Os lançamentos incluem cinco novos materiais com capacidade de imitar borracha, 
couro ou plástico. Estes materiais são projetados para permitir que as equipes 

atendam melhor aos objetivos específicos do projeto, agilizem as iterações e reduzam 
os tempos de lançamento dos produtos no mercado e, consequentemente, da geração 
de receitas. 

 
O material Agilus30 White pode imitar peças emborrachadas como vedações e juntas 

para montadoras – ou modelos em cores vívidas usados para protótipos de artigos 
esportivos, componentes eletrônicos ou brinquedos/bonecos. Mesclando materiais 
rígidos e macios, o Agilus30 White produz a maior variedade de protótipos realistas 

com o mais alto nível de detalhes em um único processo de impressão.  
 

Como o mais novo membro da família de cores Agilus, que inclui preto e transparente, 
o Agilus White é essencial para indústrias como a de saúde, na qual a cor branca é 
necessária para certas aplicações, como protótipos de dispositivos médicos. 

 
O material VeroVivid Cyan expande a gama de cores das impressoras 3D J750 e J735 

para mais de meio milhão de cores distintas, abrangendo do rígido ao opaco, flexível 
e transparente. Produzindo cores vibrantes e transparência em um único processo de 
impressão, a VeroVivid Cyan e o novo VeroFlexVivid criam protótipos efetivos e 

realistas para indústrias de bens de consumo, embalagens e óculos. Usando o software 
GrabCAD Print, os designers podem imprimir em 3D qualquer projeto com maior 

precisão de cores. 
 
Antero 800NA e MED625FLX 

Cumprindo o plano previamente anunciado, a Stratasys disponibiliza um termoplástico 
FDM baseado em PEKK – o Antero800NA – disponível para a impressora 3D Fortus 

900mc. Este material de alto desempenho é resistente a produtos químicos, possui 
propriedades ultrabaixas de liberação de gases e apresenta alta resistência ao calor – 

ideal para aplicações espaciais e em aeronaves 
 
O MED625FLX é um material bio compatível, adequado para aplicações dentais e 

ortodônticas, além de procedimentos de implantologia. Já disponível nas impressoras 
3D Objet260 Dental e Objet260/500 Dental Selection, o material permite a impressão 

direta de modelos de arcada flexíveis, o que possibilita aos ortodontistas reduzirem o 



tempo de colocação e de alinhamento de braquetes em até 75%. O material também 
permite diminuir o custo de produção em laboratórios em 40%. 
  

Stratasys na formnext 2018 
A Stratasys lança sua solução de elastômero e suas novas opções de materiais 

avançados na formnext 2018, realizada em Messe Frankfurt, Alemanha, a partir desta 
terça-feira, 13 de novembro, até sexta-feira, 16 de novembro. A empresa 

proporcionará demonstrações práticas exclusivas, casos detalhados de uso do cliente 
e apresentações durante toda a exposição - Hall 3.1, Estande G40. 
  

  
Sobre a Stratasys 

 
A Stratasys é líder global em manufatura aditiva ou tecnologia de impressão 3D e é 
fabricante das impressoras 3D FDM® e PolyJet™. As tecnologias da empresa são 

usadas para criar protótipos, ferramentas de fabricação e peças de produção para 
indústrias, incluindo aeroespacial, automotiva, saúde, produtos de consumo e 

educação.  
 
Por 30 anos, os produtos da Stratasys têm ajudado os fabricantes a reduzir o tempo 

de desenvolvimento de produtos, o custo e o tempo de colocação no mercado, bem 
como reduzir ou eliminar os custos de ferramentas e melhorar a qualidade dos 

produtos.  
 
O ecossistema de soluções e expertise em impressão 3D da Stratasys inclui: 

impressoras 3D, materiais, software, serviços especializados e produção de peças sob 
demanda. Online em: http://www.stratasys.com, http://blog.stratasys.com e 

LinkedIn. 
  
A Stratasys é uma marca registrada e o selo Stratasys é uma marca registrada da 

Stratasys Ltd. e / ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todas as outras marcas 
comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.  

 

GM vai cancelar modelos e cortar produção e empregos na América do Norte 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-11-2018) 

 
Força de trabalho americana, incluindo engenheiros e executivos, será 

reduzida em 15%  
 

A General Motors anunciou nesta segunda-feira (26) que vai cortar a produção de 
modelos com vendas fracas e demitir pessoal na América do Norte, diante de um 

mercado estagnado para sedãs movidos a gasolina, em uma reestruturação que vai 
levar mais investimento para veículos elétricos e autonômos. 

