
 

 

03 DE DEZEMBRO DE 2018 

Segunda-feira 

 CURSO: FUNDAMENTOS DA INDÚSTRIA 4.0 - "CASOS PRÁTICOS" 

 COMO O FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA JOGOU OS SINDICATOS NA 

LONA 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO SERÁ EXTINTO E DIVIDIDO EM TRÊS PASTAS, DIZ ONYX 

 ABERTURA DE CONTA PJ PELA INTERNET AINDA DEVE DEMORAR 

 CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA ELETRÔNICA BATE RECORDE EM 

NOVEMBRO 

 EMPRESAS RECRIAM JOGOS DE TABULEIRO E CRESCEM DEZ VEZES EM CINCO ANOS 

 EMPRESA ENSINA PROFISSIONAL QUE NÃO PROGRAMA A CRIAR ROBÔS 

 EXPORTADOR BRASILEIRO ENFRENTA 27 BARREIRAS, APONTA ESTUDO 

 TARIFAS DE PORTOS SÃO O PIOR PROBLEMA PARA EXPORTADORES 

 2ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DISCUTE 

POLÍTICAS PARA O SETOR 

 LIVRE COMÉRCIO, FACILITAÇÃO DE INVESTIMENTOS E MEIO AMBIENTE SÃO 

PRIORIDADES DA INDÚSTRIA NO G20 

 APÓS UM ANO, REFORMA TRABALHISTA LIVRA JUÍZES, E PASSIVO DAS EMPRESAS 

SOBE 

 PELA REFORMA TRIBUTÁRIA, ABRO MÃO DO IMPOSTO ÚNICO, DIZ FUTURO 

SECRETÁRIO DE GUEDES 

 GOVERNO QUER MUDAR AUXÍLIO ASSISTENCIAL 

 ENTENDA COMO SÃO CALCULADAS A 1ª E A 2ª PARCELAS DO 13º SALÁRIO 

 13º AJUDA BRASILEIRO A RENEGOCIAR AS DÍVIDAS 

 ENDIVIDADO, BRASILEIRO USARÁ 13º PARA POUPAR E COMPRAR 

 APÓS SETE MESES, CONTA DE LUZ FICARÁ SEM TARIFA EXTRA 

 COM CASA EM ORDEM, INVESTIMENTO VOLTA 

 DESACELERAÇÃO NO PIB MUNDIAL DEVE LIMITAR AVANÇO DO BRASIL 
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 APÓS ALTAS DE BOLSA E DÓLAR, INVESTIDOR DEVE TER CAUTELA NOS PRÓXIMOS 

MESES 

 BRASIL AINDA OCUPA 39º LUGAR EM RANKING DE 44 PAÍSES SOBRE O PIB, DIZ 

AUSTIN 

 GAP DE EFICIÊNCIA DO BRASIL ANTE PAÍSES MAIS EFICIENTES É DE 39%, DIZ FMI 

 MANSUETO: INVESTIMENTO NO BRASIL É MAL PLANEJADO, MAL AVALIADO E MAL 

EXECUTADO 

 TAXA DE INVESTIMENTO SEM REPETRO SERIA DE APROXIMADAMENTE 16,1%, DIZ 

IBGE 

 CARRO A GASOLINA RIVALIZA COM ELÉTRICO NO SALÃO DO AUTOMÓVEL DE LOS 

ANGELES 

 PRISÃO DE CARLOS GHOSN É PROLONGADA ATÉ 10 DE DEZEMBRO 

 TESLA ATINGE META DE MONTAR MIL MODEL 3 POR DIA, DIZ SITE 

 CUMMINS EMISSION SOLUTIONS LANÇA SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO EURO VI 

 HUSQVARNA INVESTE EM LINHA DE PRODUTOS A BATERIA DE ALTO DESEMPENHO 

 CRESCE CONSULTA POR FROTA PRÓPRIA 

 GÜHRING APOSTA NO MERCADO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

 ROBÔS AJUDAM NA COLETA DE DADOS DENTRO DA INDÚSTRIA, APONTA 

MITSUBISHI ELECTRIC 

 VEÍCULOS TESTAM POTENCIAL DO BIOGÁS BRASILEIRO 

 SANDVIK PROMOVE ENCONTRO PARA DEBATER A MANUFATURA DIGITAL 

 BLASER SWISSLUBE CRESCE 10% EM 2018 E PREVÊ AUMENTO DE 5% DO 

FATURAMENTO EM 2019 

 TENNECO ANUNCIA COMPRA DA ÖHLINS POR US$ 160 MILHÕES 

 PELLCO INVESTE R$ 1,4 BILHÃO EM CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PELLETS 
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CÂMBIO 

EM 03/12/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,827 3,828 

Euro 4,340 4,341 
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Curso: FUNDAMENTOS DA INDÚSTRIA 4.0 - "Casos Práticos" 

03/12/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

O SINDIMETAL/PR, em parceria com a PUCPR, convida para o curso abaixo: 
Clique no convite abaixo e faça a sua inscrição 

 

 
 
 

Como o fim da contribuição sindical obrigatória jogou os sindicatos na lona 

03/12/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A arrecadação despencou e as principais centrais sindicais estão demitindo 

funcionários e vendendo suas principais sedes. Agora, os sindicatos vão precisar se 
reinventar para sobreviver  
 

Os sindicatos serão capazes de sobreviver ao século 21? Há 18 anos, dois especialistas 
do European Trade Union Institute for Research responderam que provavelmente não. 

Jeremy Waddington e Reiner Hoffmann publicaram no ano 2000 um estudo de 713 
páginas explicando os motivos. O sindicalismo estava perdendo o bonde da história, 

eles alegaram. Não acompanhava mais as mudanças profundas que estavam 
acontecendo nos modos de produção e na organização do mercado de trabalho.  
 

http://www.sindimetal.com.br/noticias/curso-fundamentos-da-industria-4-0-casos-praticos/
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No caso brasileiro, os dois pareciam errados: afinal, a maior central sindical do Brasil, 
a Central Única dos Trabalhadores (CUT), que hoje tem 3,9 milhões de filiados, chegou 
a emplacar seu presidente, Luiz Marinho, como ministro do Trabalho entre 2005 e 

2007.  
 

Em 2018, o baque finalmente chegou: o fim da contribuição sindical obrigatória, 
definido pela Lei 13.467, de julho de 2017 e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal 

em junho deste ano, transformou para sempre os sindicatos do país. No momento em 
que cada trabalhador pôde escolher se colabora livremente com o sindicato de sua 
categoria profissional, as receitas despencaram.  

Crise presente  
 

A contribuição sindical obrigatória surgiu por decreto em 1940, antes mesmo da 
promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. Consistia no 
pagamento de um dia de trabalho, descontado em folha de pagamento. Os 

empregadores também contribuíam, com alíquotas que variavam entre 0,02% e 0,8% 
do capital social da empresa. O fim da obrigatoriedade provocou queda brusca na 

arrecadação nos sindicatos, o que implica queda vertiginosa no caixa das centrais 
sindicais.  
 

A CUT, por exemplo, está perto de deixar a sede que ocupa há 23 anos, no bairro do 
Brás, em São Paulo. A venda do imóvel de sete andares já foi aprovada pela Executiva 

da central. O motivo: se em 2017, de janeiro a agosto, a CUT recebeu R$ 54 milhões 
vindos da contribuição sindical, em 2018, nos mesmos oito meses, o valor despencou 
para R$ 2,5 milhões. Em consequência, 65 pessoas foram demitidas, ou 45% do 

quadro de pessoal.  
 

Já a Força Sindical, que por enquanto conta com 1,279 milhão de filiados, reduziu os 
funcionários de 177 para 14. Muitas subsedes, que ficavam em imóveis alugados, 
foram fechadas. Outras, instaladas em imóvel próprio, ainda existem, mas ficam 

vazias em boa parte do tempo, e poderão ser vendidas. A entidade também está 
prestes a se desfazer de sua sede, que fica no bairro da Liberdade, em São Paulo.  

 
“Vamos propor a venda na reunião da Executiva do próximo dia 5”, informa o primeiro-
secretário da entidade, Sérgio Luiz Leite, que é também presidente da Federação dos 

Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo.  
 

“O orçamento de 2018 diminuiu 90% em relação ao ano anterior”, explica Sérgio. 
“Qualquer negócio, instituição, empresa, que tenha uma queda de receita deste porte, 
em um único ano, fica perto da insolvência”.  

 
No caso dos sindicatos da indústria química, eles deverão passar por fusões. “É difícil, 

muitas vezes são três presidentes, três tesoureiros, e a fusão forçaria a saída de dois. 
Mas vai ser necessário”.  

 
Serão menos sindicatos, com equipes menores – e festas mais modestas, como 
aconteceram no primeiro de maio de 2018 (tanto a CUT quanto a Força reduziram o 

tamanho dos shows que costumam realizar neste feriado, na capital paulista).  
 

De acordo com projeções do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), ligado à CUT, os sindicatos brasileiros, que hoje empregam 
300 mil pessoas, vão perder um terço dessa força de trabalho – serão 100 mil pessoas 

a menos, ao longo dos próximos anos.   
Benefícios futuros  

 
Apesar do bom momento experimentado durante os governos mais alinhados aos 
sindicatos, entre 2002 e 2016, as entidades não conseguiram aumentar sua adesão 

junto à sociedade. Antes mesmo da reforma na legislação trabalhista, a taxa de 
sindicalização no Brasil já vinha caindo.  



Nos anos 1990, cerca de 20% dos trabalhadores brasileiros eram afiliados a algum 
sindicato. Em 2012, eram 16,2%. Em 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), são apenas 14,4%.  

 
“O sindicalismo não transformou em prestígio político os momentos de maior adesão 

social aos governos do PT e do kirchnerismo, e não é uma instituição popular nos dois 
países”, afirmam os pesquisadores Adalberto Cardoso, coordenador do Núcleo de 

Pesquisas e Estudos do Trabalho, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Julián 
Gindin, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, em 
um estudo sobre a história recente dos movimentos sindicais no Brasil e na Argentina.  

 
O mais curioso é que tanto CUT quanto Força Sindical defendiam o fim da contribuição 

sindical obrigatória – só não contavam com sua retirada abrupta. Para as duas 
entidades, o melhor modelo de remuneração é aquele em que cada sindicato recebe, 
do trabalhador, uma contribuição com base nos benefícios que conquistou.  

 
“Se o sindicato conseguiu um bom reajuste salarial, ou um acordo de Participação nos 

Lucros e Resultados, o trabalhador beneficiado poderia contribuir proporcionalmente 
a esses valores conquistados”, alega Sérgio Luiz Leite. “Desta forma, os sindicatos 
seriam beneficiados pela própria produtividade”.  

 
Esse tipo de acordo precisaria ser aprovado, caso a caso, em assembleias coletivas. 

“Precisamos encontrar um modelo alternativo, uma reorganização. O trabalhador 
poderá ser beneficiado com essas mudanças”.  
 

As mudanças a que Sérgio Luiz Leite se refere vão passar, necessariamente, por uma 
redução no número de sindicatos. Quando a Reforma Trabalhista foi aprovada, o 

ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, previu que, dos 11.300 sindicatos que 
representam trabalhadores no Brasil (outros 5.100 são patronais), 30% deverão 
desaparecer, o que significa que sobrariam 7.900 sindicatos. Ainda assim, é muito.   

Modelo ultrapassado  
 

Só em 2017, foram abertos 289 sindicatos no Brasil. Enquanto a contribuição sindical 
obrigatória existia, eles receberiam uma parcela do bolo – que, no ano passado, o 
último em que a contribuição ainda era obrigatória, foi de R$ 3,54 bilhões, o dobro do 

orçamento anual do Ministério do Esporte.  
 

O hábito de abrir sindicatos gerou absurdos evidentes, como a existência de um 
Sindicato da Indústria de Guarda Chuvas e Bengalas de São Paulo, ou um Sindicato 
das Indústrias de Camisas para Homens e Roupas Brancas de Confecção e Chapéus 

de Senhoras do Município do Rio de Janeiro.  
 

Enquanto isso, nos Estados Unidos, que têm população economicamente ativa maior 
do que o Brasil, são apenas 190 entidades. Elas funcionam como escritórios de 

assessoria jurídica: são contratadas para prestar serviços específicos e ganham 
comissão – não existe, portanto, monopólio.  
 

Já na Alemanha, toda a estrutura é diferente: existem sindicatos nacionais, 
organizados de acordo com o setor de atividade. Para as negociações do dia-a-dia, 

existem os chamados comitês de empresa, que podem ser formados por cinco 
empregados, no mínimo. Eles nem sequer precisam estar ligados a nenhum 
movimento sindical para apresentar, como grupo, suas próprias reivindicações.  

 
Reunir pequenos grupos organizados, no Brasil, é contra a lei. Isso porque uma 

questão, que a nova legislação trabalhista não alterou, é a forma como os sindicatos 
brasileiros se organizam: o sistema de representatividade dos trabalhadores é o de 
unicidade sindical.  

 



Isso significa que não podem existir dois sindicatos concorrentes, para a mesma 
categoria profissional, na mesma região. Trata-se, portanto de um monopólio.  
 

Esse é um resquício dos tempos em que os sindicatos brasileiros foram moldados: a 
era Vargas colocou as entidades sob o controle do Estado. No que depender das 

centrais, isso não vai mesmo mudar. “Nossa proposta é continuar representando todos 
os trabalhadores”, afirma Sérgio Luiz Leite, da Força Sindical." 

 

Ministério do Trabalho será extinto e dividido em três pastas, diz Onyx 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

Atribuições serão dadas a Economia, Cidadania e Justiça  

O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou em entrevista nesta segunda-

feira (3) que o governo de Jair Bolsonaro vai extinguir o Ministério do Trabalho. 

Segundo Onyx, as atribuições da pasta serão divididas entre Economia, Cidadania e 

Justiça. 

"O atual Ministério do Trabalho como é conhecido ficará uma parte no ministério do 

doutor [Sergio] Moro, outra parte com Osmar Terra e outra parte com o Paulo Guedes, 

lá no ministério da Economia, para poder tanto a parte do trabalhador e do empresário 

dentro do mesmo organograma", afirmou. 

Trata-se de uma mudança em relação ao que foi afirmado pelo presidente eleito em 

novembro, que disse que a pasta seguiria com status de ministério.  

"O Ministério do Trabalho vai continuar com status de ministério, não vai ser 

secretaria. Vai ser Ministério ‘Disso, Disso e do Trabalho’, como [cita como exemplo] 

Ministério da Indústria e Comércio”, afirmou Bolsonaro em 13 de novembro, uma 

semana depois de dizer que extinguiria a pasta. 

O novo desenho envolvendo Trabalho foi apresentado por Onyx em entrevista à rádio 

Gaúcha. Segundo ele, ficará sob a gestão de Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) 

a secretaria que trata de concessão sindical.  

"A face mais visível, e que a imprensa brasileira registrou por inúmeras vezes os 

problemas que ocorriam naquela pasta, de desvios, problemas graves de corrupção, 

então aquele departamento ou secretaria do ministério do Trabalho que cuida disso, 

vai lá pro doutor Moro, vai ficar no ministério da Justiça e da Segurança", disse. 

Ele acrescentou ainda que o combate ao trabalho escravo também deve ficar com o 

Ministério da Justiça. 

"A parte de fiscalização vai lá junto para o Moro, se não me falha a memória. A princípio 

deve ficar também com doutor Moro." 

Ainda de acordo com o ministro, as políticas públicas que tratam de emprego serão 

divididas entre o Ministério da Economia, para o qual foi escolhido Paulo Guedes, e 

Cidadania, que será assumido pelo deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). 

Onyx explicou que o desenho do primeiro escalão está quase concluído. A previsão é 

de que a estrutura seja anunciada ainda esta semana, durante visita de Bolsonaro a 

Brasília. 
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https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/governo-bolsonaro/


"Nós vamos ter 20 ministérios funcionais. E tem dois que são eventuais, caso do Banco 

Central, que quando vier a independência deixa de ter status, e o segundo AGU 

(Advocacia-Geral da União), pretendemos fazer ajuste constitucional, e quando tiver 

definido." 

Bolsonaro já anunciou 20 ministros e deve escolher esta semana o chefe de Meio 

Ambiente. Ainda falta definir se a pasta de Direitos Humanos terá status de ministério. 

Segundo Onyx, Damares Alvez é a mais cotada para o posto. 

Damares é advogada e trabalha como assessora no gabinete do senador Magno Malta 

(PR-ES), um dos políticos mais próximos de Bolsonaro na campanha e que foi 

derrotado nas eleições de outubro, quando disputou a reeleição. 

Abertura de conta PJ pela internet ainda deve demorar 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (02/12/2018)  
 

Conta para MEI já podia ser aberta digitalmente, mas grandes bancos não 
oferecem serviço simplificado  
 

A abertura de conta-corrente para empresas pela internet, autorizada pelo Banco 
Central na semana passada, deve demorar a ser oferecida pelos grandes bancos. Com 
isso, a concorrência esperada pelo BC, com potencial de reduzir as tarifas cobradas, 

também deve atrasar. 
 

