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 Aumento de otimismo com cautela nos investimentos 

 ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL SOBE 3,8 PONTOS EM NOVEMBRO ANTE 

OUTUBRO, DIZ FGV 

 ATIVIDADE DA INDÚSTRIA CAI 0,1% EM OUTUBRO ANTE SETEMBRO, DIZ FIESP 

 Inteligência Artificial ajuda a indústria a ser mais produtiva 

 CAI USO DA CAPACIDADE INSTALADA 

 SETOR DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS CRESCE ACIMA DO PREVISTO EM 2018 

 PLANEJAMENTO PARA O ANO QUE VEM DEVE CONSIDERAR POSSÍVEL TURBULÊNCIA 

 BANCO ZERA TAXA PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA ATRAIR INVESTIDOR 

 QUESTIONÁRIO PRÉ-COPOM A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS JÁ ESTÁ DISPONÍVEL 

NA INTERNET 

 DÍVIDA LÍQUIDA DO PAÍS SOBE ATÉ 2024 MESMO COM REFORMAS, PROJETA 

TESOURO 

 PARA BOLSONARO, REFORMA É ‘AGRESSIVA PARA O TRABALHADOR’ 

 MERCADO DE TRABALHO PERDE 58 MIL VAGAS COM CARTEIRA ATÉ OUTUBRO, DIZ 

IBGE 

 CONSTRUÇÃO DEMITE 152 MIL EMPREGADOS EM UM ANO, DIZ IBGE 

 BAYER DEMITIRÁ 12 MIL PESSOAS E VENDERÁ MARCAS COPPERTONE E DR. SCHOLL 

 INEPAR ENCERRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PREPARA A VENDA DE SUA MAIOR 

FÁBRICA 

 13º INJETA R$ 211 BILHÕES NA ECONOMIA 

 BRASILEIRO VAI TRABALHAR 60 DIAS A MAIS PARA SE APOSENTAR 

 SUPERMINISTÉRIO DA ECONOMIA TERÁ SEIS SECRETARIAS ESPECIAIS 

 36 MIL PEDIRAM PORTABILIDADE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA NESTE ANO 

 INVESTIDOR DEVE TOMAR CUIDADO AO ESCOLHER FORMA DE RESGATE DA 

PREVIDÊNCIA 
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 INVESTIR EM AÇÕES PARA COMPLEMENTAR APOSENTADORIA REQUER 

PLANEJAMENTO E DISCIPLINA 

 SINDIFISCO CRITICA NOMEAÇÃO DE MARCOS CINTRA PARA SECRETARIA ESPECIAL 

 RENAULT, NISSAN E MITSUBISHI REITERAM PARCERIA APÓS PRISÃO DE GHOSN 

 FIAT CHRYSLER VAI INVESTIR 5 BI DE EUROS EM NOVOS MODELOS E MOTORES NA 

ITÁLIA 

 CASE AMPLIA O HORIZONTE DAS RETROESCAVADEIRAS 

 NEGOCIAÇÃO DE USADOS VIA INTERNET DOBRA PARA R$ 22 BILHÕES 

 RENAULT SOMA 3 MILHÕES DE VEÍCULOS PRODUZIDOS NO PARANÁ 

 TENNECO ANUNCIA COMPRA DA ÖHLINS POR US$ 160 MILHÕES 

 VEÍCULOS TESTAM POTENCIAL DO BIOGÁS BRASILEIRO 

 ROBÔS AJUDAM NA COLETA DE DADOS DENTRO DA INDÚSTRIA, APONTA MITSUBISHI 

ELECTRIC 
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CÂMBIO 

EM 30/11/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,850 3,851 

Euro 4,376 4,378 
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Aumento de otimismo com cautela nos investimentos 

30/11/2018: Fonte:  CNI 
 

Os indicadores de expectativas e confiança apresentaram um aumento substancial em 
novembro, sugerindo que os empresários estão mais confiantes em relação ao futuro. 

Entretanto, a utilização da capacidade operacional e o nível de emprego apresentaram 
quedas modestas em outubro. 

 
Outubro/2018 

 
 

Índice de Confiança Empresarial sobe 3,8 pontos em novembro ante outubro, 
diz FGV 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR 

 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 3,8 pontos em novembro ante outubro, 
atingindo 95,0 pontos, informou nesta sexta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas 

(FGV). Com isso, o ICE atingiu o maior patamar desde abril de 2014. Na métrica de 
médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,1 ponto, interrompendo sete meses 

consecutivos em queda.  
 

“A expressiva alta do ICE em novembro confirma que a confiança empresarial vinha 
sendo afetada nos meses anteriores pelas exacerbadas incertezas associadas ao 
período eleitoral deste ano. Ao atingir o maior nível desde o início da recessão de 

2014-2016, o índice se aproxima do nível neutro de 100 pontos, que configura uma 
situação de normalidade em termos históricos.  

 
A evolução no mês foi determinada principalmente pela melhora das expectativas, que 
retratam um moderado otimismo com a evolução da economia nos primeiros meses 

do novo governo”, afirma nota divulgada pela FGV, assinada pelo superintendente de 
Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), Aloisio Campelo 

Jr.  
 
É a primeira vez no ano em que todos os setores que integram o ICE apresentaram 

aumento da confiança. O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das 
sondagens da Indústria de Transformação, Serviços, Comércio e Construção.  

 
“Na métrica de média móveis trimestrais, a variação foi negativa apenas na Indústria 
(1,8 ponto), cuja confiança agora converge com a dos segmentos de serviços e do 

comércio, após ter caminhado acima dos outros três segmentos desde janeiro de 2015. 
A confiança da construção continua sendo a mais baixa entre os quatro setores, mas 

o avanço de novembro é uma boa notícia”, diz a FGV.  
 
O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores 

investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que 

ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.  
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O Índice de Situação Atual (ISA) registrou alta de 1,4 ponto, para 89,9 pontos, após 
umas sequência de três quedas. Já o Índice de Expectativas (IE-E) teve expansão de 
3,0 pontos, para 102,0, superando a marca de 100 pontos pela primeira vez desde 

novembro de 2013, quando atingiu 100,3 pontos.  
 

A alta da confiança em novembro atingiu 84% dos 49 segmentos que compõem o ICE. 
No mês passado, a taxa foi menor, de 57% dos segmentos pesquisados. 

 

Atividade da indústria cai 0,1% em outubro ante setembro, diz Fiesp 

30/11/2018: Fonte:  DCI 

 
Destaques foram a indústria produtora de móveis, que cedeu 5,0%, e o segmento de 

bebidas, que cresceu 2,8% 
 

 
 
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista ficou praticamente estável 

em outubro na comparação com setembro, na série com ajuste sazonal, relatou nesta 
quinta-feira, 29, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  
 

Foi registrada uma leve queda de 0,1% nesta base de comparação. Já em relação a 
outubro do ano passado, sem ajuste, o indicador apresenta alta de 0,4%.  

 
No acumulado em 12 meses até outubro, foi verificada alta de 2,6% ante o período 
anterior equivalente. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuou 0,4 

ponto porcentual em outubro em relação a setembro, atingindo 75,5% na série com 
ajuste sazonal. 

 
A ligeira queda do INA em outubro atingiu metade dos 20 segmentos pesquisados. O 
destaque negativo ficou com a indústria produtora de móveis, que cedeu 5,0% na 

margem. Por outro lado, o segmento de bebidas cresceu 2,8% na mesma base de 
comparação. 

 
Sensor 
A pesquisa Sensor, que tenta antecipar o resultado do mês corrente, fechou em 49,3 

pontos em novembro, na série ajustada sazonalmente, com queda de 1,6 ponto ante 
o resultado de outubro, rompendo o patamar dos 50 pontos. A Fiesp aponta que 

leituras acima do patamar de 50 pontos indicam a expectativa de aumento da 
atividade industrial no mês. 
 

Entre os indicadores que compõem o Sensor, a variável de vendas avançou 0,7 ponto, 
para 51,3 pontos em novembro. O indicador de estoques caiu 1 ponto ante outubro, 

marcando 43,7 pontos em novembro, revelando que os estoques estão acima do nível 
desejado.  

 
A variável sobre condições de mercado teve queda de 1,9 ponto, para 49,7 pontos. Ao 
mesmo tempo, o indicador de emprego perdeu 3,0 pontos, para 50,6 pontos. Já o 

indicador de investimentos ficou em 52,6 pontos, com queda de 2,5 pontos. 
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Inteligência Artificial ajuda a indústria a ser mais produtiva 
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Inteligência Artificial ajuda a indústria a ser mais produtiva 
 

Segundo o diretor do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Sérgio Soares, a ferramenta é útil na tomada de decisões que otimizam 
a produção e diminuem o desperdício  
 

A Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais presente no dia a dia. Na Indústria 4.0 
ela já é uma realidade, sendo apontada como uma das formas mais eficientes de 

transformar dados em informação. Sua aplicação pode melhorar a produtividade e o 
desempenho do setor industrial, aumentando a competitividade, pois um dos seus 

objetivos é reproduzir a capacidade de aprendizagem humana e resolver até os 
problemas mais complexos. 
 

A avaliação é do diretor do Instituto de Inovação em Tecnologias da Informação e 
Comunicação (ISI-TICs), Sérgio Soares, um dos maiores especialistas em Indústria 

4.0 no país.  
 
Nesta entrevista à Agência CNI de Notícias, ele cita alguns casos de uso da IA no setor 

produtivo, ajuda a identificar as chances de aplicá-la nas empresas e explica por que 
os empresários deveriam implantar essa tecnologia em suas empresas. O centro de 

pesquisa e desenvolvimento que ele comanda, localizado no Recife, é um dos 26 
institutos integrantes da rede de inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI). 

 
Soares também avalia que a maior parte da indústria brasileira é composta por 

pequenas empresas que ainda estão distantes da Indústria 4.0, por isso a estratégia 
utilizada pelo SENAI é a elaboração de amplas soluções que ajudam a gerar 
desenvolvimento para todo o país com uso das novas tecnologias. Confira os principais 

pontos da entrevista a seguir:  
 

 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Por que investir em Inteligência Artificial?  

SÉRGIO SOARES - O objetivo da Inteligência Artificial é aumentar a competitividade, 
otimizar a produção e diminuir o desperdício. Assim, uma empresa que já utiliza essa 
tecnologia possui um diferencial competitivo, podendo usar as informações para 

comprar matéria-prima mais barata, economizar energia, entre outras vantagens. 
Acreditamos que as empresas vão perceber a importância e a sua necessidade, e como 

uma onda, o uso dessa tecnologia vai se espalhar pelo setor industrial. 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Você pode citar alguns casos de uso dessa 

tecnologia na indústria? 
SÉRGIO SOARES - Na prática, o principal auxílio da Inteligência Artificial é na tomada 

de decisões e a manutenção preditiva é uma das ferramentas que auxilia qualquer 
empresa. Ela funciona da seguinte forma: por meio do estudo de dados, é possível 
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controlar custos e prever o momento certo de se fazer uma manutenção nos 
equipamentos para prevenir falhas, desperdício de tempo e economia de energia. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como o SENAI implanta Inteligência Artificial 
nas indústrias?   

SÉRGIO SOARES - Eu diria que existem duas formas gerais. Em um dos métodos, 
nós podemos elencar diversas aplicações, exemplos que nós já temos, para a empresa 

dizer quais são necessárias e interessantes para ela. Caso nenhuma se aplique, nós 
usamos a outra forma, na qual fazemos um diagnóstico na empresa para entender o 
que ela precisa. Assim desenvolvemos uma solução específica com Inteligência 

Artificial para sanar o problema.  
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Quais são as principais orientações para as 
empresas que desejam se inserir na Indústria 4.0? 
SÉRGIO SOARES - Quando uma empresa surge com uma proposta, os institutos do 

SENAI fazem um diagnóstico para saber o quão próxima da Indústria 4.0 ela está. 
Assim, os institutos entram com a parte mais complexa, fornecendo o suporte e a 

infraestrutura para elaborar soluções abrangentes, que além de atenderem àquela 
demanda, também poderão ser disseminadas por toda a indústria brasileira.  
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como estimular as empresas brasileiras a serem 
mais inovadoras? 

SÉRGIO SOARES - Um dos grandes estímulos foi a criação da rede de institutos 
SENAI de inovação. Cada um dos 26 centros é voltado para um tema específico, por 
isso o atendimento de demandas e desafios mais complexos se torna mais fácil.  

