
 

 

17 DE ABRIL DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSOS DE MAIO NO  SINDIMETAL/PR 

 MONTADORAS ESPERAM PROTEÇÃO EM NOVO INOVAR-AUTO 

 MAIS INCENTIVOS PARA MONTADORAS? EMPRESAS ESPERAM NOVA POLÍTICA 

INDUSTRIAL 

 CABIFY: SETOR AUTOMOTIVO E DE MOBILIDADE VÃO SE INTEGRAR 

 MITSUBISHI DEVE DEMITIR 350 ATÉ MAIO, DIZ SINDICATO 

 ANFAVEA: MÉDIA DIÁRIA DE VENDAS ESTÁ 15% MAIOR EM ABRIL NA COMPARAÇÃO 

COM MARÇO 

 COMO A TESLA SE TORNOU A EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA MAIS VALORIZADA DOS 

EUA 

 GARANTIA ESTENDIDA PROPORCIONA BONS NEGÓCIOS ENTRE CARROS SEMINOVOS 

 FIAT CHRYSLER RECUA DE PROJETO DE FUSÃO E SE VOLTA PARA PLANO DE 

NEGÓCIOS 

 MOBIL DELVAC UTILITÁRIO É O 1º ÓLEO PARA VUCS 

 NOVO MOTOR REDUZ VIBRAÇÃO CLÁSSICA DAS MOTOS HARLEY-DAVIDSON 

 EATON E CUMMINS UNEM FORÇAS EM JOINT VENTURE 

 EMPRESAS TOMAM MAIS RECURSOS PARA FINANCIAR VEÍCULOS 

 GRUPO VW RECUA 0,5% EM VENDAS MUNDIAIS 

 FINANCIAMENTOS DE NOVOS RECUAM 6,5% ATÉ MARÇO 

 GOVERNO QUER USAR REFORMA TRABALHISTA COMO VITRINE PARA A DA 

PREVIDÊNCIA 

 COMISSÃO DEBATE REFORMA TRABALHISTA EM SEMINÁRIO NO RIO GRANDE DO SUL 

 MEMBROS DA COMISSÃO DE REFORMA TÊM DÉBITOS TRABALHISTAS 

 REFORMA TRABALHISTA PREVÊ DEMISSÃO CONSENSUAL 

 DISPUTA FISCAL SUPERA TRABALHISTA EM SEIS VEZES NAS MAIORES EMPRESAS 

 PLACAR DA PREVIDÊNCIA CONTINUA COM 275 VOTOS CONTRA E 101 A FAVOR DA 

REFORMA 
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http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25640/mobil-delvac-utilitario-e-o-1o-oleo-para-vucs
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/04/1875674-novo-motor-da-harley-davidson-reduz-aquela-tremedeira-classica.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25643/eaton-e-cummins-unem-forcas-em-joint-venture
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25639/empresas-tomam-mais-recursos-para-financiar-veiculos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25637/grupo-vw-recua-05-em-vendas-mundiais
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25636/financiamentos-de-novos-recuam-65-ate-marco
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1875907-governo-quer-usar-reforma-trabalhista-como-vitrine-para-a-da-previdencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1875907-governo-quer-usar-reforma-trabalhista-como-vitrine-para-a-da-previdencia.shtml
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530000-COMISSAO-DEBATE-REFORMA-TRABALHISTA-EM-SEMINARIO-NO-RIO-GRANDE-DO-SUL.html
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/membros-da-comissao-de-reforma-tem-debitos-trabalhistas/
http://www.contabeis.com.br/noticias/33562/reforma-trabalhista-preve-demissao-consensual/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1875724-disputa-fiscal-supera-trabalhista-em-seis-vezes-nas-maiores-empresas.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/placar-da-previdencia-continua-com-275-votos-contra-e-101-a-favor-da-reforma/
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 RELATÓRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SERÁ APRESENTADO NESTA SEMANA 

 MEIRELLES: PREVIDÊNCIA É A REFORMA MAIS IMPORTANTE E COM EFEITOS EM 

DÉCADAS 

 MEIRELLES REFORÇA NECESSIDADE DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E DIZ QUE 

LIDERANÇAS ESTÃO EMPENHADAS 

 TEMER: COM REFORMA, DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA SERÁ REDUZIDO EM R$ 600 BI 

 APÓS DELAÇÃO DA ODEBRECHT, TEMER PEDE QUE BASE MANTENHA CRONOGRAMA 

DE VOTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO PÕE FIM A PRIVILÉGIOS DE ALGUMAS CATEGORIAS 

 IDADE MÍNIMA DA APOSENTADORIA DEVE SUBIR A CADA DOIS ANOS A PARTIR DE 

2020 

 TEMER: ATÉ FIM DO ANO ESTAREMOS COM INFLAÇÃO A 4% OU 4,1% 

 AS TENDÊNCIAS DO VAREJO PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS 

 MATERIAIS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO FICAM MAIS BARATOS NO IGP-10 DE 

ABRIL, DIZ FGV 

 MERCADO JÁ PREVÊ IPCA DE 4,25% PARA 2019 E 2020, REVELA FOCUS 

 POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA VÊ MELHORA NO SALÁRIO REAL COM RECUO DO PREÇO 

DA CESTA 

 CORTE DE GASTO AMEAÇA RETOMADA DA ECONOMIA 

 ECONOMIA DO BRASIL CRESCE 1,31%, EM FEVEREIRO, DIZ BC, ACIMA DO 

ESPERADO 

 BC VOLTARÁ A CORTAR TAXA DE JUROS EM 1 PONTO PERCENTUAL, VEEM 

ECONOMISTAS 

 FOCUS: APÓS COPOM DE ABRIL, MERCADO MANTÉM APOSTA DE CORTE DE 1 PONTO 

EM JUNHO 

 S&P ALERTA PARA RISCO POLÍTICO NA NOTA DO PAÍS 

 TEMER ABRE OFENSIVA PARA TRANQUILIZAR SETOR PRODUTIVO 

 GOVERNO REGULAMENTA PROGRAMA MAIS EMPREGO PARA MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 EMPRESAS AVALIAM MAIOR PARTE DE LITÍGIOS FISCAIS COMO 'PERDAS POSSÍVEIS' 

 ASSOCIAÇÕES SOFREM COM INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS 

 NOVO PROJETO PARA ALTERAÇÃO DA LEI GERAL DA MPE 

 FAZENDA ESTADUAL ORIENTA NOVAS EMPRESAS SOBRE OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA SUA ATIVAÇÃO 

 ESOCIAL - DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 MUNICÍPIOS MINERADORES REIVINDICAM EDIÇÃO DE MP ELEVANDO ROYALTY DOS 

MINÉRIOS 
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Montadoras esperam proteção em novo Inovar-Auto 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A nova política industrial para o setor automotivo, que vai substituir o Inovar-Auto a 

partir de janeiro, está prevista para ficar pronta no fim de agosto, segundo 
representantes da indústria e do governo.  

 
O novo programa é esperado com ansiedade pelas montadoras, especialmente as 
marcas de luxo que abriram fábricas no País nos últimos três anos incentivadas pelo 

CÂMBIO 

EM 17/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,102 3,102 

Euro 3,306 3,307 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/montadoras-esperam-protecao-em-novo-inovar-auto/
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/


Inovar-Auto. Elas esperam uma ‘compensação’ pelo fim de isenção de taxa extra do 
IPI.  
 