Até então, as instituições tinham autorização para abrir digitalmente contas para 
pessoa física e MEIs (microempreendedores individuais). 

 
Quem sinalizou interesse em oferecer o serviço rapidamente foi o Banco Inter, mas 
sem fixar prazo para começar a abrir as contas. Até então, o banco oferecia contas de 

pagamento a empresas maiores, afirma Marco Túlio Guimarães, diretor vice-
presidente.  

 
O plano é migrar esses clientes para a conta completa, mas ainda não está definido 
como isso será feito. 

 
O banco mineiro, que tem 1,5 milhão de correntistas (dos quais 2% pessoa jurídica e 

8% MEI), expandiu sua carteira de clientes abrindo contas digitais por aplicativo e sem 
cobrança de tarifas. Recentemente, passou a abrir contas para MEIs, também sem 
incidência de taxas. 

 
“Essas empresas eram muito mal atendidas nos grandes bancos, é muito difícil abrir 

a conta. Existe uma oportunidade de atingir um mercado grande”, diz o executivo, 
citando as 20 milhões de empresas abertas no país. 
 

Nos grandes bancos, a velocidade deve ser menor, dado que nem as contas MEIs são 
abertas sem que o cliente vá até uma agência. 

 
O Bradesco disse, por meio de nota, que espera abrir contas para MEIs pela internet 
a partir do primeiro trimestre de 2019 e acrescentou que “irá viabilizar essa opção de 

serviço [para empresas maiores] o mais breve possível, logo na sequência da conta 
MEI”. 

 
No banco, a tarifa mais baixa para MEI é de R$ 25. Empresas maiores pagam mínimo 
de R$ 49,75.  
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No Santander e no Banco do Brasil, é possível iniciar a abertura de conta de empresas 
pelo computador, mas para que o serviço passe a funcionar, o empresário deve ir até 
uma agência com documentação para a assinatura de contrato.  

 
Na prática, as instituições não atendiam o microempreendedor, que já havia sido 

dispensado pelo BC desse procedimento. 
 

O BB oferece conta MEI por R$ 17; outras empresas pagam a partir de R$ 48 (pacote 
básico). No Santander, não há cesta de serviços para MEI, e a conta mais simples para 
empresas custa R$ 49,50 por mês. 

 
O Itaú disse estar avaliando a abertura online da conta corrente para pessoas jurídicas, 

conforme a nova regulamentação do Banco Central. No maior banco privado do país, 
a mensalidade mais baixa para empresas parte de R$ 77. 
 

Confiança do empresário da indústria eletrônica bate recorde em novembro 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (01/12/2018) 

 
Segundo a Abinee, Índice, de 65,2 pontos, é o maior dos últimos 8 anos 
 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico atingiu 

65,2 pontos no mês de novembro de 2018, registrando 11,4 pontos acima do resultado 
apontado em outubro (53,8 pontos) e 5,7 pontos a mais do que o registrado em 

novembro do ano passado (59,5 pontos). É o que mostram os dados da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), agregados pela Abinee.  
 

A melhora do ICEI ocorreu tanto na área elétrica, que subiu de 51,2 para 63,1 pontos, 
como na área eletrônica, que aumentou de 56,7 para 67,5 pontos, comparados ao 

mês imediatamente anterior. 
 
Desta forma, o ICEI do setor permaneceu acima da linha dos 50 pontos pelo quarto 

mês consecutivo. O Índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 
pontos indicam confiança do empresário industrial e abaixo de 50 pontos mostram 

falta de confiança.  
 
“O resultado positivo demonstra uma clara melhora nos ânimos do empresário do 

nosso setor, dando-nos a confiança necessária de que o ano terminará de forma 
positiva, apesar das oscilações ocorridas em 2018, principalmente no primeiro 

semestre”, diz o presidente da Abinee, Humberto Barbato. 
 

Empresas recriam jogos de tabuleiro e crescem dez vezes em cinco anos 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Produtos ganham aplicativos que dão voz a personagens e deixam as partidas 
mais dinâmicas  
 

Em plena era do videogame, aumenta o consumo de jogos de tabuleiro. As empresas 

que produzem esses brinquedos relatam uma expansão de mercado nos últimos cinco 
anos: o total de editoras pulou de 3 para 30. 

 
O crescimento é justificado pelo desejo crescente de diversão em grupo sem 

intermediação de máquinas, de reunião de amigos em volta da mesa e de conversas 
olho no olho à moda antiga. 
 

Mas diferentemente das gerações passadas, os jogos de tabuleiro são sofisticados e 
dinâmicos. Alguns contam com recursos tecnológicos, como aplicativos que guiam os 
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jogadores, dão voz aos personagens ou possibilitam a realidade aumentada durante 
as partidas. A promessa ao participante é de maior imersão. 
 

Quando ainda estudante, Yuri Fang, 33, e dois amigos da faculdade foram para a 
Austrália fazer intercâmbio. Lá perceberam que a cultura dos jogos de tabuleiro era 

muito mais disseminada. Em 2009, fundaram no Brasil a Galápagos Jogos. 
 

  
O sócio da Galápagos Jogos Yuri Fang joga o tabuleiro Ticket to Ride - Karime 
Xavier/Folhapress  

 
O faturamento da empresa saltou de R$ 2 milhões, em 2013, para R$ 16 milhões em 

2017 —aumento de 700% em quatro anos. A Galápagos importa e comercializa os 
chamados tabuleiros modernos. Hoje a marca lança, em média, 50 jogos por ano. 
“Por muito tempo a indústria brasileira ficou parada, sem acompanhar as inovações 

dos jogos que aconteciam lá fora”, afirma Fang. 
 

A mecânica dos novos jogos tem atraído consumidores jovens. Nas edições modernas, 
são raros os produtos em que um jogador pode ser eliminado durante a partida. Isso 
diminui a chance de o participante logo se entediar. 

 
Para quem não tem paciência, há opções de jogos com pouca ou nenhuma espera 

entre os turnos. No 7 Wonders, por exemplo, todos os jogadores escolhem e repassam 
as cartas aos adversários ao mesmo tempo. 
 

Jogos de franquias, que contam com personagens e o enredo de obras como “Breaking 
Bad”, “O Poderoso Chefão” e “Star Wars” atraem para as mesas de tabuleiros os 

cinéfilos e os amantes de séries. 
 
Se por um lado há aumento da demanda pelos jogos, clássicos como gamão, xadrez 

e dama estão sumindo das prateleiras. Isso acontece porque suas regras são simples 
e as pessoas podem jogá-los com facilidade online, até pelo celular. 

A Conclave Editora foi fundada em 2003 e, no início, dedicava-se a livros de RPG, sigla 
em inglês para “role-playing game”, em que os jogadores assumem papéis de 
personagens e criam narrativas. 

 
Dez anos depois, a editora viu potencial de mercado e, aos poucos, ampliou o 

investimento para os jogos de tabuleiro. Com crescimento médio de 400% ao ano, 
hoje 90% dos seus produtos são do gênero. O faturamento anual é de R$ 1,8 milhão. 
 

Os jogos digitais não são temidos pelas editoras como ameaça aos produtos físicos. 
No caso da Conclave, curiosamente, o primeiro tabuleiro lançado foi possível graças a 

um financiamento coletivo online. Além disso, a internet fortalece o mercado dos jogos 
físicos porque facilita a comunicação e estimula quem mantém esse hobby. 

 

 



 
O empresário Rafael Sales na Encounter Board Game Café, que fica na Vila Madalena 
(SP) e disponibiliza cerca de 400 jogos - Karime Xavier/Folhapress  

 
Outro fator determinante para a expansão das editoras no Brasil é que não compensa 

financeiramente piratear um jogo de tabuleiro, de acordo com o sócio da Conclave 
Cristiano Cuty. Segundo ele, a impressão das cartas e das peças deixaria o produto 

mais caro do que nas lojas. 
 
Apesar de um jogo custar em média R$ 150, Cuty diz que a durabilidade e a 

possibilidade de revenda ajudam o crescimento do mercado em época de crise 
econômica. 

 
“Uma ida ao cinema com a família quase atinge esse valor com uma diversão de duas 
horas”, compara o empresário. Ele informa que, em 2013, três empresas eram 

concorrentes. Hoje são mais de 30. 
 

O perfil dos jogadores também é outro. Antes predominantemente masculino, hoje 
eventos de jogos de tabuleiro são divididos entre homens e mulheres. Ainda que o 
público jovem seja a maioria, o interesse de pessoas acima de 40 anos é crescente, 

diz Cuty. 
 

A maior parte dos jogos da Denver é fabricada no exterior, segundo Ana Carolina Ito, 
a gerente de produtos. 
 

Segundo ela, são poucas as empresas no Brasil com tecnologia de ponta. No país, a 
maioria das gráficas imprime uma folha com as cartas dos jogos que, quando são 

destacadas, ficam com rebarbas de papel nas bordas. 
 
Na esteira do crescimento dos jogos de tabuleiros, aumentam também os 

estabelecimentos comerciais que disponibilizam esses produtos, como bares e 
tabularias, de acordo com o gerente do Sebrae-SP Elton Yokomizo. 

 
Inicialmente, o empresário Rafael Sales teve a ideia de importar jogos para vender no 
Brasil. Ele afirma que, quando viu que o mercado de editoras estava crescendo de 

forma muito rápida, optou por criar um ambiente onde as pessoas pudessem jogar, 
comer e beber ao mesmo tempo. 

Em 2016 foi aberto o Encounter Board Game Café, na Vila Madalena, bairro boêmio 
da capital paulista. O estabelecimento tem 400 jogos modernos de tabuleiro 
disponíveis. 

 
Yokomizo diz, entretanto, que a maior parte do faturamento desses estabelecimentos 

vem do consumo de comidas e bebidas, e não dos jogos em si. Para garantir esse 
consumo, o garçom corre todos os ambientes e mesas do lugar tentando incentivar a 

venda dos produtos. 
 

Empresa ensina profissional que não programa a criar robôs 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (02/12/2018) 
 

Executivo diz que 67 mil horas deixaram de ser gastas com tarefas repetitivas 
após criação de sistemas  
 

William Almeida, 25, começou a trabalhar na empresa do setor de energia EDP em 

2015 cuidando de planilhas de recursos humanos. 
 

Três anos depois, boa parte das atividades que fazia já foi automatizado por softwares 
desenvolvidos pela empresa. Não que isso tenha sido um problema para ele. Na 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/empresa-ensina-profissional-que-nao-programa-a-criar-robos.shtml


verdade, Almeida, que pouco sabia de programação, foi um dos responsáveis por criar 
o robô que passaria a cuidar da folha de pagamentos em seu lugar. 
 

Desde 2017, a empresa já criou mais de cem sistemas que automatizaram tarefas 
repetitivas em diversas áreas. 

 

  
William Almeida, (à esq.) analista da folha de pagamentos, e Wladimir Ramalho, 

consultor de aplicações financeiras, da distribuidora de energia EDP - Zanone 
Fraissat/Folhapress  
 

São robôs que recolhem impostos automaticamente, enviam comunicados para 
consumidores quando sua solicitação é respondida e cuidam de processos da área 

contábil, por exemplo. 
 
Para desenvolvê-los, a EDP criou uma unidade dedicada a encontrar tarefas que 

poderiam ser feitas por sistemas como esses, o Centro de Excelência da Robotização. A 
área tem uma equipe fixa de apenas quatro profissionais. Para gerar inovação e 

produzir em larga escala, faz parcerias com pessoas de outros departamentos. 
 
O diretor de tecnologia da informação Marcos Penna diz foram treinados 40 

profissionais da EDP, a maioria sem conhecimento prévio de tecnologia, para que 
passassem a colaborar com ideias e mão de obra na criação de robôs. 

 
Eles foram submetidos a uma formação intensiva de um mês, período no qual já 
aprendiam programação. 

 
Para chegar a isso, o mais importante é ter habilidades para trabalhar com lógica e 

encadear as atividades que o sistema deve fazer —a ferramenta usada pela empresa 
não exige conhecimento de nenhuma linguagem de programação, diz Penna. 

 
Segundo ele, trazer pessoas com conhecimentos variados para o programa melhora a 
qualidade da inovação.“Essa diversidade permite que surjam mais ideias para melhoria 

de processos, acaba sendo algo muito produtivo”. 
 

Wladimir Ramalho, consultor de aplicações financeiras e responsável pelo centro, 
afirma que alguns robôs podem ser criados em quinze dias, enquanto os mais 
complexos demandam até seis semanas. 

 
O processo, em geral, envolve detalhar as atividades que serão incorporadas pelo 

software com o profissional que a executa rotineiramente, criar o sistema e depois 
testá-lo antes de sua implementação. 
 

Almeida, que deixou o RH e hoje se dedica ao centro de robotização, diz que o contato 
com tecnologia o fez ter interesse por estudar mais a área e direcionar sua carreira a 

ela. 
Por outro lado, admite que as primeiras lições o assustaram.“No começo era muito 
difícil. Quando ouvia especialistas, pensava, ‘como vou fazer isso?’ Ia para casa e 

passava horas pensando em como montar o robô. Depois a gente entende que, se 
dedicando, não é um bicho de sete cabeças.” 

 
Segundo Penna, os robôs criados pela empresa garantem uma economia de 67 mil 
horas de trabalho que deixam de ser dedicadas a tarefas repetitivas, equivalentes a 

uma economia de R$ 5,8 milhões por ano. A companhia tem 3.000 funcionários. 



 
Mesmo com essa economia, Penna diz que o objetivo não é eliminar pessoas a partir 
da automação. Em vez disso, se busca tirá-las de tarefas repetitivas para permitir aos 

profissionais se dedicar a tarefas mais complexas e analíticas, diz o executivo. 
 

Exportador brasileiro enfrenta 27 barreiras, aponta estudo 

03/12/2018 – Fonte: G1 (02/12/2018) 

 
Levantamento da CNI também mostrou que empresário vê ineficiência do 
governo para garantir acesso ao mercado externo.  
 

Em um cenário de aumento do protecionismo no comércio internacional, uma parcela 
significativa das empresas exportadoras brasileiras sofre cada vez mais com barreiras 

impostas por outros países e considera o governo pouco ativo para retirar os entraves 
de acesso ao mercado externo. 
 

Um mapeamento conduzido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou 
que há 27 barreiras comerciais contra o exportador brasileiro, e um terço das 

companhias avalia o governo como ineficiente para superar os entraves colocados por 
outros países. 
 

"Hoje, com os nossos empresários mais acostumado a exportar, eles acabam exigindo 
uma solução rápida, de curto pazo", diz o diretor da CNI Carlos Abijaod. "E o que 

apareceu nesta pesquisa é que 31% das empresas enxergam que o governo tem 
dificuldade em superar as barreiras", afirma. 
 

Diversos produtos exportados pelo Brasil são alvo de algum tipo de entrave no 
comércio internacional. As barreiras impostas são várias: passam por cotas, questões 

sanitárias, subsídios, entre outras. 
 
Recentemente, o Brasil abriu uma disputa contra a China na Organização Mundial do 

Comércio (OMC) para contestar as restrições chinesas às importações do açúcar 
brasileiro. O gigante asiático aplica sobretaxas ao açúcar desde maio de 2017. 

 
“O mercado de açúcar sempre foi protegido. O caminho tem sido tentar um acordo 
com outros países", afirma o diretor-executivo da União da Indústria de Cana-de-

açúcar (Unica), Eduardo Leão de Souza. "O governo tentou fazer isso com a China, 
mas não deu certo." 

 
Segundo a Unica, as barreiras impostas pelo governo chinês fizeram as exportações 
brasileiras para a China recuar de 2,5 milhões de toneladas para 300 mil toneladas. 

 
 

As barreiras comerciais apontadas pela CNI são colhidas com base nas queixas 
repassadas pelas associações do setor privado. Na primeira pesquisa, realizada em 
agosto, foram identificadas 20 barreiras. A pesquisa foi feita em parceria com 

Fundação Getúlio Vargas e consultou 600 exportadores. 
 

Mundo protecionista 
Em 2018, o mundo enfrenta uma piora do ambiente internacional depois que o governo 

dos Estados Unidos decidiu adotar várias medidas protecionistas, desencadeando uma 
guerra comercial bilionária, sobretudo com a China. 
 

A guerra comercial tem provocado uma tensão nos mercados financeiros, e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) já alertou que a disputa pode prejudicar a economia dos 

dois países. 
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Barreiras nas Américas — Foto: Arte/ 
 
                  Barreiras na Europa e na África  

 
 

 
 

 
 
              

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Um levantamento conduzido pelo grupo de monitoramento de restrições comerciais 
do G20 mostrou que as restrições ao comércio dos EUA atingiram US$ 369 bilhões em 

exportações chinesas neste ano. 
 

