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Empresário vê reaquecimento do mercado
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A aprovação na Câmara do projeto de lei que cria regras para os cancelamentos dos
contratos de compra e venda de imóveis na planta – os distratos – é vista por
empresários como o combustível que faltava para alimentar o reaquecimento do
mercado imobiliário.
“Agora não há por que imaginar que esse mercado não vai crescer”, afirma o
presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz
França. “Temos melhora das condições macroeconômicas, juros abaixo de dois dígitos,
desemprego decrescente e, agora, um marco regulatório que dará segurança para
realização dos investimentos.” Na semana passada, Elie Horn, fundador da Cyrela,
disse ao jornal O Estado de S. Paulo, que, com a aprovação do projeto “nada mais
seguraria um novo boom imobiliário”.
Dados da Abrainc mostram que o setor já está passando por uma inflexão, com retorno
do crescimento. No acumulado do ano até setembro, houve avanço de 28,5% nos
lançamentos.
Na visão do presidente da loteadora Alphaville, Klausner Monteiro, os distratos
distorciam o mercado, uma vez que obrigavam a devolução do dinheiro já empregado
nas obras, comprometendo o fluxo de caixa da empresa. “A aprovação da nova lei vai
gerar um ímpeto de injeção de recursos no segmento de média a alta renda”, diz o
diretor de relações com investidores da Eztec, Emílio Fugazza.
Na contramão de ações do governo, projeto de lei aumenta burocracia
06/12/2018 – Fonte: R7 (publicado em 05 /12/2018)
Comissão aprovou projeto que exige a presença física de empresário e seus
sócios, diante de um tabelião, para a abertura de nova empresa em cartório

Na contramão dos esforços do governo para acelerar o processo de abertura e
fechamento de empresas, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos

Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei que exige a presença física
dos empresários e de seus sócios no cartório, diante de um tabelião, para abrir uma
nova empresa. O avanço da proposta causou preocupação no meio empresarial.
"É uma burocracia sem sentido, que aumenta os custos e o trabalho do empresário",
disse o economista Marcel Solimeo, superintendente institucional da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP). Ele acrescentou que a tendência é informatizar os
processos, de modo que no futuro uma empresa poderá ser aberta online. "Não
podemos andar para trás."
Ele lembrou que uma norma semelhante à analisada pela Câmara já existiu no
passado, mas foi extinta nos anos 1980 pelo então Ministério da Desburocratização.
De autoria do deputado Milton Monti (PR-SP), o projeto de lei 10.044/2018 obriga a
presença física, em cartório, perante um tabelião, dos interessados em abrir uma
empresa.
Atualmente, basta apresentar os documentos. "A proposta impossibilita a instituição
de empresas fantasmas por meio de laranjas", explicou o autor. "O que vemos nas
operações da PF é que não é incomum serem usadas notas fiscais frias, emitidas por
empresas cujos proprietários são pessoas humildes que nem sabem da
irregularidade."
O deputado acrescentou que, por ser um instrumento de combate à corrupção e à
lavagem de dinheiro, a proposta tem apoio do Judiciário e do Ministério Público. Monti
se diz contrário ao aumento da burocracia. Mas, argumenta, trata-se de uma
formalidade a ser cumprida apenas uma vez, e em benefício do combate à corrupção.
A burocracia que pesa sobre as empresas, diz ele, é aquela que precisa ser cumprida
cotidianamente.
Para entrar em vigor, a proposta ainda tem um caminho a percorrer no Legislativo.
Precisa, primeiro, passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Por
tramitar em caráter terminativo, o texto não precisará passar pelo plenário da Câmara,
a menos que haja um recurso exigindo essa apreciação. Depois, ainda precisa ser
aprovada pelo Senado. Só então seguirá para o presidente da República, que poderá
sancionar o texto ou vetá-lo.
O projeto prevê que na abertura, modificação ou fechamento das empresas exigirão
uma escritura pública lavrada por um tabelião de notas e visados por advogados. As
exceções são os partidos políticos e as sociedades de advogados. As micro e pequenas
empresas terão abatimento de 50% dos emolumentos notariais.
Centrais sindicais repudiam anúncio de fim do Ministério do Trabalho
06/12/2018 – Fonte: Diário do Grande ABC (publicado em 05 /12/2018)
Cinco das principais centrais sindicais do País manifestaram nesta quarta-feira, 5,
repúdio ao anúncio, pela equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro, da extinção
do Ministério do Trabalho (MT). Em nota conjunta, antecipada ao Broadcast, sistema
de notícias em tempo real do Grupo Estado, disseram que o fim da pasta "é
preocupante". "Para a classe trabalhadora, isto representará um retrocesso político
que vai resultar em enormes prejuízos aos trabalhadores da ativa, aos aposentados e
aos pensionistas", afirmaram.
A fiscalização do trabalho em condição análoga à escravidão, liderada pelo MT, foi
lembrada, assim como a definição de medidas para prevenir acidentes de trabalho. "A
importância e a relevância política do MT são inquestionáveis", reforçaram.
Para os sindicalistas, a possibilidade de transferência do registro sindical para o
Ministério da Justiça "tem o claro propósito de criminalizar a ação sindical". "O Brasil

precisa de um Ministério do Trabalho técnico, forte, parceiro e protagonista na luta
contra a recessão e pela retomada do crescimento econômico do País, com respeito
aos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas da classe trabalhadora, geração de
empregos, distribuição de renda e inclusão social", disse a nota.
A declaração recente do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de que "é horrível ser patrão
no Brasil" foi criticada. "Reflete sua falta de consideração e demonstra total
desconhecimento da situação causada pela reforma trabalhista, que resultou em perda
de direitos e não gerou empregos no País", argumentaram as centrais sindicais. "É
lamentável que, em uma nação com 13 milhões de desempregados, o presidente eleito
faça tal declaração para agradar apenas aos empresários, que financiaram e apoiaram
sua eleição."
Assinaram a nota a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), a Força Sindical, a Central dos Trabalhadores Brasileiros (CTB)
e a Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST).
Informalidade sobe e trabalhador paranaense 'perde' R$ 1 mil de renda
mensal
06/12/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 05 /12/2018)
Esta é a diferença média para o rendimento de um empregado no mercado formal do
Paraná

Trabalho informal: sem emprego, o profissional faz o que pode (Foto: Franklin de
Freitas)
Divulgada nesta quarta-feira (5) pelo IBGE, a Síntese de Indicadores Sociais (SIS)
mostra que o paranaense está “perdendo” cerca de R$ 1 mil por mês. Explica-se: a
informalidade no mercado de trabalho é crescente no estado (assim como em todo o
país) e vem ajudando a salvar muita gente da crise econômica, mas também tem feito
reduzir a remuneração dos trabalhadores, uma vez que os rendimentos no setor
informal são bem menores.
O estudo do IBGE, que analisou o mercado de trabalho, aspectos educacionais e a
distribuição de renda da população brasileira a partir dos dados da PNAD contínua do
IBGE e de outras fontes, revela que a proporção de trabalhadores formais no Paraná,
que já chegou a superar a taxa de 70% em anos recentes, está em 67,7%.
Em Curitiba, a situação é ainda mais gritante: até 2014, 80,1% dos trabalhadores
eram formalizados, mas em 2017 o percentual já havia caído para 69,9%.
Acontece, então, que o rendimento dos trabalhadores informais é bem menor quando
comparado ao dos trabalhadores informais. No Paraná, por exemplo, o rendimento
médio de alguém com carteira assinada é de R$ 2.530, enquanto alguém na
informalidade recebe, em média, R$ 1.574 (diferença de R$ 956).
Curitiba, por sua vez, é a capital brasileira em que o trabalhador informal possui o
maior rendimento médio: R$ 2.646. Ainda assim, a diferença com relação ao
rendimento de um trabalhador formal é grande: esses ganham R$ 3.711, ou seja, R$
1.065 a mais do que alguém na informalidade.
Probreza está em alta, segundo IBGE

Outro tema analisado pela pesquisa foi o da pobreza, que a exemplo da informalidade
também está em alta no Estado e na Capital. Segundo a linha de pobreza proposta
pelo Banco Mundial (rendimento de até US$ 5,5 por dia, ou R$ 406 por mês), a
proporção de pessoas pobres era de 14,3% no Paraná e 7,6% em Curitiba, percentuais
que subiram no ano passado para 14,8% e 9%. Em números absolutos, esse
contingente variou de 1,6 milhão de pessoas para 1,67 milhão no Estado e de 144 mil
para 172 mil no município.
Já o percentual de pessoas com renda inferior a US$ 1,90 por dia (R$ 140 por mês),
que estariam na extrema pobreza de acordo com a linha proposta pelo Banco Mundial,
era de 2,3% no Estado e 1,6% no município em 2016, enquanto em 2017 as taxas
subiram para 3,1% e 2,3%, respectivamente. Novamente, em números absolutosesse
contigente aumentou 258 mil pessoas para 351 mil no Paraná e de 30,3 mil para 43,9
mil na Capital.
Curitiba é destaque no acesso a serviços públicos, mostra indicadores
O estudo do IBGE também avaliou a proporção de pessoas residindo em domicílios
sem acesso aos serviços de saneamento básico. E entre as capitais, Curitiba foi o
grande destaque, com apenas 0,4% da população convivendo com alguma deficiência
no serviço.
A coleta direta ou indireta de lixo é universal, enquanto 0,3% da população possui
problemas relacionados ao abastecimento de água por rede geral e outros 0,3%
convivem com a ausência de esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial. Entre
as capitais, é o melhor resultado do país.
Já com relação ao acesso a outros serviços, como educação, proteção social, condições
de moradia e comunicação (internet), novamente a Capital foi destaque, com 26,8%
da população apresentando alguma restrição no acesso a esses serviços ou direitos (a
média nacional é de 63,2% e no Paraná chega a 57,9%). Os maiores gargalos na
cidade são o acesso à educação (14,5%), à comunicação (9,5%) e a condições de
moradia (8,4%).
Maioria no Estado estuda só até o ensino fundamental
Outro dado que chama a atenção é com relação ao nível de instrução das pessoas com
25 anos ou mais de idade. No Paraná, mais da metade dessa população (50,3%)
estudaram, no máximo, até terminar o ensino fundamental - 5,8% deles, contudo,
não possui nenhuma instrução, enquanto 35,2% possuem ensino fundamental
incompleto. Apenas um em cada quatro completou o ensino médio e 16,9%, o ensino
superior.
O que é trabalho informal
De forma geral, existem dois tipos de trabalho: informal e formal. O primeiro modelo
é referente aos profissionais que não possuem registro na carteira e, como não
possuem vínculo empregatício, também não contam com benefícios trabalhistas como
férias, licença maternidade, aposentadoria e seguro-desemprego, entre outros.
Outra desvantagem é a instabilidade financeira, tendo em vista que não há garantia
de um salário fixo mensal. Por outro lado, os trabalhadores informais contam com
mais liberdade e autonomia para conciliar a vida pessoal e a carreira, trabalhando à
sua própria maneira e ritmo.
Indicador antecedente de emprego tem primeira alta em 9 meses, diz FGV
06/12/2018 – Fonte: Exame
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) teve alta em novembro e interrompeu
a sequência de oito quedas consecutivas, mas ainda é cedo para afirmar que as

expectativas de contratação no próximo ano são otimistas, afirmou a Fundação Getulio
Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

Indicador Antecedente de Emprego da FGV teve alta em novembro e interrompeu a
sequência de oito quedas consecutivas (Paulo Whitaker/Reuters)
No mês, o IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, subiu 6,2
pontos na comparação com outubro, para 97 pontos, atingindo o maior valor desde
maio deste ano.
“A recuperação do último mês pode indicar uma nova onda de otimismo na economia
brasileira. No entanto, devemos esperar novas observações para verificar se de fato
teremos expectativas otimistas quanto à contratação no próximo ano”, disse em nota
o economista da FGV/Ibre Fernando de Holanda Barbosa Filho.
Já o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a percepção das famílias
sobre o mercado de trabalho, recuou 1,3 ponto em novembro, para 98,9 pontos,
voltando ao nível de novembro de 2017.
“O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) permanece oscilando em torno de um
mesmo patamar elevado ao longo do último ano. Isto indica um mercado de trabalho
bastante difícil, o que caminha em linha com a elevada taxa de desemprego observada
no país. Uma queda do ICD somente deve ocorrer com uma melhora mais robusta do
nível de atividade e das contratações no mercado de trabalho”, completou Barbosa
Filho.
A taxa de desemprego do Brasil caiu pela sétima vez no trimestre até outubro e o
número de desempregados recuou diante da criação de vagas nas eleições, em uma
lenta recuperação do mercado de trabalho ainda marcada pelo desalento, informou o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua pesquisa Pnad Contínua.
Carteira assinada rende salário 76% maior a trabalhador brasileiro
06/12/2018 – Fonte: R7
Estudo mostra que profissionais com carteira assinada têm renda média de
R$ 2.039, contra R$ 1.158 dos informais
Os profissionais com carteira assinada receberam salário médio de R$ 2.038 em 2017,
valor 75,9% maior do que os R$ 1.158 pago aos trabalhadores informais, segundo
uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (5) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
O estudo aponta ainda para uma remuneração média de R$ 1.557 aos trabalhadores
por conta própria e de R$ 3.767 aos militares ou funcionários públicos. Os
empregadores, por sua vez, faturam cerca de R$ 5.211 por mês.
De acordo com a pesquisa, a proporção de trabalhadores informais oscilou em torno
de 39% por conta da redução conjunta de postos formais e informais entre 2015 e
2016, os dois anos de crise econômica mais intensa.

Para o estudo, a diferença entre os profissionais “evidencia a importância da
formalização para o trabalhador do setor privado no que concerne aos rendimentos
auferidos”.
A pesquisa cita ainda a informalidade como uma "característica histórica do mercado
de trabalho brasileiro" que produz “um elevado contingente de trabalhadores sem
acesso aos mecanismos de proteção social vinculados à formalização e limita o acesso
a direitos básicos como a remuneração pelo salário mínimo e aposentadoria”.
Setores
A diferença salarial entre os trabalhadores formais e informais foi verificada em todos
os ramos de atividade.
Os profissionais que mais sentem no bolso o fato de não terem carteira assinada são
os da área agropecuária. De acordo com o IBGE, os trabalhadores formais têm
remuneração média 112% maior do que aqueles informais.
A indústria é setor no qual quem tem carteira assinada recebe mais do que o dobro
(+106%) em relação os que não têm o documento.
Na contramão, os profissionais das áreas de administração pública e de educação,
saúde e serviços sociais são os que apresentam as menores diferença entre os modelos
de contrato.