 
Quando uma empresa traz um desafio, nós conseguimos montar uma equipe 

multidisciplinar e entregar uma solução completa para essa empresa. Em relação a 
projetos que se encaixam na quarta revolução industrial, foi criado um 
subconjunto com alguns institutos, conhecido como aliança de mercado, no qual a 

estratégia é preparar as indústrias para as transições com soluções genéricas a fim 
de elevar, de uma forma geral, o patamar da indústria brasileira.  

 

Cai uso da capacidade instalada 

30/11/2018: Fonte:  DCI 

 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria recuou 1,2 ponto 

percentual em novembro, para 75,2%, o menor desde janeiro, segundo indicador da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 

A fundação ainda informou que o Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve leve 
avanço de 0,2 ponto percentual em novembro na comparação com outubro, para 94,3 

pontos. Esta é a primeira alta desde maio. Em outubro, o recuo foi de 2 pontos, para 
94,1 pontos. 

 
“A melhora da confiança em novembro, disseminada por quase 75% dos segmentos 
industriais, reflete a redução da incerteza com o fim do período eleitoral e sinaliza 

início da retomada da tendência de alta interrompida no segundo trimestre do ano, 
que se confirmará com as primeiras medidas do novo governo”, afirmou nesta quinta-

feira (29), em nota, a coordenadora da Sondagem da Indústria da FGV IBRE, Andressa 
Durão.  
 

Após três meses de quedas consecutivas, o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 
1,3 ponto, para 94,2 pontos em novembro. Já o Índice de Expectativas (IE) permanece 

em queda, ao recuar 1 ponto, para 94,5 pontos, o menor desde julho de 2017. 
 
O percentual de empresas avaliando a situação atual como boa permaneceu estável 

em 11,8%; já a fatia que avalia o cenário como ruim caiu de 24,9% para 20%. 

https://www.dci.com.br/industria/cai-uso-da-capacidade-instalada-1.762124


Fiesp  
Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o Nuci recuou 
0,4 ponto percentual em outubro ante setembro, para 75,5% na série com ajuste 

sazonal. Já o Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista ficou 
praticamente estável em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. Foi 

registrada leve queda de 0,1% nesta base de comparação.  
 

Já em relação a outubro do ano passado, sem ajuste, o indicador teve alta de 0,4%.  
No acumulado em 12 meses até outubro, foi verificada elevação de 2,6% ante o 
período anterior equivalente. A retração registrada em outubro atingiu metade dos 20 

segmentos pesquisados. 
 

Setor de implementos rodoviários cresce acima do previsto em 2018 

30/11/2018: Fonte:  DCI 
 

Mercado supera expectativas iniciais dos fabricantes e tem incremento de 53% no 
acumulado de janeiro a outubro, impulsionado pela necessidade de renovação de frota 

e da demanda agrícola  
 

 
 
Linha de produção da Librelato: companhia espera uma melhora na construção civil 
no próximo ano  

 
O setor de implementos rodoviários obteve crescimento acima do esperado em 2018, 

puxado pelo segmento de pesados. A renovação da frota e a demanda do agronegócio 
são os principais fatores para a recuperação do mercado. 
 

“Desde o final de 2017, começamos a ter pedidos novamente. A previsão de 
crescimento era de 20% e, para nossa surpresa, o mercado cresceu muito mais, acima 

de 50%”, afirma o presidente da Librelato, José Carlos Spricigo. De acordo com dados 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), o setor 
teve avanço de 53% nos emplacamentos no acumulado de janeiro a outubro. 

 
Enquanto o segmento de reboques e semirreboques obteve incremento de 80%, o de 

carrocerias sobre chassis (leves) foi 33% superior ao mesmo período de 2017. 
 

O presidente da Anfir, Norberto Fabris, destaca que o ano representou apenas uma 
recuperação após a grave crise que atingiu o setor nos últimos quatro anos. “Tivemos 
uma queda muito acentuada de 2014 em diante. Ainda não atingimos os patamares 

pré-crise, mas foi uma recuperação positiva, principalmente na linha pesada.” 
 

O dirigente explica que esse segmento tem resultados mais alinhados com setores da 
economia que estão apresentando bom desempenho, como o agronegócio, enquanto 
a recuperação do mercado urbano está mais lenta. 

 
O sócio-diretor da 4Truck, Osmar Oliveira, conta que a empresa, mais voltada para a 

linha leve, cresceu acima do mercado. “Tivemos 100% de aumento em relação ao ano 
passado. O financiamento, muito importante para o setor, ficou mais facilitado e houve 
um movimento maior de renovação de frota.” 

 
Devido à crise, muitas empresas atrasaram as compras de novas carretas e 

carrocerias, o que gerou uma demanda reprimida. “As grandes empresas costumam 

https://www.dci.com.br/industria/setor-de-implementos-rodoviarios-cresce-acima-do-previsto-em-2018-1.762122
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renovar em três a cinco anos, mas muitas delas deixaram de fazer esses investimentos 
para pagar despesas mais urgentes e a frota ficou envelhecida”, conta Oliveira. Ele 
conta que as principais demandas da linha leve vêm dos setores de medicamentos e 

do e-commerce.“Também há um interesse grande por unidades móveis, como 
foodtrucks.”  

 
Projeções para 2019  

Fabris avalia com otimismo o cenário para o próximo ano. “Projetamos um crescimento 
de 10% a 15% sobre 2018, ficando mais perto de um nível de mercado que o Brasil 
já teve antes da crise.” 

 
Segundo ele, a perspectiva positiva se justifica por novos bons resultados da safra 

agrícola e da recuperação da construção civil. “É uma área que pode puxar o mercado. 
Nós acreditamos em uma retomada da economia.” 
 

Spricigo espera que, com a troca de governo federal, ocorra uma movimentação no 
setor de infraestrutura. “Mesmo com dificuldades orçamentárias, esperamos que as 

obras paradas sejam retomadas.  
 
A construção é um setor que precisa voltar, a venda para o transporte de cimento 

praticamente não está existindo.” O executivo também destaca a importância da 
reforma da previdência. “O novo governo veio com essa vontade. É fundamental para 

dar governabilidade para os próximos quatro anos. Estamos otimistas, mas com os 
pés no chão.” 
 

Ele revela que há uma procura de empresas que, em função do tabelamento do frete, 
avaliam contar com uma frota própria de caminhões. “Estão ocorrendo consultas, 

acredito que as compras vão ocorrer no próximo ano.” Porém, Spricigo não tem 
certeza de que esse movimento será duradouro. “Os tribunais estão contestando o 
tabelamento. Vamos esperar para ver.” 

 
Oliveira vê com bons olhos a movimentação de montadoras de caminhão para os 

próximos anos. “As grandes companhias estão anunciando investimentos. Nosso País 
depende do transporte e acredito que os próximos três anos serão fortes para a 
economia.”  

 
Ele também espera uma retomada da construção civil. “É um setor que demanda 

caçambas e carrocerias abertas. Vai depender de ações do governo para impactar a 
compra de imóveis, mas vejo que o setor está confiante.” 
 

Planejamento para o ano que vem deve considerar possível turbulência 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo 

 
Investir vai exigir mistura de cautela e ousadia para aproveitar 

oportunidades no mercado  
 

Depois de um ano de muita instabilidade no mercado financeiro brasileiro por causa 
das eleições e de algumas turbulências externas, 2019 se avizinha como a calmaria 

antes, talvez, de mais uma tempestade —a chegar em 2020, se as previsões estiverem 
corretas. 

 
Investir nesse cenário vai exigir uma mistura de cautela e ousadia para aproveitar 
oportunidades no mercado, segundo especialistas. No horizonte macroeconômico 

internacional, a perspectiva é que os EUA continuem elevando sua taxa de juros. 
 

Apesar de, na quarta-feira (28), o presidente do Fed (o banco central americano), 
Jerome Powell, ter indicado que o patamar dos juros está perto de um nível 
considerado neutro, os analistas trabalham com três altas no ano que vem e uma —

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/planejamento-para-o-ano-que-vem-deve-considerar-possivel-turbulencia.shtml
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ainda sem consenso— no início de 2020, o que deixaria as taxas numa faixa em torno 
de 3,5% ao ano. 
 

A leitura que o investidor deve fazer disso é que, se o Fed está elevando os juros, é 
porque confia na força da economia dos EUA, considerando que o desemprego está 

em seu patamar mínimo histórico e a inflação, sob controle. 
 

A Europa, apesar de os países estarem desacelerando o crescimento, também deve 
ser incluída no plano de investimento. 
 

Assim, afirma Ronaldo Patah, estrategista de investimentos do UBS Wealth 
Management, é interessante incluir alguma exposição a ativos globais. Isso pode ser 

feito por fundos que compram ações estrangeiras. 
 
Quando se olha para o Brasil, há algumas incertezas ainda que o novo governo deverá 

enfrentar, a principal sendo a reforma da Previdência, afirma Patah. 
 

"É preciso tentar aprovar a reforma em seis meses. Ainda não está claro qual vai ser 
a reforma, e ela é crucial", diz. 
 

"Caso contrário, o Brasil volta a ser foco de novo, em um mundo cada vez menos 
amigável e em que os investidores tendem a sair de países que não façam a lição de 

casa." 
 
Francisco Levy, diretor da associação Planejar, afirma que os emergentes, de maneira 

geral, devem ir melhor em 2019 do que neste ano, atraindo um fluxo de investimentos. 
Mas concorda com Patah no raciocínio de que acertar as contas é fundamental para 

garantir a sustentabilidade do país. 
 
"Entramos na capacidade de articulação política, que é a chave do negócio. Na frente 

econômica, a agenda é boa, com privatização, aumento da competividade, reformas 
estruturais. É uma agenda pró-mercado. Mas de boas intenções..." 

 
Essa agenda pró-mercado deve beneficiar a Bolsa. "As reformas microeconômicas não 
estão 100% no preço, e o ativo que mais se beneficia disso é a Bolsa, onde o choque 

de competitividade do governo tende a ficar mais refletido", diz Patah. 
 

Um exemplo é o corte de impostos para empresas, que deve diminuir os custos e pode 
melhorar o resultado das companhias. 
 

"Há um potencial de melhora nos preços das ações, ajudado também pelo crescimento 
do PIB [Produto Interno Bruto], que será de 3% em 2019." 

 
Quem não quiser escolher uma ação específica pode delegar o trabalho a um gestor e 

aplicar num fundo de ações. Mas é importante observar em que o fundo investe antes 
de comprar as cotas. 
 

Caso as reformas planejadas pelo novo governo não sejam aprovadas, porém, o 
cenário pode sofrer reversão, adverte Juliana Inhasz, professora do curso de economia 

da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado). 
 
"A melhoria das condições econômicas depende de elementos que não estão no 

controle do mercado, como a aprovação das reformas, a colaboração do cenário 
externo e a retomada do crescimento." 

 
"Todos esses elementos embutem uma incerteza não desprezível sobre a economia, o 
que pode tornar esse tipo de investimento extremamente arriscado, com potenciais 

elevados de perda, uma vez que nada garante que a situação econômica se reverterá 
nos próximos períodos, garantindo ganhos no valor das empresas." 



Enquanto isso, a taxa de juros ainda deve se manter em um dígito. No UBS, a 
expectativa é que encerre o ano que vem em 9%, para controlar a inflação, que deve 
encerrar 2019 a 4,5% —acima da meta de 4,25% do CMN (Conselho Monetário 

Nacional). 
 

No boletim Focus, do Banco Central, a expectativa é que a Selic, a taxa básica de 
juros, termine o próximo ano em 7,75%. 

 
A baixa taxa de juros torna a renda fixa pouco apetitosa para os investidores. Com a 
alta estimada da Selic, o investidor deve evitar títulos públicos prefixados, 

principalmente se achar que vai precisar vender antes do vencimento. 
 

Aí entra a chamada "marcação a mercado", que é a atualização dos papéis pelo juro 
do momento do resgate —títulos com juros menores sofrem desconto nesse cenário. 
Os títulos indexados à inflação podem ser uma opção para quem quer proteger o poder 

de compra. 
 

Os fundos de investimento em renda fixa também devem ter rentabilidade menor, e 
o investidor ainda precisar tomar cuidado com a taxa de administração cobrada, que 
pode corroer o ganho. 

 
Os multimercados, em especial os que têm aplicações no exterior, podem ser uma 

opção para quem procura ganhos maiores que na renda fixa, mas sem uma exposição 
completa em renda variável. 
 

A taxa de administração costuma ser mais elevada, mas porque o trabalho do gestor 
é maior: ele tem de procurar boas opções em diversas classes de ativos. Há ainda 

uma taxa de performance, cobrada quando o ganho do fundo supera um indicador de 
referência preestabelecido. 
 