Barreiras na Ásia — Foto: Arte/G1 
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Tarifas de portos são o pior problema para exportadores 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Infraestrutura também é gargalo, diz estudo da CNI que será levado a 
Bolsonaro  
 

Mais da metade das empresas exportadoras no Brasil avaliam que, hoje, a principal 
dificuldade que elas enfrentam ao vender seus bens para o exterior são as altas tarifas 
cobradas por portos e aeroportos. 

 
Os custos do transporte e a baixa efetividade do governo para superar os entraves 

internos também estão no topo da lista de queixas do setor.  
 

As conclusões fazem parte de um estudo realizado pela CNI (Confederação Nacional 
da Indústria) em parceria com a FGV, que será divulgado nesta segunda-feira (3) pela 
entidade. Trata-se da mais abrangente pesquisa sobre comércio exterior já realizada 

pela CNI, que pretende apresentar o material nos próximos dias para a equipe de 
transição do futuro governo Jair Bolsonaro.  

 
Foram ouvidas 589 empresas exportadoras, sendo que a maioria atua há mais de dez 
anos no ramo. Os entraves foram elencados pelas empresas por ordem de gravidade.  

Parte das dificuldades citadas são recorrentes, como os gargalos do transporte 
doméstico ligados a logística e infraestrutura, o que revela a persistência dos 

problemas, afirma Constanza Biasutti, gerente de política comercial da CNI. 
 

  
Vista de contêineres no porto de Santos (SP) - Moacyr Lopes Junior/Folhapress  
“Taxa de câmbio é um assunto ao qual as empresas brasileiras são muito sensíveis, 

mas no contexto atual não é um entrave como tem sido em outros momentos da 
economia do país”, diz Biasutti. 
 

As tarifas de portos e aeroportos são consideradas muito impactantes por 51,8% das 
empresas. Na lista de lamentações aparece a alta cobrança de taxas por órgãos 

anuentes, como Ministério da Agricultura e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), com ênfase na Receita Federal. 
 

O estudo também captura nuances regionais. No Centro-Oeste, o custo do transporte 
doméstico, desde a empresa até o ponto de saída do país, aparece como entrave mais 

crítico, com 73,9% das menções, devido à dificuldade de escoamento da produção 
agroindustrial.  A região é desconectada e tem menor oferta de serviços de transporte. 
Para o Nordeste, o mais preocupante é o custo a partir da saída do Brasil até o 

destino.     
 

No fim do mês passado, a CNI foi uma das 75 entidades que enviaram a Bolsonaro 
uma carta aberta contra o tabelamento do frete, que foi instaurada pelo atual governo 

após a paralisação dos caminhoneiros em maio e determina preços mínimos para o 
transporte rodoviário.  
 

Antes mesmo do início do próximo governo, a CNI se decepcionou com a decisão do 
presidente eleito de submeter o ministério da Indústria à pasta de Economia do 

superministro Paulo Guedes.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/tarifas-de-portos-sao-o-pior-problema-para-exportadores.shtml
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2ª Reunião do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas discute 
políticas para o setor 

03/12/2018 – Fonte: MDIC (30/11/2018) 
 

 
 
Representantes do governo, de entidades de microempresas, do Sebrae e políticos se 

reuniram nesta quarta em Brasília para discutir políticas para o setor; MPE são 
responsáveis por mais da metade dos empregos formais do país 
 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) realizou, nesta quarta-
feira, em Brasília, a 2ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das Micro e Pequenas 

Empresa. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Especial da Micro e Pequena 
Empresa (Sempe) reuniu representantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa das 
Micro e Pequenas Empresas, do Sebrae, além de empresários e microempreendedores. 

 
O ministro Marcos Jorge destacou na abertura do evento a importância do segmento 

para a economia brasileira. “O Brasil tem cerca de 15 milhões de empresas, que 
respondem por quase um terço do PIB do país e que, juntas, são responsáveis por 
54% dos empregos formais”, disse. 

 
Ele explicou as ações do MDIC para fomentar as micro e pequenas empresas (MPE), 

como a Semana Nacional do Crédito, série de eventos realizados no mês de novembro 
em todo o país. Trata-se de ação coordenada entre os maiores bancos com atuação 

no Brasil, o Sebrae, a CNI, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e parceiros locais 
para buscar novos valores de crédito para os pequenos empresários e, também, 
regularizar a situação de empréstimos em atraso e em impostos não quitados na data 

de vencimento. No ano passado, a Semana Nacional do Crédito realizou operações 
que somaram mais de R$ 8 bilhões. 

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3714-2-reuniao-do-forum-permanente-das-micro-e-pequenas-empresas-discute-politicas-para-o-setor
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3714-2-reuniao-do-forum-permanente-das-micro-e-pequenas-empresas-discute-politicas-para-o-setor


“Sabemos que um dos grandes gargalos das empresas de menor porte é o acesso a 
crédito. Por isso estamos atentos à necessidade de fortalecimento e ampliação do 
sistema de financiamento e acesso a crédito”, afirmou Marcos Jorge.  

 
Outra importante iniciativa citada pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços foi a regulamentação e a divulgação do Simples Exportação, com a publicação 
do regime aduaneiro simplificado de exportação para as micro e pequenas empresas 

optantes pelo Simples Nacional por meio de operadores logísticos autorizados. A 
medida busca aumentar a inserção das empresas de micro e pequeno porte no 
comércio internacional. 

 
Fórum Permanente 

Em março de 2017, foi realizada a 1ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das MPE 
sob a gestão do MDIC. Com isso, foi reaberto um espaço de interlocução que estava 
interrompido desde 2014. 

 
O grupo reúne representantes do governo federal, das instituições nacionais de apoio 

e representatividade das micro e pequenas empresas e dos fóruns regionais de todos 
os estados do Brasil para pensar e aprimorar as políticas públicas voltadas para o 
setor.  

De acordo com dados apresentados pelo secretário especial da Micro e Pequena 
Empresa, José Ricardo da Veiga, desde o primeiro encontro já foram realizadas mais 

de 60 reuniões, com mais de 3 mil participações presenciais e virtuais. 
 
“Isso facilitou a coleta de sugestões para aprimoramento da política pública da MPE 

junto a um número muito grande de entidades, além de as interações on-line 
conferirem ao Fórum modernidade e racionalização de custos. O MDIC e a Sempe têm 

trabalhado intensamente para oferecer as melhores condições para o desenvolvimento 
das micro e pequenas empresas no país”, disse. 
 

Além de Marcos Jorge e José Ricardo, participaram da reunião desta quarta o 
presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Micro e Pequenas Empresas, 

deputado federal e senador eleito Jorginho Mello e os deputados federais Otávio Leite, 
Carlos Melles; e o assessor especial do Sebrae, Carlos Baião. 

 

Livre comércio, facilitação de investimentos e meio ambiente são prioridades 

da indústria no G20 

03/12/2018 – Fonte: CNI (30/11/2018) 
 
Em carta entregue ao governo brasileiro para a Cúpula de Chefes de Estado do G20, 

CNI apresenta os temas prioritários no fortalecimento da economia e o 
desenvolvimento do setor produtivo brasileiro  

 

 
A adoção, em nível global, de regras para aumentar a transparência e reduzir a 

burocracia nos investimentos internacionais e o respeito às regras do sistema 
multilateral de comércio devem ser prioridade nos debates da Cúpula de Chefes de 
Estado do G20, que ocorre em Buenos Aires, entre 30 de novembro e 1º de dezembro. 

Em carta enviada ao governo brasileiro, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
apresentou as principais recomendações elaboradas no âmbito do fórum empresarial 

do G20, o B20, da qual participa desde o seu início, em 2010. 
 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/livre-comercio-facilitacao-de-investimentos-e-meio-ambiente-sao-prioridades-da-industria-no-g20/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/livre-comercio-facilitacao-de-investimentos-e-meio-ambiente-sao-prioridades-da-industria-no-g20/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


Para o setor produtivo brasileiro, dentre as recomendações elaboradas e que têm 
maior potencial para contribuir para o crescimento sustentado da economia do país 
estão o respeito às regras do sistema multilateral de comércio, a reforma da OMC, 

incentivo a novas fontes alternativas de financiamento para projetos de infraestrutura, 
como as Parcerias Público-Privadas (PPPs), criação de sistemas que possam se 

adequar e absorver as iniciativas da Indústria 4.0 e a promoção de um ambiente 
doméstico estável para o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, 

além de iniciativas que promovam inovação. 
 
A CNI também julga importante o debate de temas relacionados ao meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, como o incentivo à substituição de combustíveis fósseis 
e a necessidade de investimentos em infraestruturas adaptáveis à mudança climática. 

Para a entidade, a evolução da agenda de comércio internacional é fundamental para 
o Brasil, que tem nos países do G20 seus principais parceiros comerciais, tanto no 
comércio quanto no fluxo de investimentos.  

 
“Os membros do G20 têm como imperativo indicar o caminho para superar o momento 

de tensão pelo qual passa o comércio internacional. A existência de regras de comércio 
é o que garante previsibilidade para os negócios crescerem no mundo”, afirma o 
diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Coelho Fernandes. “O aumento 

das tensões comerciais enfraquece o sistema como um todo e afeta o crescimento de 
todas as economias envolvidas. Os líderes do G20 precisam se comprometer 

seriamente com as reformas e o fortalecimento da OMC”. 
 
COMÉRCIO, INVESTIMENTOS e MEIO AMBIENTE – As recomendações do B20 

foram construídas ao longo deste ano, a partir de reuniões que envolveram mais de 
1.700 líderes empresariais, de 740 empresas e de 260 organizações de empregadores. 

O documento, que servirá de insumo para as discussões durante a Cúpula da próxima 
semana reúne as principais propostas em três pilares: promoção do crescimento; 
igualdade de oportunidades e inclusão e ação climática e uso sustentável de recursos 

Outro tema urgente é o desenvolvimento de boas práticas e facilitação de 
investimentos, tema relevante para o Brasil em sua relação com países do G20. 

 
Para se ter ideia, em 2017, as empresas brasileiras tinha um estoque de investimentos 
de US$ 164 bilhões nos países do G20, que responde por 46% dos aportes nacionais 

no exterior. Na comparação com o ano anterior, houve crescimento de 14% e, no 
acumulado dos últimos 10 anos, a variação é positiva em 130%. Os países do grupo 

também são fonte estratégica de investimentos no Brasil. Em 2016 (dado mais 
recente), o estoque de investimentos chegou a US$ 398 bilhões, o que representou 
83% do total, uma alta de 31% frente ao ano anterior. 

 

Após um ano, reforma trabalhista livra juízes, e passivo das empresas sobe 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Com a queda do número de entrada de ações trabalhistas, os juízes têm dado mais 
tempo às audiências finais, e, momentaneamente, há uma alta de condenações, 
segundo advogados especializados. No Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o 

volume de processos entre janeiro e outubro deste ano é 32% menor que o do mesmo 
período de 2017. 
 

Com mais tempo para a fase de execução, o passivo acumulado de processos na 
Justiça tem sido reduzido no último ano, segundo Luiz Marcelo Góis, sócio do BMA. 
 

“Pelo lado das empresas, há alta dos valores que estavam provisionados. Quando os 

processos demoravam para ser resolvidos, a soma não era atualizada. Passaram a 
surgir esqueletos que fazem a soma dar saltos.” 

 
Alguns empregadores tentam dar celeridade aos processos para evitar que a decisão 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/12/apos-um-ano-reforma-trabalhista-livra-juizes-e-passivo-das-empresas-sobe.shtml


aconteça com um índice de correção desfavorável a eles, segundo Andrea Massei, 
sócia do Machado Meyer. Há uma discussão legal sobre qual deve ser a taxa para 
calcular os montantes —hoje, é a TR (taxa de referência), mas pode mudar. “A 

atualização pelo IPCA, por exemplo, pode mudar de forma bastante significativa os 
valores.” 

 
Com mais decisões dos juízes de primeiro grau, a segunda instância chegou a um 

gargalo, diz José Carlos Wahle, do Veirano. “Os tribunais estão sobrecarregados e a 
tendência é que fiquem ainda mais em dois anos.” 

 

Pela reforma tributária, abro mão do imposto único, diz futuro secretário de 

Guedes 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (01/12/2018) 
 
Nomeado secretário-geral da Previdência e da Receita Federal, o economista e ex-

deputado Marcos Cintra, 73, diz que está disposto a abrir mão da ideia defendida por 
anos, a do imposto único sobre movimentações financeiras, para buscar o consenso 

na reforma tributária. 
À Folha ele disse que cogita manter Jorge Rachid na chefia da Receita e considera 
Leonardo Rolim para a Secretaria de Previdência, mas os nomes ainda não estão 

fechados. 
 

Sobre a reforma da Previdência, o secretário vê convergência entre especialistas, o 
que está ajudando na formulação de uma nova proposta. O governo Jair Bolsonaro 
deverá apresentar nova ideia de reforma em 2019.  

 
Como o senhor reage às críticas de que a Receita está sendo rebaixada? 

A influência de uma pessoa ou de uma estrutura é função de sua eficiência, e não de 
sua colocação no organograma. 
 

A segunda observação é que isso não faz sentido à luz do que está sendo montado no 
Ministério da Economia. O ministro reunirá três ministérios abaixo dele e será o 

coordenador e formulador de toda a política. 
 
Haverá seis vice-ministros, digamos assim, os chamados secretários-gerais. O papel 

que o secretário da Fazenda, por exemplo, terá na estrutura é semelhante ao que o 
ministro da Fazenda tem antes dessa estrutura. Então, não é um rebaixamento efetivo, 

real. 
 
Já está pronto o texto da reforma da Previdência? 

Ainda não me inseri ativamente no debate, porque eu era apenas um membro do 
grupo de transição. Mas o que vejo é que existe uma convergência de ideias nas 

propostas que circularam. Todas debatem os mesmos temas: idade mínima, separação 
de Previdência e assistência, desvinculação do salário mínimo dos benefícios, 

capitalização imediata ou uma transição mais gradativa. A diferença está na dosimetria 
e na forma de composição dessas providências. 
 

Então, a busca pelo ponto de convergência e do que pode ser uma interseção de 
propostas já está bem viabilizado do ponto de vista teórico. 

 
Ainda não há texto final a ser apresentado, mas os irmãos Weintraub têm trabalhado 
numa proposta interessante e são especialistas na área. O próprio Leonardo [Rolim] 

teve envolvimento grande com a proposta do Paulo Tafner [cujo embaixador é Armínio 
Fraga], o Fabio Giambiagi e o Raul Velloso têm trabalhado muito nisso também. 

 
Acredito que com facilidade vamos chegar a um ponto de convergência. A proposta 
não terá a paternidade clara de ninguém, mas terá aderência grande aos pontos de 

vista mais importantes de todos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/pela-reforma-tributaria-abro-mao-do-imposto-unico-diz-futuro-secretario-de-guedes.shtml
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Evidentemente ainda não houve discussão em detalhes com o Paulo [Guedes], nem 
com o próprio presidente [Jair Bolsonaro]. O presidente tem emitido sinais de que não 
quer uma reforma previdenciária que gere grandes descontinuidades ou grandes 

tumultos, quer uma coisa menos acelerada e disruptiva. Então, o que vamos fazer é 
construir isso e apresentar para o debate. 

 
O sr. pensa em apresentar logo a proposta ou deixar para apresentá-la para 

o novo Congresso? 
Acho que iniciar agora os debates em cima dos princípios básicos e fundamentais seria 
prematuro. É muito calor e pouca luz. Muita polêmica e poucos resultados. 

Então eu preferiria termos um texto básico, que seria apresentado e discutido e depois 
os ajustes feitos a partir desse debate público e com participação do Congresso. O 

Congresso é fundamental. 
 
A proposta de Temer foi muito útil na conscientização da urgência do tema. Os 

principais pontos de qualquer reforma são conhecidos de todos. A questão é o ritmo, 
a velocidade, a composição e a intensidade. A ideia é fazer um projeto dessa 

administração, aproveitando tudo de todas as propostas que possam contribuir. 
 
A reforma da Previdência entra antes ou depois da tributária? 

Provavelmente concomitantemente. O debate que eu quero submeter ao presidente e 
ao ministro é se é conveniente que isso ocorra, se não haveria uma dispersão de 

discussões. Mas eu acho que o ímpeto reformista da sociedade hoje justificaria 
trabalharmos em várias frentes. 
 

Estamos falando intensamente em privatização, redução de gastos... o ministro está 
falando agora na desindexação do Orçamento. Acho que a sociedade está preparada 

para discutir uma ampla gama de reformas porque o Brasil não pode mais esperar. 
 
O sr. abriu mão do imposto único sobre transações financeiras? 

A ideia do imposto único já foi assimilada por todos. A proposta de Bernard Appy, por 
exemplo, fala em juntar tributos estaduais, municipais e federais em um imposto 

único. Então, a ideia de agregar o maior número possível de tributos sobre uma base 
única é uma tese vencedora. 
 