Indústria do Paraná ganha otimismo para o fim de ano
06/12/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 05 /12/2018)
Indicadores mostram ritmo de crescimento reduzir, mas acumulado anima

O estudo mensal do Sistema Fiep que avalia o desempenho da indústria de
transformação do Paraná revela otimismo para o fechamento do ano. Os dados
revelam que no acumulado de janeiro a setembro houve crescimento 4,72% em
relação a igual período do ano passado.
Comparando setembro de 2018 com o mesmo mês de 2017, o nível se manteve. Em
relação a agosto, houve queda de 9,4%, movimento sazonal normal, porém, com

redução mais acentuada do que a registrada em 2017, que foi de 4,5%, e de 2016,
4,9%.
O recuo deste mês pode ser explicado pela performance negativa em 15 dos 18
gêneros pesquisados. Em parte impactado ainda pela greve dos caminhoneiros em
maio, Copa do Mundo e as eleições.
Os gêneros que tiveram alta em setembro foram o têxtil (+62,87%); vestuário
(+8,82%) e couros e calçados (+4,67%). No acumulado do ano, os produtos que mais
cresceram em vendas foram couros (107%); veículos automotivos (10%); máquinas
e equipamentos (9%); e confecções e vestuário (7%).
Emprego
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) dão conta de que,
até outubro, a indústria de transformação do Paraná criou 12 mil novas vagas. A
maioria, mais de 5 mil, no setor alimentício. Apesar dos índices positivos na avaliação
do ano, há uma queda de 31% nos números em relação ao ano passado, quando foram
gerados 17,4 mil vagas.
Reforma fatiada pode gastar capital político de Bolsonaro, diz economista
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05 /12/2018)
Para especialistas, negociar propostas para Previdência em partes impõe
risco político
Economistas se dividem ao avaliar a proposta do presidente eleito Jair Bolsonaro de
fatiar a reforma da Previdência e começar as mudanças pela adoção de uma nova
idade mínima de aposentadoria.
Monica de Bolle, pesquisadora do Peterson Institute, em Washington, diz que fatiar a
reforma significa gastar capital político várias vezes, o que, em sua avaliação, não
faria sentido. “Para um governo que é virgem em negociação, me parece ser uma
péssima ideia.”
Bolle teme que, ao apreciar a idade mínima, o Congresso dê o assunto por encerrado
e passe a se voltar para as agendas que interessam aos grupos que apoiam o futuro
presidente, como a de costumes, cara à bancada religiosa.
Fabio Klein, especialista em contas públicas da Tendências Consultoria, afirma que a
estratégia de natureza "procedimental" tende a ter efeitos mais negativos do que
positivos, pois o governo correria o risco de perder o foco e, junto com ele, o esforço
de mobilização.
No sentido contrário, Luiz Gustavo Bichara, sócio do Bichara Advogados, diz que fatiar
a proposta pode fazer sentido em um contexto no qual grandes mudanças podem
gerar discussões intermináveis.
“Parece uma estratégia política e legislativa mais inteligente”, diz Bichara.
Fábio Silveira, sócio da consultoria MacroSector, diz que a proposta faz sentido se as
fatias aprovadas forem coerentes com o todo que se pretende aprovar. “Mas o mais
importante é como esse todo será trabalhado com o desejo da maioria da população."
Para Silveira, se as mensagens do governo eleito continuarem sendo “atrapalhadas e
confusas”, há o risco razoável de o governo queimar o capital político em poucos
meses. Para evitar esse desastre, afirma, cabe definir logo o que o governo central
pretende economizar com os gastos previdenciários.

“O futuro governo tem a obrigação de ter esse número. E mais do que isso. Como
pretende repartir esse sacrifício entre setor público e setor privado. Se essas
referências não ficarem claras na largada, vamos ingressar num debate infinito, cujos
danos podem ser enormes para o país”, diz Silveira.
Bolle, do Peterson Institute, teme que a tentativa de passar a reforma em pedaços
reduza a proposta à questão da idade mínima. “E a idade mínima é só uma casquinha.
A reforma da Previdência terá que ser muito mais do que isso se a intenção for
reequilibrar as contas”.
Apenas 3% da Previdência beneficia a população mais pobre
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05 /12/2018)
Dado consta de estudo da Fazenda, que também defende reforma do governo
Temer
Apenas 3% dos benefícios pagos pela Previdência Social no Brasil vão para os mais
pobres da população, mostra estudo divulgado nesta quinta-feira (5) pelo Ministério
da Fazenda.
Ainda de acordo com o levantamento, realizado para fazer um balanço das ações do
governo nos últimos anos e para elencar os desafios da próxima equipe econômica,
41% dos benefícios previdenciários vão para atender os 20% mais ricos.
“Por isso, reformar a previdência, com foco na redução de privilégios, é uma medida
de redução da desigualdade”, conclui o documento.
Essa desigualdade aparece também nos gastos do governo com pessoal: 79% das
despesas com folha de pagamento são destinadas para os 20% mais ricos.
“Como é sabido, os salários no setor público são muito superiores aos pagos no setor
privado. A maior contenção dessa remuneração e a diminuição dos postos de trabalho
no setor público teriam efeito significativo no sentido de redistribuir renda”, afirma o
estudo.
O texto lembra que o programa Bolsa Família tem um impacto diverso, com as
camadas mais pobres da população recebendo uma parcela maior do benefício social.
“Infelizmente é a exceção, pois a ampla maioria das políticas públicas do governo
federal não chega nos mais pobres e acaba acentuando a desigualdade de renda”,
afirma.
O texto faz uma defesa ferrenha do teto de gastos, que limita o crescimento das
despesas do governo à inflação.
A avaliação dentro do Ministério da Fazenda é que a ideia de um ajuste fiscal rápido,
como defende o ministro da Economia do próximo governo, Paulo Guedes, só é viável
através de aumento de impostos.
Aprovado em 2016, o teto foi pensado em um contexto de ajuste de longo prazo das
contas públicas, com validade de 10 anos.
“Não se sustenta a crítica de que o teto de gastos afeta os mais pobres. A reformulação
das prioridades de política pública que ele induz é claramente no sentido de tornar o
Estado mais justo e de reduzir a pobreza”, afirma o levantamento divulgado nesta
quarta.

PREVIDÊNCIA
O documento ainda defende a reforma da Previdência como idealizada pelo atual
governo.
“A reforma que está pronta para votação na Câmara dos Deputados é um ponto de
partida importante. Além de ter impacto fiscal significativo, é socialmente justa e
contribui para a igualdade de oportunidade e redução da pobreza, uma vez que reduz
privilégios na aposentadoria de algumas categorias e preserva a aposentadoria dos
mais pobres”, afirma trecho do texto.
A equipe econômica de Guedes, entretanto, já apontou que pretende adotar somente
alguns pontos da reforma das aposentadorias do governo Temer.
Nesta terça-feira (4) o presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que deve enviar uma
proposta de reforma fatiada ao Congresso, começando as alterações pela idade
mínima para aposentadoria.
Equipe de Bolsonaro planeja INSS sob a gestão do Ministério da Economia
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05 /12/2018)
Instituto que paga benefícios
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O superministério da Economia, que será assumido por Paulo Guedes, está perto de
ganhar mais uma atribuição, a gestão do INSS, segundo afirmaram à Folha o vicepresidente eleito, general Hamilton Mourão, e o futuro ministro da Cidadania, Osmar
Terra.
O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável por avaliar e conceder pedidos
não só de aposentadoria, mas de outros benefícios previdenciários, como auxíliodoença e pensão por morte. Hoje é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social.
Também cabe ao órgão a concessão do benefício assistencial pago a pessoas com
deficiência e idosos de baixa renda, o BPC (Benefício de Prestação Continuada).
Com a vinculação do INSS ao Ministério da Economia, Guedes terá o domínio da área
de Previdência desde a elaboração de políticas —como a proposta de reforma— até a
gestão da área, com o atendimento ao público.
Um exemplo recente da importância das ações do órgão para a área econômica é o
pente-fino que foi promovido nos benefícios por incapacidade (auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez), com economia de recursos.
Por um lado, o INSS é historicamente visado por partidos políticos aliados ao Palácio
do Planalto, na busca de nomear aliados para comandar o órgão, que paga mais de
R$ 40 bilhões por mês a quase 35 milhões de beneficiários.
A capilaridade da rede de agências também é um trunfo para os políticos: são 1.597
unidades em 1.417 municípios.
Ao mesmo tempo, a gestão dos benefícios previdenciários e o atendimento direto a
um público desse tamanho são uma bomba difícil de administrar. O atraso na
concessão de aposentadorias e o questionamento sobre benefícios negados levaram o
INSS ao posto de maior litigante do país.
Em 2017, o INSS pagou R$ 92 bilhões em aposentadorias e outros benefícios
concedidos ou reativados por ordem judicial —15% do total de R$ 609 bilhões pagos

a beneficiários no ano passado. O cálculo é resultado de fiscalização do TCU (Tribunal
de Contas da União) antecipada pela Folha.
Outro problema que o comando do órgão terá de administrar é a aposentadoria de
seus servidores. Isso porque, dos 33 mil funcionários, 55% (cerca de 18 mil) terão os
requisitos para pedir aposentadoria em 2019.
O atual presidente do órgão, Edison Garcia, defende um programa de incentivo com
bônus e teletrabalho para mantê-los na ativa.
O INSS foi criado em 1990 como autarquia vinculada ao então Ministério da
Previdência e Assistência Social. Ele é fruto da fusão dos extintos Iapas (Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social) e INPS (Instituto
Nacional de Previdência Social).
A principal discussão relacionada à Previdência no ministério de Guedes no ano que
vem deve ser a proposta de reforma que o governo Bolsonaro pretende enviar ao
Congresso. A equipe ainda não detalhou o texto.
SAIBA MAIS
Origem Criado em 1990, o INSS nasceu vinculado ao então Ministério da
Previdência e Assistência Social
Função É o órgão que avalia e concede os pedidos de aposentadoria e de outros
benefícios, como auxílio-doença e pensão por morte.
Funcionários Dos 33 mil servidores ativos hoje, o INSS prevê que 55% (cerca de
18 mil) terão requisitos para pedir aposentadoria em 2019
Capilaridade
 1.597 agências fixas de atendimento ao público
 86 agências que atendem somente demandas judiciais
 5 unidades móveis flutuantes
Economia global está forte, mas fissuras começam a aparecer, vê Fitch
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05 /12/2018)
A economia mundial continua sólida, mas algumas rachaduras já começam a aparecer
no cenário, sob a forma de uma decepção com o crescimento da zona do euro,
diminuição do comércio mundial e desaceleração chinesa. A análise é do “Panorama
Econômico Global” de dezembro, publicado pela agência de classificação de risco Fitch
nesta quarta-feira (5).
O primeiro ponto de destaque é a diferença da dinâmica de crescimento das três
maiores economias mundiais –Estados Unidos, China e zona do euro. A Fitch vê
expansão para os EUA na comparação anual, mas desaceleração nos dois últimos.
Segundo a agência, os EUA crescerão 2,9% neste ano, alta em relação aos 2,2% de
2017. Em 2019, a expansão americana deve ser de 2,6%, e, em 2020, de 2%.
Na zona do euro, o crescimento será de 1,9% neste ano, e desacelera para 1,7% em
2019 e 1,6% em 2020. Parte da desaceleração se deve a fatores temporários, como
interrupções em produções automobilísticas com a introdução de novos padrões de
emissões.
Também tem relação com a escalada nas tensões comerciais globais, que impactaram
a confiança de empresas.
No entanto, as tensões entre Itália e Comissão Europeia por causa da política fiscal
italiana elevaram as incertezas e os riscos para o crescimento da zona do euro, ao

elevar as chances de uma fragmentação da área de moeda única caso a Itália decida
deixar o grupo.
Já a China cresce 6,6% em 2018 e 6,1% nos próximos dois anos, prevê a Fitch. A
desaceleração, indica, até agora foi provocada por fatores domésticos, liderada por
um enfraquecimento no investimento em infraestrutura em resposta a um aperto no
financiamento.
Com essa diferença, a atuação dos bancos centrais dos EUA e da Europa será
marcadamente distinta. Nos EUA, o sólido mercado de trabalho vai permitir que o
Federal Reserve (Fed, banco central americano) continue elevando os juros, apesar de
um cenário externo mais adverso.
O Banco Central Europeu, contudo, só deve normalizar sua política monetária a partir
de 2020, diante do crescimento mais fraco da zona do euro e a inflação ainda em
patamares muito baixos, diz a agência.
Os dois fatores combinados devem servir de apoio ao dólar e manter a pressão sobre
os mercados emergentes.
A Fitch trabalha com um cenário de desaceleração do crescimento global em 2020,
conforme se dissiparem os efeitos do corte de impostos promovido pelo governo de
Donald Trump neste ano.
Ainda assim, há riscos, entre eles a piora das condições financeiras globais conforme
a liquidez injetada pelos bancos centrais seca e uma escalada nos temores de
investidores com uma fragmentação da zona do euro.
O protecionismo, complementa a agência, se mantém como outro perigo à economia
mundial, apesar de, recentemente, EUA e China terem ajudado a aliviar as
preocupações com uma trégua momentânea na guerra comercial.
A economia global deve crescer 3,3% neste ano, mas moderar a expansão para 3,1%
em 2019. Em 2020, a agência vê avanço de 2,9%, com melhora do crescimento de
emergentes, em especial a recuperação da Turquia e aceleração do Brasil.
Para o país, a perspectiva é de crescimento de 1,3% do PIB (Produto Interno Bruto)
neste ano, 2,2% em 2019 e 2,7% em 2020.
A agência indica que a demanda externa e a melhora das incertezas políticas levem a
uma recuperação econômica gradual nos próximos dois anos.
“A reação positiva do mercado ao resultado das eleições poderia transmitir grande
confiança e ser positivo para as tendências de investimento em 2019”, afirma a
agência.
Apesar disso, uma melhora maior do crescimento dependeria parcialmente da agenda
econômica do presidente Jair Bolsonaro (PSL).
“Embora a próxima Administração apoie uma agenda amplamente amigável ao
mercado, ainda continua havendo uma incerteza sobre quão bem-sucedida será em
pressionar por medidas fiscais impopulares em um Congresso fragmentado”, indicou.
Segundo a Fitch, a decepção com a agenda de reforma econômica é o maior risco
doméstico para a confiança e atividade do Brasil.
Do lado externo, as condições de financiamento mais restritas, o menor preço de
commodities e a contração econômica da Argentina aparecem como os maiores riscos.