As normas da nova política vão nortear as decisões de investimentos e atuação no País 
desse grupo de novatas, formado por Audi, BMW, Jaguar Land Rover e Mercedes-Benz.  

 
Com o Inovar-Auto, criado em 2012 com regras que estimulavam a produção local e 

taxava ainda mais as importações, os quatro grupos investiram um total de R$ 2,4 
bilhões em fábricas com capacidade para produzir 102 mil veículos de luxo ao ano.  
 

As inaugurações ocorreram entre 2013 e 2016, em meio à pior crise econômica vivida 
pelo Brasil, e nem metade desse volume saiu das linhas de montagem.  

 
Recentemente, notícias veiculadas na imprensa citaram a possibilidade de fechamento 
da fábrica da Mercedes-Benz, inaugurada há um ano em Iracemápolis (SP).  

 
O presidente da montadora, Philipp Schiemer, nega a intenção. “Não investimos R$ 

600 milhões para jogar no lixo; além disso vamos inaugurar em setembro ou outubro 
um campo de provas que recebeu investimento extra de R$ 70 milhões”.  
 

Schiemer confirma, porém, preocupação com as novas regras para o setor, 
principalmente num momento em que o mercado não dá sinais claros de recuperação 

de vendas. “É preciso achar uma fórmula de proteção e incentivo às fabricantes e isso 
vale para toda a indústria”.  
 

Já está certo que a sobretaxa de 30 pontos porcentuais para o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de veículos importados, que motivou a produção local das 

marcas de luxo, vai acabar, até porque a medida é questionada na Organização 
Mundial do Comércio (OMC).  
 

O diretor da consultoria Roland Berger, Rodrigo Custódio, acredita que as marcas 
premium vão avaliar se faz sentido produzir no Brasil.  

 
“Será avaliado se é mais competitivo importar ou produzir localmente, se vão renovar 
o portfólio, fazer novos investimentos e se trarão novas gerações de produtos ao País”.  

 
Previsibilidade  

O presidente da BMW, Helder Boavida, diz que a fábrica de Araquari (SC), inaugurada 
no fim de 2013, opera com 50% de ociosidade e sua expectativa é que o futuro 
programa “permita ocupar o investimento feito, viabilizar novos projetos e dar 

previsibilidade para os próximos anos”. Ele descarta fechar a operação.  
 

Frédéric Drouin, presidente da Jaguar Land Rover, disse recentemente que novos 
projetos para estabelecer o cronograma da nacionalização do processo produtivo da 

fábrica de Itatiaia (RJ), aberta em 2016, só serão definidos após a divulgação da 
política industrial.  
 

A unidade não tem setores de pintura e de funilaria. “O que precisamos é de mais 
sustentável”.  

 
A Audi também defende medida que compense o fim da isenção dos 30 pontos do IPI, 
mas prefere não se manifestar. Sua produção é feita desde 2015 na filial da 

Volkswagen no Paraná.  
 

 
 
 

 



Mais incentivos para montadoras? Empresas esperam nova política industrial 

17/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Montadoras do país esperam uma compensação pelo fim de isenção de taxa 
extra do IPI 

 

 
 

Inovar-Auto: Montadoras esperam por nova política industrial de Temer. Saiba mais 
na Gazeta do Povo Comunicação Volkswagen do Brasil/Comunicação Volkswagen do 

Brasil  
 
A nova política industrial para o setor automotivo, que vai substituir o Inovar-Auto a 

partir de janeiro, está prevista para ficar pronta no fim de agosto, segundo 
representantes da indústria e do governo.  

 
O novo programa é esperado com ansiedade pelas montadoras, especialmente as 
marcas de luxo que abriram fábricas no país nos últimos três anos incentivadas pelo 

Inovar-Auto. Elas esperam uma compensação pelo fim de isenção de taxa extra do 
IPI. 

 
As normas da nova política vão nortear as decisões de investimentos e atuação no País 

desse grupo de novatas, formado por Audi, BMW, Jaguar Land Rover e Mercedes-Benz.  
 
Com o Inovar-Auto, criado em 2012 com regras que estimulavam a produção local e 

taxava ainda mais as importações, os quatro grupos investiram um total de R$ 2,4 
bilhões em fábricas com capacidade para produzir 102 mil veículos de luxo ao ano. 

 
As inaugurações ocorreram entre 2013 e 2016, em meio à pior crise econômica vivida 
pelo Brasil, e nem metade desse volume saiu das linhas de montagem. Recentemente, 

notícias veiculadas na imprensa citaram a possibilidade de fechamento da fábrica da 
Mercedes-Benz, inaugurada há um ano em Iracemápolis (SP). O presidente da 

montadora, Philipp Schiemer, nega a intenção.  
 
“Não investimos R$ 600 milhões para jogar no lixo; além disso vamos inaugurar em 

setembro ou outubro um campo de provas que recebeu investimento extra de R$ 70 
milhões”. 

 
Schiemer confirma, porém, preocupação com as novas regras para o setor, 
principalmente num momento em que o mercado não dá sinais claros de recuperação 

de vendas. “É preciso achar uma fórmula de proteção e incentivo às fabricantes e isso 
vale para toda a indústria”. 

 
Já está certo que a sobretaxa de 30 pontos porcentuais para o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de veículos importados, que motivou a produção local das 

marcas de luxo, vai acabar, até porque a medida é questionada na Organização 
Mundial do Comércio (OMC).  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/mais-incentivos-para-montadoras-empresas-esperam-nova-politica-industrial-cre0382mgsk7i64l8bpbkfb5f
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O diretor da consultoria Roland Berger, Rodrigo Custódio, acredita que as marcas 
premium vão avaliar se faz sentido produzir no Brasil. “Será avaliado se é mais 
competitivo importar ou produzir localmente, se vão renovar o portfólio, fazer novos 

investimentos e se trarão novas gerações de produtos ao País”. 
 

Empresas querem “previsibilidade” para continuar operarando 
O presidente da BMW, Helder Boavida, diz que a fábrica de Araquari (SC), inaugurada 

no fim de 2013, opera com 50% de ociosidade e sua expectativa é que o futuro 
programa “permita ocupar o investimento feito, viabilizar novos projetos e dar 
previsibilidade para os próximos anos”. Ele descarta fechar a operação. 

 
Frédéric Drouin, presidente da Jaguar Land Rover, disse recentemente que novos 

projetos para estabelecer o cronograma da nacionalização do processo produtivo da 
fábrica de Itatiaia (RJ), aberta em 2016, só serão definidos após a divulgação da 
política industrial. A unidade não tem setores de pintura e de funilaria. “O que 

precisamos é de mais sustentável”. 
 

A Audi também defende medida que compense o fim da isenção dos 30 pontos do IPI, 
mas prefere não se manifestar. Sua produção é feita desde 2015 na filial da 
Volkswagen no Paraná. 