A discussão que gerou e pode gerar antagonismos é sobre qual a base tributável do 
imposto único. Se sobre a movimentação financeira, se será um IVA, um IVA dual, 

"sales tax", como nos EUA, ou "cash flow tax", como sendo discutido mundialmente 
[referindo-se à possível incidência dos tributos sobre o valor adicionado da produção 
(IVA), sobre consumo ou sobre entradas e saídas do caixa das empresas]. 

 
Minha posição, que é antiga, é sobre as movimentações financeiras. Evidentemente 

não estou mais na academia. A obrigação de um acadêmico é provocar discussão e 
polêmica para que a ciência avance. Agora, com o chapéu público, é o que é possível, 

o que a sociedade deseja, o que já amadureceu para aceitar. 
 
Então, nessas condições, estou absolutamente preparado para abrir mão das minhas 

teses pessoais e acadêmicas. 
 

Governo quer mudar auxílio assistencial 

03/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (01/12/2018) 
 

Pessoas com deficiência e de baixa renda que hoje recebem um salário mínimo como 
auxílio assistencial do governo poderão buscar emprego com carteira assinada sem 

medo de perder o benefício.  
 
Essa é a proposta encaminhada ontem pelo governo ao Congresso Nacional. Se 

aprovada pelos parlamentares, a medida pode contribuir para preencher vagas no 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-quer-mudar-auxilio-assistencial/


mercado destinadas a cotas e que hoje ficam vazias, ao mesmo tempo que deve gerar 
economia de recursos aos cofres públicos.  
 

O projeto de lei enviado pelo presidente Michel Temer cria o chamado auxílio-inclusão, 
que será pago a beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que 

conseguirem trabalho com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 1.908).  
 

Nesse caso, o indivíduo deixaria de receber o BPC, que equivale a um salário mínimo 
(R$ 954), e passaria a receber o novo auxílio, que equivale a 50% do BPC (R$ 477).  
 

O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, afirma que a ideia central da 
proposta é estimular as pessoas que recebem o BPC a buscarem trabalho formal: “Hoje 

o Brasil tem 100 mil vagas para PCDs (pessoa com deficiência) não preenchidas no 
mercado. Isso indica um potencial grande de essas vagas poderem ser ocupadas 
eventualmente. É uma ferramenta de estímulo.”  

 
Segundo Beltrame, parte dessas vagas hoje não é preenchida porque os candidatos, 

beneficiários do BPC, têm medo de trocar um auxílio tido como certo por uma vaga de 
emprego cuja manutenção é sujeita a uma série de fatores. Além disso, há situações 
de ilegalidade em que o beneficiário do BPC opta pelo emprego informal, sem carteira 

assinada, para escapar da fiscalização e acumular o salário com o auxílio de um salário 
mínimo.  

 
“A ideia do projeto é que a formalização do emprego não seja um risco como é hoje”, 
explica o ministro. Quando algum beneficiário do BPC consegue um trabalho com 

carteira, o pagamento é suspenso pelas regras atuais.  
 

O BPC é pago atualmente a 4,6 milhões de brasileiros, sendo que 2,6 milhões são 
pessoas com deficiência – público-alvo da medida. Segundo o ministro, apenas 5 mil 
estão com o benefício suspenso porque conseguiram trabalho com carteira.  

 
O MDS calcula que a medida pode, no curto prazo, elevar os gastos, porque os 5 mil 

que estão com o benefício suspenso poderão pedir o auxílio-inclusão. A despesa seria 
de R$ 28,6 milhões ao ano.  
 

Entenda como são calculadas a 1ª e a 2ª parcelas do 13º salário 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (01/12/2018) 

 
Cerca de R$ 211,2 bilhões devem ser injetados na economia brasileira com o 
pagamento  
 

As empresas têm até esta sexta-feira (30) para pagar aos seus funcionários a primeira 
parcela do décimo terceiro. Em dezembro é a vez da segunda parcela cair na conta –

o prazo termina dia 20. 
 
Até o final deste ano, cerca de R$ 211,2 bilhões devem ser injetados na 

economia brasileira a título de 13º salário, segundo levantamento feito pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Os valores 

devem ser pagos a 84,5 milhões de brasileiros, que, em média, receberão R$ 2.320 de 
gratificação. 

 
Na primeira parcela não há nenhum tipo de desconto, portanto, o trabalhador irá 
receber exatamente 50% do seu salário atual –se o trabalhador está na empresa 

desde janeiro de 2018. Já sobre a segunda parcela haverá os descontos do INSS e do 
Imposto de Renda. 

 
Para calcular o valor da última parcela, o trabalhador deve, primeiro, encontrar a parte 
devida à Previdência Social. O desconto do INSS varia de 8% a 11% sobre o salário, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/entenda-como-sao-calculadas-a-1a-e-a-2a-parcelas-do-13o-salario.shtml


até o máximo de R$ 1.129,16, de acordo com a faixa salarial. A tabela com as alíquotas 
pode ser encontrada no site da Previdência Social. 
 

Ao fazer o desconto do INSS, o trabalhador encontrará o valor a ser usado como base 
de cálculo para o Imposto de Renda. As alíquotas do IR, disponíveis no site da Receita 

Federal –junto do valor da parcela a deduzir–, variam de 7,5% a 27,5%, dependendo 
da faixa salarial do trabalhador. Neste ano, quem ganha até R$ 1.903,98 está isento. 

 
Com a alíquota do IR em mãos, o trabalhador deve aplicá-la na base de cálculo para 
o Imposto de Renda encontrada anteriormente e, na sequência, descontar do valor 

encontrado a parcela a deduzir. 
 

Finalmente, para chegar ao montante da 2ª parcela do 13º, basta descontar do salário 
bruto a primeira parcela recebida do 13º, o INSS e o IR encontrados. Para quem tem 
dependentes, existe um passo adicional: da base de cálculo para o IR, subtraia R$ 

189,59 por dependente. 
 

13º PROPORCIONAL 
Quem foi contratado ao longo do ano, também terá direito à gratificação, mas ela será 
proporcional ao período trabalhado. Para chegar ao valor da primeira parcela, o 

trabalhador deve dividir seu salário bruto por 12 e, depois, multiplicar o resultado 
encontrado pelo número de meses em que trabalhou até outubro. 

 
A primeira parcela será equivalente a metade do valor encontrado, sem descontos. 
 

Para encontrar a segunda parcela, será preciso fazer uma conta semelhante. Após 
dividir o salário por 12, multiplique o resultado por dez: pois considera-se de março a 

dezembro. Do valor encontrado, subtraia a 1ª parcela e chegará ao valor da 2ª 
parcela, que terá, ainda, os descontos do INSS e do IR. 
 

 
Exemplo 

Considerando um funcionário que começou a trabalhar em março e tem um salário de 
R$ 1.000. 

 Divida o salário por 12: R$ 1.000 ÷ 12 = R$ 83 

 Multiplique o resultado por 8*: R$ 83 x 8 = R$ 667 
 Divida o último valor por 2 e encontrará a 1ª parcela do 13º: R$ 667 ÷ 2 = R$ 

333 

(*de março a outubro são oito meses. Nesse caso, é preciso que ele trabalhado por, no mínimo, 15 dias no mês da contratação. Se 

trabalhou menos do que isso, o mês de março não entra na conta) 

 
IDOSOS 

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) receberam a segunda parcela do 13º a partir na segunda-feira (26). 

O depósito do abono de Natal segue o calendário de pagamento dos benefícios e vai 
até o dia 7 de dezembro. 
 

A primeira parte foi paga entre o fim do mês de agosto e o início de setembro. 
Na primeira parcela, quem já era aposentado ou pensionista em janeiro deste ano 

recebeu exatamente metade do valor de seu benefício. 
 
Portanto, o valor final do pagamento feito a partir deste mês será o benefício menos 

o Imposto de Renda, se houver, e o que já foi pago pelo INSS na primeira parcela. 
 

 
 
 

 
 

http://www.previdencia.gov.br/tabela-de-contribuio-mensal/
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont2012a2015.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont2012a2015.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1864060-aposentados-com-65-anos-ou-mais-tem-isencao-no-imposto-de-renda.shtml


13º ajuda brasileiro a renegociar as dívidas 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Planejadores financeiros recomendam que contas essenciais sejam pagas 
antes de débitos antigos  

 
Com o dinheiro do 13º salário, cuja primeira parcela foi paga a cerca de 84 milhões 

de trabalhadores na sexta-feira (30), brasileiros têm na conta a possibilidade de 
negociar dívidas que ficaram atrasadas. 
 

É também nesse período que bancos, lojas e empresas de água, luz e telefone 
reforçam a abordagem a devedores com ofertas de descontos, para tentar conseguir 

recuperar o dinheiro perdido.  
 
As promessas são de redução de até 95% no valor das dívidas, ainda que cortes desse 

tipo costumem ser destinados apenas a quem tem débitos antigos, vencidos há pelo 
menos um ano. 

 
Na renegociação, bancos tendem a reduzir parte dos juros cobrados ou então a multa 
por atraso e parcelar o restante com prazos mais longos, para que a prestação da 

dívida caiba no orçamento do consumidor. 
 

Raiza Pereira da Silva, 24, foi ao feirão da Serasa (birô de crédito) na semana passada 
negociar uma dívida de 2014. Ela havia emprestado o cartão de crédito a um amigo, 

que não pagou as prestações da compra. 
 

  
Raiza Pereira da Silva, 24, que foi ao feirão da Serasa (birô de crédito) para negociar 
uma dívida de 2014 - Robson Ventura / Folhapress  

 
Sem dinheiro para cobrir a despesa que não estava prevista, acabou incluída no 
cadastro de devedores. 

 
“Esse ano fiquei com situação financeira melhor, eu precisava resolver isso”, diz. A 

dívida de cerca de R$ 1.500 foi reduzida para R$ 230, e o valor será pago em duas 
parcelas. “Baixou bastante o valor dos juros”, afirma. 
 

“Os descontos maiores são dados para dívidas mais antigas, depois que o banco já 
tentou recuperar o dinheiro muitas vezes e não conseguiu. Mas nessa época do ano, 

é mais barato”, diz Dilson Moura de Sá, presidente da Acordo Certo, empresa de 
cobrança pela internet. 

 
Para saber se o desconto é realmente grande, o consumidor precisa saber o valor 
original da dívida, o quanto já foi cobrado de juros e o valor que o banco está 

oferecendo. E, a partir desse ponto, negociar. 
 

Para Karoline Roma, planejadora financeira certificada pela Planejar, um inadimplente 
nunca deve aceitar a primeira oferta, porque sempre há espaço para descontos ainda 
maiores com negociação. 

 
“Quando mais fácil, maiores são os juros. Com aplicativos é mais automático, mas 

quando o devedor faz uma segunda conversa com o gerente, ele tem uma nova alçada 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/13o-ajuda-brasileiro-a-renegociar-as-dividas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/endividado-brasileiro-usara-13o-para-poupar-e-comprar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/familias-brasileiras-vivem-crise-em-looping.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/mutirao-facilita-quitacoes-de-dividas-em-atraso.shtml


de negociação de desconto”, afirma. Para ela, a conversa deve seguir para que o 
consumidor consiga reduções na dívida. 
 

Com a maior concorrência de novas empresas de cobrança, é possível ainda pesquisar 
se as condições são as mesmas em todos os lugares e no próprio banco, que oferece 

plataformas de negociação online.  
 

“Quanto mais o cliente insiste, mais desconto a gente consegue oferecer. E temos 
instrumentos para medir o quão interessado ele está em negociar”, diz Sá, da Acordo 
Certo. 

 
Uma das ferramentas adotadas é medir quantas vezes o cliente que ouviu uma 

primeira proposta de renegociação, mas não fechou acordo, volta ao site da empresa; 
é o que o executivo define como “namorar a dívida”. 
 

Há, porém, um segundo ponto que precisa ser considerado, além do desconto: a real 
capacidade do consumidor de honrar o pagamento após fechar o acordo. 

 
Por isso, Roma sugere que o consumidor que está inadimplente primeiro desconsidere 
as dívidas atrasadas, que ela chama de dívidas de estoque, e se concentre apenas nos 

gastos do dia a dia. 
 

Depois de olhar a renda a atual e descontar despesas do mês —como moradia, luz, 
telefone e alimentação—, é possível saber se sobra algum dinheiro para negociar as 
dívidas que estão em estoque. 

 
Se os gastos ainda estão maiores que o salário do mês, é preciso cortá-los, para não 

elevar o endividamento. 
 
Nesse cenário, o 13º salário não deve ser usado para quitar dívidas atrasadas, mas 

para garantir que as contas essenciais ficarão em dia e prever despesas de começo de 
ano. 

 
“A pessoa fica incomodada porque tem uma dívida, aí paga e resolve o estoque, mas 
não prevê que precisará pagar IPVA, IPTU e não tem dinheiro”, diz a planejadora 

financeira. 
 

Passada a prioridade de garantir as contas essenciais em dia, são duas as formas de 
lidar com os atrasados. 
 

Uma opção é negociar os débitos com juros mais caros, como cartão de crédito e 
cheque especial. A outra, para quem tem várias dívidas pequenas com várias lojas e 

bancos, é liquidar essas despesas e ficar com apenas uma dívida mais cara, para 
negociá-la no futuro.  

 
Roma considera que essa estratégia ajuda a diminuir a sensação de que o problema 
nunca será resolvido. 

 
“Psicologicamente, se eu consigo resolver as dívidas pequenas, já ajuda. Quando o 

consumidor está com muitas dívidas, vai ter que fazer um bem bolado, não vai 
conseguir resolver tudo de uma vez”, afirma a planejadora financeira. 
 

Joyce Carla, gerente do Serasa Consumidor, diz ainda que sob hipótese alguma o 
consumidor deve aceitar uma parcela maior que 30% do salário mensal ao renegociar 

dívidas. Do contrário, o risco de voltar à situação de inadimplência aumenta muito. 
 
Segundo o SPC Brasil, 80% das pessoas que tiveram o nome incluído no cadastro de 

devedores em outubro, dado mais recente, já tinham tido o nome negativado no último 
ano. 



A estimativa de devedores com o nome sujo muda conforme o birô de crédito, mas 
supera os 60 milhões em todos os levantamentos, número que está relativamente 
estável há anos. 

 
Para Joyce Carla, a dificuldade de reduzir o número de negativados reflete o atual 

cenário econômico. O desemprego começa a cair e a renda dá sinais de recuperação, 
mas depois de anos de recessão a população ainda precisa de um tempo para 

reorganizar as contas e ter sobra de dinheiro para pagar dívidas. 
 
“Eu não afirmaria que nesse final do ano estamos tirando pessoas [da inadimplência] 

do dia para noite, mas nossa carteira vem melhorando. Depois que a pessoa renegocia, 
o retorno à inadimplência chegou a ser de 25%. Hoje é inferior a 19%”, diz Simão 

Kovalski, diretor de reestruturação de ativos do Banco do Brasil. 
 
“É um dos indicadores que mostra que esse movimento vem melhorando, mas é 

demorado porque mexe na cultura das pessoas”, afirma. 
 

 
 

Como pagar dívidas e tirar  o nome da lista de devedores 
Passo 1 

Qual é o tamanho da dívida? 
Some todas as contas em atraso para saber o tamanho da dívida 

Procure na nota fiscal ou na fatura do cartão de crédito o valor inicial da dívida, 
antes da cobrança de juros por atraso 
Esse valor é importante para saber se o banco está dando desconto na negociação 

Se não souber o valor atual de cada dívida, procure nas empresas ou nos balcões de 
avaliação de crédito (como SPC, Serasa e Boa Vista) 

 
Passo 2 
Qual é o valor disponível para pagar essa dívida? 

Faça a conta de quanto recebe por mês e diminua as despesas com as contas da 
casa e alimentação 

Exemplo 
R$ 1.000 (salário) 
R$ 150 (luz, água, telefone, gás) 

R$ 400 (alimentação) 
R$ 200 (transporte) 

R$ 100 (cartão de crédito) 
Sobram por mês R$ 150 
Quando for negociar, não se comprometa a pagar uma parcela maior que o valor de 

sobra do orçamento 
Não some ainda dívidas atrasadas 

Se os gastos do mês forem maiores que o salário, corte despesas antes de negociar 
dívidas 
 

Passo 3 
O que pagar primeiro? 

Contas do dia a dia, como aluguel, luz e água, se elas estiverem atrasadas. Nas contas 
de consumo, também é possível obter descontos  

Especialistas sugerem três formas de negociar dívidas: 
1. Em bloco 
Se a dívida é com o banco, no cartão de crédito e no cheque especial, por exemplo, 

negocie uma linha de crédito com juros mais baratos. E peça desconto no valor da 
dívida que será parcelada em uma única prestação 

2. Mais caras primeiro 
Quem tem dívidas no cartão de crédito ou no cheque especial, com juros muito caros, 
pode tentar quitá-las antes de pagar outras, já que essas crescem mais rapidamente 

3. Menos é mais 



Se o valor disponível para pagar dívidas não cobre toda a dívida do cartão, mas é 
suficiente para liquidar completamente outras contas (ex: carnê da loja, contas do 
mês ou aquele empréstimo de um amigo), pague essas contas e fique com apenas 

uma dívida em aberto para negociar com o banco 
 

Atenção! 
Não pegue um novo empréstimo para pagar dívidas atrasadas sem negociar com o 

banco. A dívida vai ficar mais cara do que preciso porque você vai pagar muitos juros. 
 