Se todas essas são alternativas interessantes, uma velha conhecida do brasileiro deve 
ser deixada de lado: a poupança. 

 
"Ela continua sendo um investimento com baixa rentabilidade diante das alternativas 
de risco quase igual no mercado, ainda que as taxas de juros permaneçam em níveis 

históricos mínimos", diz Inhasz, da Fecap. 
 

"É possível encontrar no mercado investimentos seguros, com liquidez diária e com 
rentabilidade maior que a poupança." 
 

Banco zera taxa previdência privada para atrair investidor 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo  

 
Itaú, Santander, Bradesco e Brasilprev não cobraram taxas de carregamento 

no semestre  
 

O aumento da concorrência entre bancos e seguradoras tem favorecido a redução de 
taxas da previdência privada. Itaú, Santander, Bradesco Seguros e Brasilprev (do BB) 

zeraram as taxas de carregamento de todos os planos neste semestre. 
 

A Caixa Seguradora iniciou o movimento e zerou as taxas de entrada nos planos em 
2012. Essa taxa funciona como uma espécie de pedágio que o investidor paga cada 
vez que coloca mais dinheiro no fundo, afirma Guilherme Prado, fundador do Konkero, 

portal de comparação de investimentos. 
 

Se o fundo tiver uma taxa de 2%, a cada R$ 100 investidos, R$ 2 ficam com a 
instituição financeira, por exemplo. Ele recomenda a troca de aplicação para quem 
tem previdência que cobra a taxa. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/banco-zera-taxa-previdencia-privada-para-atrair-investidor.shtml


Sandro Bonfim, superintendente de produtos da Brasilprev, diz que o movimento de 
zerar taxas é resultado do avanço do mercado. 
 

"Quando o mercado ganha escala e cresce, aumenta a competição e ele começa a ter 
preços cada vez menores." 

 
Jorge Pohlmann Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, diz que as 

taxas de carregamento eram usadas como instrumento para pagamento de comissão 
pela venda da previdência privada. 
 

Conforme o produto ganhou importância e passou a ser oferecido junto aos demais 
investimentos, ela deixou de ser necessária, diz.  

 

Questionário pré-Copom a instituições financeiras já está disponível na 

internet 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR (publicado em 29-11-2018)  
 

Já está disponível na página do Banco Central na internet a pesquisa pré-Copom, 
encaminhada às instituições financeiras antes da reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom). O próximo encontro do colegiado está marcado para 11 e 12 de 

dezembro.  
 

As respostas servirão para balizar a decisão do Copom sobre a Selic (taxa básica de 
juros da economia), atualmente em 6,50% ao ano.  
 

O questionário traz perguntas sobre o que o Copom fará no próximo encontro e o que 
deveria fazer. Além disso, as instituições são questionadas sobre a expectativa em 

relação à comunicação do Copom quanto aos próximos passos da política monetária.  
 
O questionário pode ser acessado pelo seguinte endereço na internet:  

https://www.bcb.gov.br/conteudo/relinvest/PrCopom/Quest_PreCopom_Dez18.PDF. 
 

Dívida líquida do país sobe até 2024 mesmo com reformas, projeta Tesouro 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo (publicado em 29-11-2018) 
 

Montante deve atingir 61,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027  
 

A dívida líquida vai continuar crescendo nos próximos seis anos antes de começar a 

cair a partir de 2025, no cenário em que são aprovadas reformas estruturais para 
auxiliar na estabilização do passivo, avaliou nesta quinta-feira (29) o Tesouro Nacional 
em um novo relatório. 

 
Sem reformas e esforço fiscal, como a retomada dos superávits primários, a dívida 

bruta do governo central pode superar 90% do PIB, segundo o relatório, que lista um 
total de nove riscos —domésticos e globais— para a trajetória da dívida. 
 

"O cenário de médio prazo ainda é desafiador", assinala o Tesouro. "A expectativa é 
de que importantes medidas sejam tomadas de forma a garantir um ajuste fiscal 

gradativo, para que se consiga reverter a trajetória de deterioração do endividamento 
público." 

 
A dívida líquida, que desconta o valor dos ativos do país do total do endividamento, 
deve atingir 61,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, depois de subir 3,3% e 

encerrar 2018 em 54,9% do PIB, informou o Tesouro. 
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Notas de R$ 20 na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro - Folhapress  
 

Já a relação da dívida bruta do governo geral, que não leva em conta o que a União 
tem a receber, chegará a 73,2% do PIB em 2027, ante 77,3% no fim deste ano. A 
dívida bruta deve crescer em relação ao PIB até 2022, nos cálculos do Tesouro, antes 

de cair. 
 

Em 2013, a dívida bruta equivalia a 51,5% do PIB e vem crescendo por "condições 
financeiras e econômicas" adversas, sem falar da forte recessão de 2015-2016. Um 
dos fatores que impactou positivamente na trajetória da dívida bruta desde 2014 foi a 

devolução de recursos equivalentes a 5 por cento do PIB pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro. 

 
"Considerando-se o espectro de risco, as simulações mostram a dívida bruta/PIB 

estabilizando-se um pouco acima de 80%", se houver implementação total de 
reformas. 
 

"Por outro lado, a ausência de reformas resulta em cenários mais adversos, nos quais 
a DBGG/PIB atinge patamares superiores a 90%", complementa o relatório. 

 
A estabilização da relação da dívida bruta com o PIB exige a produção de um superávit 
primário --receitas menos despesas antes do pagamento de juros da dívida-- de 0,6% 

do PIB a partir de 2021, percentual que precisaria ser de 1,3% do PIB para que a 
relação da dívida líquida com o Produto Interno Bruto também pare de subir naquele 

ano. 
 
"Tais parâmetros são sensíveis às hipóteses de juros e crescimento do PIB, mas ainda 

assim representam um esforço fiscal adicional considerável", diz o relatório. Entre os 
riscos elencados pelo Tesouro Nacional, estão dificuldades para aprovar reformas ou 

cumprir regras fiscais, mudanças na política econômica, elevação de juros ou queda 
de crescimento no exterior, restrições ao comércio global, queda dos preços das 
commodities, entre outros. 

 
A dívida pública federal do Brasil caiu 0,44% em outubro ante setembro, a R$ 3,763 

trilhões, num mês marcado por forte queda do dólar após o resultado das eleições 
presidenciais, que levou à diminuição da dívida externa, informou o Tesouro Nacional 
nesta semana. 

 
Com o movimento, a dívida total ficou ainda mais abaixo do piso estabelecido para 

2018 pelo Plano Anual de Financiamento (PAF), de R$ 3,78 trilhões a R$ 3,98 trilhões, 
após ter encostado no limite inferior da banda no mês anterior. 
Inepar encerra recuperação judicial e prepara a venda de sua maior fábrica 

Para Bolsonaro, reforma é ‘agressiva para o trabalhador’ 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR (publicado em 29-11-2018) 
 

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 29, que a proposta 
atual da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, é um “pouco 

agressiva para o trabalhador”. Segundo ele, o novo texto, elaborado por sua equipe 
econômica, será enviado ao Legislativo no início do próximo mandato e será diferente 
do atual nesse aspecto.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/inepar-encerra-recuperacao-judicial-e-prepara-a-venda-de-sua-maior-fabrica/
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Entre outras coisas, a proposta que está na Câmara prevê idades mínimas iniciais de 
53 anos para mulheres e 55 anos para homens, avançando ao longo de duas décadas 
para as exigências de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.  

 
Na avaliação de Bolsonaro, uma mudança nas regras ainda este ano é improvável 

devido ao fato de muitos parlamentares não terem conseguido renovar seus mandatos 
nas eleições de outubro. “O Congresso está dividido, porque metade não se reelegeu”, 

disse.  
 
Nesta quinta o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, disse que o novo governo 

precisa “urgentemente” ao longo do primeiro semestre do ano que vem aprovar uma 
reforma da Previdência para abrir espaço no Orçamento.  

 
A população brasileira acima de 65 anos reúne hoje 19,2 milhões, mas vai chegar a 
58,2 milhões em 2060, ou seja, o triplo do contingente atual. Já os brasileiros em 

idade ativa são hoje 144,7 milhões e cairão a 136,5 milhões em 2060. Ou seja, a 
participação dos brasileiros em idade ativa (que têm entre 15 e 64 anos) na população 

total já está encolhendo, antecipando o fim do chamado “bônus demográfico”, quando 
há expansão no número de pessoas produzindo e gerando riqueza para a economia 
em relação aos inativos.  

 
Proposta  

O governo Bolsonaro pretende enviar uma proposta única de reforma da Previdência 
no início dos trabalhos do Congresso, em fevereiro. Uma das que estão em análise é 
a coordenada pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e pelo economista 

Paulo Tafner, um dos maiores especialistas no tema do País.  
 

A proposta inclui a fixação de idades mínimas de aposentadoria, regra de transição e 
a criação de um regime de capitalização (em que o trabalhador contribui para contas 
individuais).  

 
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que vai continuar no governo 

Bolsonaro, afirmou que tem dito às agências internacionais de classificação de risco 
que o ajuste fiscal brasileiro só ocorrerá com a reforma da Previdência.  
 

Nesta semana, o Ministério da Fazenda recebeu a visita de técnicos da Standard & 
Poor’s. Segundo ele, as agências internacionais são muito preocupadas com as 

tendências para os principais indicadores econômicos.  
 
As agências são responsáveis por dar uma nota a governos de acordo com o risco dos 

investimentos. Quanto menor é a nota, maior é o risco de enfrentar problemas para 
receber o dinheiro. Nesse caso, os investidores cobram mais caro para emprestar o 

dinheiro.  
 

Mercado de trabalho perde 58 mil vagas com carteira até outubro, diz IBGE 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR (publicado em 29-11-2018) 
 
O mercado de trabalho fechou 58 mil vagas com carteira assinada no setor privado no 

trimestre encerrado em outubro, em relação ao trimestre terminado em julho. Os 
dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

O contingente de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado aumentou em 
534 mil pessoas, para o patamar recorde de 11,628 milhões de pessoas nessa 
condição. Outros 497 mil indivíduos aderiram ao trabalho por conta própria, para um 

recorde de 23,610 milhões nessa situação.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercado-de-trabalho-perde-58-mil-vagas-com-carteira-ate-outubro-diz-ibge/


O setor público teve aumento de 57 mil postos de trabalho em apenas um trimestre. 
O emprego como trabalhador doméstico encolheu em 12 mil pessoas.  
 

Período de 1 ano  
O mercado de trabalho no País perdeu 380 mil vagas com carteira assinada no setor 

privado no período de um ano. O total de postos de trabalho formais no setor privado 
encolheu 1,1% no trimestre encerrado em outubro de 2018 ante o mesmo trimestre 

de 2017, segundo os dados da Pnad Contínua.  
 
Já o emprego sem carteira no setor privado teve aumento de 5,9% em um ano, com 

649 mil empregados a mais.  O total de empregadores cresceu 4,8% ante o trimestre 
até outubro de 2017, com 205 mil pessoas a mais.  

 
O trabalho por conta própria cresceu 2,9% no período, com 655 mil pessoas a mais. 
A condição de trabalhador familiar auxiliar aumentou 1,5%, com 34 mil ocupados a 

mais. O setor público gerou 190 mil vagas, um avanço de 1,6% na ocupação.  
 

Houve aumento de 2 mil indivíduos na condição do trabalhador doméstico. 
 

Construção demite 152 mil empregados em um ano, diz IBGE 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR  
 
A construção cortou 152 mil postos de trabalho no período de um ano, segundo dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada 
em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de 

ocupados na atividade encolheu 2,2% no trimestre encerrado em outubro de 2018 
ante o mesmo período de 2017.  
 

Também houve corte de vagas nos serviços domésticos, com 27 mil trabalhadores a 
menos. Na direção oposta, a indústria abriu 159 mil vagas. A atividade de Informação, 

comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas – 
que inclui alguns serviços prestados à indústria – registrou um crescimento de 110 mil 
vagas em um ano. O setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura contratou 202 mil empregados a mais.  
 

Também houve aumento no contingente de trabalhadores do comércio (+17 mil), 
alojamento e alimentação (+98 mil empregados), outros serviços (+410 mil pessoas), 
administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços 

sociais (+497 mil vagas) e transporte, armazenagem e correio (+33 mil vagas). 
 