 

Cabify: setor automotivo e de mobilidade vão se integrar 

17/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

A Cabify é uma das empresas de transporte individual que miram o mercado brasileiro. 
A companhia espanhola iniciou operação no País em junho de 2016, depois de firmar 
bases em diversos países da América Latina, como México e Chile, onde já opera desde 

2012.  
 

“Crescemos, em média, 75% ao mês em receitas e número de viagens no mercado 
nacional”, conta Daniel Velazco-Bedoya, diretor da operação local da companhia. Com 
27 anos, ele assumiu a função depois de empreender no setor da mobilidade com a 

plataforma de caronas Tripda, hoje fora de operação. 
 

Já são mais de 1,5 milhão de usuários do serviço no Brasil. Com pouca idade, mas 
experiência no segmento, o executivo aposta em integração maior entre plataformas 

de transportes e empresas do setor automotivo como algo natural.  
 
“Há uma sinergia enorme entre as montadoras e os serviços que oferecemos. Eles 

fazem os carros, nós ferramentas e plataforma de mobilidade. Para beneficiar o 
usuário e entregar o que ele precisa, deve acontecer uma integração muito rápida nos 

próximos anos”, diz.  
 
Diferentemente da Uber – uma de suas grandes concorrentes – a Cabify não tem por 

enquanto nenhuma parceria com montadoras ou empresas do setor automotivo. Mas 
Velazco admite que há negociações em curso. “Temos conversas com grandes 

companhias que estudam cooperação em diversos níveis, desde o marketing até a 
tecnologia”, conta. 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/bmw-inicia-producao-nacional-do-x3-e-o-quarto-modelo-feito-em-araquari-sc-07kzbdxf8t49aeaxnaf1dncgk
http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/jaguar-land-rover-inaugura-no-brasil-sua-1-fabrica-propria-fora-do-reino-unido-esu4mrqm930d53s8uni34i45e
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/audi-inicia-producao-em-fabrica-no-parana-em-setembro-bjv5idiwadw1xrqcr3lpz4t5g
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/audi-inicia-producao-em-fabrica-no-parana-em-setembro-bjv5idiwadw1xrqcr3lpz4t5g
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25638/cabify-setor-automotivo-e-de-mobilidade-vao-se-integrar


US$ 200 MILHÕES PARA O BRASIL 
 
Além da Uber, a Cabify compete localmente com empresas brasileiras como 99 e Easy. 

Para se diferenciar, a proposta da empresa é garantir qualidade superior, com carros 
mais novos (ano/modelo a partir de 2012) e melhor atendimento dos motoristas.  

 
Os preços, naturalmente, também são um pouco mais altos. Ainda assim, nos meses 

de atuação local o serviço que começou em São Paulo (SP) já chega a uma série de 
outros municípios, como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. 
 

O foco é seguir com essa expansão, conta Velazco. Para isso a companhia anunciou 
investimento de US$ 200 milhões no País. O pacote servirá para que a empresa amplie 

a presença nas regiões em que já atua, além de chegar a mais cidades. “Nosso desafio 
é crescer mantendo a qualidade”, diz. Ele lembra que o Brasil tem desafios específicos 
de mobilidade, com diferenças inclusive entre as cidades. 

 
Este não vai ser o único obstáculo da companhia para crescer no País. No início de 

abril a Câmara dos Deputados aprovou projeto que regulamenta o serviço oferecido 
por aplicativos como a Cabify.  
 

A lei, no entanto, é controversa, com medidas como classificar como público o serviço 
que é hoje privado. “Isso nos preocupa. A medida subverte o nosso modelo de 

negócio”, admite Velazco. Para entrar em vigor, a legislação vai passar por votação no 
Senado e precisa ainda ser sancionada pela presidência. 
 

Mitsubishi deve demitir 350 até maio, diz sindicato 

17/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

Audiência entre representantes da Mitsubishi e sindicato dos metalúrgicos de Catalão 
na Justiça do Trabalho 

 
A Mitsubishi deve demitir até maio 350 trabalhadores de sua fábrica localizada em 
Catalão (GO), segundo informa o sindicato local, que confirmou a demissão de 60 

pessoas até o dia 6 deste mês. De acordo com a entidade, a empresa alegou queda 
na produção e nas vendas. 

 
Procurada, a Mitsubishi afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não 

está se pronunciando neste momento sobre o assunto. 
 
No último dia 31 de março encerrou a estabilidade de emprego na unidade, decisão 

acordada entre empresa e sindicato no fim de 2016. Contudo, o sindicato relata que 
em 28 de março recebeu comunicado da montadora afirmando que “até o momento 

inexiste a situação de demissões em massa”. 
 
Em protesto, os empregados paralisaram as atividades da unidade por duas horas na 

manhã do dia 7. Sob a ameaça de manter a linha de produção parada, os 
representantes da montadora marcaram uma mesa de negociação com o sindicato no 

próprio dia 7, mas a reunião terminou sem avanço. Com o impasse, o sindicato 
solicitou uma mediação da Justiça do Trabalho, realizada na parte da tarde. 
 

Na audiência, foi acordado que até 1º de maio não poderá haver dispensas e o 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25642/mitsubishi-deve-demitir-350-ate-maio-diz-sindicato


sindicato se dispôs a debater medidas alternativas com a empresa. Além disso, será 
pago um abono no valor de R$ 3.500 para os demitidos no dia 6 de abril e vale 
alimentação referente a três meses no valor mensal de R$ 358,00. 

 
“Conseguimos um prazo para os trabalhadores respirarem um pouco mais aliviados, 

mas a luta continua intensamente. Até o dia 30 de abril a Mitsubishi não poderá 
dispensar ninguém e, enquanto isso, o sindicato vai discutir as possibilidades 

existentes que possam evitar as outras demissões que a empresa alega precisar fazer.  
 
Este é um momento muito delicado e preocupante, mas o sindicato está empenhado 

em encontrar uma saída. Nossa cidade não comporta mais gente desempregada. 
Nossa luta é pela garantia de emprego”, afirmou o presidente do Simecat, Carlos 

Albino. 
 
A entidade citou o exemplo de Anápolis, onde fica a fábrica da Hyndai-Caoa, onde os 

metalúrgicos conquistaram estabilidade de emprego até novembro com redução de 
jornada e de salário em contrapartida.  

 

Anfavea: média diária de vendas está 15% maior em abril na comparação 

com março 

17/04/2017 – Fonte: EM.com 
 

A média diária de venda de veículos em abril está cerca de 15% superior à média 
diária registrada em março, afirmou nesta segunda-feira, 17, o presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio 

Megale.  
 

"O nível de emplacamento diário em abril começa a nos dar a visão de que a nossa 
projeção para 2017 (de crescimento de 4%) pode ser atingida", disse o executivo, em 
evento em São Paulo. 

 
Segundo dados da própria Anfavea, o mercado terminou o primeiro trimestre com 

queda de 1,9% em relação a igual período do ano passado. Em março, a média diária 
ficou em 8,2 mil unidades. 
 

Apesar de observar um ritmo maior de vendas por dia em abril, Megale acredita que 
o resultado total de abril será inferior ao de março, em razão de um número menor 

de dias úteis. Ele espera, no entanto, que o volume supere as 162 mil unidades 
vendidas em abril do ano passado. 
 