 
O anúncio marca a maior reestruturação da maior montadora de veículos da América 
do Norte desde que foi resgatada pelo governo dos Estados Unidos uma década atrás. 

 
 

Carro passa em planta da GM; empresa cortará 15% da força de trabalho nos EUA - 
Eduardo Lima/Associated Press  
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A GM afirmou que assumirá encargos relacionados aos cortes de US$ 3 bilhões 
(R$ 11,59 bilhões)  a US$  3,8 bilhões (R$ 14,69 bilhões), mas espera que as ações 
melhorem o fluxo de caixa livre anual em US$ 6 bilhões até o final de 2020. 

 
A montadora norte-americana planeja interromper em 2019 a produção em três 

fábricas em Ohio e Michigan, nos EUA, e Ontário, no Canadá. A companhia também 
planeja parar de produzir vários modelos montados nestas fábricas, incluindo o 

Chevrolet Cruze, o Cadillac CT6 e o Buick LaCrosse, disseram fontes. 
 
Duas fábricas de motores e transmissões em Maryland e em Michigan, não têm 

produtos designados para elas e por isso correm o risco de serem fechadas. A GM 
também vai fechar duas fábricas fora da América do Norte, mas não detalhou. 

 
A força de trabalho assalariada norte-americana da GM, incluindo engenheiros e 
executivos, será reduzida em 15%, ou cerca de 8 mil funcionários. A companhia 

afirmou que vai reduzir o quadro de executivos em 25% para acelerar processo 
decisório. 

 
As ações da GM subiam cerca de 6% às 14h45 (horário de Brasília), a US$ 37,97. A 
presidente-executiva da GM, Mary Barra, disse que a companhia poderá reduzir um 

investimento anual em 1,5 bilhão de dólares e ampliar desembolsos em veículos 
elétricos e autônomos e em tecnologia de veículos conectados. 

 
Cerca de 75% das vendas globais da GM virão de apenas cinco arquiteturas de veículos 
até o início dos anos de 2020. A montadora planeja reduzir o investimento anual para 

US$ 7 bilhões de dólares até 2020, ante média de US$ 8,5 bilhões por ano entre 2017 
e 2019. 

 
As rivais Ford e Fiat Chrysler também anunciaram redução de produção nos EUA. A 
Ford anunciou em abril que planejava parar de produzir quase a totalidade de seus 

carros de passeio na América do Norte. 
 

Carros chineses começam a crescer em vendas 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-11-2018) 
 

Se antes o destaque era o preço baixo, agora os veículos oferecem qualidade 
construtiva  

 
Carros chineses começam a recuperar mercado. A onda atual não é avassaladora como 
a esperada em 2011, mas consistente. 

 
Há sete anos, o governo Dilma Rousseff estipulava uma sobretaxa a veículos 

importados de fora do Mercosul e iniciava o calvário de JAC e Chery, as duas maiores 
importadoras chinesas na época. 

 
Somadas, as vendas dessas empresas tiveram queda de 40% entre agosto e outubro 
de 2011 — a regra que aumentou o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

havia sido anunciada em setembro. 
 

Hoje, Chery — que foi incorporada pelo grupo Caoa e produz no Brasil— e JAC crescem 
acima do mercado, embora sobre bases rasas. 
 

Lançamentos recentes mostram a evolução dos carros. Se antes o destaque era o 
preço mais baixo, agora oferecem qualidade construtiva. 

 
O sedã Caoa Chery Arrizo 5 tem o mesmo porte de um Honda City e pode ser equipado 
com seis airbags na versão RXT (R$ 73 mil), algo raro entre os veículos de seu porte. 
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O câmbio é automático e o motor 1.5 turbo flex tem 150 cv de potência. Sua linha de 
montagem está em Jacareí (a 89 km de São Paulo). 
 

Na JAC, a novidade é o T50 1.6 (R$ 84 mil). O utilitário chega em um momento difícil 
para o importador, o grupo SHC, que passa por recuperação judicial. Mas é justo dizer 

que o modelo está alinhado aos concorrentes, embora não ofereça airbags laterais. 
 