País terá problema com energia se tiver crescimento robusto, diz Moreira
Franco
06/12/2018 – Fonte: Diário do Grande ABC (publicado em 05 /12/2018)

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, comentou nesta quarta-feira, 5, que o
Brasil terá um problema no fornecimento de energia elétrica, caso volte a apresentar
um crescimento robusto da economia. "Porque não estamos produzindo a energia
necessária para sustentar o crescimento de 2,5% por alguns anos", disse, durante
evento em São Paulo, no qual lembrou a estimativa de crescimento de 3% do PIB.
Ele também destacou o fato de que o País deixou de investir em novas hidrelétricas
com reservatórios e a crescente dependência do clima e das térmicas, mais caras e
poluentes, para dar garantia ao suprimento.
"O desafio é gigantesco. O setor está estruturado dentro de uma realidade que não
existe mais", afirmou o ministro, defendendo a mudança da estruturação do setor,
classificada por ele atualmente como sendo "soviética", tendo em vista a organização
inicialmente feita em cima de estatais, sem competição e que permite que as
ineficiências sejam resolvidas sem a participação da sociedade.
Bolsa fecha em leve alta sem referência do mercado americano
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05 /12/2018)
Dólar também avança e termina sessão a R$ 3,87
A Bolsa brasileira fechou o dia em leve alta, em pregão de volume reduzido pela
ausência de negócios no mercado americano. O dólar também avançou. As Bolsas
americanas não abriram nesta quarta, dia de luto pela morte do ex-presidente George
H. W. Bush.
O feriado serviu de pausa para as perdas registradas na véspera, quando investidores
entraram em pânico com a percepção de que a guerra comercial entre Estados Unidos
e China deve continuar. O mercado também azedou com a redução da diferença de
juros de curto e longo praza da dívida americana.
A chamada inversão da curva de juros, quando as taxas mais longas (10 anos) ficam
em níveis mais baixos que as de prazo mais curto (2 anos), podem indicar expectativa
de recessão econômica.
O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 0,46%, a 89.039 pontos. O giro
financeiro foi de R$ 8,8 bilhões, quase 45% abaixo da média dos últimos 30 dias.
O dólar avançou sobre o real e fechou a R$ 3,87. De uma cesta de 24 divisas
emergentes, o dólar avançou sobre 15 delas.
Dólar sobe com aumento das tensões comerciais globais
06/12/2018 – Fonte: Exame
O dólar iniciou a quinta-feira em alta ante o real, em dia de aversão global ao risco
após a prisão de uma executiva chinesa Huawei, reacendendo os temores da guerra

comercial entre Estados Unidos e China poucos dias depois de um encontro histórico
entre os presidentes dos dois países na cúpula do G20.
Às 9:15, o dólar avançava 0,72 por cento, a 3,8959 reais na venda, depois de terminar
a sessão anterior em alta de 0,23 por cento, a 3,8682 reais. O dólar futuro tinha
avanço de 0,67 por cento.
O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais,
equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no
total de 12,217 bilhões de dólares.
Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem
integral. (Por Claudia Violante; Edição de Camila Moreira)
Renda per capita do país cairia até 17% sem imigrantes, estima pesquisa
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05 /12/2018)
Rendimento de descendentes de não ibéricos é maior, mostra estudo recémpublicado pelo Ipea
A renda per capita do brasileiro poderia ser até 17% mais baixa hoje se o país não
tivesse aberto suas portas à imigração no passado, estima trabalho recém-publicado
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
No estudo, os pesquisadores Daniel Lopes e Leonardo Monasterio, também professor
da Universidade Católica de Brasília, calcularam o que aconteceria com a renda dos
brasileiros se, em vez de descendentes de imigrantes, houvesse apenas brancos de
sobrenome ibérico.
O ponto de partida foi um “dicionário de sobrenomes” feito a partir de 1,7 milhão de
registros de entrada de imigrantes. Com ele e programas de inteligência artificial,
determinaram a ascendência de 165 milhões de brasileiros de diferentes estratos
sociais.

O camaronês Kouotou Yamaya Mouhamed, promovido em empresa de logística, opera
em caminhão frigorífico - Karime Xavier/Folhapress
Para isso, analisaram 67 milhões de trabalhadores com carteira assinada (Rais 2016),
81 milhões de beneficiários de programas federais (CadÚnico 2015) e 18 milhões de
sócios de empresas e empreendedores registrados na Receita.
Identificadas as origens, calcularam estatisticamente o impacto da ascendência
imigrante em duas medidas: na renda per capita dos municípios brasileiros e nos
salários dos trabalhadores formais.
“Se por um lado é senso comum que a imigração dos séculos 19 e 20 teve efeitos
relevantes, faltavam estimativas do real impacto dessa mão de obra”, afirma
Monasterio.
Para estimá-lo, a pesquisa substituiu dados de descendentes de italianos, alemães,
japoneses ou leste-europeus pelos de brasileiros brancos com sobrenome ibérico.

A limitação aos brancos evita superestimar o efeito, já que o rendimento dos não
brancos é, na média, menor. “Discriminação racial e exclusão educacional de negros
e índios poderiam enviesar os resultados”, diz Lopes.
Nos municípios, o estudo calculou que a renda per capita domiciliar mensal de 2010
cairia de R$ 781,75 para R$ 683,18 (redução de 12,6%).
A comparação foi controlada pela unidade federativa e por nível educacional do
município, população, qualidade das instituições, distância da capital, temperatura,
pluviosidade e fertilidade dos solos.
O ganho associado à participação dos japoneses é especialmente relevante. A cada
1% de descendentes, a renda per capita municipal sobe R$ 23.

O nigeriano Kayode Afolabi, contratado em 2014 como auxiliar logístico; ele foi
promovido e hoje é conferente na Confidence Log - Karime Xavier/Folhapress
Outra estimativa foi feita com dados individuais de trabalhadores do setor privado de
23 a 60 anos ocupados ao menos 40 horas por semana. Nessa etapa, o impacto se
mostrou ainda maior. Indivíduos com sobrenomes japoneses recebem salários 17,8%
mais altos que os de sobrenome ibérico, na comparação com mais controles. Italianos
ficam 6,5% acima, alemães, 7,7% e leste-europeus, 7,2%.
O salário médio da amostra caiu 17%, de R$ 58,04 para R$ 48,29, quando
descendentes de imigrantes foram substituídos pelos brancos de sobrenome ibérico.
O resultado, porém, não permite afirmar que seja a ascendência a causa da diferença
na renda, ressalva Monasterio. Também não é possível prever o que de fato teria
acontecido sem a imigração. “O Brasil seria outro, outras coisas teriam ocorrido.”
A abordagem de estudo, chamada de contrafactual, já rendeu um Prêmio Nobel (em
1993, para o americano Robert Fogel, que estimou quanto o PIB americano seria
menor se não existissem ferrovias), mas estuda um cenário que não ocorreu.
Embora o estudo não determine por que há vantagens para os imigrantes, os
economistas têm algumas hipóteses. Capital humano é uma delas. Em 1920, apenas
23% dos brasileiros, de todas as idades, conseguiam ler ou escrever. Entre os
estrangeiros, a taxa era de 52%.
Para Monasterio, estudar o efeito da imigração tem relevância atual: “O Brasil ainda é
muito fechado, e é importante entender que o imigrante contribui para o tecido
econômico da sociedade”.
Promovida pelo Brasil para substituir a força de trabalho escrava, a imigração não
ibérica trouxe mais de 3,2 milhões de pessoas ao país entre 1872 e 1920. Imigrantes
eram 5,1% da população em 1920. Em 2010, porém, a taxa era 0,3%, uma das
menores no mundo.
“O Brasil continua ruim de capital humano, e ainda hoje os imigrantes são na média
mais escolarizados. Os que vêm são também mais empreendedores”, diz Lopes.

Levantamento da Unicamp mostra que, em 2015, só 1% dos latino-americanos
contratados no mercado formal brasileiro são analfabetos, ante 8% dos brasileiros.
Um terço deles tem superior completo, ante 15% dos brasileiros.
São fatores que levam empresas a contratar esses recém-chegados. Na Confiance Log,
por exemplo, eles são 20% da atual força de trabalho.
A empresa de logística fez a primeira contratação em 2014, e dessa turma dois
imigrantes já foram promovidos: o conferente-líder Kouotou Yamaya Mouhamed, de
Camarões, e o conferente nigeriano Kayode Afolabi. Eles supervisionam uma equipe
com 2 brasileiros e 4 dos 15 estrangeiros contratados neste ano.
“Não fazemos isso por caridade nem temos uma cota para imigrantes. Os estrangeiros
vêm com mais qualificação e enorme dedicação e comprometimento”, afirma Fernanda
Bianco, gerente de Governança Corporativa e Marketing.
A Missão Paz, que recebe estrangeiros recém-chegados, foi também o ponto de partida
de três haitianos contratados pelo Futuro Refeitório neste semestre.“A diversidade
sempre agrega valor, e eles são muito esforçados, cumprem bem suas funções e têm
ótimo humor”, afirma Aline Cavalcante de almeida, assistente de RH.
Volvo cria loja-conceito de híbridos em shopping center
06/12/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-12-2018)
A Volvo criou uma loja-conceito de carros híbridos dentro do Shopping JK Iguatemi.
Atualmente, a marca vende no Brasil três modelos com esse tipo de motorização, os
utilitários esportivos XC60 e XC90 e o sedã S90. Chamado Plug-In Hybrid Concept
Store, o novo espaço mostra as vantagens da combinação entre o motor 2.0 turbo a
gasolina de 320 cv e o propulsor elétrico de 87 cv.
A loja ficará montada até 31 de dezembro no segundo piso do shopping. Oferece
roupas e outros itens com a marca Volvo, além de café e iguarias típicas da Suécia.
"Essa iniciativa coloca os visitantes no centro da experiência sueca que queríamos
criar", afirma o diretor de marketing da Volvo Car Brasil, Leandro Teixeira.
A empresa vive seu melhor momento no Brasil. De janeiro a novembro teve 6,1 mil
automóveis emplacados. Cresceu 94,6% nestes 11 meses sobre igual período de 2017
e superou a meta projetada para todo o ano de 2018.

Brasil segura produção na Argentina, queda do mercado doméstico já supera
20%
06/12/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-12-2018)
Fábricas no país vizinho produziram 440 mil veículos em 11 meses, em alta
de 1,4%
Fábricas na Argentina produziram 440 mil veículos em 11 meses, número que
representa alta de apenas 1,4% sobre janeiro-novembro de 2017. Em 21 dias de
atividade no mês passado, a produção de 36,8 mil unidades significou baixa de 4,8%

ante os 22 dias úteis de outubro e forte retração de 18,6% sobre o volume fabricado
em novembro do ano anterior.
As exportações dos fabricantes no país vizinho cresceram expressivos 28,8% de
janeiro a novembro e representam até agora mais da metade da produção, com 246,4
mil veículos embarcados, principalmente para o Brasil.
Esse tem sido o ponto de sustentação da indústria, desde que o mercado argentino
entrou em profunda recessão este ano. Para amenizar a situação, as vendas externas
vêm avançando mês a mês, somaram 26 mil unidades em novembro isoladamente,
em alta de 18,2% sobre outubro e de 36,2% na comparação com o mesmo mês de
2017.
No mercado interno as vendas não param de cair. De janeiro a novembro os
fabricantes enviaram 633,4 mil veículos (incluindo importados) às concessionárias da
Argentina, número 20,2% menor do que o observado no mesmo período do ano
passado. Em novembro foram 33,1 mil unidades, baixa de 11,1% sobre outubro e
retração acentuada de 57,9% ante igual mês de 2017.
Vale lembrar que no início de 2018 a projeção era que o mercado argentino chegasse
perto de comprar 1 milhão de veículos no ano, expectativa que foi revertida com a
eclosão da crise cambial a partir de abril.
Hernán Vásquez deixa Volkswagen Argentina
06/12/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-12-2018)

Montadora recorda que Vásquez colaborou com a consolidação da liderança
do grupo na Argentina
Executivo foi transferido para a Europa e montadora ainda não revela
substituto
O executivo Hernán Vásquez deixará suas atuais funções de presidente e CEO da
Volkswagen Argentina e continuará sua carreira no Grupo VW na Europa. A
montadora ainda não informa o nome do sucessor, que deverá assumir a posição em
1º de janeiro de 2019.
Segundo a Volkswagen, Vásquez colaborou com a consolidação da liderança do grupo
no país vizinho (por 15 anos consecutivos) e alcançou bons resultados tanto na
Argentina como na Espanha.
Durante os anos em que trabalhou no Grupo Volkswagen Argentina e antes de ser
nomeado Presidente e CEO, em novembro de 2017, Hernán Vásquez foi vicepresidente de vendas e marketing e responsável pela estratégia comercial das marcas
Volkswagen, Volkswagen Veículos Comerciais (Amarok), Volkswagen Caminhões e
Ônibus, Audi e Ducati.
“Agradeço a Hernán por motivar a equipe e incentivar as mudanças necessárias para
a implementação da 'Nova Volkswagen'. Seu conhecimento e experiência foram muito
importantes para o sucesso do grupo na Argentina", afirma o presidente e CEO da
Volkswagen América Latina, Pablo Di Si.

Vendas da VWCO crescem 51% e colocam fim à crise
06/12/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-12-2018)

O novo Volkswagen Delivery: família de caminhões leves e médios já
representa 30% das vendas da VWCO
Fabricante de caminhões e ônibus espera por novo ano de expansão em 2019
Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), no fim
de 2017 previa que 2018 marcaria o fim da crise e a volta do crescimento das
vendas de veículos comerciais no País, após severa recessão que em quatro anos
fez sumir mais de dois terços desse mercado.
Os resultados deste ano mostram que Cortes estava certo, mas errou (e muito) no
porcentual de recuperação. Um ano atrás, escaldado pelo longo período de quedas
constantes e profundas, a previsão era de expansão na casa dos 20%. Mas de janeiro
a novembro os emplacamentos de caminhões já avançaram quase 50% e de ônibus
27%, enquanto a VWCO cresceu 51% em ambos os segmentos no período.
“Sempre fui um otimista, mas não esperava tanto, achava que crescimento
de 20% já seria um resultado muito positivo. Isso só reforça minha convicção
que o pior já passou, atravessamos o período mais difícil de nossa história
que chegou ao fim em 2018”, diz Roberto Cortes.
O executivo avalia que o principal ingrediente para a volta mais acelerada do
crescimento do mercado de comerciais pesados está na “recuperação da confiança dos
empresários”. Ele lembra que a compra de caminhões e ônibus são decisões de
investimentos em bens de capital, “e para voltar a investir é preciso confiança no
futuro, o que está acontecendo agora, por isso o mercado reaqueceu”, afirma.
Para 2019, no entanto, Cortes evita fazer projeções, amarrado pelo período de silêncio
que antecede o lançamento de ações em bolsa do Grupo Traton, do qual a VWCO faz
parte desde agosto passado, quando foi criado o braço de veículos comerciais
independente do Grupo Volkswagen, que reúne as marcas VW Truck & Bus (ou VWCO),
MAN, Scania e RIO.
“Mas posso dizer que as perspectivas são muito positivas, o potencial de crescimento
é bastante grande”, aposta. Sobre a rentabilidade, também cerceado pelas regras de
uma companhia aberta, ele se limita a dizer que “está melhorando”.
CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA
Com expectativa de encerrar o ano com pouco mais de 21 mil caminhões vendidos
das marcas Volkswagen e MAN, o crescimento de 51% da VWCO levemente acima do
desempenho médio do mercado nacional é explicado, segundo Cortes, em grande
medida pela nova linha Delivery lançada no fim do ano passado.
Os modelos leves e médios da família inteiramente renovada já representam cerca de
30% das vendas. “Ainda não competimos na faixa mais alta dos extrapesados, que é
o segmento que mais cresce [hoje no Brasil], por isso nosso resultado pode ser
considerado muito bom”, pondera.