Passo 4 

Esse desconto é bom? 
Quanto maior o atraso da dívida, maior é o desconto que bancos e empresas de 

cobrança oferecem. Sabendo o valor inicial da dívida, é possível saber se o desconto 
do banco é de verdade 
 

Não aceite a primeira proposta: os bancos têm margem para negociar 
Uma estratégia é “namorar a dívida”: ver uma proposta, não fechar acordo, e voltar 

para saber se o banco já baixou o valor do débito. Quando o devedor volta para o site 
em busca de uma proposta melhor, mostra interesse em pagar o que deve e bancos 
tendem a dar desconto 

 
Passo 5 

Onde negociar 
Serasa 
Boa Vista Serviços 

Acordo Certo 
Blu365 | Kitado 

Quero Quitar  
Santander 
Itaú 

Bradesco 
Banco do Brasil 

Caixa 
  
Passo 6 

Não ofereça todo o valor do 13º para pagar a dívida 
Se você tiver R$ 1.000, use apenas R$ 700 e negocie com base nesse valor 

A sobra pode ir para uma reserva de emergência ou para pagar dívidas com outras 
empresas 
 

Passo 7 
Pague a prestação acordada 

Lembre-se, a primeira negociação é a mais fácil 
Se um devedor deixa de pagar o que deve uma segunda vez, o banco fica menos 

disposto a negociar, porque não acredita que ele quer limpar o nome 
 
Passo 8 

Nome limpo 
Depois de pagar a primeira prestação da dívida, a empresa tem até 5 dias úteis para 

limpar o nome do devedor 
Se houver atraso nessa negociação, a pessoa volta para o cadastro de maus pagadores 
 

Endividado, brasileiro usará 13º para poupar e comprar 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Pesquisa do SPC diz que maioria não planeja usar dinheiro para quitar dívidas  
As dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos não parecem tirar o sono dos 

brasileiros que estão com nome sujo na praça. Em vez de usar o 13º salário para 

https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/feirao/
https://www.consumidorpositivo.com.br/limpar-meu-nome/
https://acordocerto.com.br/
https://www.kitado.com.br/
https://www.queroquitar.com.br/
https://www.santander.com.br/renegociacao-de-divida
https://www.itau.com.br/renegociacao/
https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/renegociacao-de-dividas/index.shtm
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/solucao-de-dividas#/
https://www.negociardividas.caixa.gov.br/sineb/ValidaClienteServlet
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/endividado-brasileiro-usara-13o-para-poupar-e-comprar.shtml


diminuir o endividamento, a maioria pretende pegar o dinheiro para poupar, investir 
ou comprar presentes de Natal. 
 

A conclusão está em estudo do birô de crédito SPC Brasil, que mostra que 27% 
pretendem usar o recurso extra para economizar ou investir. Já 23% querem fazer 

compras de Natal, enquanto 17% pretendem pagar dívidas atrasadas. 
 

É basicamente o contrário do que prega o corolário de finanças pessoais. A 
recomendação é sempre priorizar o pagamento de dívidas, equilibrar o orçamento, 
começar a poupar e, se sobrar alguma coisa, consumir. 

 
Dados da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil indicam 

que, em outubro, havia 62,9 milhões de inadimplentes no país. O valor médio da soma 
de todas as pendências é de R$ 2.615,98 —mas 14% não sabem quanto devem. 
 

Para Flávio Borges, superintendente de finanças do SPC Brasil, o resultado da pesquisa 
é preocupante. “A gente esperava que as pessoas priorizassem o pagamento de 

dívidas. Mas elas vão comprar presente, independentemente da situação financeira”, 
diz. 
 

Ele avalia que alguns fatores podem explicar a decisão equivocada. “Tem muita gente 
que já deve há muito tempo, e isso vai mudando um pouco a percepção das pessoas 

sobre o que é estar endividado e o que é estar com nome sujo”. 
 
É como se o consumidor se acomodasse nessa situação ruim, em que não tem acesso 

a crédito, o que é perigoso. 
 

A expectativa de melhora na economia também pode ter colaborado para a decisão 
de não priorizar o pagamento de contas, afirma Borges. “Há um otimismo no mercado 
com o novo governo, que se reflete nos hábitos de compra dos consumidores. Eles 

tendem a contrair mais dívidas por confiar no futuro.” 
 

De maneira geral, a recomendação para quem está no vermelho é pegar usar o 13º 
salário para quitar as dívidas, priorizando as que têm os juros maiores e que podem 
comprometer mais o orçamento em caso de não pagamento. 

 
Depois de quitadas as dívidas e se sobrar dinheiro, é importante economizar. O 

objetivo é formar uma reserva de emergência que dê para pagar ao menos seis meses 
das principais contas do consumidor. 
 

Desta forma, em caso de desemprego, ele tem recursos que garantem um fôlego 
financeiro até que possa se reposicionar no mercado de trabalho —e sem a 

necessidade de aceitar a primeira proposta que aparecer no caminho. 
 

Por fim, o que sobrar pode ser investido para formar patrimônio ou para o consumidor 
realizar sonhos de consumo, indica o especialista. 
 

Consumidor está otimista com futuro, mas evita gastos altos 
Uma pesquisa da Kantar TNS mostra que 60% da população se diz otimista em relação 

ao futuro, mas também está cauteloso. 
 
O número de pessoas propensas a fazer um financiamento subiu de 26% para 43%. 

Porém, para 57% dos entrevistados, comprar imóvel ou carro em longas prestações 
está fora dos planos. 

 
Para Valkiria Garré, presidente da Kantar TNS Brasil, esse otimismo não terá reflexo 
direto nas compras de fim deste ano —para 42%, a economia só começará a melhorar 

significativamente a partir do segundo semestre de 2019. 
 



“Se em novembro do ano que vem nada tiver acontecido, a lua de mel [com o novo 
governo] vai ter acabado. O governo precisa mostrar que a equipe econômica está 
indo na direção correta”, afirma. 

 
Como e onde investir o 13º salário 
 

1 Não tem uma reserva para emergências? 
Use o 13º para começar; sua meta é poupar de 6 a 12 meses do custo de vida 
Aplique em investimentos que possam ser sacados a qualquer momento 

Onde colocar o dinheiro em investimentos pós-fixados 
 Tesouro Selic 

 CDBs 
 fundos conservadores (desde que a taxa de administração seja menor que 1% 

ao ano) 
2 Já possui reserva? Diversifique os investimentos 
Para metas de médio e longo prazo, como a aposentadoria, invista em títulos atrelados 

à inflação 
Exemplo Tesouro IPCA+, que rende a inflação mais uma taxa de juros ou CDBs que 

contam com o mesmo sistema de remuneração 
Para conservadores 

 Tesouro IPCA 

 Investimentos prefixados, cujo rendimento é conhecido no momento da 
aplicação 

Para quem quer arriscar 
 Ações 
 Fundos multimercados 

3 Quer aumentar o aporte no plano de previdência privada?  
É uma boa ideia, se: 

 O seu plano é corporativo e a empresa faz aporte equivalente ao seu 
investimento 

 Você quer aumentar o montante aplicado em um PGBL para alcançar o teto de 

desconto de 12% da renda anual tributável  
 Plano é indicado para quem faz a declaração de Imposto de Renda pelo modelo 

completo 
4 Já tem tudo isso? 

 Pense em outros tipos de investimento, como cursos e treinamentos, que 

possam aumentar a renda futura 
 Viajar também pode entrar na lista, desde que com um planejamento financeiro 

bem traçado 
 

Após sete meses, conta de luz ficará sem tarifa extra 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (30/11/2018) 
 

Com bandeira, não haverá cobrança adicional devido a dificuldades na 
produção de energia  
 

O consumidor de energia elétrica terá mais um alívio no bolso em dezembro. Depois 

de a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) adotar uma sobretaxa mais barata 
na conta em novembro, neste mês ela será zerada. 

 
O órgão regulador de energia anunciou nesta sexta-feira (30) a volta da bandeira 

verde, que havia vigorado pela última vez em abril. 
 
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para que a Aneel possa compensar o custo 

maior da energia durante os períodos de estiagem, quando há necessidade de ativar 
usinas termelétricas, de custo mais elevado. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/conta-de-luz-tera-bandeira-tarifaria-verde-em-dezembro-diz-aneel.shtml


Conforme a agência reguladora, apesar de os reservatórios ainda apresentarem níveis 
reduzidos, a expectativa é que a estação chuvosa continue promovendo elevação do 
nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas. 

 
Em maio, com o fim das chuvas, entrou em vigor a bandeira amarela, que adiciona à 

conta de luz R$ 1 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos. Nos cinco meses 
seguintes, o consumidor foi punido com a sobretaxa máxima, a da bandeira vermelha 

nível 2, que acresce R$ 5 a cada 100 kWh na tarifa. 
 
O alívio começou em novembro, com a volta da bandeira amarela. Com o 

barateamento da energia elétrica, somado à redução nos preços dos combustíveis, 
analistas não descartam a possibilidade de o país ter registrado deflação em 

novembro, no índice oficial (IPCA). 
 

Com casa em ordem, investimento volta 

03/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (01/12/2018) 
 

O investimento baixo é o que tem freado a recuperação da economia, na avaliação do 
ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartsman. Apesar de imaginar que 2019 
será um ano melhor, ele diz que a volta do investimento depende de uma sinalização 

mais clara de que o governo de Jair Bolsonaro vai conseguir aprovar as reformas que 
o País precisa. A seguir, trechos da entrevista.  

 
O crescimento de 0,8% no trimestre é um indício de que a recuperação ainda 
segue lenta?  

Crescer 0,8%, em si, não é tão ruim. O que acontece é que quando se olha para o 
conjunto da obra, aí que se fica realmente desapontado. Desde o fim da recessão, em 

2016, o PIB cresceu em torno de 3%. Quando se olha para as outras recessões, é 
pouco. Era para estar 7% ou 8% acima do pior da recessão, não a metade disso.  
Qual a expectativa para o ano?  

 
Crescer perto de 1,3%. Quando me perguntaram, há um ano, como seria 2018, eu 

imaginava que seria bem melhor. Só que muita coisa aconteceu e as expectativas 
foram revertidas.  
 

O que ainda está emperrando?  
Há uma fraqueza no investimento. Pode ser que, passadas as eleições, as incertezas 

diminuam. Em alguma medida, o empresariado se sente mais seguro para investir 
agora, mas não é uma carta branca. O País tem grandes desafios a superar. O 
investimento cresceu no terceiro trimestre, mas impulsionado por uma movimentação 

pontual da Petrobrás.  
 

A resolução das reformas vai definir o crescimento em 2019?  
Tem uma agenda grande. Resultados fiscais, que embora tenham melhorado um 

pouco, ainda são ruins. Tem uma tendência de crescimento da dívida pública, que não 
se resolve só por decretar um teto de gastos. Precisa de uma reforma da Previdência, 
de uma desvinculação de uma série de despesas. Se o governo conseguir entregar 

isso, tira muito da incerteza que tem sobre o endividamento explosivo do País e ele 
consegue crescer mais rápido.  

 
Arrumar as contas públicas destravaria os investimentos?  
Com a casa em ordem, do ponto de vista fiscal, o investimento volta. As duas coisas 

estão intimamente ligadas.  
 

Vamos falar a verdade: quem está disposto a fazer um programa de investimentos 
para daqui a cinco anos sem saber o que vai acontecer com o País e olhando para a 
escalada do endividamento do governo?  

 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-casa-em-ordem-investimento-volta/


Por onde começar?  
A verdade é que o País tem esses problemas há muito tempo e que só começaram a 
ser resolvidos há relativamente pouco tempo. O teto de gastos, da forma que existe 

hoje, é sustentável por mais dois anos, talvez. A partir disso, se começa a entrar em 
questões de como a máquina pública vai funcionar.  

 
O governo eleito tem espaço para fazer essas reformas?  

Tenho dúvida se a sociedade deu a este governo um mandato para fazer um ajuste 
fiscal no País. A eleição não foi sobre temas econômicos. Isso não quer dizer que o 
governo não deva tentar fazer reformas, mas é preciso lembrar que não é uma decisão 

monocrática, tem de passar pelo Congresso.  
 

O consumo das famílias, aparentemente, saiu de uma letargia e cresceu 0,6% 
no terceiro trimestre. Isso é sustentável?  
No ritmo atual, não tem nada que torne o consumo insustentável. Ele não vem 

crescendo muito rápido, mas outros indicadores mostram que o consumo está 
bastante ancorado na expansão da massa salarial. Como tem uma baita capacidade 

ociosa na economia, tem espaço para crescer.  
 
O ano que vem deve ser de crescimento mais expressivo?  

Acredito que a economia deve crescer um pouco mais, entre 2% e 2,5%. Mas esse 
ritmo é modesto, perto do tombo que o País levou. A impressão é que o Brasil cresce 

muito menos do que poderia. A economia não deslancha, porque as pessoas ainda 
estão, com razão, com medo do futuro.  
 

Desaceleração no PIB mundial deve limitar avanço do Brasil 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (01/12/2018) 

 
Guerra comercial e problemas fiscais na Europa minam dinamismo global em 
momento de otimismo  
 

A recente perda de fôlego da economia mundial representa um risco à recuperação da 
confiança de empresários e consumidores brasileiros, que foi impulsionada pelo fim da 

incerteza eleitoral. 
 
A dúvida é se uma dinâmica doméstica de retomada pode se sustentar em meio à 

desaceleração que começa a ocorrer em grande parte das nações avançadas e 
emergentes. 

 
Indicadores que medem o otimismo sobre a economia brasileira têm dado sinais de 
melhora depois de um longo período de desempenho fraco. 

 
O índice de confiança do consumidor calculado pela Fundação Getulio Vargas subiu 7,1 

pontos em novembro, para 93,2, maior patamar desde julho de 2014. Com uma base 
de comparação fraca, a alta de 11,1 pontos acumulada nos dois últimos meses é a 
mais intensa registrada em um bimestre desde o início da série histórica, em setembro 

de 2005. 
 

No comércio, o otimismo também registrou forte avanço em novembro, com aumento 
de 6,9 pontos do índice de confiança, para 99,4. Na indústria, a recuperação foi mais 

tímida —o indicador passou de 94,1 para 94,3 pontos—, mas foi a primeira alta desde 
maio. 
 

A mensuração da percepção de consumidores e investidores sobre a conjuntura 
econômica atual e de suas expectativas em relação ao futuro é um dado importante 

porque normalmente antecipa o rumo da atividade econômica. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/desaceleracao-no-pib-mundial-deve-limitar-avanco-do-brasil.shtml


Quando há otimismo, a tendência é que as famílias se disponham a ampliar o consumo, 
e os empresários, a investir, impulsionando o crescimento. Mas, para que isso ocorra, 
as expectativas que sustentam a confiança têm de se transformar em fatos concretos. 

No Brasil, o otimismo recente é alimentado pela aposta de que o novo governo adotará 
medidas capazes de reduzir o desemprego, incentivar os investimentos e reequilibrar 

as contas públicas. 
 

"[Jair] Bolsonaro vai herdar uma economia em ritmo de recuperação com muita 
capacidade ociosa. Desde que haja progresso na reforma da Previdência e em outras 
que sejam pró-crescimento, a economia deve acelerar", diz Robert Wood, economista-

chefe da consultoria Economist Intelligence Unit para a América Latina. 
 

Segundo Wood, no entanto, a desaceleração da economia global deverá limitar o 
crescimento brasileiro no próximo ano a uma taxa de 2% a 2,5%. 
 

A combinação entre os efeitos da guerra comercial de Donald Trump, problemas fiscais 
em países europeus e tensões geopolíticas tem contribuído para a perda de dinamismo 

da atividade mundial. 
 
Embora os números de crescimento ainda sejam, de forma geral, bons, a 

desaceleração tem sido mais rápida que o previsto. Depois de elevar, em abril, suas 
projeções para o crescimento global, tanto em 2018 quanto em 2019, de 3,7% para 

3,9%, o FMI (Fundo Monetário Internacional) fez o reajuste contrário em outubro. 
 
Números dos fluxos comerciais entre países também revelam forte perda de fôlego. 

"Analistas subestimaram o tamanho do choque negativo da guerra comercial. Os 
efeitos têm sido bem mais pronunciados que o esperado", diz Estevão Scripilliti, 

economista do Bradesco. 
 
A tendência, segundo ele, é que as projeções continuem a ser revisadas para baixo, 

mas a intensidade da desaceleração ainda é incerta. 
 