Megale disse ainda que o avanço observado em abril, ao contrário do que ocorreu em 
março, não está sendo puxado somente pelas vendas para clientes pessoa jurídica 

(locadoras de veículos, produtores rurais e frotistas em geral), mas tem contado 
também com uma reação da venda ao consumidor comum. Segundo ele, a 

participação da venda para empresa cai de 38% em março para 33% em abril. 
 
Em relação ao nível de emprego na indústria automobilística, o presidente da Anfavea 

afirmou que o "pior momento de fechamento de postos" já passou" e acrescentou que 
espera ver "uma reversão disso" no fim deste ano. Desde 2014, as montadoras 

instaladas no Brasil fecharam mais de 23 mil vagas de emprego. 
 
Sobre as delações da Odebrecht e a possibilidade de elas atrapalharem as negociações 

do setor com o governo, Megale disse que acredita que o "País vai continuar andando" 
e espera que a "questão política seja equacionada o mais rápido possível".  

 
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/17/internas_economia,862722/anfavea-media-diaria-de-vendas-esta-15-maior-em-abril-na-comparacao.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/17/internas_economia,862722/anfavea-media-diaria-de-vendas-esta-15-maior-em-abril-na-comparacao.shtml


Como a Tesla se tornou a empresa automobilística mais valorizada dos EUA 

17/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Vendendo apenas carros luxuosos em poucas unidades e sem dar lucro, 
montadora de Elon Musk ultrapassou Ford e GM em valor de mercado 

 

 
 
Fábrica da Tesla nos Estados Unidos Jasper Juinen/Bloomberg  

 
A Tesla, fabricante de carros elétricos luxuosos, ainda não teve lucro. Só no ano 
passado, perdeu centenas de milhões de dólares. Mas, na segunda-feira (10), a 

queridinha do Vale do Silício se tornou a empresa automobilística mais valiosa dos 
Estados Unidos, superando a General Motors, veterana de Detroit com US$ 10 bilhões 

em vendas de cerca de 10 milhões de veículos. 
 
As ações da Tesla, empresa comandada pelo badalado CEO Elon Musk, elevaram o 

valor da empresa a US$ 51,5 bilhões, acima dos US$ 50,2 bilhões da GM. A Tesla já 
havia atropelado a Ford (US$ 44,6 bilhões) na semana anterior. 

 
A empresa de Musk produziu apenas 84 mil carros em 2016, com preço inicial de US$ 
68 mil. 

 
A história da ascensão da Tesla diz muito sobre a o estado da economia americana em 

2017. Os créditos fiscais do governo para empresas com preocupação ambiental, uma 
explosão de crédito e a promessa de inovações futuristas transformaram a Tesla em 
um sinal de status para motoristas que podem bancar seus preços elevados. 

 
Ao mesmo tempo, a Tesla, com sua longa lista de problemas de produção, ainda não 

chegou perto de cumprir sua ambição de entrar no mercado de massa. Além de vender 
menos carros do que as rivais de Detroit, suas fábricas automatizadas empregam uma 

fração da força de trabalho das fábricas da GM. 
 
O modelo da Tesla 

A ascensão da Tesla fez de Musk uma das pessoas mais ricas do Estados Unidos e lhe 
deu uma grande influência, incluindo outra reunião com o presidente Donal Trump na 

terça-feira.  
 
Mas mesmo os críticos, que dizem que a Tesla pode representar uma bolha tecnológica 

no mercado de ações, reconhecem que o sucesso da empresa aponta para uma nova 
realidade na indústria automotiva, uma que vai redefinir a experiência de conduzir um 

veículo para a maioria dos norte-americanos. 
 
“Esta é a bolha definitiva, condenada a estourar”, disse o ex-vice-presidente da GM 

Bob Lutz. “Os carros da Tesla são bons, mas o modelo de negócio, não”, comentou, 
referindo-se ao alto custo de produção que não é recuperado no preço de venda. Mas, 

acrescentou, “todas as montadoras mais antigas em breve terão uma variedade” de 
veículos elétricos similares. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/como-a-tesla-se-tornou-a-empresa-automobilistica-mais-valorizada-dos-eua-a6t9fwvpjgxt32r4xrg82vw37
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/com-menos-de-100-mil-veiculos-por-ano-tesla-supera-gm-e-vira-a-maior-montadora-dos-eua-7smpw6s57qxebcapk6haeqrzn
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/com-veiculos-eletricostesla-supera-ford-e-vira-a-segunda-maior-montadora-dos-eua-497ayvfe7rb69bi1c3tlq4zz8


A Tesla tem dois modelos à venda e um terceiro esperado para este ano. O Model S 
começa em US$ 68 mil e vai até US$ 134 mil, dependendo da potência. Já o Model X, 
seu SUV, começa em US$ 85 mil. 

 
Seu passaporte para o mercado intermediário, o aguardado Tesla Model 3, deve ser 

lançado no segundo semestre de 2017 e ter um preço em torno de US$ 35 mil. Nesse 
patamar, o Model 3 competirá com o Bolt da GM e o Focus da Ford, ambos também 

totalmente elétricos.  
 
Ivan Feinseth, diretor de investimentos da Tigress Financial Partners, disse que a Tesla 

atua em um mercado rarefeito: “São carros luxuosos e de alto desempenho que 
calharam de ter motores elétricos”, disse Feinseth. “Ela compete com BMW, Mercedes 

e Lexus.” 
 
A subida estratosférica do preço das ações da Tesla, de US$ 40 em 2013 para mais de 

US$ 312 na última segunda-feira (10), levou o valor da empresa a atingir um novo 
recorde. 

 
A recomendação de um analista de ações para comprar ações da Tesla é “uma das 
mais absurdas que eu já vi em muito tempo”, disse Michael Farr, presidente da Farr, 

Miller & Washington, uma firma de investimentos de Washington. Ele observou que a 
previsão é de que a empresa perca dinheiro em 2018, mas que o preço das ações deve 

subir para US$ 368 por ação. 
 
“Os investidores foram convidados a empregar uma metodologia ‘criativa’ de 

avaliação. Acho que isso significa que quando os números não fazem sentido algum, 
deve-se ignorá-los e concentrar-se em outras coisas”, disse Farr. “É como se alguém 

pedisse para ignorar as chamas saindo do avião e disse ‘tenho certeza que a viagem 
será tranquila’.” 
 

Feinseth disse que quando você olha para o potencial de crescimento da Tesla, a sua 
rede de revendas, a cadeia de suprimentos e a qualidade dos carros, o valor faz mais 

sentido. “Não é incomum valorizar o crescimento das empresas até a um ponto de ser 
considerado um pouco maluco”, disse. 
 

Além dos carros 
A reputação da Tesla como uma empresa que pensa além do carro – recentemente 

ela absorveu outra empresa de Musk, a Solar City, por US$ 5 bilhões – grudou no 
imaginário do pessoal de tecnologia e, aparentemente, dos investidores da Califórnia. 
A empresa vem desenvolvendo baterias capazes de armazenar energia a partir de 

painéis solares instalados em telhados, expandindo sua missão para ser uma empresa 
de energia renovável. A Tesla também está explorando a tecnologia para carros 

autônomos. 
 