No segmento de ônibus, com mais de 3 mil chassis vendidos, a expansão da VWCO
está muito acima da média: o crescimento de 51% sobre 2017 é quase o dobro do
avanço de 27% do mercado. Cortes credita o resultado à recuperação de clientes
antigos e vendas importantes em licitações vencidas do programa Caminho da Escola
e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A VWCO vai fornecer entre este ano
e o próximo 3,4 mil ônibus escolares e mais 500 unidades a programas do MDS. “Esses
contratos são o principal motivo de nossa expansão acentuada no segmento”.
Se o mercado doméstico surpreendeu, as exportações ficaram muito abaixo da
expectativa no início de 2018, quando a estimativa era de crescimento de até 30%
sobre 2017.
A crise na Argentina, onde são feitas cerca de metade das vendas externas da VWCO,
fez os negócios recuarem. Mas ainda assim o ano deve fechar no campo positivo, com
expansão de 7% nos embarques na comparação com o ano passado, incluindo
caminhões exportados montados ou desmontados em CKD. “É um bom porcentual
tendo em vista que as exportações do setor não devem aumentar em torno de 1%
este ano”, compara o executivo.
O resultado positivo é devido especialmente pelo crescimento de quase 20% das
vendas no México, onde desde 2004 a VWCO faz montagem de alguns produtos com
partes importadas do Brasil e também importa caminhões já montados. Este ano o
país deverá responder por cerca de 35% das 9 mil unidades que deverão ser
exportadas pela VWCO.
“Esperamos a recuperação do mercado argentino a partir de 2019 e estamos indo bem
no México. Mas vamos atingir mais países externos com o nosso plano de
internacionalização lançado há três anos. Com o novo Delivery estamos crescendo em
vendas no Chile, Paraguai, Uruguai e Peru. Esta semana estamos apresentando
produtos em Bogotá, na Colômbia”, destaca Cortes.
PRODUÇÃO EM ACELERAÇÃO
A fábrica da VWCO em Resende (RJ) está gradualmente acelerando a produção. Pouco
mais de um ano atrás a unidade operava só em um turno apenas quatro dias por
semana, com ociosidade superior a 70%. Hoje o ritmo é de quase dois turnos, com o
segundo período ainda parcial na linha maior e dois completos na montagem dos
caminhões extrapesados MAN TGX e de chassis de ônibus.
Já foram contratadas 350 pessoas que estão em treinamento este mês e vão entrar
em ação a partir de janeiro, quando a expectativa é de operar em dois turnos cheios.
“Vamos assim dar vazão para atender todos os pedidos, principalmente do Delivery”,
informa Cortes.
Waymo começa a operar serviço de táxi autônomo nos Estados Unidos
06/12/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 05-12-2018)

Empresa do Google passa a cobrar por corridas em carros sem motoristas na
região de Phoenix
Agora é para valer: a Waymo, empresa de carros autônomos do Google, começou a
operar um serviço de táxi sem motorista em Phoenix, nos Estados Unidos. A novidade
começou sem alarde da empresa, em quatro bairros da cidade onde a solução já

rodava em testes. Agora, no entanto, a companhia passou a cobrar pelo serviço.
A iniciativa coloca a empresa à frente de outras startups que têm a oferta de soluções
de mobilidade em carros autônomos como uma de suas metas, como a Cruise
Automation, que pertence à General Motors, e a Uber. Com a novidade, a companhia
também larga na frente das próprias fabricantes de veículos, que ainda não contam
com serviços autônomos para deslocamentos no país.
A EXPERIÊNCIA DA MOBILIDADE AUTÔNOMA
As corridas sem motorista da Waymo cobrem uma área de aproximadamente 160
quilômetros e, por enquanto, são realizadas com o condutor de segurança, que está
lá apenas para tomar alguma providência em uma eventual situação de emergência.
Por enquanto, o serviço está rodando em beta para um número reduzido de clientes.
Para usar o novidade, chamada de Waymo One, o cliente baixa um aplicativo
semelhante ao usado por outras plataformas de mobilidade, como a própria Uber. Ali
cadastra um meio de pagamento e solicita o serviço. Os preços, segundo apurou a
agência Reuters, são competitivos em relação aos concorrentes não-automatizados.
Uma viagem de 4,8 quilômetros de 15 minutos custa US$ 7,59.
A aura de novidade do serviço tem atraído uma série de clientes, mas a verdade é que
ainda há bons desafios pela frente para consolidar os táxis autônomos. O primeiro
deles está na legislação que, nos Estados Unidos, varia muito entre um estado e outro.
O outro obstáculo é técnico. Por enquanto os deslocamentos ainda são mais lentos do
que os realizados quando há pessoas ao volante, algo que precisará evoluir rápido,
sob o risco de que os consumidores percam interesse no serviço.
Caminhão elétrico nacional chega ao mercado em 2022
06/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 05 /12/2018)
A Volkswagen prepara o lançamento do primeiro caminhão elétrico nacional, o eDelivery. O veículo, voltado para entregas em centros urbanos, chega no fim de 2022.
Divulgação

E-Delivery, caminhão elétrico
da Volks
A confirmação foi feita nesta quarta (5) por José Ricardo Alouche, vice-presidente de
vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. O modelo será montado em Resende
(RJ).
O executivo calcula que o preço deverá ser o dobro do cobrado por uma versão a diesel
do Delivery, que custa a partir de R$ 142.860. O primeiro cliente é a Ambev, que já
fez uma pré-reserva de 1.600 unidades.
Segundo Alouche, o desenvolvimento das formas de recarga –com a utilização de
energia solar nas empresas, por exemplo– e a redução de outros gastos durante a
vida útil do caminhão (de 8 a 10 anos, em média) devem compensar o investimento.

"Vimos que o Brasil está pronto para absorver essa tecnologia. Se hoje fôssemos ligar
todos os caminhões na tomada, poderia haver queda de energia, mas há outras
alternativas em desenvolvimento", diz o executivo. Ele acredita que opções de recarga
mais eficientes e de baixo custo já estarão disponíveis em grande escala quando o eDelivery chegar ao mercado.
O modelo elétrico terá motor feito pela empresa WEG e potência equivalente a 109 cv.
Grande parte de seus componentes serão produzidos no Brasil, afirma Alouche.
A autonomia chegará a 200 quilômetros. A recarga completa a partir do zero levará
cerca de três horas, de acordo com a Volkswagen.
A Volks também testa um ônibus híbrido no Brasil. Um motor 1.4 turbo flex (etanol e
gasolina) serve de gerador para o motor elétrico.
Há também estudos para o lançamento de caminhões movidos a gás natural veicular
e de um sistema que permite utilizar álcool ou diesel em um mesmo modelo. Essas
tecnologias ainda não tem data para chegar ao mercado.
Todas essas estratégias buscam também melhorar a imagem da VW, que se
reestrutura após o escândalo de adulteração de resultados de emissões em testes com
carros de passeio a diesel. A marca não desiste dessa combustível, mas precisa
equilibrar sua oferta de produtos.
A confirmação do caminhão elétrico ocorre em um período de otimismo para a
Volkswagen. O segmento de veículos pesados volta a crescer, após anos difíceis. As
vendas caíram 71% na comparação entre janeiro de 2016 com o mesmo mês em
2012.
Entre janeiro e novembro de 2018, os emplacamentos no setor de caminhões
cresceram 49% sobre igual período de 2017, mas há reajustes de valores. "O preço
dos veículos se manteve estável [durante o período de crise], mas o custo continuou
aumentando, houve alta no aço, na borracha. A margem de lucro se deteriorou
dramaticamente, as montadoras precisaram repassar os custos", diz Alouche.
De acordo com Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a
empresa contratou 350 funcionários para a linha de montagem, em Resende. Eles
estão em treinamento e começam a trabalhar no início de 2019, após o período de
férias coletivas. A montadora vai abrir o segundo turno parcial de produção.
Neste ano, a Volks produziu 3.400 ônibus para atender a prefeituras por meio do
programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação. Outros 500 estão sendo
montados em um contrato fechado com o Ministério do Desenvolvimento Social.
Encomendas como essas ajudam a compensar a queda de aproximadamente 6% nas
exportações de veículos pesados, reflexo da crise na Argentina.
Cortes diz que a empresa é "apolítica", mas afirma estar otimista com os rumos futuros
da economia. Ele evita fazer comentários diretos sobre Paulo Guedes, futuro chefe da
pasta econômica no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).
"O pior já passou, estamos em momento de retomada", diz o executivo. "Esse ano
encerra oficialmente um dos períodos mais graves de crise no Brasil".
Contudo, as vendas ainda estão distantes do melhor momento do segmento de ônibus
e caminhões no país. A soma dos emplacamentos no acumulado de 2018 (86 mil
unidades) é pouco mais que a metade do resultado obtido entre janeiro e novembro
de 2011, quando 166,6 mil veículos pesados foram comercializados.

Cortes lembra que houve grande movimento naquele ano, devido a taxas de
financiamento excepcionalmente baixas e a antecipação de compra para aproveitar as
queimas de estoque às vésperas da nova legislação ambiental para o setor, a Euro 5.
"Acredito que o resultado de 2011 não irá se repetir novamente", diz o presidente da
Volkswagen Caminhões e Ônibus.
Depois de 3 anos, Volkswagen Caminhões volta ao azul
06/12/2018 – Fonte: Exame
Depois de passar por três anos no vermelho, a operação da América Latina da
Volkswagen Caminhões e Ônibus terá seu desempenho novamente no azul.
O presidente da montadora para a região, Roberto Cortes, disse que a retomada do
mercado brasileiro neste ano está consolidada, o que permitiu melhorar os negócios
da empresa por aqui.
“Estou convicto de que se encerra oficialmente um dos períodos de crise mais sérios
pelo qual o Brasil estava nos últimos três anos. As vendas de caminhões cresceram
49%de janeiro a novembro. Eu, que sou um otimista de plantão, não esperava uma
evolução dessas. O pior já passou”, disse Cortes. “2019 será o ano da recuperação da
rentabilidade.”
Segundo dados da Federação Brasileira dos Distribuidores de Veículos Automotores
(Fanabrave), de janeiro a novembro foram vendidos 69 mil caminhões. A expectativa
é que neste ano, o mercado doméstico absorva 75 mil unidades. “Nós crescemos 51%
nesse período e isso só conseguimos com a nova linha de caminhões leves e médios
Delivery”, afirmou o executivo.
Com a retomada do mercado, Cortes ressaltou que a fábrica, em Resende (RJ) já está
trabalhando em ritmo maior para atender os pedidos no Brasil.
“A linha de produção dos caminhões leves e médios está em um turno mas a cadência
de produção está maior. Já a linha de montagem de caminhões maiores e de ônibus
já abrimos o segundo intervalo de trabalho. Para dar conta da demanda”, contou.
Aumento de preços
O ritmo mais acelerado da produção reduziu a ociosidade da fábrica em 15 pontos
percentuais. No auge da crise, em 2016 e 2017, a montadora utilizava somente 25%
de sua capacidade produtiva. Hoje, esse percentual subiu para 40%. A Volkswagen
Caminhões e ônibus pode fabricar em Resende 80 mil veículos em três turnos de
trabalho.
“Foi uma redução muito drástica no mercado e na produção. Saímos de três turnos de
produção cheios e fomos para 1 turno trabalhando quatro dias por semana. Agora,
estamos retomando aos poucos o ritmo de produção e por isso, contratamos mais 350
pessoas.”
Atualmente, a montadora emprega 3,5 mil funcionários em Resende.
Cortes não descartou uma recomposição dos preços no ano que vem. Segundo ele, no
período de crise os custos subiram muito e não foram repassados em sua totalidade
para o mercado.
“Em função da queda de mercado ocorreu uma defasagem no custo. Vai ter que
equacionar de algum jeito. O volume está vindo e 2019 as vendas devem crescer pelo
menos dois dígitos. Agora, o preço terá que vir também”, afirmou o executivo.

Conversas da Hyundai e Coreia do Sul para fábrica de baixo custo sofre revés
06/12/2018 – Fonte: R7
As negociações da Hyundai Motor para construção de uma fábrica de carros de baixo
custo com autoridades locais da Coreia do Sul sofreram um revés nesta quarta-feira,
quando a montadora sul-coreana rejeitou propostas de revisão de certos termos
relacionados a negociações salariais.
A Hyundai e a cidade de Gwangju, no sudoeste do país, chegaram a um acordo
preliminar para a fábrica que incluía um salário anual de 35 milhões de wons (31,5 mil
dólares) para os funcionários da joint venture, que é menos da metade da média de
92 milhões de wons que os atuais trabalhadores da Hyundai recebem.
O plano recebeu sinal verde do órgão consultivo da cidade nesta quarta-feira, sob a
condição de que a Hyundai revise certos termos que permitem à joint venture escapar
das negociações salariais anuais com seus trabalhadores, disse uma autoridade da
cidade.
Os trabalhadores da Hyundai mantêm conversações salariais todos os anos e muitas
vezes recorrem a greves para obter uma melhor remuneração. A Hyundai rejeitou as
propostas revisadas. "Esperamos que a cidade de Gwangju tome medidas para
restaurar a confiança, para que possamos prosseguir com as discussões de
investimentos sem problemas", disse a montadora em comunicado.
A fábrica que Hyundai e Gwangju pretendem construir teria capacidade anual de 100
mil mini utilitários esportivos a partir de 2021. A proposta, no entanto, aumentou as
tensões com os trabalhadores sindicalizados da Hyundai, que temem que o negócio
leve a perdas de emprego e cortes salariais.
A joint venture, a primeira da maior fabricante de automóveis da Coreia do Sul,
ajudará a Hyundai a reduzir os custos e a dependência dos trabalhadores
sindicalizados. Também ajudaria a alinhar melhor a Hyundai com o governo do
presidente Moon Jae-in, que está lutando para evitar uma fuga de postos de trabalho
para o exterior em meio às ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump,
de impor pesadas tarifas sobre as importações de veículos.
Espera-se que a Hyundai invista 53 bilhões de wons (47,5 milhões de dólares) por
uma participação de 19 por cento na joint venture, enquanto Gwangju pagará 59
bilhões de wons por uma fatia de 21 por cento. Os restantes 167 bilhões de wons
serão financiados por fornecedores e pela economia local.
Gwangju abriga fábricas da Kia Motors, afiliada da Kia Motors, e é o reduto político do
governo liberal de Moon, que fez da criação de empregos seu principal compromisso
eleitoral.
CNA pede a STF suspensão cautelar de multas por descumprimento de tabela
do frete
06/12/2018 – Fonte: Diário do Grande ABC (publicado em 05-12-2018)

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pediu ao Supremo Tribunal
Federal (STF), como medida cautelar, a suspensão de multas a transportadores pelo
descumprimento da tabela obrigatória de fretes rodoviários.