Atualmente, os EUA são o principal motor da atividade mundial. A economia americana 
é a única, entre as grandes avançadas, que deverá ainda registrar aceleração em 
2018. 

 
Embora a expansão da China permaneça vistosa para padrões latino-americanos, os 

efeitos das medidas protecionistas adotadas pelos EUA já começam a afetar o país 
asiático. A indústria chinesa dá sinais de desgaste há três meses. 
 

Na União Europa, a aprovação de um Orçamento expansionista pela Itália reacendeu 
tensões no bloco, que lida ainda com o "brexit. 

 
Se por um lado o crescimento americano contribuiu para o prolongamento do 

dinamismo global, por outro gerou efeitos colaterais negativos em nações emergentes 
com desequilíbrios em suas contas externas, como Argentina, Turquia e Paquistão. 
 

A alta dos juros nos EUA para evitar um aquecimento excessivo e inflacionário tornou 
os investimentos em renda fixa no país mais rentáveis, atraindo recursos aplicados 

em países em desenvolvimento. 
 
Até agora, os efeitos do contexto externo mais adverso sobre o Brasil foram 

moderados. 
 

"O país se beneficiou com o aumento da exportação agrícola para a China", diz Wood. 
Mas o país sentiu o impacto negativo da crise na Argentina, um dos principais 
importadores de carros produzidos no Brasil. E, segundo analistas, tende a sofrer com 

um possível agravamento da desaceleração global. 
 



Um dos principais riscos externos é que a economia americana acabe sendo afetada 
pelo efeito negativo da guerra comercial, com queda mais significativa, por exemplo, 
de suas exportações. 

 
Outro temor é que a economia chinesa sofra desaceleração brusca como consequência 

de problemas que o governo tem tentado reduzir gradualmente, como o excesso de 
alavancagem empresarial. 

 
"Alguns dos riscos à economia global não são novos, mas tendem a ficar submersos 
quando tudo caminha bem. Quando vem uma desaceleração, eles voltam a causar 

maior preocupação", diz Scripilliti. 
 

Nesse contexto, o desafio do novo governo, segundo especialistas, é tentar promover 
rapidamente as reformas que mantenham o otimismo."Uma economia global mais 
fraca sempre atrapalha, mas o Brasil tem a chance de manter perspectivas positivas 

dependendo do progresso na agenda de reformas", diz Scripilliti. 
 

Após altas de bolsa e dólar, investidor deve ter cautela nos próximos meses 

03/12/2018 – Fonte: DCI  
 

Profissionais de mercado alertam aplicadores pessoas físicas de varejo, que se a nova 
proposta da reforma da Previdência for muito leve e não resolver a questão fiscal, o 

viés otimista irá diminuir  
 
Após altas expressivas do Ibovespa e do dólar até novembro, o investidor deve manter 

prudência nos aportes pelos próximos quatro meses, até conhecer claramente a 
viabilidade da proposta de reforma da Previdência Social do governo de Jair Bolsonaro.  

 
Em 11 meses fechados deste ano, o Ibovespa valorizou 17,15% e fechou a última 
sexta-feira aos 89.504 pontos, sinal de otimismo com a próxima gestão, que terá o 

liberal Paulo Guedes como ministro da economia e sua agenda de privatizações de 
estatais. Em novembro, a elevação do índice ficou em 2,38%, mesmo depois da 

disparada de 10,19% em outubro.  
 
Mas, no mesmo período de comparação, o dólar Ptax – a média calculada pelo Banco 

Central – também avançou 16,78%, do valor de R$ 3,308 no final de dezembro do 
ano passado para R$ 3,8633 no encerramento do mês de novembro. Esse aumento 

reflete preocupações com o cenário internacional, mas também está relacionado às 
incertezas sobre a questão fiscal.  
 

“Depois da eleição até havia uma expectativa de que o dólar caísse mais. Isso não 
ocorreu porque houve a saída de estrangeiros da bolsa de valores (B3) e do País, muito 

preocupados com o ajuste fiscal e a situação das contas públicas”, avalia o economista 
e diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo.  

 
Ele contou que os agentes do mercado não gostaram das declarações recentes do 
presidente eleito Jair Bolsonaro e do filho dele, o senador eleito, Eduardo Bolsonaro, 

sobre o tema reforma da Previdência. “Quando Bolsonaro fala que a proposta do Michel 
Temer é muito dura, e aquela declaração do filho dele para investidores nos Estados 

Unidos não pegou bem, de que a reforma pode não ser aprovada. O mercado não 
gosta, e o dólar sobe por causa do aumento das incertezas sobre as contas públicas”, 
afirmou.  

 
Na recomendação do economista, o investidor deve ter precaução com os 

investimentos em bolsa de valores (ações) até que a nova proposta de reforma seja 
conhecida pelo Congresso. “Os 100 primeiros dias do novo governo serão muito 
importantes, e dependendo do alcance da proposta [robusta ou mais leve] vai se 

avaliar o risco Brasil”, disse.  

https://www.dci.com.br/financas/apos-altas-de-bolsa-e-dolar-investidor-deve-ter-cautela-nos-proximos-meses-1.762601


Para o administrador de carteira de valores mobiliários independente Fabio Colombo, 
depois de altas tão significativas na bolsa, o ideal seria o investidor vender “um 
pouquinho” para obter os lucros.  

 
“O viés doméstico é otimista para bolsa, o Paulo Guedes tem uma linha liberal. Mas, 

se vier uma reforma da Previdência mais leve, o mercado não vai reagir bem”, avisa.  
Colombo aponta mais riscos decorrentes do cenário internacional. “As bolsas 

americanas já estão num patamar de exaustão, e temos a guerra comercial do 
presidente americano Donald Trump que pode atrapalhar muito”, alerta.  
 

Nas projeções dele para os próximos 12 meses, com nível de 95% de confiança, 
volatilidade recente e inflação projetada, o Ibovespa pode registrar uma alta de 37% 

e alcançar os 123 mil pontos, em termos de estatística (ponto médio). E na projeção 
de mínima, cair 16% para os 75 mil pontos.  
 

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira, identificou 
que alta do Ibovespa em novembro foi pautada pelo processo político da transição de 

governo e pelo cenário internacional. “O mercado acompanhou os nomes do novo 
governo e aguarda propostas substanciais. A economia global ainda está crescendo, 
mas com um ambiente mais desafiador, de guerra comercial”, comenta.  

 
Ela avisa ao investidor de varejo que está pensando em entrar na bolsa de valores que 

os investimentos em ações são para o horizonte de longo prazo. “É muito importante 
consultar com um analista da corretora antes e acompanhar os relatórios”, orientou o 
economista.  

 
Sobre o desempenho da renda fixa, a expectativa dele é que a taxa Selic – em sua 

mínima histórica de 6,5% ao ano – fique estável por todo ano de 2019. “Mas há 
aplicações com taxas atrativas em CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e fundos 
diversificados”, destacou.  

 
Já na opinião de Fabio Colombo as aplicações em renda fixa estão com rendimento 

muito baixo, por causa da Selic estável: poupança; fundos DI e de renda fixa; e CDBs. 
“Os títulos indexados à variação do IPCA, também, são opções de investimento para 
diversificação de portfólio. Em novembro, o seu cupom de juros ficou na faixa 4,0% a 

5,0% ao ano, mais variação do IPCA. Mas com a previsão de queda do IPCA em 
novembro de 0,08%, devem apresentar resultados fracos”, completou Colombo sobre 

o risco de títulos de inflação. 
 
Sobre o risco das ações, o diretor comercial da Easynvest, Fabio Macedo, também 

alerta ao investidor de varejo que esse tipo de investimento é para o longo prazo. “A 
pessoa física pode compor a sua carteira de forma gradual para o longo prazo”, 

orientou Macedo.  
 

Quanto ao cenário internacional, Macedo observou que a preocupação com uma 
escalada da elevação dos juros nos Estados Unidos diminuiu nos últimos dias. “Mas 
vivemos num mundo globalizado, e o Brasil pode sofrer com a guerra comercial [entre 

EUA e China]”, disse o diretor. Mas ele argumenta que o Ibovespa ainda está barato 
em dólar (23 mil pontos), ante 45 mil pontos, do pico registrado em 2008.  

 
Saída de estrangeiros  
Em relatório divulgado após o fechamento da sexta-feira, o economista-chefe da 

Modalmais, Alvaro Bandeira, disse que o investidor estrangeiro seguiu retirando 
dinheiro da bolsa brasileira. “Apesar do índice ter batido recorde”, notou.  

 
“Precisamos passar e manter patamar acima de 90 mil pontos do Ibovespa, mas 
necessitamos dos investidores externos alocando recursos novamente”, relatou 

Bandeira.  
 



Brasil ainda ocupa 39º lugar em ranking de 44 países sobre o PIB, diz Austin 

03/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (30/11/2018) 
 

O Brasil ficou na 39ª posição em um ranking de 44 países por taxa de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), elaborado pela Austin Rating. Com alta de 1,3% no PIB 

do terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, o País ficou à 
frente apenas da Rússia no grupo de países que compõem o grupo de países 

emergentes conhecido como Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que 
registrou alta média de 4,1% no período.  
 

Índia e China lideram o ranking com alta de 7,4% e 6,5% no terceiro trimestre de 
2018 contra o mesmo período de 2017. Brasil e Rússia países tiveram o mesmo 

desempenho no trimestre, mas o Brasil ficou na frente porque o país asiático não 
divulgou o resultado do segundo trimestre, que é usado pela consultoria como critério 
de desempate.  

 
Pelas projeções da Austin Rating, o Brasil terá o pior crescimento entre os Brics em 

2018, 1,6%. Em 2019, o País pode voltar a crescer mais do que a Rússia, 2,5% ante 
1,7%. A Índia pode sustentar a alta taxa de crescimento, com projeção de alta de 
7,2% e 7,4%, em 2018 e 2019 respectivamente.  

 
A média de crescimento nos 44 países pesquisados no período entre julho e setembro 

de 2018 foi de 2,8%. Na Zona do Euro, a média ficou em 1,7% e os Estados Unidos 
registraram crescimento de 3%. 
 

Gap de eficiência do Brasil ante países mais eficientes é de 39%, diz FMI 

03/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (30/11/2018)  

 
O Fundo Monetário Nacional (FMI) publicou nesta sexta-feira, 30, relatório em que 
destaca o baixo investimento público no Brasil na comparação com outros países dos 

Brics (bloco formado também por Rússia, Índia, China e África do Sul) e outros países 
da América Latina. De acordo com o fundo, o investimento público foi de apenas 2,1 

do PIB entre 1995 e 2015, enquanto o porcentual foi de 6,4% em economias 
emergentes e 5,5% nos países latinoamericanos.  
 

“Dado o espaço fiscal atualmente limitado, o governo está buscando melhorar a 
eficiência do investimento público e promover mais investimento do setor privado por 

meio de concessões”, afirma o documento.  
 
De acordo com o documento, há uma grande margem para aumento da eficiência do 

investimento público no Brasil. O fundo mediu o “gap de eficiência” do Brasil em 
relação aos países mais eficientes, que é de 39%. Nos demais países emergentes, o 

porcentual é de 27% e, nos da América Latina, 29%.  
 

O fundo listou pontos positivos e negativos das instituições brasileiras. Entre os fortes 
estão planejamento nacional e setorial e abrangência do orçamento público, enquanto 
os fracos englobam avaliação de projetos, gerenciamento de concessões e parcerias 

público-privadas e seleção e priorização de projetos.  
 

O relatório lembra que estão em andamento reformas para tentar solucionar os 
desafios brasileiros e fortalecer a gestão do investimento público. O fundo recomenda 
ainda ações como fortalecer a priorização estratégica do investimento público, 

desenvolver um banco de projetos de alta qualidade, padronizar os procedimentos 
avaliação e seleção de projetos e o aperfeiçoamento das análises e da estrutura 

dedicada às Concessões e Parcerias Público-Privadas.  
 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-ainda-ocupa-39-lugar-em-ranking-de-44-paises-sobre-o-pib-diz-austin/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/gap-de-eficiencia-do-brasil-ante-paises-mais-eficientes-e-de-39-diz-fmi/


Em nota em relação ao relatório, a Secretaria do Tesouro Nacional disse que reforça 
seu comprometimento com as reformas necessárias para a garantia do equilíbrio fiscal 
e melhora da transparência e da qualidade do gasto público. “Apenas com o equilíbrio 

fiscal e o controle das despesas obrigatórias é possível garantir espaço para a 
ampliação do investimento público, bem como assegurar a perenidade dos fluxos 

financeiros a serem aportados nos projetos”, afirma. 
 

Mansueto: investimento no Brasil é mal planejado, mal avaliado e mal 
executado 

03/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (30/11/2018)  

 
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta sexta-feira, 30, que 

o investimento público no Brasil é ” mal planejado, mal avaliado e mal executado”. Em 
seminário que discute relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o tema, 
Almeida disse que o investimento no País tem um nível muito baixo – foi de 2,1% do 

Produto Interno Bruto (PIB) de 1995 a 2015, conforme o relatório.  
 

O secretário criticou a falta de prioridade na escolha de obras que serão executadas 
no Brasil e listou exemplos de investimentos públicos que foram feitos e não são 
prioritários.  

 
“Tenho certeza que construir trem bala não é prioridade, mas tivemos uma empresa 

para isso. Fazer estádio de futebol em cidade que não tem time de futebol é exemplo 
de desperdício de dinheiro público”, completou.  
 

Mansueto frisou que o baixo investimento público no Brasil vem de décadas e que não 
houve aumento nem quando havia um financiamento forte com garantia da União para 

Estados. Ele reforçou que não há espaço fiscal para atuação mais forte do País na 
infraestrutura. “Sem ajuste fiscal e reforma da Previdência, o investimento público 
cairá ainda mais”, completou.  

 
Relatório  

O FMI publicou nesta sexta-feira, 30, relatório em que destaca o baixo investimento 
público no Brasil na comparação com outros países dos BRICs (bloco formado também 
por Rússia, Índia, China e África do Sul) e outros países da América Latina. De acordo 

com o fundo, o investimento público foi de apenas 2,1% do PIB entre 1995 e 2015, 
enquanto o porcentual foi de 6,4% em economias emergentes e 5,5% nos países 

latinoamericanos.  
 
“Dado o espaço fiscal atualmente limitado, o governo está buscando melhorar a 

eficiência do investimento público e promover mais investimento do setor privado por 
meio de concessões”, afirma o documento.  

 
De acordo com o documento, há uma grande margem para aumento da eficiência do 

investimento público no Brasil. O fundo mediu o “gap de eficiência” do Brasil em 
relação aos países mais eficientes, que é de 39%. Nos demais países emergentes, o 
porcentual é de 27% e, nos da América Latina, 29%.  

 
O fundo listou pontos positivos e negativos das instituições brasileiras. Entre os fortes 

estão planejamento nacional e setorial e abrangência do orçamento público, enquanto 
os fracos englobam avaliação de projetos, gerenciamento de concessões e parcerias 
público-privadas e seleção e priorização de projetos.  

 
O relatório lembra que estão em andamento reformas para tentar solucionar os 

desafios brasileiros e fortalecer a gestão do investimento público. O fundo recomenda 
ainda ações como fortalecer a priorização estratégica do investimento público, 
desenvolver um banco de projetos de alta qualidade, padronizar os procedimentos de 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mansueto-investimento-no-brasil-e-mal-planejado-mal-avaliado-e-mal-executado/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mansueto-investimento-no-brasil-e-mal-planejado-mal-avaliado-e-mal-executado/


avaliação e seleção de projetos e o aperfeiçoamento das análises e da estrutura 
dedicada às concessões e Parcerias Público-Privadas.  
 

Em nota em relação ao relatório, a Secretaria do Tesouro Nacional disse que reforça 
seu comprometimento com as reformas necessárias para a garantia do equilíbrio fiscal 

e melhora da transparência e da qualidade do gasto público.  
 

“Apenas com o equilíbrio fiscal e o controle das despesas obrigatórias é possível 
garantir espaço para a ampliação do investimento público, bem como assegurar a 
perenidade dos fluxos financeiros a serem aportados nos projetos”, afirma. 

 

Taxa de investimento sem Repetro seria de aproximadamente 16,1%, diz 
IBGE 

03/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (30/11/2018) 
 

A taxa de investimento no terceiro trimestre foi inflada por causa das mudanças nas 
regras do Repetro, o regime especial de tributação da indústria de petróleo e gás. Não 

fossem as mudanças no Repetro, a taxa de investimento teria sido de 16,1%, em vez 
dos 16,9% obtidos no terceiro trimestre de 2018.  
 

Ainda assim, o desempenho foi melhor do que o registrado no terceiro trimestre de 
2017, quando a taxa de investimento foi de 15,4%, explicou Rebeca Palis, 

coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  
 

“A taxa de investimento deu um salto. Mas sem o Repetro seria aproximadamente 
16,1%, ou seja, a gente continuaria tendo crescimento, mas seria um pouco menor”, 

ponderou Rebeca.  
 