  
 
São carros bem equipados e que transmitem robustez, algo fundamental para superar 
a imagem ruim deixada por diversos automóveis de origem chinesa importados na 

década passada. É cedo para dizer se farão sucesso, mas já merecem um olhar atento. 
  

A sala lotada fervilhava em sotaques à espera de Carlos Ghosn. O executivo, que então 
comandava a Aliança Renault Nissan, respondeu perguntas em três idiomas na 
entrevista realizada no Salão do Automóvel de Tóquio, em 2015. Foi a última vez em 

que o vi pessoalmente. 
 

Ghosn, que foi preso em Tóquio por suspeita de fraude fiscal, conduzia os encontros 
como aulas. Tinha o poder de convencimento, e também os poderes de atrair atenções 
e de monopolizar decisões. Talvez seja esse o problema do executivo que nasceu em 

Rondônia: poder demais. 
 

Land Rover mostra nova geração do Evoque 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 

 
/11/2018 | 17h36 

A Land Rover revelou em Londres a nova geração do utilitário esportivo Range Rover 
Evoque. O modelo chegará ao Brasil no segundo semestre de 2019 e ao menos num 

primeiro momento será importado. O carro à venda atualmente no Brasil é produzido 
em Itatiaia (RJ), ao lado do Discovery Sport. 
 

Segundo a Jaguar Land Rover, quando começarem as vendas do novo Evoque no 
Brasil, a produção do modelo atual será reduzida aos poucos para que o novo modelo 

passe a ser apenas importado. Na metade de 2018 a Jaguar Land Rover informou que 
não faria investimentos extras na fábrica de Itatiaia num curto prazo e por isso não 
revela se ou quando vai nacionalizar a nova geração. 

 
Por fora se vê que os faróis e lanternas ficaram mais estreitos. Segundo a fabricante, 

o novo Evoque recebeu melhorias para o uso fora de estrada e no asfalto. A nova 
arquitetura inclui mudanças nas suspensões. O chassi ficou 13% mais rígido que o 
antecessor e ajuda a reduzir o ruído e as vibrações no interior do carro.  

 
A distância entre eixos aumentou em pouco mais de dois centímetros, passando para 
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2,7 metros e ampliando o espaço interno. De acordo com o engenheiro-chefe da 
Jaguar Land Rover, Mike Cross, a montadora procurou manter as principais qualidades 
da primeira geração do Evoque, mas o novo carro incorpora tecnologias fora de estrada 

como o Hill Descent Control (controle eletrônico bastante útil em descidas íngremes e 
escorregadias). 

 
Também recebe elementos de segurança ativa como assistente de permanência na 

faixa de rodagem e frenagem autônoma de emergência.  
 

Volkswagen Connect estreia no T-Cross e estará em todos os novos carros da 
marca 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 

 
Sistema apresenta informações detalhadas de uso do veículo direto no 
smartphone do consumidor  

 
A sensação de saber que o carro está com um problema, mas não conseguir identificar 

qual é deve acabar logo para quem tem carros da Volkswagen. Ao menos é o que a 
empresa pretende com uma novidade que estreará no T-Cross, que tem lançamento 
previsto para abril de 2019: o Volkswagen Connect.  

 
O sistema apresenta todas as informações do carro em um aplicativo no celular do 

usuário. Dá para ver onde o automóvel está estacionado, detectar milhares de falhas 
e problemas, acompanhar detalhadamente o consumo de combustível, entre uma série 
de outras funcionalidades.  

 
Todas as informações são captadas da central de diagnóstico do veículo, o OBD. É 

deste mesmo sistema que os mecânicos extraem as informações para fazer a 
manutenção do automóvel, a partir de um cabo ligado ao computador.  
 

A diferença, no caso do Volkswagen Connect, é que o sistema fará tudo de forma 
automática porque já vem com um dispositivo interno de leitura das informações do 

OBD e transferência para o celular.  
 

“A tecnologia vai estrear no T-Cross, mas estará em todos os nossos modelos 

a partir de agora”, conta Fabio Rabelo, head de digitalização e novos modelos 
de negócio da montadora no Brasil. 
 

Há outra empresa que o oferece solução parecida com a do Volkswagen Connect no 

mercado nacional. No fim de 2017 a Engie chegou ao Brasil. A startup israelense vende 
um dispositivo simples que pode ser conectado ao OBD de carros fabricados a partir 
de 2002, ler as informações e mostra-las em um aplicativo no celular do cliente.  