O pedido foi incorporado à ação da entidade que tramita no STF e que pede a
inconstitucionalidade da lei do tabelamento. "Se questionamos a inconstitucionalidade
não faz sentido o pagamento de multas", disse Rudy Ferraz, chefe da assessoria
jurídica da CNA.
A expectativa da entidade é de que essa demanda pontual seja julgada pelo relator do
processo, ministro Luiz Fux, antes do dia 20, quando começa o recesso no Judiciário.
Não há previsão para o julgamento do mérito da ação.
O presidente da CNA, João Martins, afirmou que a tabela de fretes foi criada "por uma
excrescência de política errada", com aumentos mensais dos preços do diesel que
causaram a greve de caminhoneiros, em maio deste ano, e, posteriormente, a
legislação.
"Com correções devidas e anulação de impostos, o diesel vai chegar a um preço que
a tabela não tem razão de existir. Mas vamos continuar a bater que não concordamos",
afirmou Martins. *O jornalista viajou a convite da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA)
Indústria do aço deve fechar ano com alta de 8,9% nas vendas internas
06/12/2018 – Fonte: Agência Brasil (publicado em 05-12-2018)
A indústria do aço no Brasil deve fechar o ano com crescimento de 8,9% nas vendas
internas na comparação com 2017. A estimativa, divulgada nesta quarta-feira (5) pelo
Instituto Aço Brasil, mostra que o percentual é maior do que a projeção da entidade,
apresentada em julho, que apontava alta de 5,5%. Foram comercializadas neste ano
no mercado brasileiro 18,8 milhões de toneladas de aço. Para 2019, a previsão é que
as vendas cresçam 5,8%, alcançando 19,9 milhões de toneladas.
O ano também deve encerrar em alta no consumo aparente (soma que inclui vendas
internas e importação por distribuidores e consumidores). A projeção subiu de 5,3%
para 8,2%, puxada pelo crescimento do comércio interno. O volume consumido deve
superar 21,1 milhões de toneladas.
Considerando apenas as importações, o volume é 2,3 milhões de toneladas, alta de
2,6%. O percentual, no entanto, é menor que a projeção do instituto, que estimava
crescimento de 5,3%. A oscilação do dólar explica o menor volume importado, diz o
Aço Brasil.
Já as exportações, cuja previsão era de queda de 0,6% na estimativa de julho, devem
fechar o ano com retração ainda maior: 7,2%. “Apesar da apreciação do dólar e da
alta do preço do aço no mercado internacional, isso é fruto do quadro mundial de
protecionismo. [Com] vários países se fechando, passa-se a ter maior dificuldade na
competição pelo nível de turbulência no mercado internacional e práticas consideradas
não ortodoxas”, disse o presidente executivo do instituto, Marco Polo de Mello Lopes.
A produção de aço também teve desempenho inferior ao estimado pelo setor, de 36,3
milhões de toneladas para cerca de 36,1 milhões de toneladas, o que, ainda assim,
representa crescimento de 3,8% na comparação com 2017. Uma das razões apontadas
pelo instituto foi o desligamento de fornos durante a greve dos caminhoneiros, em
maio. Os empresários estimam perda de R$ 1,1 bilhão no período de paralisação.
Apesar de a produção ter sido mais baixa do que o estimado, o volume é recorde para
a cadeia do aço. Uma das justificativas apresentadas pelo instituto é o surgimento de
novas empresas, além de a Companhia Siderúrgica de Pecém, no Ceará, começar a
atingir seu nível normal de operação. Os demais indicadores – vendas internas,

exportações e consumo aparente – têm desempenho próximo ao verificado no ano de
2015.
Exportação
Uma nova rodada de negociações sobre os termos da importação do aço brasileiro
deve ocorrer nos Estados Unidos. Por meio da Seção 232, o governo norte-americano
impôs tarifas de 25% ao aço importado. Após negociação, o aço brasileiro ficou livre
de taxação, mas entrou em um acordo de cotas, com um limite do volume que poderia
ser exportado.
“Aconteceu aquilo que já tínhamos antecipado. A indústria americana precisa de
material, e o importador começou a fazer uma pressão monumental. Houve um
momento em que havia 30 mil pedidos no Departamento de Comércio”, lembrou Marco
Polo.
Para ele, esse cenário levou a uma nova flexibilização do governo Trump. “Foi além
até do que se esperava. Nós tínhamos o sistema hard cota, pelo qual, se se atingisse
a cota, não entrava nem um quilo a mais.
A nossa expectativa era que conseguíssemos, atingindo a cota, exportar pagando a
taxação de 25%. Conseguimos a soft cota, na qual pode-se exportar sem pagar 25%,
mas o importador tem que fazer solicitação. A dificuldade agora é que está lenta”,
explicou o executivo.
A reunião nos Estados Unidos, ainda sem data marcada, tratará desse tema. “Deverão
participar integrantes do atual governo brasileiro e também do governo de transição”,
acrescentou Marco Polo.
Setor de aço pode discutir uma maior abertura comercial, diz IABr
06/12/2018 – Fonte: Diário do Grande ABC (publicado em 05-12-2018)
A América Latina é a única região do mundo que não possui proteção de seu mercado,
na contramão do movimento observado em todo o mundo, disse nesta quarta-feira,
5, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes.
O executivo disse que o setor pode discutir uma maior abertura comercial, mas que é
preciso se colocar na mesa a correção de assimetrias competitivas vividas hoje pela
indústria brasileira.
Lopes disse que o mundo, como um todo, possui um viés protecionista, mas que o
Brasil possui, por sua vez, um viés "pseudo-liberal".
O IABr, ao lado de outras nove entidades, como a Abimaq, de máquinas e
equipamentos, e a Anfavea, da indústria automobilística, formaram um grupo de
"coalização empresarial da indústria" que já tem conversado com a equipe de transição
do governo eleito, na defesa de uma agenda para o ajuste fiscal, associado à
aprovação das reformas da Previdência e tributária.
"Nos reunimos para fazer uma avaliação e pela importância de estarmos juntos e
buscar uma agenda para o Brasil, para permitir que o País volte a crescer", disse
Lopes.
Além dessa pauta, o grupo quer colocar na mesa, como prioridade, a retomada de
investimentos na construção civil e em infraestrutura e, ainda, fomento às
exportações.
Segundo o presidente do IABr, a sinalização que tem sido dada pela área econômica
do novo governo é de que uma maior abertura comercial do Brasil será feita de forma

gradual, segura e negociada. O grupo já realizou reuniões com o futuro ministro da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, e o futuro
ministro da economia, Paulo Guedes.
Lopes destaca que, apesar do crescimento das vendas neste ano, para um volume de
18,83 milhões de toneladas, a queda em relação a 2013 é de 22,8%.
PSA e Toyota ajustam acordo de produção na Europa
06/12/2018 – Fonte: CIMM
Grupo francês fará nova van com a marca japonesa, que vai assumir controle
de fábrica na República Tcheca
O Grupo PSA e a Toyota anunciaram ajustes no acordo de produção que mantêm na
Europa desde 2002. Pelos novos termos da parceria acertados entre as duas
empresas, a PSA vai produzir para o mercado europeu em Vigo, na Espanha, a partir
do fim de 2019, uma nova van pequena com a marca japonesa.
Por outro lado, a Toyota vai assumir em 2021 o controle integral da joint ventute
TPCA, uma planta localizada em Kolín, na República Tcheca, onde hoje são produzidos
em sociedade, sobre uma mesma plataforma, os modelos subcompactos Peugeot 108,
Citroën C1 e Toyota Aygo.
O Groupe PSA e a Toyota Motor Europe iniciaram em 2012 a parceria para produção
conjunta de veículos utilitários leves de tamanho médio. Atualmente na fábrica da PSA
em Hordain, França, inaugurada em 1992 pelo grupo francês e em 2017 foram
montados 135 mil veículos de três marcas.
Lá a van Toyota Proace/Proace Verso é produzida na mesma linha ao lado das Peugeot
Expert/Traveller e Citroën Jumpy/SpaceTourer. Segundo as empresas, essa parceria
permanece como está.
Adicionalmente, a Toyota participará do desenvolvimento e dos investimentos
industriais da próxima geração de veículos utilitários leves a serem fabricados na
planta da PSA em Vigo.
A fábrica espanhola, inaugurada em 1958, produziu em 2017 volume de 434 mil
unidades das vans de pequeno porte Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo e
Opel/Vauxhall Combo, além do monovolume Citroën C4 SpaceTourer (antigo Picasso)
e dos sedãs Citroën C Élysée e Peugeot 301. Com o novo acordo, ao fim de 2019 uma
nova van Toyota também vai compartilhar a plataforma da nova família de vans em
desenvolvimento.
Na República Tcheca, em janeiro de 2021 a sócia japonesa vai adquirir 100% de
participação na Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA), que assim
passará a ser a oitava unidade de produção integral da Toyota na Europa.
O acordo da joint-venture assinado em 2002 entre as duas empresas inclui prevê que
ambos os parceiros podem alterar a participação societária no empreendimento.
Por enquanto, a planta de Kolín continuará a produzir a atual geração de modelos sub
compactos (Aygo, 108 e C1) para ambas as montadoras, mas a indicação é que a PSA
deve interromper sua linha de carros fabricada lá.
Inaugurada em 2005, a fábrica tcheca já produziu mais de 3 milhões de veículos e no
ano passado montou 199 mil unidades das três marcas.

Lançamentos de máquinas e equipamentos na M&T Expo apontam para
recuperação do setor
06/12/2018 – Fonte: CIMM
Maior feira do setor de máquinas e equipamentos no SP Expo reforça
tendência de alta no mercado. Estudo aponta que somente o segmento de
escavadeiras hidráulicas deve alcançar um percentual de crescimento de
30%

A 10ª edição da M&T Expo confirmou o cenário favorável de crescimento e recuperação
do mercado de máquinas e equipamentos, um dos mais afetados pela crise e recessão,
pelo menos, nos últimos quatro anos.
Para um público qualificado, interessado em negócios, as principais companhias do
setor divulgaram lançamentos de novos produtos, atualizações tecnológicas e
investimentos em máquinas fabricadas no Brasil, durante os quatro dias de evento
realizado de 26 a 29 de novembro no SP Expo.
A feira é uma iniciativa da Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e
Mineração (Sobratema) e, nesta edição, contou com a organização da Messe München.
Segundo estudo divulgado pela Sobratema, o volume geral de vendas de máquinas
para construção deve crescer 38% neste ano diante de 2017. No total, a estimativa é
de que sejam comercializadas 17,8 mil unidades em 2018, contra 12,9 mil unidades
no ano passado.
Essa conta leva em consideração todas as categorias, incluindo linha amarela e demais
equipamentos como guindastes, compressores portáteis, manipuladores telescópicos,
plataformas aéreas, tratores de pneus pesados, gruas torre, caminhões rodoviários,
entre outros.
Ainda de acordo com o estudo, as vendas de retroescavadeiras devem crescer 51%,
chegando a 3,15 mil unidades neste ano. A comercialização de pás carregadeiras
aponta para uma alta de 42%, e as escavadeiras hidráulicas devem alcançar um
percentual de crescimento de 30%. Nos anos mais aquecidos, como 2013 e 2014, o
mercado total de máquinas fechou a conta com aproximadamente 30 mil unidades
comercializadas.

Tradicionalmente, o evento reúne a maior parte do público formada por tomadores de
decisão como diretores, CEOs, gerentes, executivos de empresas de engenharia,
mineradoras e locadores. Os números de visitantes e negócios não foram divulgados
até o fechamento desta matéria.

Os organizadores esperam que a M&T tenha reunido mais de 50 mil pessoas, mesmo
tendo sofrido impactos negativos com a transferência de data de junho para novembro
em função da paralisação dos caminhoneiros. No geral, expositores entrevistados pela
reportagem consideram que essa mudança de calendário da M&T Expo teve um efeito
positivo devido ao novo cenário político e econômico desenhado no país a partir do
resultado das eleições gerais e da transição do novo governo, que reforçam as
perspectivas de retomada econômica.
Lançamentos e inovações reforçam tendência de alta
Na arena de demonstrações na área externa da M&T Expo, o público pôde conhecer
de perto lançamentos e atualização tecnológica no portfólio das grandes fabricantes
de máquinas e equipamentos para construção e mineração.
Um dos destaques apresentado foi a nova série de escavadeiras X3E da Link-Belt. A
marca já tinha lançado oficialmente no país o modelo 210X3E, agora a novidade é a
escavadeira 180X3E, que reforça o time de máquinas da nova série X3E.
Segundo Guilherme Borghi, Gerente de Suporte ao Cliente, o equipamento traz muitos
benefícios como mais produtividade com economia de combustível, conforto e
segurança ao operador. “Com inovação e alta produção de nossos produtos premium,
garantimos performance e disponibilidade da escavadeira pelo maior tempo possível.
Temos buscado nichos com diversificação e estamos atingindo nossos objetivos”, disse
Borghi.
Entre as melhorias do modelo 180X3E, destacam-se a cabine ROPS/FOPS, câmera de
ré, cinco pontos de iluminação (dois na cabine, dois na lança e um na dianteira, que
proporcionam visibilidade a qualquer hora do dia e noite), sistema centralizado de
lubrificação e o sistema de rastreamento e telemetria RemoteCARETM. A máquina
ganhou reforço geral na estrutura: o braço, que possui chapa de desgaste, e a lança
são de estrutura HD (heavy duty), assim como o link da caçamba.
De acordo com dados da companhia, aproximadamente 60% das soluções Link-Belt
no Brasil concentram-se no segmento de lavra garimpeira, e 40% das operações estão
espalhadas na construção, agricultura e terraplenagem.
Outra companhia que aproveitou o momento favorável para divulgar novidades é a
britânica JCB, que lançou dois conceitos desenvolvidos pela marca. Uma das apostas
é a escavadeira de rodas Hydradig, projetada para intervenções em ambientes
urbanos com restrição de movimentação.
Para isso, a máquina foi desenvolvida com menor estrutura física, para viabilizar ao
operador melhor visualização de todas as rodas da máquina durante o deslocamento.
A fabricante diz que a capacidade de carga de 14 toneladas se assemelha à
performance de equipamentos de maior peso da categoria.

Segundo José Luis Gonçalves, presidente JCB Latam, esse lançamento foi motivado
pelo potencial de crescimento de compactos com alta mobilidade no setor de obras
públicas em áreas urbanas no país. A outra novidade da JCB apresentada ao público
na M&T Expo é a Piling Master, equipamento de perfuração para obras que demandam
grande mobilidade.

O equipamento foi projetado para aumentar a produtividade em terrenos desnivelados
nos trabalhos de perfuração para os setores de construção, habitação e infraestrutura.
Permite a instalação de uma pá carregadeira frontal para suporte de atividades. “No
volume total de todos os equipamentos de construção, vemos uma tendência muito
forte de crescimento de compactos, porque são máquinas que trabalham muito bem
em áreas mais restritas”, avalia Gonçalves.
O executivo também reforçou que a marca fechou o ciclo de investimentos no Brasil
do triênio 2015 a 2018 com R$ 70 milhões, e anunciou novos aportes de R$ 40 milhões
previstos para serem destinados ao mercado interno até 2021.
E quando se trata de compactos e implementos, a Bobcat está entre as marcas mais
procuradas, especialmente para aplicações em projetos de infraestrutura nos
municípios. Na M&T Expo, a marca apresentou sua nova linha de miniescavadeiras
Série-R com três modelos (E27z, E35z e E37) que oferecem alta força de escavação,
mais estabilidade, precisão no controle das funções em complemento com pesos
balanceados para um transporte mais fácil. De acordo com a fabricante, as novas
miniescavadeiras utilizam uma nova plataforma flexível desenvolvida para adequar
diferentes aplicações e configurações às necessidades dos clientes.