No terceiro trimestre, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teria avançado 2,7% 

ante igual período de 2017, em vez dos 7,8% de alta efetivamente registrados. Já as 
importações, tirando o efeito do Repetro, teriam crescido 6,9%, no lugar dos 13,5% 

computados pelo IBGE.  
 
O fenômeno já era esperado por especialistas, como revelou o Broadcast há duas 

semanas. Com as mudanças no regime fiscal, plataformas já em atividade, que 
estavam registradas no exterior, foram registradas de volta no País, contando como 

importações. Os efeitos estatísticos causados pela mudança no Repetro não afetam o 
cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) agregado, esclareceu o IBGE.  
 

Construção  
O setor de construção civil está em queda há 18 trimestres, informou Rebeca Palis. 

Mesmo assim, o segmento pesou positivamente na Taxa de Investimento.  
 

De acordo com Rebeca, a construção movida pelo setor público ainda não reagiu. Os 
dados levantados pelo IBGE apontam o início da recuperação no mercado imobiliário 
como principal direcionador da redução no ritmo de queda do segmento.  

 
Entre os fatores que contribuem para o crescimento do setor de construção, a 

coordenadora do IBGE destacou que “crédito com recursos direcionados ainda está 
patinando”. Chamou atenção, porém, para o aumento do crédito com recursos livres 
e para o crescimento no consumo das famílias que, segundo ela, foi impactado pela 

recuperação do emprego.  
 

Para Rebeca, o consumo das famílias, que pesa 60% no cálculo do indicador, segue a 
recuperação da ocupação, que ainda é lenta e não está sendo acompanhada pela 
renda. Os indicadores do PIB do terceiro trimestre mostram peso significativo do setor 

de serviços, na ótica da demanda, e do consumo das famílias, na ótica das despesas. 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/taxa-de-investimento-sem-repetro-seria-de-aproximadamente-161-diz-ibge/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/taxa-de-investimento-sem-repetro-seria-de-aproximadamente-161-diz-ibge/


Carro a gasolina rivaliza com elétrico no Salão do Automóvel de Los Angeles 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (01/12/2018) 
 

Carros elétricos deixaram de ser as principais atrações na edição 2018 do Salão do 
Automóvel de Los Angeles. A feira, aberta ao público até o dia 9 de dezembro, 

apresenta também esportivos de luxo e utilitários gigantes, em dia com as preferência 
dos americanos.  

 
As marcas tentam manter o equilíbrio: se exibem um grande lançamento a gasolina, 
apresentam também um conceito que não emite fumaça.  

 
É o que ocorre na BMW, que mostra o iNext ao lado do X7. O primeiro é elétrico, mas 

o segundo usa motores a combustão e turbinados. Em comum, a carroceria com estilo 
fora de estrada.  
 

Para Stefan Juraschek, chefe da divisão de veículos elétricos da BMW, as montadoras 
precisarão oferecer veículos elétricos, híbridos e a gasolina ao mesmo tempo, para 

atender a diferentes demandas e mercados. Por isso, as plataformas terão de ser 
compartilhadas, para reduzir custos.  
 

A Volkswagen também coloca lado a lado automóveis elétricos e com motor a 
combustão. Uma dupla de Kombis deve ser um dos pontos altos do evento.  

 
A mais nova chama-se ID Buzz Cargo. Após uma carga completa, é capaz de rodar 
cerca de 500 quilômetros, segundo a fabricante. É a versão de trabalho do modelo, 

com carroceria furgão, sem janelas traseiras. Seu lançamento está previsto para 2022.  
A Kombi antiga foi produzida em 1954 e tem motor a gasolina refrigerado a ar. Está 

em perfeito estado.  
 
Em um espaço externo do salão, a Porsche exibe o novo 911. O esportivo fecha as 

celebrações de 70 anos da marca e chega ao Brasil em 2019. A oitava geração do 
carro tem 450 cavalos de potência e sistema de segurança que melhora a aderência 

em pisos molhados.  
 
Entre os carros mais convencionais, há dois lançamentos que chegarão ao Brasil.  

O principal é o sedã Toyota Corolla, que recebe nova plataforma e possibilidade de ter 
sistema híbrido, que combina gasolina e eletricidade. O modelo será produzido no 

Brasil e chegará entre 2020 e 2021.  
 
A outra estreia aguardada no mercado nacional é a terceira geração do modelo sul-

coreano Kia Soul.  
 

Os faróis fininhos deixam o compacto com ares de carro conceito, mas esse já é o 
modelo definitivo, vendido em versões com motor a gasolina ou elétrico.  

 

Prisão de Carlos Ghosn é prolongada até 10 de dezembro 

03/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (01/12/2018) 

 
Segundo agência, a investigação demonstra que as omissões podem ter 

começado em 2009  
 

Carlos Ghosn continuará na prisão depois que um tribunal de Tóquio aceitou nesta 
sexta-feira (30) estender até 10 de dezembro a detenção do ex-presidente da Nissan, 

suspeito de malversação e sonegação de renda.  
 

A Procuradoria obteve um prazo adicional de dez dias para investigá-lo, segundo a 
imprensa local, um procedimento habitual no sistema judicial japonês. 

https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/12/1984871-carro-a-gasolina-rivaliza-com-eletrico-no-salao-do-automovel-de-los-angeles.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/especial/2018/salao-do-automovel/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/conheca-a-trajetoria-de-carlos-ghosn-que-presidiu-a-nissan-preso-nesta-segunda.shtml
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Em 10 de dezembro, Ghosn –destituído de seu cargo de presidente dos conselhos de 
administração da Nissan e Mitsubishi Motors, mas continua sendo presidente executivo 
da Renault– será libertado sem acusações ou será acusado 

 
Nesse último caso, Ghosn, de 64 anos, pode ser colocado em liberdade até o 

julgamento ou mantido em detenção. 
 

Por enquanto, o ainda dirigente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors é 
suspeito de ter ocultado 1 bilhão de ienes (R$ 34 bilhões) anuais entre abril de 2010 
e março de 2015, em documentos públicos remetidos pela empresa às autoridades 

financeiras japonesas. 
 

No entanto, segundo uma fonte próxima do caso, a investigação demonstra que as 
omissões podem ter começado em 2009 e continuaram até o ano passado. 
 

As investigações podem ser ampliadas a outros anos, ou a outros motivos, já que a 
Nissan acusa seu ex-diretor de abuso de bens sociais, como a utilização de residências 

de luxo da companhia. 
 
Ghosn, que tem nacionalidade francesa, libanesa e brasileira, nega qualquer 

malversação. 
 

Tesla atinge meta de montar mil Model 3 por dia, diz site 

03/12/2018 – Fonte: DCI  
 

A Tesla atingiu sua meta de produção de mil carros Model 3 por dia, informou o site 
de notícias automotivas Electrek nesta sexta-feira, citando e-mail do diretor executivo 

Elon Musk aos funcionários. 
O carro foi apresentado ao público no início de 2016, com repetidas promessas ao 
longo de 2017 de que a Tesla estava "no caminho certo" para montar 5 mil Model 3 

por semana até o final daquele ano. 
 

Apesar de a montadora elétrica atingir seu objetivo para o sedã, a empresa ainda 
precisa demonstrar que pode sustentar esse nível. 
 

A empresa tem citado gargalos de produção como motivos para suas dificuldades para 
atingir suas metas. A Tesla, que teve lucro no terceiro trimestre, prometeu repetir a 

dose no atual trimestre. 
 
A Tesla não respondeu imediatamente ao pedido da Reuters para um comentário. 

 

Cummins Emission Solutions lança sistema de pós-tratamento Euro VI 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (02/12/2018) 
 

O Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente - oficializou no último dia 
21 a resolução 490; o Euro 6 entra em vigor no Brasil a partir de 1º de janeiro 
de 2023 
 

Preparada para atender às normas de emissões anunciadas para 2023, a Cummins 
Emission Solutions (CES) lança o novo sistema de pós-tratamento Euro VI Single 

Module, 60% menor e 40% mais leve quando comparado aos sistemas que atendem 
ao mesmo nível de emissões. 
 

“Desde o lançamento do sistema Euro VI na Europa em 2014, um time global de 
engenharia foi dedicado para desenvolver uma nova plataforma tecnologicamente 

mais evoluída para países emergentes como Índia, China, Brasil e México. Hoje, temos 
um novo projeto de pós-tratamento mais eficiente, com diversas vantagens tanto para 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/conselho-da-nissan-tira-carlos-ghosn-da-presidencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/mitsubishi-motors-demite-ghosn-da-presidencia-do-conselho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/mitsubishi-motors-demite-ghosn-da-presidencia-do-conselho.shtml
https://www.dci.com.br/industria/tesla-atinge-meta-de-montar-mil-model-3-por-dia-diz-site-1.762420
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a montadora quanto ao usuário final”, diz Adriano Rishi, diretor de Engenharia da 
Cummins para América Latina.  
 

Líder global no desenvolvimento de sistema de pós tratamento, a CES está pronta 
para atender ao mercado brasileiro com um novo projeto Euro VI que pode ser 

integrado em qualquer motor eletrônico atendendo às mais variáveis aplicações de 
equipamentos do mercado.  

 
O sistema, altamente flexível, compacto e de baixo peso, é composto por quatro 
módulos - Catalisador de Oxidação de Partículas (DOC), Filtro de Particulado Derivado 

do Diesel (DPF), Misturador de Gases e Partículas (Mixer) e o Catalisador de Redução 
de NOx (SCR).  

 
“A princípio, os módulos são importados da China e Índia, sendo peculiarizados aos 
clientes locais na fábrica de Guarulhos, onde agregaremos conteúdo local com a mão 

de obra 100% nacional para montagem dos quatro módulos, sensores e chicote . Por 
ser flexível e compacto, o nosso sistema permite que as montadoras tenham maior 

facilidade na instalação, sem impactar no projeto original”, afirma Ricardo Schalch, 
gerente de Vendas da Cummins Emission Solutions e Cummins Turbo Technologies. 
 

Vale acrescentar que a integração dos módulos do sistema com o equipamento é 
realizada por meio de um único conector, facilitando ainda mais a montagem para o 

cliente.  
 
O Single Module faz o uso de materiais tecnologicamente avançados, o que resultou 

no baixo peso e num produto compacto. Sua manufatura com isolantes térmicos 
favorece também a alta eficiência térmica e de conversão de gases do sistema, além 

de vantagens para o usuário final e frotistas, como menor consumo de combustível e 
Arla 32 e alta eficiência na redução de ruídos.  
 

A tecnologia de integração da CES permite o gerenciamento eletrônico de todo o 
conjunto (motor e pós-tratamento, com o monitoramento do sistema de diagnóstico 

de falhas - OBD). A alta tecnologia de banhos e substratos no projeto Single Module 
permitiu ainda com que o filtro ofereça maior capacidade de absorção de partículas ao 
longo da vida, contribuindo com um aumento nos intervalos de manutenção e menor 

intervenção do usuário final.  
 

“O módulo DPF, ainda no processo de manutenção, poderá ser limpo na rede 
autorizada Cummins onde o usuário será avisado pelo OBD por meio do sensor de 
pressão”, reforça Schalch.  

 
A Cummins vê com bons olhos a mudança de tecnologia para a indústria, clientes, 

frotistas, usuários finais e principalmente meio ambiente. 
 

Husqvarna investe em linha de produtos a bateria de alto desempenho 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (01/12/2018) 
 

A performance desses equipamentos é equivalente à dos motores movidos a 
gasolina, com o benefício de não consumir combustível e não poluir o meio 

ambiente 
 

A Husqvarna, empresa de origem sueca que está há 40 anos no Brasil, fabricante e 
líder mundial em equipamentos para manejo de áreas verdes, investe em trazer para 

o Brasil sua linha de produtos a bateria de alto desempenho, com dois focos de 
aplicação: Equipamentos para uso Profissional, com alto desempenho, econômicos e 

desenvolvidos para reduzir o esforço físico do operador , e para uso Ocasional, cujo 
foco é o público doméstico, com diferenciais que garantem resistência e durabilidade 
alinhado à facilidade de operação pelo usuário. 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17466-husqvarna-investe-em-linha-de-produtos-a-bateria-de-alto-desempenho


“A linha a bateria da Husqvarna tem desempenho equivalente à dos motores de média 
cilindrada movidos a gasolina, com o benefício de não consumir combustível e não 
poluir o meio ambiente”, explica Mario Fortunato, gerente de Produtos da Husqvarna 

na América Latina.  
 

“A potência dos motores e a ótima relação entre durabilidade, leveza e recursos 
inteligentes fazem com os equipamentos a bateria da Husqvarna garantam mais 

conforto e desempenho para o usuário, seja ele profissional ou ocasional. Essa é a 
chave para a alta produtividade em qualquer trabalho.” 
 

Os produtos da Linha Profissional disponíveis no Brasil são aparadores de cerca viva, 
aparadores de cerca viva articulados, motosserras, podadores de galhos, sopradores 

e roçadeiras. Com comandos intuitivos e baixa emissão de ruídos, esses equipamentos 
garantem conforto até em turnos mais longos.  
 

Para a linha Ocasional, estão disponíveis motosserras, sopradores, aparadores de 
grama e aparadores de cerca viva. São equipamentos práticos, sem emissão de ruídos 

ou fumaça, que proporcionam maior liberdade de uso ao usuário. 
 
“Aqui no Brasil, assim como no resto do mundo, a roçadeira profissional é um grande 

destaque de vendas. O podador de galho também faz bastante sucesso porque seu 
desempenho é superior ao do mesmo equipamento a combustão”, comenta Fortunato.  

 
“Outros produtos de grande demanda são os sopradores e as motosserras. Mas, de 
forma geral, a linha toda está sendo muito procurada para trabalhos profissionais pela 

redução de ruído e pelo baixo custo operacional.” 
 

Cresce consulta por frota própria 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (01/12/2018) 
 

Estudo de pedidos são de transportadoras ligadas ao agronegócio 
Após o tabelamento do frete, instituído em junho deste ano, a procura de grandes 

produtores para internalizar a frota de caminhões cresceu. Porém, a compra destes 
veículos ainda não se concretizou. 
 

O diretor comercial da Scania do Brasil, Silvio Munhoz, destaca que as consultas que 
se transformaram em pedidos, de fato, são de transportadoras ligadas ao 

agronegócio.  
 
"O setor sempre foi muito importante para nossa empresa e vem representando cerca 

de 40% das vendas da Scania nos últimos anos. Em 2018, especificamente, estamos 
com 38% dos emplacamentos destinados ao agronegócio", afirmou o executivo em 

entrevista ao DCI. 
 

De acordo com Munhoz, no acumulado do ano, a montadora vendeu 2,4 mil caminhões 
para o agronegócio no Brasil, pesados em sua quase totalidade. "O setor consome 
basicamente veículos dessa categoria", explica.  

 
Experimentação  

O diretor da Scania conta que alguns produtores estão montando planejamentos para 
estudar a internalização da frota de caminhões, diante do aumento de custos 
decorrente do tabelamento do frete. 

 
Neste cenário, a gigante Amaggi, que atua em diversos segmentos do agronegócio, 

fechou a compra de 300 caminhões da nova geração da Scania. "A Amaggi ainda não 
decidiu se vai operar os veículos ou terceirizar a frota com um empresário que tenha 
know-how na área", ressalta Munhoz. "Frota dedicada tem vantagens, mas também 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17465-cresce-consulta-por-frota-propria


desvantagens, como ociosidade, ainda mais no agro, que é um negócio sazonal." A 
Scania também fará a manutenção da frota da Amaggi in loco. 
 

Gühring aposta no mercado de estruturas metálicas 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (30/11/2018) 

 
Empresa tem linha de brocas de alta performance, produzida com matéria-

prima alemã 
 

Segundo o Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), os fabricantes de 
estruturas metálicas deverão fechar este ano com estabilidade nas vendas. Foram três 

anos de queda na produção, segundo Carolina Fonseca, gerente executiva da entidade. 
Para 2019, em virtude da necessidade de investimentos em infraestrutura no país, e 

com uma possível retomada do setor de construção civil, a CBCA espera crescimento 
para o segmento das estruturas de aço, que em 2017 faturou R$ 4,4 bilhões. 
 

Para atender esse nicho de mercado, a Gühring do Brasil está disponibilizando sua 
vasta linha de brocas standard em aço rápido (High Speed Steel-HSS). “São 

ferramentas para furação em aços e estruturas metálicas em que se exige total 
precisão. Nossas brocas têm performance diferenciada, devido à sua geometria e à 
matéria-prima alemã”, ressalta Rafael Fungaro, gerente de vendas da Gühring. 