Bayer demitirá 12 mil pessoas e venderá marcas Coppertone e Dr. Scholl 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo (publicado em 29-11-2018) 
 

Cortes equivalem a cerca de 10% da força mundial de trabalho da companhia 
alemã  
 

A Bayer anunciou na quinta-feira (29) planos para cortar 12 mil postos de trabalho e 
vender sua divisão de produtos para a saúde animal, a divisão Coppertone de 
protetores solares, e a marca Dr. Scholl de produtos para os pés, em um esforço para 

reconquistar a confiança dos investidores depois de uma queda forte na cotação de 
suas ações. 

 
Os cortes equivalem a cerca de 10% da força mundial de trabalho da Bayer, e 

representam um esforço de redução de custos, diante dos problemas como a queda 
no faturamento com remédios de venda livre e uma potencial desaceleração nos 
remédios vendidos sob receita.  

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/construcao-demite-152-mil-empregados-em-um-ano-diz-ibge/
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Logo da Bayer em prédio de Berlim, na Alemanha - AFP  
 

A companhia alemã anunciou que venderia sua divisão de saúde animal, que pode 
atingir preço de até € 7 bilhões (US$ 30,7 bilhões), de acordo com analistas. A 
empresa disse que deseja investir os proventos em seus negócios centrais: produtos 

farmacêuticos, bens de consumo no segmento de saúde, e produtos para safras 
agrícolas. 

 
A Bayer afirmou também que deve vender a participação acionária de 60% que detém 
na operadora de parques químicos Currenta, que segundo analistas pode atingir preço 

de entre € 1 bilhão e  € 2 bilhões de euros. 
 

Os cortes de pessoal e vendas de ativos surgem em um momento de intensa pressão 
sobre o Bayer da parte dos investidores, e em meio a uma onda de processos judiciais 
sobre herbicidas dos quais ela tomou o controle ao adquirir a Monsanto. 

 
As ações da Bayer perderam cerca de um terço de seu valor desde que um júri decidiu 

em San Francisco, em agosto, que a Monsanto, adquirida pela Bayer por US$ 63 
bilhões, era responsável por causar câncer em um homem. A Bayer negou as 
acusações e está recorrendo do veredicto. 

 

Inepar encerra recuperação judicial e prepara a venda de sua maior fábrica 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR 
 
Quatro anos depois de entrar em recuperação judicial, a Inepar, grupo empresarial 

que foi um dos símbolos da economia nacional nos anos 1990, está prestes de encerrar 
o processo na Justiça. A dívida, que era de R$ 4 bilhões em 2014, foi reduzida agora 

para R$ 1 bilhão. Entre os remédios aplicados pela Starboard, que assumiu a gestão 
da empresa e foi a responsável pelo plano de reestruturação, figuraram a venda de 

diversos ativos, a cobrança de ações judiciais e a transformação de credores em 
sócios.  
 

Com atuação bastante diversificada – que passava pela fabricação de equipamentos 
para energia, transporte e óleo e gás à telefonia e até um autódromo -, a companhia 

se viu abatida tanto por crises econômicas do País quanto por estratégias mal 
conduzidas por antigos gestores da empresa.  
 

Desde que assumiu a presidência da Inepar, em 2014, o sócio-fundador da Starboard, 
Warley Pimentel, cortou cerca de metade dos funcionários e sentou à mesa para 

negociar com uma série de credores. A empresa hoje aproximadamente 800 
empregados e 70% de suas dívidas são tributárias.  
 

Com o fim do processo de recuperação judicial, que deverá ser homologado nas 
próximas semanas, Pimentel vai deixar a presidência da Inepar. Sua saída está 

prevista ainda para dezembro.  
 
A companhia vai buscar um novo executivo com um perfil operacional na área de bens 

de capital. O empresário Atilano de Oms Sobrinho, um dos fundadores do grupo, teve 
a participação no negócio reduzida, mas continuará a atuar no dia a dia da Inepar, na 

sede de Araraquara (SP).  
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Vendas em série  
Para reduzir o endividamento, a Inepar vendeu diversos ativos. O grupo se desfez de 

seu negócio de equipamentos para hidrelétricas, por R$ 120 milhões, para a Andritz, 
que já era sócia dessa divisão.  

 
A austríaca concluiu a compra de um terço da fábrica de equipamentos para 

infraestrutura em Araraquara, por R$ 115 milhões. Além disso, a Inepar levantou R$ 
120 milhões referentes a ações judiciais que movia contra empresas como Furnas e 
Petrobrás.  

 
A Triunfo ficou com a Tiisa, de construção civil com foco em transporte 

metroferroviário, por R$ 60 milhões. O grupo se desfez ainda de dois negócios 
“nanicos”: a Inepar Telecom (por R$ 5 milhões) e uma fabricante de capacitores (R$ 
20 milhões).  

 
A Inepar também teve de lançar mão de outra medida comum em recuperações 

judiciais: convencer os credores a converter parte de seus créditos em participação 
em um negócio combalido. Segundo Pedro Bianchi, sócio da Starboard que também 
assessorou o processo, outra contribuição relevante para a redução do endividamento 

foi a adesão ao programa de refinanciamento tributário Refis, o que cortou a dívida de 
impostos de R$ 1,5 bilhão para os atuais R$ 700 milhões.  

 
Novo acordo  
O próximo passo, segundo Pimentel e Bianchi, será a venda dos dois terços restantes 

da fábrica de Araraquara e do estaleiro CBD, a ser feita por meio de um leilão público, 
previsto para o início de 2019. A expectativa é que a mineira Geoterra faça um lance 

de R$ 400 milhões e assuma as dívidas tributárias.  
 
Paulo de Tarso, gestor da Geoterra, que é conhecida como operadora ferroviária 

independente, confirmou o interesse no negócio ao jornal O Estado de S. Paulo. A 
companhia, porém, aguarda um aporte de cerca de US$ 3 bilhões a ser captado com 

investidores de Bielo-Rússia, Alemanha, China e Rússia.  
 
Caso a venda da fábrica e do estaleiro seja concretizada, a Inepar deixará de ter 

negócios relevantes nas mãos. Restarão apenas operações como o autódromo de 
Curitiba e a Innovida (de casas pré-fabricadas).  

 
Com a reorganização societária promovida na recuperação judicial, o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que fez emissão de debêntures 

perpétuas (sem prazo de vencimento), deverá ter ações da companhia. Atilano de 
Oms Sobrinho e a corretora Concórdia terão fatias minoritárias no grupo.  

 
O interesse de investidores estrangeiros em bens de capital tem razão de ser. Segundo 

José Velloso, presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), o investimento em infraestrutura será retomado a partir de 
2019. Com isso, a capacidade ociosa das fábricas do segmento deverá ser ocupada. 

 

13º injeta R$ 211 bilhões na economia 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR 
 
O pagamento da primeira parcela do 13.º salário, que será nesta sexta-feira, 30, para 

quase 85 milhões de brasileiros, vai injetar R$ 211 bilhões na economia. O volume é 
inferior ao do ano passado e não deve salvar os varejistas de um Natal “morno”, como 

é a expectativa do setor.  
 
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística Estudos Socioeconômicos, os 

recursos da primeira parcela do 13.º ficarão 1,3% abaixo do que foi pago no ano 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/13-injeta-r-211-bilhoes-na-economia/


passado, já descontada a inflação. E apesar da recente retomada da confiança de 
empresários e consumidores revelada por vários índices, a expectativa do varejo é de 
um ritmo de crescimento de vendas neste Natal inferior ao do ano passado.  

 
A Confederação Nacional do Comércio (CNC) espera um avanço real nas vendas de 

3,1% neste ano ante 3,9% obtido em 2017. “Será um Natal morno”, diz o economista-
chefe da CNC, Fábio Bentes. Entre os fatores para um crescimento menor, ele destaca 

a inflação maior neste ano. Um levantamento de preços feito pelo economista com 30 
produtos e serviços mais consumidos no Natal mostra que, neste ano, eles subiram 
4,5%, ante deflação de 1,2% em 2017.  

 
Bentes também aponta a lenta recuperação do emprego como obstáculo a um 

crescimento mais robusto das vendas e uma certa cautela do consumidor que quer 
evitar compras a prazo, que normalmente envolvem gastos maiores.  
 

De acordo com pesquisa do SPC Brasil, 57% dos brasileiros vão optar pelo pagamento 
à vista. “Essa parcela aumenta ainda mais para as camadas de menor renda”, afirma 

Flávio Borges, superintendente de Finanças.  
 
Cautelosa, a dona de casa Marinella Fiori, de 35 anos, por exemplo, adotou essa 

estratégia para se precaver. Nesta semana, ela foi às compras de brinquedos de Natal 
para os filhos e afilhados na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, e pagou à vista.  

 
“Vou gastar um pouco menos este ano e vim aqui porque é mais barato que no 
shopping.” Marinella acha que a economia pode melhorar com a mudança de governo. 

Mas, como até o momento não houve nada concreto nesse sentido, decidiu “segurar 
um pouco” o consumo.  

 
Nabil Sahyoun, presidente da Associação de Lojistas de Shoppings, está otimista com 
as vendas de fim de ano. “A expectativa é de um crescimento real de 3,9%, um 

crescimento importante, mas sem euforia”, diz. Apesar da melhora na confiança, ele 
pondera que muitas pessoas estão cautelosas porque o desemprego continua elevado.  

 
Na Lojas Cem, especializada em eletrodomésticos e eletrônicos, a expectativa é que o 
desempenho do Natal deste ano seja muito parecido com o de 2017, com um 

crescimento real, descontada a inflação, entre 2% e 3%, prevê José Domingos Alves, 
supervisor-geral da rede. 

 
 “Não vejo motivos para um grande crescimento. É mais um desejo do que realidade”, 
diz o executivo. Ele lembra que existem cerca de 60 milhões de inadimplentes no País. 

Antes de voltar às compras, esses brasileiros precisam limpar o nome. No Natal do 
ano passado, o faturamento da rede tinha avançado 11% sobre o de 2016. Alves 

explica que boa parte de crescimento ocorre por conta da base de comparação que 
era mais fraca.  

 
Pós-Black Friday  
De olho na primeira parcela do 13.º salário, o Grupo Carrefour começa nesta sexta-

feira uma promoção que vai até domingo nas lojas físicas e no comércio eletrônico. A 
campanha batizada de “última chance”, em alusão à Black Friday, a megaliquidação 

que houve na semana passada, envolve descontos nos preços de alimentos, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos.  
 

Nos hipermercados, por exemplo, os eletrônicos poderão ser parcelados em até 24 
vezes sem juros no cartão da rede. Nesta sexta e sábado, 1, a varejista quita a 

primeira parcela do financiamento para quem comprar TVs, geladeiras, fogões e 
lavadoras usando o cartão da empresa.  
 

Stéphane Engelhard, vice-presidente de Relações Institucionais do grupo, está 
otimista para o Natal. Para as vendas online, ele espera mais que dobrar a receita em 



relação à mesma data de 2017. O comércio eletrônico tem dois anos de funcionamento 
na rede. 
  

Brasileiro vai trabalhar 60 dias a mais para se aposentar 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo (publicado em 29-11-2018) 

 
Mudança na renda mensal é resultado da nova tabela do fator previdenciário 

de 2019  
 

O trabalhador que pedir sua aposentadoria ao INSS a partir de dezembro precisará 
trabalhar até 60 dias a mais para receber o mesmo salário ao qual teria direito ao 

solicitar o benefício até o fim de novembro, segundo estimativa do consultor para 
cálculos atuariais Newton Conde. 

 
A mudança na renda mensal é resultado da nova tabela do fator previdenciário de 
2019, que ficará desvantajosa aos aposentados em relação à deste ano após o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ter divulgado nesta quinta-feira (29) 
aumento da expectativa de sobrevida da população. 

 
A tabela oficial do novo fator previdenciário, porém, ainda será divulgada pelo INSS. 
Para projetar o tempo de trabalho a mais para se aposentar, Conde considerou o 

aumento na esperança de vida dos brasileiros entre 40 e 80 anos, intervalo em que 
as aposentadorias costumam ocorrer. Em média, a população nessa faixa etária viverá 

54 dias a mais. 
 
Na prática, a alteração do fator produzirá uma redução média no valor do benefício de 

0,77%. 
 

“Ao solicitar o benefício, a partir da vigência da nova tabela, ele será menor, mas se 
o segurado aguardar e solicitar em janeiro ou fevereiro de 2019, por exemplo, mais 
um ou dois meses de contribuição, dependendo do caso, o segurado conseguirá voltar 

ao nível de benefício que teria em novembro de 2018”, comenta Conde. 
 