O acesso de Musk a Trump e a ênfase do novo governo na indústria doméstica estão 
trabalhando a favor da Tesla, ajudando a impulsionar ainda mais as ações desde as 
eleições, novembro. Só entre janeiro e abril, elas subiram 40%. 

 
“O mercado está disposto a dizer ‘vou avaliá-lo com base no que acho do seu potencial 

futuro’ e isso extrapola o que você acredita que eles faturarão vendendo carros, em 
baterias, com energia solar ou o que podem gerar de receita sendo uma empresa de 
mobilidade “, disse Matthew Stover, analista da Susquehanna Financial Group. “Tudo 

está na mesa e é tudo especulação.” 
 

Musk, de 45 anos, é um magnata dos negócios nascido na África do Sul e com 
nacionalidades americana e canadense. Seu patrimônio é estimado em US$ 14,8 
bilhões, de acordo com as últimas estimativas da revista Forbes. Ele fez sua fortuna 



vendendo o serviço de transferência de dinheiro PayPal para o eBay, em 2002, por 
US$ 1,5 bilhão. 
 

A exemplo do fundador da Amazon (e dono do Washington Post) Jeffrey Bezos, Musk 
é conhecido pelas atividades que transcendem seu negócio principal. Bezos, com a 

Blue Origin, e Musk, com a SpaceX, lançaram empresas privadas voltadas às viagens 
espaciais tripuladas. 

 
Os desafios da Tesla 
Apesar da dominação da GM nas vendas de veículos (sua participação no mercado 

norte-americano é de 17,3%, comparada a apenas 0,2% da Tesla), analistas admiram 
o que Musk criou. 

 
“Montar carros é um negócio difícil”, Feinseth disse, “e juntar em tão pouco tempo 
uma fábrica de última geração com revendedoras, showrooms, uma rede de 

assistência técnica e centros de serviços e pontos de recarga, isso é muito difícil.” 
Apesar da história envolvente, o destino da Tesla ainda está em aberto. 

 
Um desafio é o medo dos motoristas de ficar sem energia no meio da estrada, uma 
espécie de ansiedade derivada da autonomia dos veículos. Os modelos da Tesla têm 

autonomia, em média, de 400 km. 
 

De acordo com o site da Tesla, seus clientes, como todos os donos de veículos 
elétricos, podem reivindicar nos Estados Unidos um crédito para impostos federais de 
US$ 7.500. Vários estados oferecem incentivos adicionais, muitas vezes sob a forma 

de um abatimento. 
 

Há alguma possibilidade de que um Congresso e administração republicanos possam 
acabar com esses incentivos, embora o receio dos investidores tenha recuado graças 
ao aumento expressivo do valor das ações. 

 
Stover disse que a Tesla ainda precisa provar ser capaz de fazer dinheiro. Sua 

ascensão, comenta, “diz muito mais do mercado de ações do que da indústria 
automobilística.” 
 

Garantia estendida proporciona bons negócios entre carros seminovos 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Esticar a garantia dos carros novos foi um chamariz nos tempos de mercado em alta. 
O setor automotivo vivia um ciclo com seguidos recordes de emplacamentos -de 2003 

a 2013-, e as marcas precisavam se destacar. O prazo de três anos de cobertura 
tornou-se comum.  

 
Com a crise econômica, a proteção de fábrica continuou a ser um atrativo aos clientes, 

mas agora entre carros usados, que estão em alta.  
 
As vendas desses modelos cresceram 11,6% no primeiro trimestre, enquanto os carros 

novos recuaram 1,9% no período em relação a 2016.  
 

As lojas estão repletas de modelos como o escolhido pelo professor Luciano Pires, 42. 
Ele comprou um Citroën C4 Lounge THP 2014/2015 há um mês, com 30 mil 
quilômetros rodados e ainda garantido pela fábrica.  

 
 

 
 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/04/1875673-garantia-estendida-proporciona-bons-negocios-entre-carros-seminovos.shtml


 

Ricardo Borges/Folhapress 

 

 

Luciano Pires, 42, que comprou um Citroën C4 Lounge seminovo 

   

"Queria um carro superior, mas sem arcar com o alto valor e a depreciação de um 

modelo zero-km. A cobertura da montadora vai até novembro deste ano", diz Pires, 
que pagou R$ 52 mil pelo sedã com motor 1.6 turbo (165 cv).  

 
O professor deu sorte de ter encontrado um carro que acabara de passar por uma 
revisão na concessionária, mas ainda assim houve gastos.  

 
"Um pneu meia-vida rasgou, me forçando a comprar outro par, e tive que trocar a 

bateria. O total de despesas ficou em R$ 1.400, mas pretendo substituir também as 
palhetas do limpador de para-brisas", afirma o professor.  
 

Os itens citados por ele não são cobertos pela garantia, que cuida basicamente dos 
defeitos de fabricação ou de problemas que não tenham sido causados por desgaste 

natural ou pela falta de manutenção regular.  
 
Para não perder a cobertura, o novo proprietário precisa seguir o plano de revisões da 

montadora. Por isso é importante checar os custos antes de fechar negócio, pois é 
comum que os antigos donos vendam o carro às vésperas de realizar um reparo mais 

caro. Há grandes oscilações de valores entre as marcas.  
 
A manutenção de 40 mil quilômetros programada para o compacto Honda Fit 1.5 2015 

custa R$ 1.975. Na Peugeot, o pacote de serviços de recomendado para o hatch médio 
308 1.6 de mesmo ano sai por R$ 1.360 em igual quilometragem.  

 
E não são apenas as revisões que devem ser consideradas: por mais novo que o carro 

esteja, alguns problemas podem aparecer.  
 
O engenheiro Leonardo Vega, da Servcentro Bosch Campinas, afirma que uma volta 

no quarteirão ajuda a identificar barulhos estranhos no motor ou na suspensão. O mais 
difícil é descobrir se o veículo sofreu um acidente.  

 
"Às vezes dá para ver diferenças no tom da pintura, bem como na cor dos parafusos 
que unem chapas da carroceria. Essas peças, em geral, devem ter a mesma coloração 

do carro", diz Vega.  
 

Compradores que atentam para esses detalhes têm chances de encontrar boas 
oportunidades. Caso optasse por um modelo zero-quilômetro pelo mesmo valor que 
pagou no C4 Lounge, Pires teria de escolher um compacto como o sedã Fiat Gran Siena 

1.4 flex (R$ 50.750), que tem metade da potência do Citroën e não vem com câmbio 
automático.  

 
REGRAS BÁSICAS 
 

Mantenha a proteção 
Se o antigo proprietário vendeu o carro às vésperas de uma revisão obrigatória, o 

novo dono terá de realizar o serviço para preservar a cobertura de fábrica  



Perdeu 
Caso haja lacunas no manual de revisão do carro, é provável que a garantia tenha 
sido suspensa por falta de manutenções estipuladas em contrato  

 
Veja bem 

Observe detalhes que poderão gerar custos extras não cobertos pela garantia, como 
trincas nos vidros ou pneus desgastados  

 
Obrigação da loja 
O fato de o carro ainda estar coberto pela montadora não isenta o lojista da garantia 

de três meses obrigatória por lei. isso evita que o novo dono pague por problemas que 
não estão abrangidos pelo plano de manutenção  

 
-  
NÚMERO DE VENDAS (março de 2017) 

926 mil 
Carros usados (VW Gol é o mais procurado entre os carros usados, com 81,5 mil 

unidades)  
 
189 mil 

Carros novos  
 

Fiat Chrysler recua de projeto de fusão e se volta para plano de negócios 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Divulgação/Jeep 

 

 

Jeep Compass, da FCA; companhia tentou associação com GM e cogitou aliança com 
Volkswagen 

 

O presidente da Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, disse nesta sexta-feira (14) que a 
montadora não está em posição de buscar acordos de fusão no momento e que focará 

em dar continuidade ao plano de negócios.  
 