 
Rabelo garante, no entanto, que a solução da própria montadora é mais precisa e 

detalhada por ter sido desenvolvida internamente. “Além disso, não cobraremos nada 
do usuário para que ele tenha acesso ao sistema, diferentemente da Engie, que vende 
seu dispositivo a um valor baixo, mas ainda assim cobra alguma coisa por ele”, 

esclarece. Para a montadora, o Volkswagen Connect é mais uma aposta para melhorar 
a jornada do consumidor com a marca. “É uma facilidade para o cliente na rotina de 

uso do carro, uma simplificação”, detalha Rabelo.  
 

PSA começa a vender Citroën Jumper e Peugeot Boxer 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 
 

As concessionárias do Grupo PSA começam a vender os utilitários Citroën 
Jumper e Peugeot Boxer. Os veículos compartilham o mesmo projeto e vêm 
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da Itália com preço promocional de R$ 117.171,60, válido até o fim de 
dezembro. Depois disso entra em vigor a tabela de R$ 139.490. 
 
O motor é um 2.0 turbodiesel de 130 cavalos com tecnologia SCR para controle de 

emissões nível Euro 6, que requer a utilização de aditivo à base de ureia (Arla 32). Os 
modelos Jumper e Boxer recebem um câmbio manual de seis marchas. A capacidade 
de carga dos veículos é de 1.667 quilos. Em volume são 13 metros cúbicos.  

 
A porta lateral deslizante tem 1,25 metro de largura, permitindo o carregamento até 

por empilhadeiras. E as portas traseiras têm abertura em 270 graus, o que facilita o 
acesso à carga e a movimentação ao redor do veículo. A largura máxima do 

compartimento de carga chega a 1,87 metro e o comprimento é de 3,7 m.  
 
A lista de equipamentos de segurança inclui controles eletrônicos de tração e 

estabilidade, mais assistente de partida em rampa. Segundo a montadora, as 
suspensões foram adaptadas à realidade brasileira e os freios são 

superdimensionados. O tanque para 90 litros de diesel garante boa autonomia.  
 
A alavanca de câmbio fica no painel e não no assoalho, permitindo a movimentação 

do motorista quando ele precisa descer pela porta direita. O condutor conta também 
com descansa-braço e uma mesinha para anotações ajustável em altura.  

 
A rede de revendas Citroën e Peugeot oferece revisão no mesmo dia, revisões com 
preço fixo, veículo reserva para deslocamento pessoal se o utilitário tiver de ficar mais 

de quatro dias em reparo, além de assistência 24 horas com reboque por oito anos.  
Os principais concorrentes da dupla Jumper/Boxer são os Mercedes-Benz Sprinter e 

Renault Master. Ambos recebem motores diesel que dispensam o uso de Arla 32.  
 

Após Nissan, Mitsubishi também tira Ghosn do conselho 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 
 | 26/11/2018 | 14h00 

Após a Nissan remover Carlos Ghosn da presidência de seu conselho de administração 
na semana passada, foi a vez de a Mitsubishi fazer o mesmo na segunda-feira, 26. 

A Renault também afastou o executivo de suas funções executivas na empresa, mas 
temporariamente. As três empresas são sócias na Aliança Renault Nissan Mitsubishi e 
tinham o mesmo chairman, que está preso no Japão desde o último dia 19, acusado 

de sonegação fiscal por informar ganho abaixo do real (leia mais aqui).  
 

A Nissan também acusa Ghosn de se apropriar de verbas indevidas e fazer uso de 
fundo de investimento da companhia para fins pessoais (compra e reforma de imóveis 
em Amsterdã, Paris, Rio de Janeiro e Beirute, segundo noticiaram jornais japoneses).  

 
Ghosn está preso em Tóquio juntamente Greg Kelly, outro membro do conselho da 

Nissan acusado de idealizar e acobertar os desvios levantados em investigações 
internas da companhia japonesa. Isolados desde então, nenhum dos dois teve a 
oportunidade de se defender publicamente. Em audiência com a promotoria no fim da 

semana passada, o executivo teria negado todas as acusações, segundo fontes não 
identificadas citadas pela rede pública de TV NHK.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28407/apos-nissan-mitsubishi-tambem-tira-ghosn-do-conselho
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Filho de pais libaneses, nascido no Brasil e cidadão francês, Ghosn é acusado de ter 
omitido metade dos 10 bilhões de ienes (cerca de US$ 89 milhões) recebidos em 
remunerações como CEO e chairman da Nissan desde 2011. Mas, segundo o jornal 

Asahi, os procuradores poderão abrir um novo processo por sonegação de outros 3 
bilhões de ienes (US$ 26,5 milhões) desde 2015, elevando assim o valor não declarado 

para 8 bilhões de ienes (US$ 70,5 milhões). 
 