O fator previdenciário é um índice calculado a partir de três informações apuradas no 
momento da aposentadoria: a idade de quem pede o benefício, o tempo de 
contribuição à Previdência e a esperança de sobrevida. 

 
Após apurar o valor médio das contribuições do segurado, o INSS multiplica a média 

salarial do candidato ao benefício pelo fator previdenciário correspondente à idade e 
aos anos de recolhimentos realizados por ele. 
 

Ao ser multiplicado pelo fator, o valor da aposentadoria pode ser reduzido, caso o 
índice seja inferior a 1. Isso ocorre com quem se aposenta um pouco mais cedo, antes 

de chegar aos 60 anos de idade, por exemplo. A intenção desse mecanismo é diminuir 
o benefício de quem, potencialmente, irá recebê-lo por mais tempo. 
 

A redução na renda só ocorre na aposentadoria por tempo de contribuição comum, 
concedida ao trabalhador que contribui por 30 anos, se mulher, ou 35 anos, se homem. 

Nessa modalidade, o redutor só não é aplicado nos casos enquadrados na regra 85/95, 
ou seja, quando a soma da idade ao tempo de contribuição do segurado resulta em 

85 (mulher) ou 95 (homem). 
 
Nas aposentadorias de mulheres acima de 60 anos de idade e de homens a partir dos 

65 anos, o fator só é utilizado nas situações em que aumenta o valor da renda mensal. 
Antecipar a aposentadoria para escapar do novo fator pode não ser interessante para 

o trabalhador que não precisa imediatamente dessa renda e, portanto, pode esperar 
até conseguir o melhor salário possível de aposentadoria. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/brasileiro-vai-trabalhar-60-dias-a-mais-para-se-aposentar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/beneficio-para-aposentados-com-regra-8595-traz-ganho-de-ate-r-278-mil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/veja-quem-deve-se-aposentar-por-tempo-de-contribuicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/aposentadoria-pela-regra-8595-da-r-679-a-mais-por-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/paulista-ganha-mais-ao-obter-aposentadoria-com-regra-8595.shtml


O índice aplicado hoje já é bastante prejudicial, podendo reduzir pela metade a renda 
de quem se aposenta precocemente. 
 

Após a concessão, caso o beneficiário faça o saque do primeiro pagamento, não há 
chance de arrependimento. Pelas regras do INSS, a aposentadoria é irreversível e não 

pode ser aumentada por novas contribuições previdenciárias. 
 

Livrar-se do fator previdenciário com a pontuação 85/95 ficará mais difícil a partir de 
31 de dezembro, quando a soma exigida passará a ser 86, para mulheres, e 96, para 
homens. 

 
A lei que criou a regra prevê progressão da soma, que sobe um ponto a cada dois 

anos. Em 31 de dezembro de 2026, a exigência estaciona em 90, para mulheres, e 
100, para homens. Mas a progressão pode não ir longe, caso o Congresso aprove uma 
reforma na Previdência.  

 
Assim como a proposta que o governo do presidente Michel Temer (MDB) tentou 

aprovar, o projeto de reforma do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) não prevê a 
permanência do sistema 85/95. 
 

Superministério da Economia terá seis secretarias especiais 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo (publicado em 29-11-2018) 

 
Áreas estratégicas como gestão de pessoal, comércio exterior e privatização 
ficam com Guedes  
 

O novo Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, será formado por seis 
secretarias especiais, que unificarão as atuais estruturas de Fazenda, Planejamento e 

Indústria e Comércio Exterior. Alguns nomes para dirigi-las foram confirmados nesta 
quinta-feira (29) pelo futuro ministro para ocupar os cargos. 
 

Em conversa com jornalistas, ele informou que o diplomata Marcos Troyjo vai 
comandar a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Troyjo 

é colunista da Folha. A área deverá incorporar também a Apex (Agência de Promoção 
das Exportações), hoje subordinada ao Itamaraty. 
 

O empresário Salim Mattar, como já noticiado, foi confirmado como secretário especial 
de Desestatização e Desmobilização. Ele deverá integrar a equipe de transição por 

volta do dia 14, após se descompatibilizar do comando da Localiza, empresa de locação 
de veículos que ele fundou e na qual atua como presidente do conselho de 
administração. 

 
Segundo Guedes, o economista Marcos Cintra, formulador do imposto único, 

comandará a Secretaria Especial de Previdência e Receita Federal e será responsável 
por tocar duas reformas relevantes no governo de Jair Bolsonaro. 
 

Guedes e seu time pretendem simplificar a cobrança de impostos e, no futuro, reduzir 
a carga tributária. Para tanto, querem propor uma reforma tributária. A ideia do 

imposto único de Cintra, porém, deve ser deixada de lado.  
 

As semelhanças com a CPMF criaram resistências à ideia antes mesmo da eleição, e a 
discussão pode caminhar em direção a um imposto sobre valor agregado que unifique 
os tributos federais. O debate, contudo, ainda é embrionário. 

 
Na Previdência, a futura equipe econômica pretende lançar uma proposta que controle 

o aumento de gastos no regime atual e, ao mesmo tempo, crie um novo modelo de 
aposentadorias em que os trabalhadores formarão uma poupança individual, o 
chamado sistema de capitalização. 
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Ainda não está claro se, para ajustar a Previdência atual e criar o novo regime, o futuro 
governo vai elaborar duas propostas ou se vai endereçar os assuntos em um mesmo 
conjunto de emendas à Constituição. Nesse desenho, a proposta apresentada pelo 

presidente Michel Temer e aprovada em comissão no Congresso não deve prosperar. 
 

Os demais nomes para as secretarias especiais do time de Guedes ainda não estão 
fechados. Para a Secretaria Especial da Fazenda, o mais cotado é Waldery Rodrigues 

Júnior, que já atua no ministério atualmente. Ele coordena a Secretaria de Política 
Econômica. 
 

Sob seu guarda-chuva estará o atual secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que 
ficará com as mesmas atribuições que tem hoje.  

 
Na Secretaria Especial de Planejamento, a especulação é que fique no cargo o atual 
ministro Esteves Colnago. Outro nome que circulou em Brasília nesta semana é o do 

presidente do BNDES e ex-ministro, Dyogo Oliveira. 
 

Na Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, o nome mais próximo da 
indicação é o do ex-diretor do BNDES Carlos da Costa. Ele trabalha com a equipe de 
Guedes desde antes da eleição e se consolidou como interlocutor com o setor 

produtivo. 
 

A Receita Federal continuará com um superintendente da carreira. Guedes não 
confirmou nem negou se o atual titular, Jorge Rachid, ficará no cargo. Nos bastidores, 
auditores da Receita já demonstram preocupação com uma possível perda de poder 

do órgão com um rebaixamento para terceiro escalão. 
 

O Sindifisco (Sindicato dos Auditores da Receita) divulgou uma nota declarando 
preocupação com a nomeação de Marcos Cintra.  
 

"A nomeação de Cintra para o comando desse novo órgão quebra uma regra adotada 
desde 2002, quando auditores fiscais passaram a ser indicados pelos titulares da 

Fazenda para comandar a Receita, além de responderem diretamente ao gabinete do 
ministro", afirma a nota. 
 

Guedes adiantou ainda que dois "Chicago oldies" --como apelidou o time de 
profissionais experientes que o acompanham desde a campanha eleitoral e, como 

Guedes, se formaram na Universidade de Chicago-- deverão auxiliar Troyjo na área 
de de comércio exterior. 
 

Um deverá ser destacado para ficar em Genebra, comandando negociações com 
Estados Unidos e União Europeia, e outro, na China. Os nomes não foram revelados. 

 
Segundo o futuro ministro, o novo desenho do Ministério da Economia encolherá o 

número de secretarias de 20 para 6 nas três pastas que serão fundidas. 
 
Cerca de 20% a 30% dos cargos comissionados na equipe econômica deverão ser 

eliminados com a reforma. Apesar da fusão, Guedes não gosta da classificação 
de superministério. Para ele, a unificação das pastas servirá para que a área 

econômica "fale a mesma língua". 
 
Um exemplo do vocabulário único que pretende adotar é a abertura comercial 

a importados sincronizada com uma redução da carga de impostos, por meio de uma 
reforma tributária.  

 
Outro exemplo é a privatização como uma das ferramentas de ajuste das contas 
públicas. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/deficit-zero-em-um-ano-depende-de-plano-agressivo-de-concessao-diz-secretario.shtml


36 mil pediram portabilidade de plano de previdência neste ano 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo (publicado em 29-11-2018) 
 

Especialistas recomendam checar taxas, histórico do fundo, equipe de gestão 
e rentabilidade  
 

Cerca de 36 mil participantes migraram de plano de previdência neste ano, até 
setembro, segundo levantamento da Siscorp com base em dados da Susep 
(Superintendência de Seguros Privados), envolvendo um montante de R$ 7,8 bilhões. 

 
"Com a queda da Selic em 2018, os investidores começaram a ficar mais atentos à 

rentabilidade oferecida por esses planos", considera Dawso Henriques de Oliveira, 
sócio-diretor da Siscorp. 

 
A portabilidade possibilita a busca por taxas mais competitivas, levando os 
investimentos para um gestor com tarifas mais atraentes.  

 

 
É preciso avaliar rentabilidade antes de mudar de corretora, afirmam especialistas - 

Fotolia  
 

Com isso, houve um movimento de redução das taxas de administração e 
carregamento, diz o professor Valdir Domeneghetti, coordenador de cursos da 

Faculdade Fipecafi. 
 
"Muitas corretoras estão zerando taxas. As pessoas devem estar atentas porque, com 

a inflação mais baixa, essas despesas podem representar quase a inflação do ano e 
corroer o retorno dos investimentos", alerta o professor. 

 
Mas isso não deve ser o único ponto a se analisar para decidir pela portabilidade. 
 

"Tem que avaliar a rentabilidade de um período longo e comparar o histórico entre as 
corretoras antes de optar por trocar o gestor do seu plano de previdência", afirma 

Domeneghetti. 
 
Especialistas recomendam observar a taxa de administração, o histórico do fundo por 

pelo menos cinco anos, a equipe de gestão, se é um fundo mais rentável que o atual 
e se cobra taxa de entrada ou saída antes de fazer a migração. 

 
"Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por isso, a análise deve 
ser feita com cautela e considerando um prazo mais longo", comenta o professor. 

 
Além disso, é fundamental saber as caraterísticas do produto que o investidor tem e 

as do que ele pretende migrar, bem como os riscos --e saber eles são comparáveis. 
 
Para quem tem um plano antigo, por exemplo, dependendo do rendimento, é melhor 

ficar com esse produto e fazer um novo para as aplicações futuras. Assim, ele 
consegue manter o bom retorno do plano atual e pode usufruir de taxas melhores para 

os novos aportes. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/36-mil-pediram-portabilidade-de-plano-de-previdencia-neste-ano.shtml


O lado bom é que o processo de portabilidade está bem mais simplificado e o 
participante que considera que o gestor está tendo desempenho ruim já não precisa 
ficar em um plano que não atende mais às suas necessidades. 

 
"A portabilidade de previdência privada hoje é tão simples quanto a de uma linha de 

telefone celular. O investidor mais atento muda mesmo em busca de melhores 
opções", afirma Oliveira, da Siscorp. 

 
As empresas devem finalizar a transferência em até cinco dias úteis. E vale destacar 
que o processo de portabilidade não tem incidência de Imposto de Renda. 

 
"A portabilidade é um instrumento que o cliente tem para transitar entre os provedores 

de planos de previdência privada, podendo fazer uso deste quando assim desejar", 
comenta Marco Barros, presidente da Brasilprev. 
 

"Esse movimento natural tem como consequência a ação de melhorar, de forma 
contínua, os processos, produtos e performance. Ao final do dia, quem sai ganhando 

é o participante, que conta com um mercado competitivo para oferecer a melhor 
solução", avalia Barros. 
 

A troca de plano deve levar em consideração algumas restrições. Não é possível, por 
exemplo, mudar o tipo de plano --de VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) para 

PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e de PGBL para VGBL. 
 
É permitido fazer quantas portabilidades o cliente quiser. No entanto, é necessário 

observar os prazos para se manter em cada plano. O período de carência é definido 
por cada fundo. 

 
Domeneghetti diz que é importante também analisar o perfil de risco que o cliente 
está disposto a correr. Investimentos com retornos melhores tendem a ser 

acompanhados de risco maior. 
 