Marchionne repetidamente citou a possibilidade de fusão na indústria automotiva e 
por muito tempo uma parceria era vista como o objetivo final do relançamento da Fiat 
Chrysler (FCA), empresa que ele deve deixar no início de 2019, após 15 anos no 

comando.  
 

O executivo tentou uma combinação com a General Motors dois anos atrás, mas o 
acordo foi rejeitado. Apenas no mês passado ele disse que a Volkswagen —líder de 
mercado na Europa— poderia concordar em discutir uma aliança com a FCA, depois 

que a rival PSA adquiriu a Opel.  
 

Marchionne disse durante uma reunião geral em Amsterdã que ainda via necessidade 
de fusão entre montadoras para melhor cumprir os grandes investimentos 
demandados, mas afirmou que a Fiat Chrysler não estava em conversas com a 

Volkswagen.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1875662-fiat-chrysler-recua-de-projeto-de-fusao-e-se-volta-para-plano-de-negocios.shtml


"Sobre a Volkswagen, a questão se há negociações em andamento, a resposta é não", 
respondeu o executivo. Ele acrescentou, sem entrar em detalhes, que a Fiat Chrysler 
não estava no estágio de discutir quaisquer alianças.  

 
"O foco principal é a execução do plano [de negócios]", afirmou Marchionne.  

 
A FCA prometeu alcançar uma posição líquida de caixa de € 5 bilhões até 2018, 

revertendo a dívida líquida de € 4,6 bilhões apurada no fim de 2016.  
 
O desafio, segundo o presidente, colocará a empresa em melhor posição para fechar 

um acordo no futuro.  
 

Mobil Delvac Utilitário é o 1º óleo para VUCs 

17/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
A Mobil está lançando o Delvac Utilitário, primeiro lubrificante desenvolvido para 

veículos urbanos de carga, os VUCs.  
 
O novo óleo foi criado levando em conta as condições de uso desses veículos como 

trânsito pesado e grande número de partidas no uso diário. Ainda de acordo com a 
Mobil ele favorece o controle de depósitos e borras, auxiliando na redução de danos. 

 
Também ajuda a estender o período de troca e prolonga a vida útil do motor. Os VUCs 
são bastante utilizados em capitais onde há restrições ao tráfego de caminhões como 

Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, 
Fortaleza e Recife. Essas cidades respondem por 25% do Produto Interno Bruto (PIB) 

do País.  
 
“Após uma ampla análise do mercado reconhecemos as diferentes necessidades desse 

segmento”, afirma a gerente de marketing da Mobil, Roberta Maia 
 

Novo motor reduz vibração clássica das motos Harley-Davidson 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Os motores da Harley-Davidson são tão celebrados quanto as motocicletas que os 
carregam, e por isso são lançados com nomes pomposos. A nona geração dessa 

máquina que nunca tem a potência divulgada é batizada como 107 Milwaukee Eight.  
 

O número 107 equivale à capacidade em polegadas cúbicas, aproximadamente 1,7 
litro. O sobrenome "Eight", oito em inglês, indica a quantidade de válvulas.  
 

A evolução mecânica busca atender às legislações ambientais mais rígidas aplicadas 
mundo afora, o que se reflete na redução dos gastos com gasolina.  

 
De acordo com Scott Miller, vice-presidente de design e estratégia da Harley, os 
clientes exigem que os preceitos históricos da marca sejam mantidos. Assim sendo, 

os dois cilindros montados em "V" estão lá, como sempre.  
 

Por manter a tradição, o motor mereceu levar o nome de sua terra natal, Milwaukee. 
Foi nessa cidade americana que William Harley e os irmãos Davidson (Arthur, Walter 
e William) criaram, em 1903, a fábrica de motos mais famosa do planeta.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25640/mobil-delvac-utilitario-e-o-1o-oleo-para-vucs
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/04/1875674-novo-motor-da-harley-davidson-reduz-aquela-tremedeira-classica.shtml


Segundo Alex Bozmoski, chefe de engenharia da Harley, o novo motor teve as 
vibrações reduzidas em 75%.  
 

Os fãs mais radicais da marca podem não gostar desse caráter mais dócil, mas a 
empresa diz que essa era a vontade do grande público.  

 
"As mudanças foram adotadas após uma pesquisa de opinião realizada pela companhia 

com clientes de todo o mundo", afirma Flávio Villaça, gerente de marketing da Harley-
Davidson do Brasil.  
 

O 107 Milwaukee equipa a linha Touring, que engloba os modelos mais caros da 
fabricante americana. Os preços que partem de R$ 76,4 mil (Road King Classic) e 

chegam a R$ 158,8 mil (CVO Limited).  
 
A opção escolhida para o teste do novo motor é a estradeira Ultra Limited. O valor 

estampado na nota fiscal assusta tanto quanto seu porte avantajado: R$ 95,9 mil.  
 

QUASE MEIA TONELADA  
Sentado no largo e confortável banco, o condutor prevê que será um desafio segurar 
os 413 quilos da moto, sem contar o garupa. A tarefa é atenuada pelo som dos quatro 

alto-falantes, que são comandados por um rádio com entrada USB e conectividade 
Bluetooth. Há também uma tela que exibe informações de navegação por GPS.  

 
A bagagem pode ser acomodada tanto no baú traseiro -suficiente para duas mochilas 
e algo mais- como nas bolsas laterais.  

 
Após engatar a primeira marcha (nada suave, como em toda Harley), o piloto não 

precisa entortar o cabo do acelerador para perceber que o novo motor dará conta da 
grande e pesada motocicleta.  
 

Afora a atenção extra exigida em baixa velocidade –situação crítica para modelos tão 
pesados–, flui-se tranquilamente pela estrada, o único habitat possível para esse tipo 

de motocicleta.  
 
O câmbio poderia ficar travado na sexta e última marcha sem que as ultrapassagens 

fossem penalizadas: há força de sobra. Nesse momento, o condutor se esqueceu das 
dimensões da Harley-Davidson Ultra Limited.  

 
Quanto às vibrações reduzidas alardeadas pelo engenheiro: a moto "treme" o bastante 
para que a essência da Harley-Davidson não se perca, mas não tanto a ponto de 

interferir no sistema de som.  
 