Tudo isso sem deixar para trás o conforto do operador e a funcionalidade. Vale reforçar
que as miniescavadeiras compactas entram em qualquer obra com espaços limitados,
como edificações de pequeno e médio portes, atuam muito bem em reparos de ruas e
rodovias, agricultura, entre outras aplicações.
Na parte de pavimentação, os destaques foram fresadoras, valetadeiras, vassouras.
“Recebemos um aumento no volume de procura e propostas, principalmente do
mercado de locação, um ótimo indicador. Em 2019, projetamos um crescimento de
29% no volume de miniescavadeiras”, afirma Pedro Medeiros, Gerente Comercial. Ele
destaca também a forte participação da Bobcat na Capital paulista e interior com a
atuação da concessionária Mason, em São Paulo e Bauru.
Outra marca forte no segmento de compactos é a Yanmar, que acaba de celebrar 60
anos de atividade no Brasil. No estande, os visitantes acompanharam o lançamento
da miniescavadeira Vio27, considerada única no mercado em sua categoria com o giro
zero de traseira, sistema de monitoramento YANMAR, painel LCD, proteção de todos
os cilindros, motor três cilindros com baixo consumo de combustível, entre outras
características.
Também foram destaques as miniescavadeiras SV08, Vio12, Vio17, Vio30 e Vio55
projetadas para diversas aplicações: pequenas obras de saneamento, terraplanagem,
demolições, paisagismo, construções, abertura de piscinas entre outras muitas. Pedro
Ferreira, responsável pelo suporte técnico da Yanmar no Brasil, avaliou que a feira foi
uma importante vitrine de negócios.
“O evento surpreendeu nossas expectativas, não esperávamos tantos resultados
positivos como estamos vendo por aqui. Nos últimos quatro meses houve um
crescimento no setor de máquinas compactas, e esse crescimento é esperado para
2019”, disse Ferreira.

Na onda de lançamentos e soluções tecnológicas, a Caterpillar mostrou sua
“revolução” na classe de escavadeiras hidráulicas de 20 toneladas com os novos
modelos 320 GC (entrada), 320 e 323 (premium) que substituíram a atual família D
Série 2 de escavadeiras médias da marca. Com um pacote padrão de tecnologia, a
nova linha traz controles intuitivos que auxiliam os operadores a tomarem decisões
inteligentes, eficientes e seguras.
Por exemplo, o sistema Cat GRADE 2D oferece orientação de profundidade, encosta e
distância horizontal para nivelação, o que permite comandos seguros da máquina
debaixo de estruturas, como fiações elétricas. Já o sistema padrão Grade Assist
automatiza os movimentos da lança, do braço e da caçamba, e o Cat PAYLOAD,
integrado nos modelos 320 e 323, permite a pesagem da carga útil.
Na M&T Expo, a Caterpillar anunciou a introdução no Brasil da escavadeira da nova
geração 336 (36 toneladas), e também reforçou o portfólio de soluções da SEM com
as carregadeiras de rodas 618D e 636D, e o lançamento no país da motoniveladora
919. A Caterpillar também aproveitou o momento para divulgar, no estande interno,
sua linha completa de soluções para pavimentação.
O presidente da Caterpillar Brasil, Odair Renosto, acredita que o novo cenário político
e econômico no país favorece a execução de projetos privados e públicos na área de
infraestrutura em 2019. “Não paramos de lançar novos produtos, temos várias linhas
de equipamentos que atendem todo tipo de necessidade de nossos clientes”, afirmou
Renosto. No entanto, o executivo alertou que o país precisa de uma reforma tributária,
pois as diferentes tributações praticadas nos estados dificultam a comercialização de
máquinas e equipamentos, que sofrem muita variação na tabela de preço.
Outra gigante do setor que apresentou soluções eficientes e inovadoras é a Komatsu
que exibiu a carregadeira WZ 310 e WA420, escavadeira PC200, motoniveladora
GD535-5, além de soluções de gerenciamento remoto, implementos e produtos para
os segmentos florestal e mineração. A comercialização foi feita na feira com condições
especiais por meio do Banco Komatsu.
“Temos recebido clientes muito qualificados. São visitantes realmente interessados em
prospectar a compra de equipamentos. A motivação que uma feira dessas traz para o
mercado e para os funcionários é muito positiva, o que ajuda na melhoria dos
resultados da companhia no longo prazo”, afirma Luciano Rocha, gerente geral da
Divisão de Equipamentos de Construção da Komatsu.
E na esteira de novos investimentos, a John Deere reforçou sua posição estratégica
no Brasil e América Latina. Segundo Roberto Marques, Diretor de Vendas da Divisão
de Construção da John Deere Brasil, a planta da companhia em Indaiatuba (SP) está
sendo ampliada para 12.000 m² de área fabril para começar a fabricar em 2021 três
modelos de motoniveladoras que hoje são importadas: 620G, 670G e 770G, com
sistema de nivelamento automático. O anúncio ocorre após a recente divulgação da
nacionalização dos tratores de esteira 700J, 750J e 850J.
“São vários fatores que nos levam a uma expectativa positiva: o crescimento
exponencial da população, a concentração das pessoas nos centros urbanos com a
formação de megacidades e a necessidade urgente de melhorias no escoamento das
safras agrícolas, motor do PIB. Para atingirmos esse equilíbrio, precisamos estar

preparados do ponto de vista tecnológico, investindo em construções de precisão,
conectadas e inteligentes. Esse é o caminho”, afirma Marques.
A norte-americana segue o conceito “construção de precisão”. Roberto Marques
explica que essas soluções integradas envolvem o controle de todo o ecossistema
tecnológico da máquina para melhorar a performance dos equipamentos em suas
operações. “Conexão sem interação, não é nada”, alerta o executivo, ao reforçar que
a companhia tem como objetivo tomar decisões baseadas em dados para aumentar a
disponibilidade e eficiência das máquinas em campo.
O gerenciamento inteligente da frota dos usuários, por exemplo, é feito por meio do
JDLink (software para gerenciamento) e Service Advisor Remote, ferramenta que
permite ao distribuidor conectar-se à máquina do cliente para realização remota de
diagnóstico.
Já a Case apostou na divulgação de tecnologias que são tendências e soluções de
acessibilidade como diferenciais na M&T Expo. Entre os destaques da marca, o ponto
alto foi o anúncio das retroescavadeiras conceito 580N Accessibility, desenvolvidas
com plataforma elevatória externa para a inclusão de profissionais com mobilidade
reduzida. O modelo foi concebido pelo time de engenharia da marca, na fábrica de
Contagem (MG), em parceria com a empresa Elevittá.
De acordo com a fabricante, o equipamento trará um diferencial para o mercado de
trabalho e para a sociedade, pois possibilita a inclusão de pessoas com mobilidade
reduzida e reafirma a capacidade e o potencial desses operadores.
Outra solução divulgada como tendência é a 580N Wireless, que pode ser acionada e
comandada à distância. Modelos protótipos estão sendo preparados para demandas
futuras do mercado. A Case também exibiu uma solução baseada em realidade
aumentada: um computador holográfico permitiu aos visitantes terem uma visão de
situações reais, num ambiente virtual, de aplicações de ajustes e manutenção de
máquinas. “Em pouco tempo, essas tecnologias estarão inseridas no dia a dia do nosso
cliente”, afirmou Roque Reis, vice-presidente da CASE para a América Latina.
Com soluções robustas, eficientes e versáteis, a Doosan demonstrou os benefícios de
sua linha de escavadeiras e pás carregadeiras. “As construtoras estão renovando suas
frotas em função do otimismo do cenário econômico e político. Muitos projetos estão
passando para a execução na construção civil. As empresas investem na marca
Doosan, que tem 80 anos de tradição, porque as máquinas oferecem eficiência com
baixo custo”, afirma Alexandre Andrade, Diretor Executivo da Auxter, companhia que
representa a fabricante chinesa no Brasil.
Alexandre destaca que o carro-chefe nos canteiros de obra no país é a escavadeira
hidráulica DX225LC. A máquina vem com motor Doosan DL06 turbo diesel de seis
cilindros refrigerado à água com injeção direta de 4 ciclos, proporcionando 116 KW e
148 HP de potência (1900 rpm), com elevado torque para operação.

Na M&T a Doosan lançou a escavadeira hidráulica DX530LC. O destaque fica por conta
do sistema inovador de controle de consumo (SPC – Smart Power Control). Essa
solução otimiza o consumo de combustível do equipamento por meio da gestão
eletrônica da necessidade de fluxo e potência, promovendo uma operação mais suave

e eficiente ao operador. Com 51 toneladas de peso operacional, a máquina é
impulsionada por um motor Scania DC13 de 6 cilindros e 344 HP de potência.
Mauro José Costenaro, presidente da Doosan Infracore South America, avalia que o
momento econômico é favorável para a inserção de novos produtos. “Estimamos um
aquecimento econômico no período do evento, com a liberação de crédito por meio de
bancos privados e públicos viabilizando novos investimentos, negócios e parcerias.
Assim esperamos que nossas expectativas sejam alcançadas e até excedidas. Além
disso, a nova configuração permite verificar todas as opções disponíveis entre os
fabricantes presentes na feira, propiciando ao cliente um foco direto no negócio de seu
real interesse”, observa o executivo.

O público qualificado para realizar negócios durante a feira e após o evento também
foi um dos pontos altos do evento para Rodrigo Bezerra Fonseca, gerente de vendas
de equipamentos e peças na Britamaq. “Público qualificado que veio para fazer negócio
de imediato ou em curto prazo. Estamos crescendo a cada ano, em 2012 e 2013, para
se ter uma ideia, nosso crescimento foi em média de 70%, mesmo num cenário de
crise. Isso comprova que nossos produtos estão consolidados no mercado”.
A Britamaq comercializa no país, desde 2013, os rompedores hidráulicos da marca
AJCE considerada uma das principais fabricantes coreanas de equipamentos para
construção. A fabricante tem forte presença em mercados globais, como a Europa, e
ganhou terreno no mercado brasileiro nos últimos anos, com produtos consolidados,
segundo Fonseca.
Peças de reposição e serviços
Com os sinais positivos da indústria de máquinas e equipamentos toda cadeia de
fornecedores de peças e serviços também ganha novo fôlego para ampliar
investimentos nos próximos anos.
Você procura solução para todos os segmentos?
Com esse slogan, o Grupo GTXE reforçou sua ampla gama de produtos e serviços para
o público de potenciais clientes na M&T Expo.

Uma das novidades da companhia na vertical de serviços é a lubrificação automática
SKF desenvolvida para evitar falhas prematuras de rolamentos. Trata-se de um
sistema inteligente que identifica e lubrifica mais de 40 pontos de lubrificação da
máquina para o abastecimento uniforme e automático.
De acordo com a gerente de Marketing do Grupo GTXE, Camila Vieira, esse tipo de
serviço de lubrificação é uma necessidade que se vê em diversos setores, prova disso
é que a companhia criou recentemente uma divisão para cuidar dessa solução.“Temos
ótimos resultados alcançados em diversas aplicações. Vemos que a lubrificação
automática é uma tendência, por isso criamos uma divisão específica para atender
nossos clientes”, disse Camila. Os visitantes também receberam novidades em peças
de reposição para eixos e transmissões, rolamentos, ferramentas, e máquinas para
locação.
Com nove lojas espalhadas pelo Brasil e o desenvolvimento de 2.700 itens de
reposição neste ano, a Engepeças está entre as empresas do setor de reposição que
mantiveram investimentos mesmo diante do cenário de recessão. O Grupo Engepeças
levou para a M&T Expo sua linha completa de peças de reposição Caterpillar, Komatsu
e Cummins, material rodante, ferramentas de penetração de solo e pneus.
A novidade é que em outubro último assumiu a distribuição dos equipamentos JCB no
estado de Santa Catarina. A empresa já é autorizada da marca no Paraná, desde 2009.
Com isso, o atendimento JCB passa a ser feito por meio de cinco lojas: Curitiba,
Cascavel e Maringá, no Paraná, e Itajaí e Chapecó, em Santa Catarina.

Estar perto do cliente é a chave para a realização de bons negócios. Essa é a estratégia
da empresa, segundo o Diretor Antonio Guia, que prevê novo ciclo de crescimento com
a troca de governo. “Estar cada vez mais perto do cliente para atender suas
necessidades é um grande diferencial da Engepeças, o cliente precisa de agilidade para
não ficar com máquina parada”, diz.
Proximidade com os clientes e especialização em componentes para diversas
aplicações fazem parte das estratégias da Tokyo Tratores que aproveitou a M&T Expo
2018 para apresentar ao mercado sua nova linha de ponteiros para rompedores
hidráulicos.
Comercializados pela marca TKI, os ponteiros são importados, fabricados com as
mesmas especificações do material OEM. De acordo com a empresa, a matéria-prima
utilizada é o aço 42 CrMo, que recebe tratamento térmico e revestimento.Também
destacam-se outros produtos da linha FPS, além de material rodante, soluções
desenvolvidas para equipamentos Komatsu.
Filipe Guimarães Archer, Diretor da Tokyo Tratores, diz que o momento é propício para
reforçar a comercialização de produtos com melhor retorno sobre o investimento para
locadoras e empreiteiras, que têm como um dos principais objetivos reduzirem custos
com manutenção, com reposição de qualidade.
“Depois de três anos de crise, vamos fechar 2018 com níveis melhores. A retomada
prevista para 2019 e 2020 não será rápida, mas agora o caminho é de subida”, analisa
Archer.

Referência em fabricação e reposição de peças para máquinas pesadas e
equipamentos de movimentação industrial, a Palmares Indústria Metalúrgica marcou
presença na M&T Expo para reforçar os produtos comercializados pela empresa com
tradição de 24 anos de mercado.
Importante destacar que nos
investiu pesado na ampliação
área construída de 8 mil m²
colaboradores, e expansão do

últimos anos, mesmo com retração econômica, a PIM
do portfólio de produtos, atualização da sede em uma
num terreno de 50 mil m², aumento no número de
parque fabril.