Balanço da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) consolidado 
até setembro mostra aumento do apetite por risco dos participantes do sistema. Em 
2016, apenas 5,7% dos ativos estavam alocados em fundos multimercado, segundo a 

entidade. Neste ano, os dados encerrados em setembro mostram que 9,8% dos 
recursos já estão aplicados nessa modalidade de fundo. 

 
O levantamento mostra ainda que a reservas dos planos de previdência privada aberta 
totalizaram R$ 806,5 bilhões no terceiro trimestre deste ano, montante 10,5% 

superior aos R$ 730,1 bilhões do mesmo período de 2017. 
 

Ainda de acordo com dados da Fenaprevi, os planos de previdência do tipo VGBL 
fecharam o trimestre respondendo por 77,5% das reservas. Os PGBL responderam 

18,1% do total acumulado pelos participantes do sistema. E os planos tradicionais, 
que não são mais comercializados, corresponderam a 4,4% dos ativos. GS 
 

Investidor deve tomar cuidado ao escolher forma de resgate da previdência 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo  
 

Seguradoras e bancos oferecem renda vitalícia ou temporária, que é mais 
comum  
 

Além de olhar taxas e conhecer o tipo de fundos em que o plano investe —renda fixa, 
multimercados ou ações—, quem contrata uma previdência privada tem que manter 
em mente uma preocupação de longo prazo: como vai ser a forma de resgate do 

dinheiro acumulado. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/investidor-deve-tomar-cuidado-ao-escolher-forma-de-resgate-da-previdencia.shtml


As seguradoras trabalham com algumas opções, como renda vitalícia (em que o cliente 
recebe um valor pelo resto da vida) ou temporária (em que o valor é pago por um 
período acertado previamente). 

 
A maior parte dos planos é de renda temporária, afirma Myrian Lund, planejadora 

financeira da associação Planejar. Isso ocorre porque a população está envelhecendo 
mais e os bancos e seguradoras não conseguem calcular com exatidão a expectativa 

de sobrevida de cada um. "A instituição não quer comprar seu risco de viver mais", 
resume. 
 

Muitas vezes, porém, o cliente contrata o plano sem atentar para esse detalhe, adverte 
a planejadora. "É importante verificar o que o banco está efetivamente oferecendo. Se 

for renda temporária, quantos anos foram calculados." 
 
Isso evita que o participante se aposente, receba o valor por um tempo e, encerrado 

o período contratado, se veja sem recursos no futuro. 
 

Algumas seguradoras estão personalizando essa decisão. Na Brasilprev, consultores 
orientam o recém-aposentado sobre o que considerar ao pedir o resgate do dinheiro, 
afirma Sandro Bonfim, superintendente de produtos da empresa. 

 
"Percebemos que, na verdade, existem ciclos de aposentadoria. Respeitados esses 

ciclos, as decisões mudam ao longo do tempo", diz. "A pessoa tem que observar no 
momento que vai usufruir do capital que acumulou." 
 

São basicamente três ciclos, diz. O primeiro é o mais ativo, em que o aposentado, em 
torno dos 60 anos, ainda consegue ter uma segunda fonte de renda. "Aí é mais 

interessante resgatar à medida que surja alguma necessidade, como um complemento 
de renda ou troca de um carro." 
 

Na segunda fase, o aposentado deixa de ter essa segunda renda e passa a usufruir 
mais do benefício. Aí é indicada uma renda temporária, que garanta os pagamentos 

de despesas mensais e lazer. 
 
No último ciclo, quando o aposentado já precisa de cuidados médicos ou opta por ficar 

em uma casa de repouso, o saldo da previdência é convertido em renda vitalícia. 
 

"Achamos os passos interessantes para evitar o 'efeito loteria', em que o aposentado 
se vê com uma renda grande e pode se ver tentado a gastar os recursos", afirma 
Bonfim. 

 
Para assegurar que haverá recursos para a terceira fase, a seguradora ajuda o 

aposentado a fazer as contas para saber quanto gastará nessa etapa e quais recursos 
não poderá utilizar. 

 
Outra decisão importante, ainda mais num cenário de juro baixo, é incluir mais risco 
nos fundos, para acelerar a acumulação ou aumentar a renda futura, diz Lund. 

 
Os planos já podem ter até 70% em renda variável —antes, o máximo permitido eram 

49%. Lund não vê, porém, esse tipo de produto atraindo o investidor conservador. 
 
"Quando tem participação muito grande em renda variável, há volatilidade alta, e o 

brasileiro não está acostumado a isso. Esses planos de 70% em ações não vão crescer 
tanto no mercado", avalia. 

 
Mas os planos que têm fundos multimercados podem ser uma alternativa para incluir 
risco sem assustar o pequeno investidor, diz. 

 



"O ideal é que, para o próximo ano, as pessoas façam até mais de uma previdência, 
para aproveitar os fundos multimercados, que estão dando acima do CDI [juro médio 
de empréstimos entre instituições financeiras], nos últimos meses", recomenda. 

 
"Assim, ele vai conseguir chegar mais rápido à sua meta ou se aposentar com uma 

renda maior. É preciso buscar produtos mais agressivos", afirma. 
 

Investir em ações para complementar aposentadoria requer planejamento e 
disciplina 

30/11/2018: Fonte:  Folha de S. Paulo  

 
Diferente da previdência privada, investidor por conta faz depósitos e calcula 

ganhos  
 

Com a taxa básica de juros no seu menor patamar histórico no Plano Real, os retornos 
dos investimentos também diminuíram e estão obrigando investidores a adotar 

estratégia mais ousada para atingir o montante necessário para complementar a 
aposentadoria pública. 

 
"A taxa de juros mais baixa veio para ficar, então o investidor precisa buscar 
alternativas para garantir bom retorno nas suas aplicações", diz Miguel Ribeiro de 

Oliveira, diretor da Anefac (associação dos executivos de finanças, administração e 
contabilidade). 

 
Livrar-se das taxas de administração e de carregamento é uma maneira de aumentar 
o volume de recursos. Para isso, muitos investidores optam por fazer sua previdência 

complementar por conta própria, ou seja, aplicando recursos no mercado sem a 
contratação de um plano no mercado. 

 
No entanto, essa estratégia requer cuidados, algum conhecimento do mercado 
financeiro e muita disciplina. 

 

 
Para investir em ações é preciso estar disposto a assumir riscos e pensar no longo 

prazo - Fotolia  
 

Regularidade nos depósitos é o primeiro passo para alcançar o objetivo. 
Diferentemente da previdência privada, em que um valor é descontado 

automaticamente da conta do investidor em um dia predefinido, nos investimentos 
por conta própria normalmente recai sobre o aplicador a responsabilidade de fazer os 
aportes mensais. 

 
"É preciso ter disciplina, ou a estratégia ficará apenas na intenção, minando o sonho 

futuro de uma aposentadoria tranquila", alerta Oliveira. 
 
"Em uma gestão profissional [previdência privada], o gestor consegue acompanhar de 

perto o mercado e participar de investimentos que o pequeno investidor teria mais 
dificuldade em fazer parte", afirma o professor Valdir Domeneghetti, coordenador de 

cursos da Faculdade Fipecafi. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/investir-em-acoes-para-complementar-aposentadoria-requer-planejamento-e-disciplina.shtml
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Se a opção for juntar recurso por conta própria para complementar a aposentadoria, 
o primeiro passo é saber quanto precisa ter de renda para manter o seu padrão de 
vida na terceira idade. 

 
"Para definir esse valor, é importante também considerar a inflação, que vai tirar o 

poder de compra, e o desconto do Imposto de Renda", afirma Ricardo Rocha, professor 
de finanças do Insper. 

 
Feito isso, é hora de escolher a carteira de investimentos. Diante do cenário de juros 
baixos, os investimentos em renda variável aparecem como boa alternativa para 

driblar a taxa de juros baixa. 
 

"Para investir em ações, tem que estar disposto a assumir riscos e a pensar no longo 
prazo, além de ter que conhecer um pouco sobre esse mercado. Uma carteira de ações 
exige uma cautela quanto à escolha dos papéis e acompanhamento da movimentação 

do mercado", diz Oliveira. 
 

Mesmo com a expectativa do mercado acionário dar retorno mais atraente para 
compensar o risco do investimento, é importante diversificar as aplicações para 
minimizar o perigo de perdas. 

 
No entanto, não é aconselhável fatiar muito os investimentos com valores pouco 

expressivos em cada modalidade. 
 
Especialistas afirmam que, até os 30 anos, é possível ser mais arrojado e aplicar um 

percentual maior em ações. Já os mais velhos devem ser mais cautelosos, já que 
teriam menos tempo para recuperar possíveis perdas. 

 
Rocha aconselha um mix entre a previdência privada e os investimentos por conta 
própria. 

 
"O ideal é contratar um plano de previdência privada e fazer investimento paralelo em 

outras aplicações. Acumular recursos fora do plano é uma boa alternativa, mas 
considero importante manter uma previdência complementar." 
 

Para ele, independentemente da estratégia para a aposentadoria, a previdência oficial 
do INSS não deve ser descartada, já que, além da aposentadoria, ela garante pensão 

por morte ou por acidente. 
 

Sindifisco critica nomeação de Marcos Cintra para secretaria especial 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR 
  
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) 

reagiu, em nota, à indicação de Marcos Cintra para a secretaria especial que vai unir 
a Receita e a Previdência. Em nota, o sindicato diz que “Cintra e o novo formato da 

secretaria, que inclui a Receita, preocupam os auditores fiscais”.  
 
Para o Sindifisco, a nomeação de Cintra para o comando deste novo órgão quebra uma 

regra adotada desde 2002, quando auditores fiscais passaram a ser indicados pelos 
titulares da Fazenda para comandar a RFB – além de responderem diretamente ao 

gabinete do ministro.  
 

“A Receita recebe com apreensão o desenho do Ministério da Economia, elaborado por 
seu futuro titular, Paulo Guedes” diz a nota. Guedes confirmou nesta quinta-feira, 29, 
que o novo Ministério da Economia terá seis secretarias especiais.  

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sindifisco-critica-nomeacao-de-marcos-cintra-para-secretaria-especial/


O sindicato entregou a Cintra, na quarta-feira passada, lista com os nomes que os 
auditores fiscais entendem serem os mais gabaritados para dirigir a administração 
tributária.  

 
“A Receita completou meio século de existência, dia 19 passado, como instituição 

independente, unicamente voltada para a construção de um Estado forte, eficiente, a 
salvo de influências externas, que poderiam macular sua atuação em favor da 

sociedade. Esse histórico credencia a RFB como braço direito do ministro da Economia 
na arrecadação e na fiscalização”, diz a nota. 
 

Renault, Nissan e Mitsubishi reiteram parceria após prisão de Ghosn 

30/11/2018: Fonte:  Tribuna PR  
 

Renault, Nissan e Mitsubishi afirmaram estar “totalmente comprometidas” com a 
aliança global de automóveis, depois que executivos das companhias se reuniram 

formalmente pela primeira vez desde a prisão do brasileiro Carlos Ghosn, o principal 
arquiteto da parceria.  
 

As três empresas, cuja aliança foi formada por Ghosn há quase duas décadas, 
divulgaram uma declaração conjunta nesta quinta-feira, 29. O elo se deu depois que 

a montadora francesa Renault investiu em sua rival japonesa Nissan. Hoje, a Renault 
possui 43% da Nissan, enquanto a Nissan possui apenas 15% da Renault.  
 

Após a prisão de Ghosn na semana passada, a Nissan e a Mitsubishi expulsaram o 
executivo como seu respectivo presidente, embora ele continue sendo o CEO da 

Renault, que nomeou executivos para preencher esses cargos de maneira provisória.  
 
Pessoas próximas à Nissan disseram que a saída de Ghosn é uma oportunidade para 

reequilibrar o poder com a Renault. Já pessoas ligadas à Renault afirmaram que a 
empresa se oporia a qualquer tentativa de reformular fundamentalmente sua parceria. 

 

Fiat Chrysler vai investir 5 bi de euros em novos modelos e motores na Itália 

30/11/2018: Fonte: DCI (publicado em 29-11-2018)  

 
Um total de 13 novos veículos ou reestilizações será lançado no período, informou a 
montadora 

 

 
 

Companhia afirmou que grande parte dos investidores serão concentrados em 
desenvolvimento de motores elétricos e híbridos  
 

A Fiat Chrysler anunciou nesta quinta-feira que vai investir mais de 5 bilhões de euros 
em novos modelos e motores na Itália de 2019 a 2021, numa tentativa de elevar a 

utilização de fábricas, preservar empregos e impulsionar margens de lucro na Europa. 
Um total de 13 novos modelos ou reestilizações de veículos atuais será lançado no 
período, informou a montadora. 