Caso seja julgado culpado, Ghosn poderá ser condenado a penas de 10 anos de prisão 
e pagamento de multas. Não se sabe ao certo até quando as autoridades japonesas 
vão manter o executivo preso e incomunicável. Inicialmente foi ordenada a detenção 

por 10 dias.  
 

Autopeças brasileiras batem recorde na Automechanika de Buenos Aires 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 
 

Número de expositores no estande coletivo do Sindipeças cresce 165%, para 
45 empresas  
 

O estande coletivo organizado pelo Sindipeças para a Automechanika Buenos Aires, 
na Argentina, bateu recorde de participação de empresas brasileiras em eventos 
internacionais. Por meio do programa Brasil Auto Parts – Trusted Partners, realizado 

em conjunto com a agência de promoção de exportações Apex-Brasil, a entidade 
reuniu 45 fabricantes de autopeças no evento entre 7 e 10 de novembro, número que 

representa salto de 165% em relação aos 17 participantes na última edição da feira, 
em 2016.  
 

Após 1,4 mil contatos comerciais realizados durante a Automechanika em Buenos 
Aires, também cresceu substancialmente a expectativa de negócios dos expositores 

para os próximos 12 meses, que preveem exportar US$ 1,67 milhão em peças para o 
mercado de reposição do país vizinho, expansão de 171% na comparação com o 
evento anterior.  

 
A Argentina ocupa há vários anos o primeiro lugar na lista de destinos das exportações 

brasileiras de autopeças. De janeiro a setembro os embarques ao país somaram US$ 
1,67 bilhão, 28,4% do total exportado no período por fabricantes de componentes 
instalados no Brasil.  

 
A Automechanika Buenos Aires integra a lista de eventos globais organizados pela 

Messe Frankfurt e é um satélite da maior feira de autopeças do mundo, a 
Automechanika Frankfurt, também um dos alvos do programa Brasil Auto Parts.  
Este ano marcou a décima edição do evento na Argentina, que teve 451 expositores, 

13% mais que os 398 de 2016, originados de 17 países. Eles ocuparam cerca de 35 
mil m2 do centro de exposições La Rural na capital portenha, que recebeu 26.644 

visitantes de 39 países.  
 

Ford começa a implantar novo padrão nas concessionárias 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 
 

A Ford começa a utilizar um novo padrão mundial de arquitetura na sua rede de 
concessionárias. Chamado Signature, ele é parte do processo de renovação da 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28413/autopecas-brasileiras-batem-recorde-na-automechanika-de-buenos-aires
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marca centrado no relacionamento com os clientes. A primeira revenda no Brasil a 
adotar o novo padrão foi a Auto Prime de São Bernardo do Campo (SP). 
O interior é todo renovado. O balcão de boas-vindas na entrada recebe um halo com 

a marca Ford. No showroom os produtos são destacados por segmento, com áreas 
para carros, picapes, SUVs e veículos de alto desempenho.  

 
As salas de compra se tornaram um espaço bem informal e interativo, sem barreiras 

entre o vendedor e o cliente. Frases de Henry Ford estampadas na parede destacam 
a tradição da marca de um jeito moderno. A sala de estar para os clientes conta com 
mobiliário funcional, rede wi-fi e ponto de recarga de aparelhos.  

 
Já a área de entrega foi transformada em um espaço de celebração para marcar o 

momento em que o cliente recebe seu carro novo. Externamente, o padrão Ford 
Signature mantém os painéis prateados e a sinalização na fachada.  

“O signature faz parte do objetivo principal que buscamos na experiência do 
consumidor: que ele se sinta à vontade e com uma grande interação quando 

vem às nossas concessionárias”, afirma Elena Ford, líder global da área de 
experiência ao consumidor e tataraneta de Henry Ford, fundador da 

companhia. 