“A M&T é uma oportunidade para valorizarmos a nossa marca e serviços.
Investimentos muito nos últimos anos e estamos preparados para a retomada do
mercado com produtos de reposição de alta qualidade e agilidade na distribuição de
peças para nossos clientes”, avalia Jefferson Luis Amorim, diretor e um dos fundadores
da PIM.
Especialização também é o foco da Tem Tratores Peças que aproveitou os bons ventos
soprados na M&T Expo para encaminhar negócios.
A empresa comercializa peças para equipamentos Komatsu, com 40 mil itens de
reposição. “Percebemos uma boa movimentação, e nossa expectativa é de que os
resultados e investimentos da feira superem nossas expectativas”, diz Thiago Giglio,
Diretor Comercial.
A Tem Trator Peças atua com excelência no mercado de reposição para revendas
localizadas em todo país, e América do Sul. Seu foco de atendimento está voltado para
construção civil, mineração, agropecuária e obras de infraestrutura.
“Soluções sem limites”
Com mais de 700 despachos diários de produtos do centro comercial e de logística em
São Paulo, o Grupo GHT tem como estratégia oferecer um mix de soluções para
ampliar o atendimento e parceria com os clientes e aumentar a receita recorrente.
O coordenador de marketing do Grupo GHT, Fabio Zanardi, destaca que a companhia
é distribuidora de marcas renomadas no mercado de reposição, ofertando peças com
qualidade muitas vezes superior aos itens das fabricantes de máquinas.
“Tudo o que o cliente precisa ele vai encontrar no GHT. A crise econômica estimulou
a busca por soluções com melhor custo e qualidade na reposição de peças. Nesse
sentido, o GHT também tem sido um grande aliado dos nossos clientes para redução
de custos nas operações com produtos eficientes e com qualidade de marcas
consolidadas no mercado”, diz Zanardi.
Com amplo portfólio de soluções, uma das novidades apresentadas pelo grupo é a
distribuição master de peças de motores Caterpillar da FP Diesel no Brasil, marca
reconhecida pela precisão no fornecimento de componentes para equipamentos e
veículos leves, pesados e fora-de-estrada para os setores energético, aeroespacial,
marítimo, ferroviário e industrial.
Fabio Zanardi também destaca como atrativos na feita a linha de materiais rodantes
para escavadeiras elétricas de grande porte, como sapatas e rodas guias, além de
itens da marca ITR, que vão desde materiais rodantes, FPS e peças para motores.
Reaquecimento de obras asfálticas
O setor de pavimentação asfáltica também movimentou a M&T Expo com novidades e
perspectivas de expansão em um dos setores da construção mais prejudicados pela
crise econômica.

De olho na retomada do mercado, a Bomag Marina Latin America divulgou na feira sua
nova usina de asfalto Carbon T-Box 160, configurada em três módulos tipo contêiner.
A fabricante classifica o equipamento como novo conceito de usina de asfalto
desenvolvida a partir de tecnologia de ponta, automatização de processos, e
mobilidade.
Oferece módulos descentralizados e independentes, que facilitam a customização do
equipamento. De acordo com Walter Rauen, presidente da Bomag Marini Latin
America, o equipamento vem atender a uma demanda de clientes preocupados em
minimizar custos de transporte.
“Criamos um paradigma de usina sob contêiner que foge do designer tradicional de
usina sob chassi, porque consideramos que essa mobilidade com itens adicionais não
traz vantagens aos clientes. É o oposto de uma usina de asfalto móvel, que representa
custos ao cliente com material rodantes”, afirma Walter.
Um futuro promissor para o reaquecimento de obras asfálticas também é a aposta da
Astec do Brasil. “Com a definição da eleição no Brasil, o sinal ficou mais claro em
relação a um novo ciclo de crescimento”, diz José Rogério de Paula e Silva, Diretor
Geral da Astec Brasil. Na vitrine de soluções, a empresa divulgou as Peneiras de Alta
Frequência Vari Vibe Screen acionadas por vibradores hidráulicos ou elétricos de
velocidade variável com sistema otimizado de troca de tela até 50% mais rápidas que
os modelos da concorrência.
Entre os diferenciais, o equipamento, fabricado no Brasil, oferece diversos parâmetros
de operação, como inclinação, amplitude e velocidade. Segundo a fabricante, a
instalação e manutenção foram simplificadas, muito requisitada para peneiramento de
materiais mais finos em pedreiras.
O executivo da companhia destaca ainda que as Peneiras de Alta Frequência Vari Vibe
Screen otimizam recursos para pedreiras em função da possibilidade de
aproveitamento do material que seria descartado para produção de areia artificial, por
exemplo.
A empresa também reforçou para os potenciais clientes que passaram pela feira sua
linha completa de soluções asfálticas: usinas, britadores, peneiras, pavimentadoras,
além de produtos para mineração subterrânea.
Outra fabricante de ponta do setor que prevê melhoras significativas é a Ammann.
“Com a mudança de governo temos perspectivas de melhoras, e isso está sendo
observado aqui na feira”, avalia Marcelo Ritter, Coordenador de Marketing e Vendas. O
dirigente avalia que é hora de reestruturação de toda a cadeia de fornecimento do
setor.
O destaque da fabricante é a Usina misturadora de asfalto ABC Solidbatch com
processamento em lote. Marcelo Ritter diz que o atrativo é que os clientes podem
pagar pelos recursos que desejarem a partir do modelo de entrada que apresenta
poucos recursos adicionais. “É fácil para transportar, ao mesmo tempo em que
conserva as vantagens de uma usina estacionária padrão, incluindo uma elevada
produtividade por hora”.

Para empresas que buscam soluções eficientes e de baixo custo para obras asfálticas,
a Conishi marcou presença com soluções econômicas e de alta performance com
qualidade asfáltica. O engenheiro e diretor da Conishi, Élcio Sigueo Nisioka, destacou
a importância da empresa para colaborar com asfaltamento de qualidade nos
municípios e otimização das verbas públicas.
“Com o novo governo, esperamos uma mudança oportuna no setor de obras públicas.
A tendência é de a verba chegar para Prefeituras fazerem mais com preço correto,
com diminuição no valor das obras. Isso facilita a contratação de empresas locais e
favorece o fornecimento de máquinas e equipamentos com baixo custo”, disse Élcio.
Já o Wirtgen Group – companhia que agora pertence ao Grupo John Deere – reforçou
seu portfólio com 15 equipamentos, dos quais sete novidades para fresagem,
reciclagem, pavimentação, compactação e britagem de agregados. Jandrei
Goldschmidt, Gerente de Marketing Ciber (Wirtgen Group), destaca a nova linha de
usinas de asfalto iNOVA, que estão em operação em obras de infraestrutura em
diversos países na América Latina.
No Brasil, Em Matelândia (Paraná), o modelo iNOVA 1500 com capacidade de produção
de até 150 t/h está trabalhando na construção da rodovia BR 277. A fabricante ressalta
que são usinas de asfalto projetadas para entregar mais produção com maior
qualidade, menor custo e impacto ambiental, além de facilidades no transporte.
Outro produto divulgado é a fresadora de pequeno porte W 100, adaptada ao mercado
latino-americano e produzida pela Ciber em Porto Alegre. O carregador traseiro
manobrável oferece uma variedade de aplicações que abrangem desde trabalhos de
fresagem de superfície de revestimento até a remoção total do pavimento.

“No país, apenas 12% das rodovias são pavimentadas. Com o crescimento em geral
da indústria em torno de 30%, estamos otimistas em relação aos investimentos em
infraestrutura, com crescimento consistente. Oferecemos portfólio completo para o
cliente ter tudo o que necessita”, observa o gerente de Marketing Ciber.
Outra vantagem que a companhia oferece ao mercado, segundo Jandrei Goldschmidt,
é uma espécie de consultoria direta com o objetivo de educar os profissionais
envolvidos nas operações a extraírem o máximo da tecnologia dos equipamentos da
Ciber.
Grupo registra crescimento acima do esperado vendendo produtos para
automação em indústrias
06/12/2018 – Fonte: CIMM
Expectativa é fechar 2018 com 20% de aumento no faturamento, em sua
maioria produtos para codificação de embalagens e inspeção de produtos
industrializados.
A Soma Sul espera fechar 2018 com um faturamento 20% superior ao de 2017. O
grupo, cuja matriz fica localizada em Chapecó (SC), é um dos maiores no ramo de

codificação industrial e equipamentos de inspeção de alimentos do Brasil, sendo
formado pelas empresas Soma Sul Equipamentos, Soma Sul RS Equipamentos, Soma
Equipamentos Industriais e pela Datec Indústria e Comércio de Máquinas.
A Soma Sul iniciou as atividades na cidade catarinense em 1999, quando trouxe
novidades exclusivas no ramo de automação e codificação industrial para o país. Os
primeiros produtos comercializados no Brasil foram destinados à codificação de
embalagens. Logo na sequência vieram os equipamentos para inspeção de alimentos
com a parceria da inglesa Loma Systems - oferecendo os detectores de metais em
carnes e os equipamentos de raio-X, que atingem todo o tipo de produtos alimentícios.
“O mercado brasileiro não tinha ideia das tecnologias existentes para o controle da
qualidade dos produtos industrializados até a chegada da Loma no Brasil. E trazer esta
novidade fez a Soma Sul se tornar referência em inovação”, explica Gilberto Inácio
Dick, gerente comercial da empresa.
Hoje, o grupo Soma Sul conta com mais quatro unidades instaladas nas cidades de
São Leopoldo (RS), Toledo, Curitiba e Maringá (PR) e com 75 funcionários, além de
mais marcas internacionais representadas: Technomark (micropuncionamento),
Cognex (leitores de códigos), Gardner Denver (compressores de ar, bombas de vácuo
e sopradores), Festo e Mitsubishi Electric (automação industrial). Mais recentemente
firmou parceria para distribuição da Graco na linha de Sistemas de lubrificação e
válvulas especiais.
Para 2019, as expectativas são ainda melhores para a Soma Sul, que aposta em
diversos nichos para expandir a sua atuação. “O segmento de automação tende a
crescer ainda mais nos próximos anos, devido à necessidade cada vez maior de
informações em tempo real. Desta maneira, os equipamentos estarão integrados com
softwares nas empresas”, explica Dick, referindo-se ao avanço do conceito Indústria
4.0 no Brasil.
O grupo também está de mudança para uma nova área em Curitiba. “Necessitamos
de mais espaço para possibilitar uma melhor organização das áreas de trabalho e
adequarmos a nossa área de carga e descarga ao nosso crescimento de movimentação
de mercadorias”, explica Gustavo Müller Martins, CEO da empresa.
Neste novo endereço será criada a empresa SomaFlux, focada na venda de serviços e
produtos para compressores de ar, sopradores e bombas de vácuo. As novidades
possuirão aplicações em diversos segmentos, como indústria de alimentos, produtos
hospitalares, eletroeletrônicos, etc. “Nossa estratégia para 2019 é ampliar nosso leque
de oportunidades para finalizar o próximo ano com um crescimento acima de 25%”,
conclui o CEO da Soma Sul.
Artigo: Como inspecionar equipamentos industriais
06/12/2018 – Fonte: CIMM
A manutenção industrial muitas vezes exige a inspeção e o acesso a componentes que
são difíceis de alcançar ou que estão dentro de peças complexas do equipamento. Ao
inspecionar turbinas, trocadores de calor, caixas de engrenagens, motores, bombas,
válvulas, compressores ou tubulações, os técnicos de manutenção sabem que o que
não é visto pode causar problemas perigosos, caros e demorados para resolver. Eles
estão sempre buscando maneiras de inspecionar equipamentos industriais pesados
sem ter de removê-los.
Com o avanço da tecnologia na área industrial, surgiram equipamentos capazes de
realizar rapidamente esse tipo de tarefa, apresentando aos técnicos de manutenção o
que está dentro de tubulações, turbinas, caixas de engrenagens, motores e áreas
difíceis de acessar em equipamentos rotativos e válvulas. Os profissionais conseguem

enxergar o que é necessário sem desmontar o equipamento, além de coletar imagens
e vídeos das áreas importantes para analisar em detalhes, gerar relatórios e
estabelecer um parâmetro e um histórico de manutenção de cada ativo.
Câmeras de inspeção em vídeo economizam tempo e reduzem riscos. A utilização de
ferramentas como o boroscópio, por exemplo, dentro de uma estrutura industrial pode
reduzir significativamente o tempo de inatividade de máquinas e aumentar a
produtividade ao oferecer uma visão clara e em tempo real do que está acontecendo
em um componente específico.
Os boroscópios consistem em um tablet que se conecta a uma ponta de prova flexível
e equipada com um gerador de imagens e uma fonte de luz na ponta. A ponta de
prova é inserida em uma tubulação ou abertura de inspeção no componente e
apresenta ao usuário uma visão de diagnóstico do que está acontecendo dentro. Isso
ajuda os técnicos a identificar as causas principais de modo mais rápido e oferecer
evidências para documentação.
A equipe pode utilizar esse tipo de tecnologia para inspecionar o componente, coletar
dados ou fotos detalhados e analisar o resultado para encontrar os problemas.
Somente se encontrarem problemas será necessário desmontar o equipamento,
realizar a manutenção e montar a máquina novamente. Em instalações industriais,
boroscópios robustos permitem que os técnicos acessem tubulações com rapidez,
assim como todos os tipos de componentes difíceis de alcançar para encontrar
condições que podem impactar a produção.
Como os boroscópios economizam horas de inspeção, é possível realizar inspeções
com mais frequência, o que resulta na detecção precoce de problemas e melhores
decisões de manutenção. Suas aplicações podem ser muito úteis para inspecionar
equipamentos industriais, como:
1. Trocadores de calor: Confira a integridade do revestimento anticorrosão em
tubulações de permutadores de calor, tanto durante a produção quanto no uso do
permutador.
2. Tubulações e tambores de pressão: Instalações petroquímicas têm inúmeras
tubulações de pressão que operam em alta temperatura e condições de alta pressão.
Inspecione essas tubulações para detectar corrosão interna ou um bloqueio que pode
levar a consequências graves, incluindo a explosão de uma tubulação.
3. Tubulação principal de superaquecedores: O vapor superaquecido pode fazer
com que o material dentro dos tubos de vapor e das tubulações principais do
superaquecedor degrade ou rache. Por sua vez, isso pode fazer com que objetos
estranhos se acumulem, causando obstruções e colocando em risco a operação segura
da caldeira em longo prazo. Inspecione essas condições antes que atinjam um ponto
crítico.
4. Tubulação principal de dessuperaquecedores: Um dessuperaquecedor
normalmente fica localizado perto do superaquecedor para manter a temperatura do
vapor dentro dos limites aceitáveis e reduzir riscos em longo prazo para a caldeira.
Por isso, está sujeito às mesmas obstruções, rachaduras e condições de degradação
que o superaquecedor. Monitore e detecte essas condições para evitar possíveis
problemas futuros.
5. Tubulação principal do economizador: No processo de absorver o calor dos
gases de combustão em alta temperatura e reduzir a fumaça causada pela
temperatura de escape, o economizador está sujeito a bloqueios e obstruções
causadas por objetos estranhos e corrosão. Identifique essas condições antes que o
acúmulo afete o desempenho.
6. Tubulação inferior de paredes d'água: Peças de metal podem cair no tambor
de vapor, e lama pode se acumular e obstruir o interior da tubulação inferior da parede
d'água. Um boroscópio com uma fonte de luz forte e uma ponta de prova que possa
manter a forma mesmo em altas temperaturas pode encontrar obstruções e acúmulos
na área da tubulação principal.