 
A companhia afirmou que grande parte dos investidores serão concentrados em 

desenvolvimento de motores elétricos e híbridos. 
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Um novo modelo Fiat 500 elétrico será produzido pela fábrica da FCA em Turim, 
enquanto a fábrica em Pomigliano vai produzir uma versão híbrida do popular hatch 
Fiat Panda. 

 

Case amplia o horizonte das retroescavadeiras 

30/11/2018: Fonte:  Automotive Business (publicado em 29-11-2018)  

 
Modelo 580N vai à M&T Expo com conceitos acessíveis e wireless  
 

A Case Construction levou à feira M&T Expo as retroescavadeiras conceito 580N 
Acessibility e 580N Wireless. A primeira foi pensada especialmente para a inserção de 
pessoas com mobilidade reduzida nesse mercado de trabalho, mas também por causa 

do aumento da expectativa de vida do trabalhador, que demanda condições mais 
favoráveis no canteiro de obras. 

 
“Pela primeira vez, os profissionais com privação dos membros inferiores poderão ser 
operadores de máquinas rodoviárias”, afirma Maurício Moraes, gerente de marketing 

da Case para a América Latina.  
 

“Realizamos pesquisas nos diversos mercados de todo o mundo e não 

encontramos soluções de acessibilidade estruturadas para esse tipo de 
aplicação. Por isso desenvolvemos uma solução nacional, alinhada às nossas 

estratégias de futuro e sustentabilidade”, esclarece Moraes. 

 
A 580N Accessibility tem as mesmas funções e configurações que o modelo 

convencional. A principal modificação é a plataforma de elevação, capaz de permitir o 
transbordo da cadeira de rodas para o assento desta plataforma.  
 

Um joystick movimenta e coloca o operador na cabine da máquina até a posição de 
transbordo para o assento. Os suportes de mão foram reposicionados para permitir 

uma nova dinâmica de operação.  
 
Os comandos de aceleração e freio foram transferidos para as mãos. “Essa é uma das 

opções para os comandos da máquina conceito, mas demandas diferenciadas estão 
sendo estudadas até chegarmos ao modelo padrão”, completa Moraes. A Case recorda 

que, por ser totalmente inclusiva, ela também pode ser operada por profissionais sem 
necessidades especiais.  

 
Outra novidade da Case chega ao mercado em breve, a 580N Wireless. Com 
desenvolvimento 100% nacional da engenharia da Case em parceria com o Senai 

Innovation, a tecnologia permite que todos os comandos da máquina estejam num 
tablet. Este pode ser retirado e o equipamento, comandado a distância. A tecnologia 

elimina 50% dos chicotes elétricos, que têm alto custo de desenvolvimento e 
alterações, além de maior dificuldade de gerenciamento diário.  
 

Assim, explica Maurício Moraes, surgiu a proposta de eliminação de chicotes e a 
introdução da comunicação de dados por tecnologia wireless. “Foi um projeto que 

começou do zero, sem nenhuma referência mundial em máquinas de construção ou 
outros veículos”, explica Moraes.  
 

Na 580N Wirelless, todos os atuais comandos exibidos no painel de controle da 
máquina foram transferidos para acesso via tablet: ignição do motor, rotações do 

motor, horímetro, velocidade, nível de óleo, nível de combustível, pressão de óleo, 
luzes de trabalho, ar-condicionado, buzina, pisca-alerta, rádio e limpador de para-
brisa, entre outros.  

 
O tablet comanda a máquina ao mesmo tempo em que se conecta a todos os serviços 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28438/case-amplia-o-horizonte-das-retroescavadeiras


da Case e dispositivos ao redor. Esse tablet pode ser posicionado no local 
anteriormente ocupado pelo painel de controle, mas também próximo ao para-brisa 
para maior ergonomia em condições de deslocamento da máquina.  

 
Ao fim da jornada o operador pode retirar o tablet e levá-lo para outro local, permitindo 

maior interação com esse dispositivo e assegurando o bloqueio à movimentação da 
máquina.  

 

CÂMERA ACHA DEFEITOS INVISÍVEIS A OLHO NU 

 
Também na M&T Expo a fabricante New Holland mostrou o Termovisor, solução 

voltada para melhorar a gestão da manutenção de máquinas. O equipamento recebe 
uma câmera capaz de “ver” o comportamento térmico de cada componente.  
 

A tecnologia conceito permite detectar de forma preditiva um ponto de falha sem a 
necessidade de desmontar o equipamento, identificando uma possível avaria antes 

que ela aconteça e reduzindo tempos de parada e desgastes prematuros.  
 
O diagnóstico é rápido, feito pela leitura de imagens térmicas que emitem cores 

previamente diferenciadas de acordo com a radiação térmica em cada peça. A radiação 
infravermelha demonstra se determinado componente apresenta avaria ou não.  

 
“A capacidade de ver o calor dessa forma cria um nível inteiramente novo de 
percepção, permitindo detectar problemas que podem ter passado despercebidos 

anteriormente”, afirma Paulo Cassimiro, gerente de suporte ao produto da New 
Holland Construction.  

 

Negociação de usados via internet dobra para R$ 22 bilhões 

30/11/2018: Fonte:  Automotive Business (publicado em 29-11-2018)  

 
Faturamento foi medido pela AutoAvaliar entre janeiro e setembro deste ano  
 

O comércio eletrônico de veículos usados no Brasil girou R$ 22 bilhões em 
negócios entre janeiro e setembro deste ano, segundo levantamento feito pela 

AutoAvaliar, plataforma de comercialização de seminovos entre concessionárias e 
lojistas independentes. O faturamento de nove meses de 2018 é exatamente o dobro 

do verificado no mesmo período de 2017, quando as vendas somaram R$ 11 bilhões.  
 
Conforme os dados da AutoAvaliar, de janeiro a setembro as concessionárias 

repassaram, via pregão on-line da plataforma, cerca de 81 mil veículos usados aos 
revendedores multimarcas no País. O valor médio nas transações no período foi de R$ 

28,7 mil por carro arrematado.  
 
A plataforma AutoAvaliar é utilizada atualmente por mais de 2,5 mil concessionárias 

de veículos e cerca de 30 mil lojistas multimarcas no Brasil. O repasse on-line é 
atualmente uma estratégia utilizada pelo varejo automobilístico para ampliar seu 

faturamento, em paralelo com as vendas de modelos zero-quilômetro.  
 
“A rentabilidade dos nossos clientes com o repasse de veículos chega a dobrar, 

impulsionado especialmente pela gestão eficiente e controle efetivo na operação”, 
afirma JR Caporal, CEO da AutoAvaliar.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28437/negociacao-de-usados-via-internet-dobra-para-r-22-bilhoes


Renault soma 3 milhões de veículos produzidos no Paraná 

30/11/2018: Fonte:  Automotive Business (publicado em 29-11-2018)  
Marca é alcançada no mesmo ano que a fábrica completa 20 anos de operação  

 
No mesmo ano em que completa 20 anos de operação industrial no Brasil, a Renault 
atingiu a produção de 3 milhões de veículos produzidos na fábrica de São José 

dos Pinhais, no Paraná. A marca foi comemorada na quinta-feira, 29, com os 
colaboradores ao lado de todos os modelos fabricados atualmente no Complexo Ayrton 

Senna: Kwid, Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch, Captur e Master. Desde a 
inauguração, em 1998, a planta recebeu investimentos que totalizam R$ 7 bilhões.  
 

Hoje quatro fábricas estão em operação no complexo da Renault no Paraná: a Curitiba 
Veículos de Passeio (CVP) com capacidade produtiva de 320 mil carros e picapes ao 

ano, a Curitiba Veículos Utilitários (CVU) que pode fabricar até 60 mil comerciais leves 
anualmente, a Curitiba Motores (CMO) fundada em 1999 que este ano atingiu 4 

milhões de unidades produzidas (cerca de 40% exportadas), e a Curitiba Injeção de 
Alumínio (CIA) inaugurada este ano para produzir até 250 mil blocos de motor e 250 
mil cabeçotes por ano.  

 
Além de abastecer o mercado nacional, os Renault produzidos em São José dos Pinhais 

também são exportados para países latino-americanos e África. Este ano, a fabricante 
também comemorou a produção histórica de 1 milhão de unidades do Sandero, veículo 
mais vendido da marca no País.  
 

“Agradecemos a todos os colaboradores, fornecedores e concessionários que 

fazem ou fizeram parte dessa conquista e, em especial, aos milhões de 
clientes que escolheram a Renault como sua marca”, afirmou Luiz Fernando 

Pedrucci, presidente da Renault para a América Latina. 

 

Tenneco anuncia compra da Öhlins por US$ 160 milhões 

30/11/2018: Fonte:  Automotive Business (publicado em 29-11-2018)  

 

 
 
Com a Öhlins, Tenneco quer acelerar a criação de soluções avançadas em 
suspensões inteligentes  

 
Aquisição trará agilidade na oferta de novas tecnologias em suspensão  

 
A Tenneco assinou um contrato para adquirir a Öhlins, empresa de tecnologia sueca 
que desenvolve amortecedores, sistemas de suspensão e componentes para os 

automóveis, motos e veículos de competição. O valor total informado para a compra 
é de US$ 160 milhões. A aquisição deve ser concluída no primeiro trimestre de 2019 

e estará sujeita a aprovações regulamentares e outras condições costumeiras para o 
fechamento.  
 

"A equipe de tecnologia da Öhlins vai possibilitar um crescimento rápido de nossas 
ofertas de produtos para os clientes atuais e futuros, além de nos ajudar a conquistar 

uma participação de negócios maior no desenvolvimento do mercado de mobilidade”, 
afirma o co-CEO da Tenneco, Brian Kesseler.  
 

Com a Öhlins, a Tenneco acredita que vai acelerar a criação de soluções avançadas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28435/renault-soma-3-milhoes-de-veiculos-produzidos-no-parana
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em suspensões inteligentes originais de fábrica e sua chegada ao mercado. A empresa 
também está certa de que o aftermarket será beneficiado.  
 

O fundador da Öhlins (Kenth Öhlin) terá participação minoritária e será parceiro da 
Tenneco para manter sua visão estratégica e tecnológica. A Öhlins tem tradição em 

veículos de alto desempenho e fornece sistemas de suspensão até mesmo para 
equipes de Fórmula 1, Fórmula E, Nascar e MotoGP.  

 
Recentemente, em 1º de outubro, a Tenneco concluiu a aquisição da Federal-Mogul, 
fornecedora líder global para fabricantes OEM, com receita de US$ 7,8 bilhões em 

2017. Em curto prazo, a Tenneco espera separar seus negócios para formar duas 
novas empresas independentes, uma de aftermarket e ride performance e outra de 

tecnologias para powertrain. Isso deve ocorrer no fim de 2019.  
 
Após a separação, a divisão de aftermarket e ride performance estará entre as grandes 

empresas globais multilinhas e multimarcas da área de reposição no que se refere a 
suspensões e freios. Monroe, Walker, Clevite Elastomers, Moog, Fel-Pro, Wagner e 

Champion estão entre as principais marcas.  
 
Também depois da separação, a divisão de tecnologia para powertrain será uma das 

maiores entre aquelas dedicadas exclusivamente a motores, servindo a mercados OE 
em todo o mundo com soluções projetadas para a economia de combustível, produção 

de energia e para os requisitos de emissões de propulsores de combustão interna.  
 

Veículos testam potencial do biogás brasileiro 

30/11/2018: Fonte:  Automotive Business (publicado em 29-11-2018)  
 
 

 
Audi A5 g-tron é abastecido com biometano produzido a partir de resíduos de cana na 

planta da GEO Energética com tecnologia da Acesa Bioenergia: nova opção sustentável 
para o setor sucroenergético 
  

Ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e carros rodam em testes com biometano 
obtido de resíduos de cana e esgoto  
 

A exploração comercial de um novo tipo de biocombustível brasileiro começa a dar 
seus primeiros passos promissores no País. O biogás, extraído de resíduos orgânicos 

como lixo, esgoto e biomassa da agroindústria, já está sendo refinado em biometano 
para abastecer veículos em testes nas ruas e estradas brasileiras.  
 

A produção ainda é pequena, mas o potencial é enorme. Segundo estimativas da 
Associação Brasileira do Biogás e do Biometano (Abiogás), o Brasil tem matéria-prima 

para produzir 82 bilhões de metros cúbicos de gás biológico por ano, o maior potencial 
do mundo, o equivalente para substituir 70% do consumo nacional de diesel.  
 