 

General Motors cria feirão de fábrica flutuante 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 
 
Ação de vendas com a balsa começou em outubro em Parintins e já abrangeu 

20 municípios. Concessionária montada sobre balsa navega pelo Estado do 
Amazonas  

 
A General Motors criou uma concessionária itinerante em cima de uma balsa. A ação 
inusitada ocorre no Estado do Amazonas, onde o transporte de pessoas e mercadorias 

ocorre quase todo pelos rios da região. 
 

Chamada de Feirão de Fábrica Chevrolet a Bordo, a ação de vendas foi montada sobre 
um ferry-boat em que os automóveis estão posicionados como em um showroom de 

concessionária. A comunicação visual também é semelhante.  
 
A estrutura utilizada na embarcação tem salas refrigeradas para atendimento e 

financiamento. Os planos vão até 60 meses. Um profissional avalia os usados que 
entrarão na troca e um despachante permite que o cliente saia de lá a bordo do carro 

novo.  
 
A ação começou em outubro e já abrangeu 20 municípios, como Parintins, que beira 

os 100 mil habitantes e não tem concessionária. Segundo a GM, as vendas 
aumentaram seis vezes na região.  

 
“Antes da balsa, o interessado viajava horas ou mesmo dias até uma concessionária. 
Depois ainda precisava procurar uma empresa que realizasse o frete fluvial. O cliente 

reclamava do longo processo e se preocupava com o risco de avarias no veículo 
durante a viagem”, afirma o gerente regional de marketing da Chevrolet, Gustavo 

Machado Souza.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28409/general-motors-cria-feirao-de-fabrica-flutuante


Rede de oficinas Euro Repar acelera crescimento no Brasil 

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 
 

 
Oficina credenciada pela Euro Repar . Objetivo é credenciar 1,2 mil reparadores 

em cinco anos, que ganham acesso à compra conjunta de peças  
 

Após pouco mais de um ano de operação o Brasil, a rede de oficinas Euro Repar 
prevê iniciar 2019 com cerca de 300 estabelecimentos credenciados em cinco estados 
brasileiros, mas a meta é bem mais ambiciosa: afiliar 1,2 mil oficinas no prazo de cinco 

anos, com plano de investimento nesse período de R$ 6 milhões para estruturar a 
cadeia.  

 
Existe potencial de sobra para isso dentro do universo estimado de 80 mil unidades 
de reparação de veículos leves em funcionamento atualmente no País. A Euro Repar 

já atua nesse segmento na Europa há 10 anos, é uma divisão independente de negócio 
do Grupo PSA, também dono das marcas de automóveis e comerciais leves Peugeot, 

Citroën, DS, Opel e Vauxhall.  
 
Eduardo Grassiotto, presidente da Euro Repar Car Service no Brasil, avalia que a 

principal vantagem oferecida pela rede, além da consultoria técnica de gestão e 
estruturação para oficinas, é a gestão de compras de autopeças em grupo, como uma 

espécie de cooperativa, dentro de um catálogo que já chega a 23 mil códigos para 
centenas de marcas e modelos de carros. “Com maior volume, negociamos preços 
melhores. O reparador entra no sistema on-line, compra o que precisa e recebe um 

boleto único para pagamento no fim do mês com a descrição de todos os componentes 
entregues”, explica.  

 
A Euro Repar também faz grandes compras de componentes de alto volume e distribui 

com sua marca própria. Estão no catálogo fluidos de freio e de arrefecimento, 
limpadores, óleo, discos de freios e filtros, e em breve devem entrar na lista baterias, 
pastilhas e componentes de ignição. A credenciadora já trabalha com seis fornecedores 

nacionais e deve aumentar esse número – atualmente só as palhetas dos limpadores 
são importadas.  

 

 
Eduardo Grassiotto e a linha de peças com marca própria da Euro Repar  

 

“Esse mercado passa por concentração, é preciso se aliar a um grupo maior 
para ser competitivo, com informações estratégicas para gerir o negócio e 

comprar componentes por preços melhores, para assim aproveitar melhor o 
crescimento do número de clientes que têm carros fora da garantia de fábrica 

e buscam atendimento de qualidade”, afirma Eduardo Grassiotto.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28411/rede-de-oficinas-euro-repar-acelera-crescimento-no-brasil


A consultoria estratégica inclui o uso de informações do sistema unificado da Euro 
Repar, que pode fornecer, por exemplo, orientações sobre nível ideal de preços 
cobrados por diversos serviços, que devem obedecer à lógica de um valor médio para 

não espantar o cliente nem trazer prejuízo à operação da oficina.  
 