 
Umas das apostas para o setor é a broca HT 800 WP, ótima opção para empresas que 

utilizam aplicações que exigem furos de alta precisão, na faixa de diâmetro de 11 mm 
a 40 mm, em uma variedade de materiais, como alumínio, aços, ferros fundidos e aços 
inoxidáveis. Suas pontas intercambiáveis em metal duro possibilitam um trabalho mais 

ágil, sem necessidade de paradas de máquinas. “As brocas HSS são específicas para 
furação de estrutura metálica, possuindo haste cônica, refrigeração interna com 

entrada pela lateral  e superior numa mesma ferramenta, para furos precisos e bem 
acabados”, explica Fungaro. 
 

Ele ressalta que essas brocas podem ser adquiridas com ou sem refrigeração interna, 
para refrigeração por MQL (Mínima Quantidade de Lubrificação) e também para a 

principal aplicação hoje no mercado: máquinas CNC automatizadas e dedicadas à 
furação de estruturas metálicas, como é o caso das máquinas Peddinghaus, 
Kaltembach, Ficep e similares. 

 
Atualmente, no mercado brasileiro, entre os clientes da Gühring, figuram empresas 

como Brafer, Perfiminas, Codeme, Usiminas e outras grandes companhias desse 
segmento. 
 

SOBRE A GÜHRING 
Produzindo em escala mundial, a Gühring tem um portfólio com 2.000 famílias de 

ferramentas, totalizando aproximadamente 50 mil itens standard. A empresa é 
detentora de tecnologia para a fabricação de máquinas que fazem o processo de 
fabricação, refiação e cobertura das ferramentas. Atualmente é o único fornecedor 

internacional com unidade de revestimento próprio. No Brasil, atua em vários 
segmentos como nas indústrias automobilística, aeroespacial, de óleo e gás, energia 

eólica e alimentícia. 
 

De origem germânica, a Gühring tem quase 120 anos de experiência no mercado 
internacional de usinagem. Fundada em Albstadt, Alemanha, em 1898 com o slogan 
"Gühring - The Tool Company". Fornecedora completa de ferramentas de furar, roscar, 

fresar, escarear e alargar, a companhia possui um dos sistemas mais modernos de 
armazenamento e gerenciamento de ferramentas. No Brasil a empresa está 

completando 29 anos de atuação, com unidade industrial própria na cidade de Salto 
(SP). 
 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17469-guhring-aposta-no-mercado-de-estruturas-metalicas


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

Electric 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (30/11/2018) 

 
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 
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. 
 

 
 
 

https://www.industria40.ind.br/noticias/17462-robos-ajudam-na-coleta-de-dados-dentro-da-industria-aponta-mitsubishi-electric
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Veículos testam potencial do biogás brasileiro 

03/12/2018 – Fonte: CIMM  
 

Veículos testam potencial do biogás brasileiro 
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 

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.  
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A energia gasosa da cana 
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 
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. 
 

Sandvik promove encontro para debater a manufatura digital 

03/12/2018 – Fonte: CIMM  

 
Na última terça feira, 27 de novembro de 2018, o CIMM teve o privilégio de participar 

de uma mesa redonda, promovida pela Sandvik Coromant, na sede do SINAFER/ABFA, 
em São Paulo, para debater a urgente necessidade da digitalização na indústria; pré-
requisito indispensável à implementação dos modelos de manufatura avançada, 

também conhecida como Indústria 4.0 .  
 

Ao abrir o evento, Claudio Camacho - presidente da Sandvik Coromant Brasil, 
enfatizou que ‘o propósito da mesa redonda, não era fazer uma apresentação sobre 
indústria 4.0, mas reunir pessoas de destaque, que têm o mesmo objetivo: trazer a 

realidade da usinagem digital para o dia a dia de suas respectivas empresas’. Disse 
ainda que ‘o evento seria uma oportunidade de se criar um grupo de discussão’. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Claudio Camacho - presidente da Sandvik Coromant Brasil 
 
Entre os ilustres participantes, compuseram a mesa, aproximadamente, 20 altos 

executivos de empresas dos segmentos de mercado automobilístico, óleo e gás, 
metalmecânica, aeroespacial e entidades de classe, além de diretores internacionais 

da própria Sandvik. Dentre eles, fez-se notar os senhores Sean Holt - presidente da 
companhia para as Américas e Horacio Aragonés Forjaz (Relações Institucionais da 
FAPESP).    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
As apresentações e debates foram muito ricos em apontar os principais desafios às 

indústrias brasileiras, para que possam se alinhar ao que vem sendo feito nos 
mercados industrialmente mais desenvolvidos, tais como, EUA, Alemanha, Japão, 

Cingapura, etc. A questão crucial debatida foi: ‘Como obter níveis máximos de 
produtividade, em um ambiente onde novos paradigmas tecnológicos, impõem novas 
alternativas aos métodos de manufatura, que em breve futuro, poderão constituir-se 

em uma questão de vida ou morte, para qualquer indústria que não queira ficar à 
margem do mercado?’  

 
Eficácia produtiva é um tema permanente. “Quando olhamos para a área de usinagem 
de uma indústria, nos deparamos com muitos desperdícios - disse Jeff Rizzie - diretor 

de Usinagem Digital para as Américas da Sandvik Coromant. Um dos problemas é que 
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ainda armazenamos conhecimento de uma forma muito antiga: ainda temos que 
lembrar como fizemos algo pela última vez, olhando em cadernos!” 
 

O desafio é encontrar meios para navegar por entre toda essa informação de forma 
mais prática, mudando a lógica dos procedimentos, para, assim, sermos mais rápidos 

e mais precisos. A resposta para isso está na tecnologia digital. “Precisamos ser mais 
eficazes: atualmente, durante 60% do tempo, as máquinas de usinagem estão fazendo 

algo que não é a criação de um bom produto”. 
 
“O fato é que a maneira como gerenciamos nossas máquinas no chão de fábrica precisa 

mudar - prossegue Rizzie - mas muitos profissionais, engenheiros e outros, não 
percebem isso. Muitas vezes pensamos que estamos operando com 70% de eficiência, 

quando na verdade a média do processo fabril é de 40%”.  
 
Para o jornalista Renato Cruz, especializado em tecnologia, “a indústria 4.0 engloba 

aspectos de uma empresa por inteiro, é uma mudança cultural, e não só de 
tecnologia”. Ele mostrou números da consultoria McKinsey que apontam que 50% das 

atividades executadas por seres humanos hoje, podem ser feitas por robôs. “Vamos 
ter que aprender a trabalhar com eles - sejam os robôs físicos, máquinas ou softwares 
inteligentes”. Por outro lado, apenas 5% das profissões podem ser totalmente 

desempenhadas por máquinas.  
 

Nesse contexto, cada vez mais é necessário que os engenheiros e outros profissionais 
ligados a essa indústria desenvolvam as chamadas soft skills - ou seja, habilidades 
interpessoais - ponto que foi levantado por um dos convidados, o presidente da 

Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI) Mauricio Muramoto. Na prática, 
para lidarmos com máquinas cada vez mais capazes de aprender e tomar decisões, os 

profissionais devem agir de maneira mais humana, afinando a sintonia com os outros 
colaboradores. Mas como chegar nesse cenário aparentemente ideal?  
 

Horácio Forjaz traçou um panorama mundial dos planos econômicos que privilegiam a 
implantação da digitalização industrial e a importância do investimento em P&D como 

política pública. “A indústria 4.0 é um plano de origem alemã envolvendo setores 
público e privado com o objetivo de manter a competitividade da indústria, gerar 
emprego e preservar qualidade de vida desse país que envelhece.  

 
Isso não se trata de um fenômeno isolado, existem planos equivalentes, como o Made 

in China, que investe 2,3% do PIB daquele país de maneira coordenada. Já os Estados 
Unidos têm como objetivo manter a liderança em pesquisa e desenvolvimento. De 
2017 para este ano, eles aumentaram em 12% o dispêndio público em pesquisa e 

desenvolvimento. O Japão, 13%”, enumerou. De acordo com Forjaz, no Brasil a 
realidade é um pouco distante. “Não conseguimos chegar a 1,7% do PIB em 

investimentos de P&D, e esse montante vem declinando”.  
 

Por isso, uma das tônicas da Sandvik Coromant durante o encontro, foi também a 
necessidade de mais agilidade. “Estamos investindo em novas instalações para dar 
força a essa nossa mensagem digital. Concordo com Jeff quando ele comenta que 

precisamos pensar grande, mas começar pequeno, e fazer as coisas rapidamente. 
Contudo, para o Brasil não é necessário mover-se rápido, mas mover-se agora”, 

concluiu Sean Holt.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Sean Holt - presidente da Sandvik Coromant para as Américas 
 
Para auxiliar as indústrias na implantação de uma usinagem mais eficiente e com 

possibilidade de ampla monitoração remota, a Sandvik Coromant possui a plataforma 
CoroPlus®, que oferece acesso a informações e dados precisos, por meio de soluções 

conectadas que viabilizam a usinagem digital. Ferramentas equipadas com sensores, 
integram-se a softwares de monitoramento remoto, permitindo a gestão de todo o 

processo, do pedido à entrega, de modo muito mais inteligente e rápido, evitando 
desperdícios em todas as etapas da produção! 
 

Na fase da pré- usinagem, tipicamente centrada no desenvolvimento de projetos e 
planejamento, o CoroPlus® oferece diversas soluções que possibilitam economizar 

tempo e aumentar a segurança dos processos CAD/CAM, desde a seleção até a 
montagem das ferramentas e geração de códigos CNC. Dentre as principais 
ferramentas integradas, destaca-se o CoroPlus® Tool Guide, o CoroPlus® Tool Library 

e o CoroPlus® Tool Path. 
 

Para a fase da usinagem propriamente dita e também na etapa de análise posterior, 
estão disponíveis ferramentas com tecnologia embasada em sensores e sistemas de 
monitoramento que viabilizam conhecer melhor os processos e como melhorá-los. Isso 

inclui as ferramentas Coromant Capto® Plus, Silent Tools™ Plus, e os recursos 
CoroPlus®Process Control e CoroPlus® Machining Insights. 

 
Por meio do monitoramento em tempo real, seja no próprio ambiente da fábrica ou 
remotamente (até em outro país), os usuários podem aprender mais sobre as 

máquinas operatrizes, as ferramentas e respectivas operações, valendo-se de dados 
da vida útil das mesmas, tempo e parâmetros de corte para otimizar a produção de 

peças ou partilhar melhores práticas, via benchmarking Inter plantas.  
 
Com soluções baseadas em nuvem, é possível coletar e processar dados das máquinas 

das fábricas e até de ferramentas individuais dentro da fábrica. Os dados podem ser 
analisados por meio de algoritmos avançados, para gerar aprendizado e otimizar 

processos. Com acesso instantâneo a informações e dados, surgem novas 
oportunidades de colaboração entre pessoas, em diferentes setores da organização 
local ou entre subsidiárias em outros países. 

 
Para Claudio Camacho, “com a plataforma CoroPlus®, os níveis de utilização da 

máquina podem chegar a 85%, graças à eliminação de paradas não planejadas. Ao 
mesmo tempo, a eficiência da remoção de metal pode chegar à 95%, em comparação 
com os 80% normalmente alcançados com a fabricação convencional”. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Jeff Rizzie - Diretor de Usinagem Digital para as Américas da Sandvik Coromant 

 
Jeff Rizzie, reforça tais benefícios. “A ideia de transformar uma fábrica convencional 

em uma fábrica digital é assustadora e isso é compreensível! Pode ser difícil saber por 
onde começar” disse o especialista. “Se esse for o seu caso, sugiro que comece por 
pequenas ações. Um pequeno investimento, por exemplo. Conecte uma máquina, 

deixe o valor da coleta de dados ser pago por si próprio e depois vá dimensionando 
outros investimentos à medida do possível”  



 
Como recomendação final, Jeff enfatiza: 
“Pense grande, comece pequeno e aja rápido”  

De modo geral e de acordo com alguns estudos já realizados sobre o assunto, os 
principais desafios para superar o atraso do país no desenvolvimento da Indústria 4.0 

são: 
  

 Difusão da nuvem: O alto custo para digitalização deve ser solucionado por meio da 
computação em nuvem e para tanto é preciso know-how e profissionais habilitados a 
realizar a tarefa.   

 Investimento na confiança e na segurança dos processos digitais: Proteger a 
infraestrutura estratégica industrial é essencial para que a Indústria 4.0 prospere.  

 Formação de mão de obra qualificada: Os profissionais precisam ser treinados 
continuamente com as habilidades digitais que lhes permitirão criar, projetar, 
desenvolver, liderar, gerenciar e operar tecnologias básicas, como dados e análises, 

inteligência artificial, serviços em nuvem, realidade aumentada e muito mais.  
 Desburocratização: A burocracia governamental é outro fator que atrasa o avanço 

da tecnologia.  
 Reforço na infraestrutura de telecomunicações: A infraestrutura de 

telecomunicações do país precisa melhorar para que a Indústria 4.0 possa crescer.  

Como conclusão e com base em tudo o que foi discutido, ainda há muito por fazer, 
para que a indústria brasileira não perca o passo dessa quarta onda de 

desenvolvimento econômico. Todavia, conforme reforçaram os executivos da Sandvik, 
é preciso pensar grande, agir pequeno, mas começar agora! 
 

Blaser Swisslube cresce 10% em 2018 e prevê aumento de 5% do 

faturamento em 2019 

03/12/2018 – Fonte: CIMM  
 
Empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a 

produtividade da indústria brasileira 
 

A Blaser Swisslube, multinacional Suíça presente no Brasil há 17 anos e que fornece 

fluidos para usinagem aos fabricantes industriais, registrou um crescimento de 10% 
no faturamento  em 2018, em comparação com o ano anterior. O aumento foi 
impulsionado pelo acréscimo da carteira de clientes e pelo crescimento na participação 

de clientes já ativos. Para 2019, a previsão é que o faturamento cresça mais 5%. 
 

De acordo com Alessandro Alcantarilla, Diretor Geral, o investimento em melhorias 
constante e a proximidade com os clientes foram fatores essenciais para alavancar a 
empresa. “ Os clientes estão mais exigentes em relação aos seus parceiros de fluidos 

para usinagem no tocante à tecnologia de produtos e serviços. Eles não querem mais 
um fornecedor de óleo, mas sim, um parceiro que os ajudem a torná-los mais 

competitivos em relação à eficiência econômica, qualidade da peça usinada e 
produtividade. Neste cenário, nossa Ferramenta Líquida se destaca pelo seu 
comprometimento em apresentar uma solução para os anseios dos clientes totalmente 

voltada à produtividade”, pontua Alcantarilla 
 

A produtividade inserida nos clientes da empresa por meio dos seus fluídos é 
consequência de muita pesquisa. A Blaser investe fortemente no setor de Pesquisa & 

Desenvolvimento para desenvolver produtos que atendam sempre, de forma mais 
eficaz, os seus clientes.  
 

A empresa faz também um serviço de educação do mercado  incentivando o 
entendimento de alguns segmentos industriais sobre a relação direta do fluido com a 

integridade dos equipamentos e o impacto no custo peça. “Para unir as duas frentes, 
de pesquisa e disseminação do conhecimento, promovemos mais uma vez em 2018 o 
evento Especialistas encontram Especialistas, fomentando a discussão técnica sobre o 
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setor feita por quem faz parte dele. Além disso, o evento cultiva a importante interação 
entre a indústria e o meio acadêmico”, explica Alessandro 
 

Para 2019,  a Blaser espera continuar a ser um agente ativo para o amadurecimento 
do mercado. A empresa quer estimular a percepção da diferença entre preço e custo, 

para que as indústrias continuem investindo em soluções de ponta que ofereçam 
melhor custo-benefício, inserindo nelas maior produtividade  e competitividade. 

 

Tenneco anuncia compra da Öhlins por US$ 160 milhões 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (02/12/2018) 

 
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 

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. 
 

Pellco investe R$ 1,4 bilhão em construção de fábrica de pellets 

03/12/2018 – Fonte: CIMM (02/12/2018) 
 

As obras devem se iniciar no começo de 2019. Trata-se da construção da maior fábrica 
do mundo de pellets (pequenos cilindros de madeira), com capacidade para produzir 

e processar 900 mil toneladas por ano. O pellet é industrializado com resíduos de 
madeira e usado para produzir energia a partir da sua biomassa.  
 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17472-tenneco-anuncia-compra-da-ohlins-por-us-160-milhoes
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/17471-pellco-investe-r-14-bilhao-em-construcao-de-fabrica-de-pellets


O investimento (US$ 380 milhões) resulta de capital brasileiro, somado a aportes de 
fundos externos. Serão 138 hectares destinados apenas para a construção da usina. 
Para a produção, cerca de 85 mil hectares de florestas plantadas serão utilizadas, área 

deixada pela Votorantim. Também será usado um volume hídrico de 210 m2/h de 
água, retirada de um arroio próximo às instalações. A estimativa é de que serão 

criados 1,5 mil empregos na fase de construção e mais 1,2 mil para o funcionamento 
da indústria. 

 