De acordo com a Abiogás, o setor deve experimentar rápido crescimento nos próximos 
anos. A meta é oferecer 10,7 milhões de metros cúbicos por dia de biometano no 

mercado brasileiro até 2025, chegando a 32 milhões de m3/dia até 2030. É 
combustível suficiente para abastecer 1,6 milhão de veículos leves ou substituir quase 
20% do consumo de óleo diesel por caminhões, ônibus e tratores.  

 
O uso do combustível gasoso renovável e sustentável apresenta ganhos ambientais e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/28433/veiculos-testam-potencial-do-biogas-brasileiro


econômicos substanciais. Com preço similar ao do gás natural fóssil (metano), o 
biometano é mais 50% barato do que a gasolina e em relação ao diesel a economia 
pode chegar a R$ 1 por litro para grandes frotistas. Além disso, a produção nacional 

evita gastos com importações.  
 

A vantagem para o meio ambiente é que o biogás apresenta queima mais limpa e 
eficiente, que na comparação com diesel reduz em 90% as emissões de material 

particulado e outros poluentes, e 95% do CO2 gerado é quase todo reabsorvido na 
origem – assim como acontece com o gás carbônico emitido no consumo veicular de 
etanol, que volta para as plantações de sua matéria-prima, a cana-de-açúcar.  

 
Matéria-prima que já deu ao Brasil o título de maior mercado de biocombustível do 

mundo com o etanol, que pode ser usado em quase 90% dos veículos leves vendidos 
no País e responde por quase 20% da matriz energética veicular, a cana-de-açúcar 
também terá papel principal na expansão do bio-GNV (gás natural veicular biológico).  

 
A Abiogás calcula que os resíduos de cana (vinhaça, torta de filtro e palha) que sobram 

após o processamento nas usinas têm o maior potencial de geração: 41 bilhões de m³ 
de biogás por ano. Em seguida vem o restante da agroindústria com 38 bilhões de 
m3/ano e saneamento com 4 bilhões de m3/ano.  

 

A ENERGIA GASOSA DA CANA 

 

 
Usina da GEO Energética em Tamboara (PR) extrai biogás de resíduos de cana 
que a Acesa Bionergia refina em biometano para abastecer veículos leves e 
pesados. Audi A5 g-tron começou a fazer testes com o bio-GNV, também já 

usado em caminhões Scania e tratores New Holland  
 

A usina da GEO Energética em Tamboara (PR) já começou a extrair biogás de resíduos 
de cana fornecidos pela Coopcana (Cooperativa Agrícola Regional de Produtores de 
Cana) e refinado em biometano dentro da mesma planta pela Acesa Bioenergia. O bio-

GNV da GEO/Acesa vem sendo testado em caminhões Scania e tratores agrícolas New 
Holland, como substituto do diesel.  

 
Esta semana começou a ser testado também em um modelo leve, o Audi A5 Sportback 

g-tron, equipado com motor flexível 2.0 TFSI (turbinado e com injeção direta) de 170 
cavalos, que pode rodar com gasolina ou gás natural fóssil, biológico ou e-gas sintético 
– uma experiência da Audi, produzido a partir de carbono capturado na atmosfera.  

 
A Audi importou o modelo para o Brasil para executar os testes com biometano. Os 

tanques do A5 g-tron armazenam a uma pressão de 200 bar até 19 kg de gás, 
suficienetes para rodar 500 km com consumo médio de 26 km/kg de gás, segundo 
dados da fabricante alemã. O desempenho com biometano é similar ao de um carro a 

gasolina: 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e velocidade máxima de 224 km/h (limitada 
eletronicamente).  

 
Mas o uso em caminhões, ônibus e tratores a diesel parece ser o maior potencial do 
biometano de cana, pois abre uma nova possibilidade à indústria sucroenergética 

brasileira, que até o momento só abastece veículos leves com etanol.  



“O uso do biometano como substituto do diesel é o passo que falta para 

completar a economia circular no setor sucroalcooleiro do nosso País”, 
destaca Alessandro Gardemann, diretor da GEO Energética e presidente do 

conselho administrativo da Abiogás.  

 
Empresa de capital nacional, a GEO Energética começou em 2006a desenvolver 

tecnologia própria para a produção de energia e biogás a partir dos resíduos da cana. 
Em parceria com a Coopcana, em 2011 colocou em operação sua primeira planta 
comercial, em área de 10 hectares no noroeste do Paraná, com capacidade instalada 

para gerar 4 MWs de energia elétrica com a queima de biogás extraído da reciclagem 
de vinhaça, torta de filtro e palha de cana. Após a extração do gás, esses resíduos 

também não geram qualquer impacto ambiental, pois voltam à natureza na forma de 
adubo orgânico sólido e fertilizante líquido.  
 

A solução biotecnológica da GEO foi patenteada em 2009. O processo utiliza todos os 
resíduos das usinas de cana para a produção de biogás, que é armazenado para ser 

usado em geradores elétricos ou ser transformado em biometano para uso como 
combustível em tratores, colheitadeiras, caminhões e ônibus.  
 

A planta em Tamboara já está sendo ampliada para gerar 10 MW de energia e produzir 
mais biometano. O refino do gás é feito em parceria com a Acesa Bioenergia, que 

instalou uma unidade dentro da usina da GEO com capacidade para processar 140 m3 
de biogás por hora, o que representa produção diária de 1,8 mil m3 de biometano, o 
suficiente para abastecer até 90 veículos por dia. O biometano produzido tem 

qualidade energética similar ao metano, o gás natural de petróleo, com parâmetros 
de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP).  
 

DO ESGOTO AO TANQUE 

 

 
Em Franca (SP), Sabesp abriu a primeira estação de tratamento de esgoto 

com geração de biogás e instalou estação de abastecimento de biometano 
para ônibus urbano: Scania faz testes com o bio-GNV  

 
A Sabesp explora outra fonte promissora de biogás no País. A companhia de 
saneamento do Estado de São Paulo desde abril deste ano produz biometano em 

Franca, no interior paulista, a partir de uma estação de tratamento de esgotos da 
cidade. No início deste mês um ônibus urbano de 15 metros Scania K 280 6x2 abastece 

ali seus tanques de gás para rodar em testes.  
 
O projeto em Franca é o primeiro e até agora único na América Latina a incluir o esgoto 

urbano na cadeia de produção do biometano. Assim uma fonte de poluição de 
mananciais pode ser convertida em energia limpa, com mínima emissão de gases 

poluentes, assim como o biogás extraído de resíduos agrícolas. Como as cidades são 
as maiores geradoras de esgoto, o bio-GNV extraído dessa fonte tem grande potencial 
de ser aproveitado nos ônibus do transporte urbano de passageiros.  

 
Em recente evento em São Paulo promovido pela embaixada da Suécia – país que tem 

investido fortemente no uso de biocombustíveis –, Nicklas Johansson, vice-ministro 
sueco da indústria e tecnologia, destacou o enorme potencial brasileiro de produção 
de biogás a partir de várias fontes.  



“No Brasil, o biogás é produzido atualmente a partir de resíduos do setor 

agrícola e utilizado na geração de energia elétrica, porém existe um potencial 
ainda não explorado que dará acesso a um recurso verde e inesgotável, com 

a produção deste biocombustível em larga escala. A utilização do biometano 
como combustível limpo para o transporte público pode ajudar a solucionar 
vários problemas das cidades brasileiras”, reforça o vice-ministro sueco 

Johansson.  

 
Especialistas calculam que os resíduos da agropecuária (na criação de animais) em 

conjunto com o lodo das plantas de tratamento de água e esgoto produzido no Brasil 
têm potencial de gerar mais de 50 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano, 

suficientes para atender a demanda por combustível das frotas de ônibus de todas as 
cidades brasileiras.  
 

Há décadas a Suécia direciona a maior parte do biogás que produz para o transporte 
público. Com desenvolvimento de tecnologia e os incentivos do governo, 90% da rede 

de gás veicular sueca é abastecida com biometano. “A cadeia do biometano é uma 
forma de introduzir o conceito de economia circular, a qual propõe um novo desenho 
de sociedade e sua relação, de forma sustentável, com as matérias-primas e os 

resíduos gerados”, pondera Johansson.  
 

Henrik Henriksson, CEO global da Scania, avalia que o biometano deverá aumentar 
significativamente sua presença no transporte de carga e passageiros nos próximos 
anos. No último Salão de Veículos Comerciais de Hannover, em setembro passado na 

Alemanha, a marca sueca apresentou diversas opções de caminhões e ônibus 
equipados com novos motores que funcionam com qualquer tipo de gás, fóssil ou 

biológico, com potência e torque similares ao dos modelos diesel. Henrikson lembrou 
que o Brasil tem potencial para ser um dos maiores fornecedores do biocombustível 

gasoso.  

“No Brasil o potencial de produção de biogás é enorme. Costumo lembrar 
que apenas 600 toaletes são suficientes para abastecer um caminhão por um 
ano inteiro. E o País ainda tem muitas outras fontes para gerar biometano”, 

afirma Henrik Henriksson, CEO da Scania.  

 

Robôs ajudam na coleta de dados dentro da indústria, aponta Mitsubishi 
Electric 

30/11/2018: Fonte:  CIMM  

 
Em meio à onda de temas como indústria 4.0, BIG DATA, iIoT e os benefícios da 
automação em termos de qualidade e produtividade, é comum associar o uso de robôs 

à manufatura em diversos segmentos.  
 

O que muitas pessoas não sabem, porém, é que além dos benefícios práticos de 
operação no dia a dia, esses equipamentos são capazes de contribuir – e muito – para 

a coleta de dados dentro da operação. 
 
“Os robôs industriais vêm se tornando cada dia mais atraentes devido à redução de 

custos gerados, melhora na performance do processo e a simplicidade de 
programação.  

 
Quando implantados, é bem simples realizar a aquisição de alguns dados pelo robô, 
como por exemplo, a identificação do item e quantidade de itens manipulados. Estas 

informações podem ser coletadas juntamente com as informações de data e hora da 
operação”, afirma Ricardo Kirino, engenheiro da Mitsubishi Electric. 

 
O conjunto de dados mais básico vem do próprio robô: ele pode monitorar a produção 
de peças e o consumo do estoque, informando detalhadamente aos sistemas quantos 
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produtos foram usados em um determinado período de tempo. Além disso, 
equipamentos auxiliares, como câmeras, podem ser usadas para avaliar as peças e 
produtos, ajudando na inspeção da qualidade ao mesmo tempo em que o robô está 

executando outras operações, mantendo a alta velocidade da operação. 
 

“Esses benefícios vêm a partir da análise de dados em tempo real. Quando problemas 
de equipamento são recorrentes, os dados coletados podem ser examinados afim de 

entender o que ocorreu antes da falha. Essa atividade permite aos operadores e 
técnicos de manutenção olhar para diferentes parâmetros ao longo de vários períodos 
e tirar insights significativos”, destaca Kirino. 

 
Por que não estamos tirando proveito dos dados dos robôs? 

Apesar dos benefícios que podem ser atingidos, a Mitsubishi Electric destaca que ainda 
há um longo caminho a se trilhar. Uma das barreiras para a adoção massiva ainda é 
o investimento. De acordo com a Mitsubishi Electric, muitas companhias ainda veem 

o investimento em robôs como algo extremamente caro, mas instalar mão de obra 
qualificada para resolver problemas pode ter custos ainda maiores. 

 
“Se um fornecedor manda produtos defeituosos para um grande cliente, ele pode pedir 
100% de inspeção nos produtos até que os níveis de qualidade retornem ao normal. 

O custo de algumas câmeras e sensores está bem abaixo dos custos associados com 
um esforço de recall ou de adotar em regime de urgência uma ação para responder a 

um problema do cliente”, explica Kirino. 
 
Ainda assim, essa é uma tendência extremamente válida e que deve se confirmar em 

médio prazo. Hoje, companhias que têm robôs instalados podem ser surpreendidas ao 
descobrir quão efetivas podem ser suas plicações se forem adicionados sensores para 

realizar mais verificações de qualidade.  
 
Quem ainda não usa essas automações está procurando aprender quais são os 

benefícios robóticos além da velocidade de automação e precisão. “Quando robôs são 
integrados em processos de manufatura e a utilização de sensores nesses processos, 

usuários têm a oportunidade de coletar muito mais dados, trazendo avanço 
significativo para suas plantas de operação”, finaliza Kirino. 
 