Eaton e Cummins unem forças em joint venture 

17/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

A fabricante de motores diesel Cummins vai pagar US$ 600 milhões à Eaton, que 
fornece transmissões, para juntas abrirem uma unidade de desenvolvimento, 

produção e venda de transmissões automatizadas para veículos comerciais médios e 
pesados.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25643/eaton-e-cummins-unem-forcas-em-joint-venture


O acordo de criação da joint venture, com a sociedade em partes iguais entre as duas 
companhias, foi anunciado na terça-feira, 11, mas ainda depende de aprovações 
regulamentares. A expectativa é de que a transação seja concluída no terceiro 

trimestre deste ano, segundo comunicado divulgado pelas empresas.  
 

Chamada oficialmente Eaton Cummins Tecnologias de Transmissão Automatizada, a 
joint venture será administrada em conjunto pelas duas companhias. Além do 

desenvolvimento de novos produtos, a unidade vai comercializar e apoiar a geração 
atual de transmissões automatizadas pesadas fornecidas pela Eaton a fabricantes de 
caminhões e ônibus na América do Norte.  

 
O Procision, nome comercial do atual câmbio automatizado de médio porte da Eaton, 

e a próxima geração de transmissões automatizadas para o segmento de veículos 
pesados também farão parte do portfólio da nova unidade.  
 

A associação estende um longo histórico de parcerias entre as duas companhias. 
Cummins e Eaton já desenvolveram diversos projetos em conjunto. Exemplo disso é 

o SmartAdvantage, powertrain completo lançado nos Estados Unidos em 2013 pelas 
duas empresas, considerado o mais econômico na indústria de caminhões, com 
sistema que compartilha dados críticos como peso e torque para aumentar a eficiência 

do veículo.  
 

Também existe colaboração no Brasil: há cerca de um ano as fabricantes projetaram 
em conjunto a transmissão automatizada Torqhift, incorporada primeiro pela linha de 
caminhões Cargo da Ford.  

 
POWERTRAIN COMPLETO  

 
A Cummins vai contabilizar os resultados da associação como parte do seu segmento 
de negócios de componentes.  

 
“Nossa estratégia de crescimento inclui expandir a oferta de produtos e ampliar nossa 

presença global, nos tornando líderes mundiais no fornecimento de powertrain”, 
justificou Tom Linebarger, presidente e CEO global da Cummins.  
 

“Nossa joint venture com a Eaton vai oferecer as transmissões automatizadas mais 
avançadas do mercado e desenvolver um sistema integrado de powertrain e rede de 

serviço que suporte nossos clientes como nunca visto antes”, acrescentou.  
 
“Os clientes estão focados em soluções de powertrain que ofereçam as melhores 

combinações de tecnologia, performance e qualidade”, disse Craig Arnold, presidente 
e CEO global da Eaton.  

 
“Nossa joint venture com a Cummins vai impulsionar as forças técnicas e a experiência 

de duas empresas líderes no mercado com histórias longas e uma profunda expertise 
do setor para fornecer tecnologia de transmissão automatizada superior para nossos 
clientes globais.”  

 
Continuarão sob administração exclusiva do Grupo Veículos da Eaton os negócios 

globais de transmissões manuais e embreagens, transmissões para comerciais leves 
e máquinas agrícolas, bem como os serviços de transporte automotivo de médio e alto 
rendimento fora da América do Norte. 

 
 

 
 
 

 



Empresas tomam mais recursos para financiar veículos 

17/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
As empresas (pessoas jurídicas) tomaram mais crédito em fevereiro do que em janeiro 

para financiar veículos, apontam os dados mais recentes fornecidos pela Anef, 
associação que reúne os bancos de montadoras.  
 

No comparativo mensal houve aumento de 9,4% no volume de crédito liberado às 
PJ's, para um total de R$ 663 milhões. Por outro lado, houve queda de 13,3% do 

volume liberado à pessoas físicas na mesma base de comparação, para um total de 
R$ 5,77 bilhões, considerando apenas o CDC, crédito direto ao consumidor. 
 

Esta melhora da tomada de crédito pelas empresas é reflexo do salto das vendas 
diretas realizadas pela indústria em fevereiro: este tipo de negócio respondeu por 35% 

do total de emplacamentos de veículos naquele mês. Em janeiro esta participação não 
passou de 29,8% e segundo dados mais recentes da Fenabrave, o índice subiu para 
38% em março. 

 
Na somatória, o total de recursos liberados para pessoas físicas e jurídicas atingiu os 

R$ 6,43 bilhões em fevereiro, queda de 11,5%. Já no acumulado do primeiro bimestre 
a liberação de crédito para ambos chegou a R$ 13,9 bilhões, crescimento de 13,2% 
sobre igual período do ano passado, quando os bancos emprestaram R$ 11,9 bilhões 

para a aquisição de veículos. Deste total, R$ 13,7 bilhões foram liberados via CDC e 
R$ 217 milhões envolveram operações de leasing. 

 
Para o presidente da Anef, Gilson Carvalho, esse crescimento pode representar uma 
conquista gradual do nível de confiança.  

 
“O volume de negócios ainda é bastante tímido, mas indicam que as pessoas estão 

voltando a investir na aquisição de um veículo novo. Essa deverá ser a tendência para 
2017: o consumidor mantém sua cautela, mas já esboça mais confiança para adquirir 
ou trocar seu veículo”, afirma. 

 
No segundo mês deste ano, a taxa de inadimplência nas operações de financiamento 

para pessoas físicas foi de 4,6%, aumento de 0,2 ponto porcentual com relação ao 
índice verificado há um ano. Na carteira de leasing, o índice de não pagadores foi de 

3,6%, redução de 1,5 ponto percentual na comparação anual. 
 
Para as pessoas jurídicas, a taxa de inadimplência nas operações de CDC foi de 4,7%, 

representando queda de 0,6 ponto percentual na comparação com fevereiro do ano 
passado. Na carteira de leasing, o índice foi de 3,4%, alta de 0,3 ponto percentual em 

doze meses. 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25639/empresas-tomam-mais-recursos-para-financiar-veiculos


Grupo VW recua 0,5% em vendas mundiais 

17/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

As vendas do Grupo VW registraram 2,49 milhões de unidades no primeiro trimestre 
e pequena queda de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A retração 

foi especialmente motivada pela China, onde as 891,5 mil unidades resultaram em 
6,7% de queda ante os mesmos três meses de 2016. 
 

Naquele mercado os Automóveis VW recuaram 3,8% e os Audi, 22,1%. Como 
consequência, ambas as marcas apresentaram desempenho geral negativo (a VW com 

-1,3% e a Audi com -7,3%). A redução de entregas da Audi na China ocorreu porque 
os concessionários locais chegaram a interromper em parte do trimestre, temendo o 
surgimento de uma nova rede de revendas em razão de um acordo firmado em 

novembro entre a VW e a estatal Saic.  
 

Todas as outras marcas e divisões do grupo registraram alta no trimestre. E o 
desempenho positivo da companhia em macrorregiões como Europa, América do Norte 
e até na América do Sul permitiram volume total próximo ao do primeiro trimestre de 

2016, com uma redução de apenas 13 mil unidades.  
 

O continente europeu entregou 1,1 milhão de unidades no trimestre e anotou alta de 
4,4%. As porções central e leste da Europa venderam 169,6 mil veículos do grupo e 
anotaram alta de 12,3%.  