Como rede de oficinas credenciadas, a Euro Repar oferece uma fórmula de afiliação 
mais flexível do que uma franquia. Existem poucas obrigações para a associação e a 

desfiliação também é mais simples. Além da identificação visual, uma exigência é o 
uso de equipamento de diagnose (scanner) indicado pelo credenciador, que pode ser 
adquirido por leasing operacional oferecido por parceiro financeiro da rede. “Não fica 

caro para o reparador e garantimos um equipamento de qualidade”, diz Grassiotto.  
 

  



Volkswagen ajusta estratégia global de marketing  

27/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 26-11-2018) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O novo mapa mundi do marketing global da Volkswagen  
/11/2018 | 20h20 

Com verba de € 1,5 bilhão em 2020, marca vai criar quatro centros de 
comunicação no mundo, um deles em São Paulo  

A Volkswagen anunciou na segunda-feira, 26, uma série de mudanças na estratégia 
global de marketing da marca para os próximos anos. Até 2020 a empresa almeja 
aumentar em 30% sua eficiência de comunicação junto a consumidores, mas sem 

aumentar o orçamento de gastos com mídia, que permanece em € 1,5 bilhão por ano. 
A companhia prevê elevar para 50% a participação das mídias digitais em suas 

diversas campanhas (contra 25% em 2015), ao mesmo tempo em que planeja 
multiplicar por cinco o número de filmes e anúncios a serem veiculados, seguindo a 
tendência de “atingir o consumidor de forma mais personalizada”, diz o comunicado 

da Volkswagen.  
 

A nova estratégia também irá reduzir drasticamente, “em um futuro próximo”, o 
número de agências de publicidade e comunicação que atendem a Volkswagen em 
todo o mundo, das atuais 40 para apenas três casas “líderes”. O Omnicom Group será 

responsável por atender a marca na Europa e América do Sul, enquanto a WPP fica 
com a América do Norte e a Cheil continuará seu trabalho na China.  

 
A partir de 2019, serão criados quatro centros globais para gerir o marketing, 
localizados na Alemanha/Berlim, no Brasil/São Paulo, na China/Pequim e nos Estados 

Unidos/Nova York. A ideia é reunir sob o mesmo teto de 100 a 200 “das mais criativas 
pessoas” em cada um desses centros, que vão trabalhar em campanhas de forma 

integrada para desenvolver conteúdo desde a estratégia até sua veiculação e 
distribuição. Pela primeira vez, segundo a Volkswagen, essa abordagem tornará 
possível a criação de campanhas globais da marca.  

“A marca será administrada de maneira mais enxuta e centralizada. Com as 
novas parcerias, vamos alcançar um poder inovador de marketing sem 
precedentes. Graças ao nosso horizonte mais focado de agências, vamos nos 

tornar significativamente mais eficientes. A transformação de longo alcance 
da Volkswagen, que será mais evidente aos nossos clientes no próximo ano 

com o lançamento de nosso [carro elétrico] ID, irá também mudar os 
fundamentos de nosso marketing”, afirma Jürgen Stackmann, membro do 
conselho da VW responsável por vendas.  

 
Os executivos da Volkswagen avaliam que o atual ambiente digital de comunicação 
global vai permitir a comunicação cada vez mais direta com os clientes. “No passado, 

os contatos diretos com o consumidor eram um problema dos concessionários. Graças 
ao nosso novo modelo de vendas, estaremos em posição de se comunicar diretamente 

com os compradores. Com isso, no futuro, vamos personalizar nossa oferta a um nível 
nunca antes visto”, diz Jochen Sengpiehl, chefe de marketing (CMO) da marca 
Volkswagen de carros de passageiros.  

 
De 2020 em diante, a comunicação direta entre Volkswagen e seus clientes será 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28414/volkswagen-ajusta-estrategia-global-de-marketing-


gerenciada por uma identidade pessoal de cliente da marca, com o objetivo de criar 
experiências individualizadas por meio de todos os pontos de contato. A análise e 
utilização de dados de mercado e consumo de cada um será possível com o uso 

intensivo de avançadas ferramentas digitais e inteligência artificial.  

Preço da gasolina cai 1,3%, mas margens dos postos continua em alta, diz 
ANP 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 26-11-2018) 

Petrobras anunciou nesta segunda nova redução no preço do combustível em 
suas refinarias  
O preço médio da gasolina nos postos brasileiros caiu 1,3% na semana passada, para 

R$ 4,554 por litro. A margem dos revendedores, porém, permaneceu em alta, segundo 
pesquisa feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). 