7. Tubulação principal do reaquecedor: Assim como outras tubulações principais
da caldeira, a tubulação principal do reaquecedor está sujeita a corrosão e obstrução.
Fique atento para detectar objetos estranhos ou obstrução na tubulação principal.
8. Encanamento de fornalhas internas e externas: Verifique corrosão em paredes
internas e rachaduras dentro de tubulações de fornalhas internas e externas através
do cotovelo da tubulação.
9. Interior de turbinas de vapor: A parede interna de uma turbina de vapor deve
ser inspecionada em busca de corrosão, rachaduras e outros danos através do orifício
de observação.
10. Soldas de peças: Um boroscópio é uma ferramenta excelente para inspeções de
controle de qualidade de soldas de peças. O boroscópio selecionado deve ter uma
ponta de prova com um diâmetro pequeno e flexível o suficiente ser inserido com
facilidade em peças de vários tamanhos e formatos. Também deve ter um gerador de
imagens de alta definição e uma tela para facilitar a visualização de orifícios profundos,
não visíveis ou intercalados, rebarbas ou acúmulo de material.
11. Infraestrutura de água e esgoto: Equipe os funcionários de manutenção
municipal com equipamentos robustos para aumentar a velocidade e a qualidade das
inspeções da infraestrutura de linhas de água e esgoto.
12. Números de peça: Localize e identifique números de peças de componentes
internos que precisam ser substituídos e encomende a peça antes do desgaste do
equipamento.
Rodrigo Cunha - é Gerente Nacional de Vendas da Fluke do Brasil, companhia líder
mundial em ferramentas de teste eletrônico compactas e profissionais.
MiDS Metrology anuncia contrato com fabricantes de Raios-X e Tomografia
Industrial
06/12/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 05-12-2018)
A MiDS Metrology fechou neste mês três contratos de representação e
distribuição para o mercado brasileiro com importantes fornecedores globais
neste segmento: North Star Imaging (NSI) USA - empresa do grupo ITW,
Volume Graphics (VG) – Alemanha – Maior fornecedor global de software
para tomografia, e Pacific X-Ray (PXi) USA - Sistemas de raios-x (2D)
compactos (80-130kV)
A MiDS Metrology atua com representação, possui um laboratório de prestação de
serviços e manutenção.
Nas últimas décadas, a demanda por inspeções por raios-x e tomografia na área
industrial de materiais vem aumentando. A concepção de uma análise totalmente não
destrutiva que proporcione a visualização e o registro de informações importantes
referentes a estrutura do material, defeitos, porosidades, etc... aliada com a análise
metrológica e engenharia reversa; vem validando cada vez mais o ensaio de
tomografia no meio industrial.
Nos últimos anos a tomografia computadorizada passou por um período significativo
de evolução. Num passado recente, a tomografia era vista por muitos como uma
modalidade muito cara e de processamento muito lento. No entanto, à medida que o
poder e a velocidade computacional continuam melhorando, essa percepção começou
a mudar. O poder cada vez maior dos computadores levou a tempos de varredura
mais rápidos e a velocidades de reconstrução superiores, além de ferramentas
analíticas mais poderosas.
O crescimento da tomografia computadorizada foi também complementado pelo
desenvolvimento de softwares de avaliação de imagens com módulos específicos para
análise de metrologia, análise em fundidos (porosidade e inclusões), comparação de
peças fabricadas com dados CAD, análise de espessura de parede, determinação de

estruturas celulares em espumas porosas e materiais filtrantes, cálculo das
orientações de fibra e outros parâmetros relevantes em materiais compósitos, testes
de estresse virtual para a simulação não destrutiva de estresse mecânico,
experimentos de fluxo e difusão de materiais porosos ou materiais compósitos.
Diferente da indústria de materiais, a indústria eletrônica já é usuária a mais tempo
de inspeções de raios-x. Inspeções de placas e circuitos eletrônicos, componentes com
relação a falta de contato, defeitos em trilhas e soldas, etc... Com a tomografia as
análises se tornaram mais completas com recursos como, por exemplo, o mapeamento
de volume de porosidade do componente BGA.
Audi, Airbus e Italdesign testam o conceito Táxi Voador
06/12/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 05-12-2018)
Audi e Airbus testam o serviço sob demanda com helicópteros na América do
Sul

A Audi, a Airbus e a Italdesign apresentaram pela primeira vez nesta semana, durante
a feira Drone Week, em Amsterdam, testes do protótipo de voo e condução terrestre
“Pop.Up Next”. Esse conceito inovador de táxi voador combina um carro elétrico
autônomo com um drone de passageiro.
No primeiro voo de teste público, o módulo de voo colocou com exatidão uma cápsula
de passageiro no módulo terrestre, que então dirigiu pelo campo de teste
autonomamente. Esse ainda é um modelo em escala 1:4, mas o objetivo é que nos
próximos dez anos, clientes da Audi já possam usufruir de um serviço de táxi voador
conveniente e eficiente em cidades grandes – em operação multimodal, no ar e na
estrada. Sem mudar de veículo, passageiros poderão aproveitar seu tempo de lazer,
relaxar ou trabalhar.
“Táxis voadores estão chegando. Nós da Audi estamos convencidos disso”, afirma Dr.
Bernd Martens, membro do conselho da Audi para Suprimentos e TI, e presidente da
subsidiária Audi Italdesign. “Cada vez mais pessoas estão se mudando para os grandes
centros. E cada vez mais elas se locomoverão graças à automação. No futuro, cidadãos
idosos, crianças e pessoas sem habilitação para dirigir irão querer utilizar os
convenientes táxis-robô. Caso obtivermos sucesso em fazer uma alocação inteligente
do tráfego entre estradas e espaço aéreo, todos poderão se beneficiar igualmente”.
Para ver como seria um serviço sob demanda desse tipo, a Audi está realizando testes
na América do Sul em parceria com a subsidiária Airbus Voom. Clientes agendam voos
de helicóptero na Cidade do México ou São Paulo e a Audi faz o trajeto até ou a partir
do local de pouso.
“Serviços como esse nos ajudam a entender melhor as necessidades dos nossos
clientes já que, no futuro, táxis voadores serão viáveis para a maioria da população.
Com o Pop.Up Next, estamos explorando simultaneamente as fronteiras do que é
tecnicamente possível. O próximo passo é construir um protótipo em tamanho real,
para voar e se transportar por terra”, afirmou Dr. Martens.

A Audi também apoia o projeto de táxi voador de Mobilidade Aérea Urbana em
Ingolstadt. Essa iniciativa está preparando operações de teste nas localidades onde a
marca atua e também faz parte de um projeto conjunto da União Europeia, no contexto
de mercado, para a Parceria Europeia de Inovação para Cidades e Comunidades
Inteligentes. Esse projeto objetiva convencer o público sobre os benefícios de uma
nova tecnologia e responder questões em relação a tecnologia de baterias,
regulamentação, certificação e infraestrutura.
Estudo aponta medidas para desenvolver indústria 4.0 no Brasil nos próximos
5 anos
06/12/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 04-12-2018)
Brasil 4.0: O Futuro Impulsionado pelos Dados das Indústrias Brasileiras, novo estudo
feito pela Software.org, a Fundação da BSA|The Software Alliance, aponta medidas
que o país deve tomar nos próximos cinco anos para incentivar o desenvolvimento da
indústria 4.0 em seu território. Entre elas estão o investimento na confiança digital e
na segurança, a formação da força de trabalho, a difusão do uso da nuvem e o
fortalecimento da infraestrutura de TI.
O report é o primeiro da Software.org para a América Latina e foi feita no âmbito da
Aliança Brasil 4.0. O compromisso público foi lançado pela ICC Brasil em março deste
ano e tem a BSA como signatária.
O monitoramento e a análise de dados fazem com que a indústria 4.0 possa oferecer
um portfólio de produtos e serviços inovadores feitos por meio de processos mais
eficientes.
"Atualmente, a conectividade e a digitalização estimulam um novo tipo de indústria
baseada no fluxo contínuo de dados e em impactos tangíveis", comenta o diretor
executivo da Software.org, Chris Hopfensperger. "Processos que antes eram
considerados complexos, agora são simples, já que cada passo no processo da cadeia
de montagem e fornecimento está conectado e fornece informações ao outro",
completa.
Para o diretor executivo do ICC, Gabriel Patrus, a iniciativa é importante porque vai
ajudar a nortear ações e decisões da Aliança Brasil 4.0. "A nossa missão é promover
ações para difusão da utilização de tecnologias, processos e aplicações da manufatura
avançada em todos os níveis das cadeias produtivas. Compartilhamento de
conhecimento é uma importante frente para agregar valor às empresas que hoje
buscam parceiros nessa jornada", conta ele.
O estudo indica que, a partir de esforços para digitalização, 41% das empresas
brasileiras podem esperar receita adicional, 32% podem prever custos mais baixos e
41% têm expectativa de ganhos em eficiência nos próximos cinco anos.
A expectativa vale também para negócios menores: 36 a 38% das pequenas e médias
empresas brasileiras esperam que as tecnologias da Indústria 4.0 melhorem a
qualidade dos seus produtos e serviços.
"Sendo o Brasil a maior economia da América Latina e o sétimo PIB mundial, os
empresários locais começam a visualizar o potencial da Indústria 4.0 e a tomar
medidas rumo a ela em busca de aumento de produtividade", conta o country manager
da BSA no Brasil, Antonio Eduardo Mendes da Silva, o Pitanga.
Nos últimos anos, políticas públicas garantiram um bem-estar econômico de curto e
médio prazo no ambiente de negócios do Brasil. Tomadores de decisão de empresas
brasileiras e PMEs estão aproveitando elementos dessa economia ampla e diversificada
para promover a digitalização em vários setores. "O ponto forte dos tomadores de

decisão brasileiros é na sua capacidade de olhar para o futuro, ao mesmo tempo em
que enfrentam os desafios do presente. Dados e pesquisas mostram que os executivos
brasileiros estão prontos para a digitalização, mas precisam resolver desafios
organizacionais, econômicos e culturais antes de avançar", diz Hopfensperger.
De acordo com o estudo Brasil 4.0: O Futuro Impulsionado pelos Dados das Indústrias
Brasileiras, os principais caminhos para superar os desafios que atrasam o
desenvolvimento da Indústria 4.0 são:
Difusão da nuvem
Um desses desafios é o alto custo para digitalização, que pode ser solucionado por
meio da computação em nuvem. Abraçar a nuvem como um componente de negócios
integral permite a mudança para a digitalização em qualquer setor.
A redução de custos a longo prazo, conveniência, flexibilidade, segurança e
disponibilidade da nuvem tornam a tecnologia relevante para todos os modelos de
negócios. "Adotar a tecnologia ao invés de uma infraestrutura local de TI leva a custos
mais baixos e retornos mais altos, graças à possibilidade de criar novos modelos de
negócios e de oferecer serviços aprimorados", explica Hopfensperger.
Investimento na confiança digital e na segurança cibernética
Outro entrave apontado pelo report são as ameaças cibernéticas. Proteger a
infraestrutura crítica e industrial é essencial para que a Indústria 4.0 prospere.
Avanços na segurança cibernética, inclusive no gerenciamento de identidades e acesso
e criptografia, são passos em direção a sistemas seguros e confiáveis. Os setores que
empregam sistemas de controle industrial – como manufatura, comunicações e
energia – são altamente ligados em rede e conectados, tornando-os especialmente
vulneráveis a incidentes cibernéticos.
Para desenvolver a confiabilidade da Indústria 4.0, devem ser colocadas em vigor
soluções que mantenham a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da
tecnologia. "Isso requer parcerias entre o governo e a indústria e ambos devem
explorar soluções em conjunto, com diálogo aberto", comenta
Formação de mão de obra qualificada
A falta de força de trabalho qualificada também atrasa a evolução da Indústria 4.0 no
país. Os trabalhadores precisam ser treinados de maneira contínua com as habilidades
digitais que lhes permitirão criar, projetar, desenvolver, liderar, gerenciar e operar
tecnologias básicas, como dados e análises, sistemas baseados em inteligência
artificial, serviços em nuvem, realidade aumentada e muito mais.
O aperfeiçoamento e a requalificação exigem um esforço conjunto entre o governo, a
indústria e educadores para abordar e resolver os problemas enfrentados pela força
de trabalho atual.
Desburocratização
A burocracia governamental é outro fator que atrasa o avanço da tecnologia. "É
necessário um esforço conjunto entre a academia e as empresas para demonstrar a
importância da 4.0 dentro do governo, pressionando o estado a adotá-la, promovendo
tecnologias correlatas, sem criar obrigações burocráticas e regulamentares onerosas",
explica o executivo.
Reforço na infraestrutura de telecomunicações
A infraestrutura de telecomunicações do país precisa melhorar para que a Indústria
4.0 possa crescer. Para isso, todas as partes interessadas, inclusive o governo, devem
se envolver na criação de políticas que promovam melhorias na área, entre elas o
acesso extensivo e acessível à banda larga.

Nos principais setores econômicos do Brasil, já estamos vendo maneiras de como a
digitalização ajuda a aprimorar os processos existentes:
Petróleo e gás
O uso de soluções digitais no setor ajuda as empresas a reduzir custos e aumentar a
produção, mudando suas abordagens em relação a pontos estratégicos do negócio
como novas fontes de energia, crescimento populacional, urbanização e
regulamentações sobre carbono. As tecnologias da Indústria 4.0 poderiam gerar entre
US$ 1,6 bilhão e US$ 2,5 trilhões em receitas na área até 2025.
As empresas estão trabalhando em soluções de software que utilizam ferramentas
como simulação e realidade aumentada, e envolvem instrumentação, controle de
processos e equipamentos elétricos. "Tais soluções permitem que os engenheiros se
vejam como avatares dentro de uma plataforma de petróleo e tomem decisões em
tempo real com todas as informações necessárias", conta Hopfensperger.
Mineração
As empresas de mineração que adotaram a Indústria 4.0 agora enfrentam desafios
antes insolúveis. Com o uso de robótica e automação com equipamentos de controle
remoto e perfuração autônoma, a mineração fica mais segura e eficaz.
Agricultura
Para ajudar a eliminar as questões de escassez de alimentos e de fome, o setor
agrícola pode recorrer às tecnologias da Indústria 4.0. Elas aperfeiçoam, agilizam e
maximizam a produção de alimentos. Por exemplo, é possível coletar dados sobre a
produção com sensores de colheita ou usar imagens de satélite para coletar
informações para análise preditiva, uma técnica que resultou em safras maiores e de
qualidade superior.
O caminho para o Brasil 4.0 precisa ser colaborativo e envolver educadores, governo
e o setor privado. "Todos os desafios que o estudo apontou têm soluções, mas deve
haver um diálogo aberto entre as partes interessadas e um esforço conjunto para
educar sobre a importância desta nova maneira de fazer negócios para que as coisas
aconteçam", conclui Hopfensperger. "Além disso, planejamento estratégico de longo
prazo deve ser incentivado para uma mudança bem-sucedida em direção à Indústria
4.0", completa.