Em um mês, o preço da gasolina tem queda acumulada de 3,3% nas bombas, 
acompanhando os cortes promovidos pela Petrobras no valor de venda do produto em 
suas refinarias, que já chegam a 19% em novembro.  

Margens de revenda e o modelo de cobrança dos impostos estaduais, no entanto, vêm 
segurando os repasses. Na semana passada, a fatia do preço que fica com os postos 

chegou a R$ 0,580 por litro, 7% a mais do que na semana anterior. 
Com a queda das cotações internacionais, a Petrobras anunciou nesta segunda (26) o 
17º corte consecutivo no preço de venda da gasolina em suas refinarias, que nesta 

terça (27) será de R$ 1,5007 por litro, o menor desde outubro de 2017, em valores 
corrigidos pela inflação. 

Desde que o ciclo de quedas foi iniciado, o preço da gasolina nas refinarias caiu 34%. 
As distribuidoras de combustíveis –que compram gasolina da Petrobras, misturam ao 
etanol e revendem aos postos– repassaram queda de 6,9%. Nas bombas, a redução 

no mesmo período foi de apenas 3%.  
Os postos alegam que a queda dos preços ao consumidor depende também da 

velocidade de repasse pelas distribuidoras. Para especialistas, os empresários podem 
estar recuperando margens, que ficaram pressionadas durante o período de preços 
altos. 

DIESEL 
De acordo com a ANP, o preço médio do diesel ficou praticamente estável na semana 

passada, com queda de apenas 0,4%, para R$ 3,650 por litro. O valor é 1,8% inferior 
ao praticado no final de outubro, quando a ANP autorizou corte de 10% no preço de 
refinaria.  

Desde o início do programa de subvenção federal, em junho, o preço de venda do óleo 
diesel por produtores e importadores é tabelado. Na fase atual do programa, o valor 

é revisto a cada 30 dias, de acordo com a variação das cotações internacionais do 
petróleo e da taxa de câmbio. 
A próxima revisão será na quinta (29) e, se mantido o cenário atual, há espaço para 

corte superior a 10%. A área energética defende, porém, que o governo aproveite o 
momento para reduzir o valor do subsídio, para evitar repique de preços após o fim 

do programa de subvenção. 
 

Apesar de queda da cotação do ferro, receita do Brasil deve ser estável 

27/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
Cotação internacional do minério de ferro recuou de mais de 8%  

A cotação da tonelada de minério de ferro caiu de mais de 8% nos últimos dias, mas 
o preço agora é realista e deverá ser estável pelos próximos anos, dizem analistas e 

representantes do setor. 
O valor se reduziu, entre outros motivos, porque as fábricas chinesas fizeram compras 
de minério de qualidade baixa, segundo Hui Shan, a estrategista sênior de 

commodities do Goldman Sachs. 
“Países exportadores não devem se preocupar. A redução aconteceu, em parte, porque 

o valor estava alto, perto de US$ 80 (R$ 315) por tonelada. O inventário está baixo e 
a atividade de construção chinesa é saudável.” 
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 Pátio de minério de ferro-hematita, em Congonhas (MG) - Rubens Chaves - 
13.jul.18/Folhapress  
Deverá haver uma flutuação entre US$ 60 e US$ 70 pelos próximos dois anos, segundo 

especialistas da XP, da Tendências e do Ibram (Instituto Brasileiro da Mineração). 
“Esse é um patamar razoável, o preço em US$ 75 é que estava acima do normal. Foi 

uma correção”, afirma Karel Luketic, sócio da XP. 
Em volume, a produção deverá subir com a entrada ou retorno à atividade de minas 

que estão paradas hoje, segundo Cinthia Rodrigues, gerente de pesquisa do Ibram. 
“A Samarco não produz desde 2015. A Anglo American voltará a operar 
seu minerioduto, que está em reparos.” 

Não houve queda de exportação porque a Vale inaugurou um complexo em Carajás 
que compensa a paralisação de outras empresas. 

“Em termos de receita com vendas, ficaremos praticamente estáveis [nos próximos 
dois anos]: há o recuo do valor, mas o nível de produção contrabalançará”, diz 
Felipe Beraldi, da Tendências. 

 