 
A América do Norte registrou 213,7 mil veículos novos do Grupo VW e cresceu 6%. A 

alta foi puxada pelos Estados Unidos, onde as vendas aumentaram 9,2% em relação 
ao primeiro trimestre do ano passado, período impactado pela repercussão do 
dieselgate.  

 
A América do Sul entregou 121,8 mil veículos do grupo e anotou alta de 10,4%, a 

despeito de as vendas do Brasil terem recuado 4% no período.  
 
DESEMPENHO POR MARCA 

 
A fabricante tcheca Skoda entregou neste primeiro trimestre 283,5 mil veículos e 

registrou alta de 2,5%. Com 117,3 mil veículos, a espanhola Seat anotou importante 
alta de 14%. A Porsche continua embalada pelo Macan e as novas gerações de 911 e 

Panamera, somando 59,7 mil carros e crescimento de 6,6%. A divisão VW Veículos 
Comerciais registrou 121,8 mil unidades e cresceu 8%. Os 25,2 mil MAN entregues 
pelo mundo anotaram 7,5% de alta.  

 
Da Scania foram 20,7 mil unidades, crescimento de 12% sobre o primeiro trimestre 

de 2016.  
 
Veja abaixo o desempenho do grupo por marca e região: 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25637/grupo-vw-recua-05-em-vendas-mundiais


 

 
 

Financiamentos de novos recuam 6,5% até março 

17/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O volume de financiamentos de veículos novos recuou 6,5% no acumulado de janeiro 
a março quando comparado com iguais meses do ano passado: foram 257,2 mil 

unidades contra as 275,1 mil de um ano antes, volume que considera automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus e não inclui motocicletas.  
 

Os dados foram divulgados na quinta-feira, 13, pela B3, que deriva da fusão entre a 
BM&FBovespa e a Cetip e que continuará a operar o sistema nacional de gravames, 

cadastro das restrições financeiras de veículos. 
 

Mais uma vez o índice negativo para o setor se deve à influência do segmento de 
veículos comerciais pesados, que inclui caminhões e ônibus, e cujos financiamentos 
caíram 22,3% no mesmo comparativo anual, para pouco mais de 11,4 mil unidades. 

Ambos os mercados seguem em queda livre. 
 

Já em leves, que considera automóveis e comerciais leves, as vendas financiadas 
diminuíram apenas 5,6%, para 245,8 mil unidades. 
 

Na contramão, os veículos usados continuam reportando desempenho melhor nos 
níveis de financiamentos. Entre janeiro e março, as vendas financiadas para esta 

categoria atingiram as 763,5 mil unidades leves e pesadas, aumento de 15,6% sobre 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25636/financiamentos-de-novos-recuam-65-ate-marco


as 660,4 mil de mesmo período de 2016. O mercado de usados reportou aumento de 
10% de suas vendas durante os três primeiros meses do ano. 
 

Entre as modalidades de crédito para a compra de veículos, o CDC – crédito direto ao 
consumidor – permanece como a preferida dos consumidores e empresas, 

respondendo por quase 83% de todas as transações realizadas no primeiro trimestre, 
concentrando mais de 1 milhão de contratos, um crescimento de 10,8% sobre o 

volume financiado há um ano.  
 
Neste caso, a B3 considera todas os segmentos de veículos, entre leves, pesados e 

motocicletas. Os consórcios estão em segundo lugar, com 15% das opções de crédito, 
que representa 181,5 mil unidades, queda de 5,2%. O leasing com apenas 0,8% de 

participação recuou mais de 30% ao financiar 10,1 mil veículos. 
 

Governo quer usar reforma trabalhista como vitrine para a da Previdência 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O presidente Michel Temer quer utilizar a reforma trabalhista para sinalizar ao mercado 
financeiro que tem votos suficientes para aprovar a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) que cria uma nova Previdência, matéria bem mais polêmica.  

 
A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aliado do Palácio do 

Planalto, é votar o requerimento de urgência nesta semana para levar o texto da 
reforma trabalhista a plenário na semana seguinte.  
 

A estratégia ocorre em meio à preocupação de empresários e investidores de que o 
cronograma das reformas pode ser atrasado em razão dos desdobramentos da 

Operação Lava Jato.  
 
Soma-se a isso a incerteza de que a reforma da Previdência será aprovada, mesmo 

após uma série de recuos do governo na proposta original após pressão da base aliada.  
Apesar de a reforma trabalhista necessitar apenas de maioria simples para ser 

aprovada na Câmara –ou seja, votos favoráveis da maioria dos deputados presentes–
, já que é um projeto de lei, Temer quer fazê-la passar com placar de PEC, o que exige 
aprovação de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos.  

 
Na quinta-feira (13), Temer telefonou para os líderes da base aliada para convidá-los 

para um café da manhã no Palácio da Alvorada, na terça-feira (18), quando o relator 
do texto, Rogério Marinho (PSDB-RN), fará uma exposição de seu parecer.  
 

O presidente irá reforçar a necessidade de fazer um aceno ao mercado e à sociedade 
e pedirá empenho para a aprovação da medida em regime de urgência.  

 
Líderes governistas dizem esperar a aprovação do texto com algo em torno de 340 

votos. Temer e Maia estão atuando juntos para garantir quorum elevado.  
 
Com o café da manhã, o presidente da República quer garantir presenças suficientes 

para aprovar a urgência na terça-feira. Já o presidente da Câmara não vai autorizar 
viagens de deputados na semana que vem, quando quer levar o texto a plenário.  

 
A reforma dá mais poderes a acordos coletivos em relação a temas como férias, 
intervalo de descanso e jornada de trabalho, entre outros. Também prevê o fim da 

contribuição sindical obrigatória, ponto que tem o apoio até mesmo da oposição. 
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Comissão debate reforma trabalhista em seminário no Rio Grande do Sul 

17/04/2017 – Fonte: Portal da Câmara dos Deputados 
 

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público promove hoje um seminário 
em Caxias do Sul (RS) para discutir a proposta de reforma trabalhista (PL 6787/16) 

em análise na Câmara. 
 

Para o deputado Assis Melo (PCdoB-RS), que solicitou o evento, as mudanças 
propostas irão “prejudicar os trabalhadores e regredir nas leis do trabalho”. 
 

O seminário ocorrerá no auditório do Tri Hotel Caxias do Sul, a partir das 19 horas. 
 

Relatório 
Na última quarta-feira (12), o relator da proposta, deputado Rogério Marinho (PSDB-
RN), apresentou seu parecer na comissão especial que analisa o tema. 

 
O documento amplia a proposta do governo sobre a prevalência da negociação coletiva 

em relação à legislação, traz salvaguardas ao trabalhador na Lei da Terceirização 
(13.429/17) e retira o caráter obrigatório da contribuição sindical. O substitutivo 
apresentado também regulamenta o trabalho intermitente e o teletrabalho. 

 
 Íntegra da proposta: 

 PL-6787/2016 
 

Membros da comissão de reforma têm débitos trabalhistas 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Pelo menos dois dos 36 deputados membros titulares da comissão especial que analisa 
a reforma da Previdência na Câmara são donos ou sócios de empresas que possuem 
dívidas com o INSS ou FGTS inscritas na Dívida Ativa da União. É o que aponta 

levantamento do Estado com base em dados disponíveis no site da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN).  

 
A Dívida Ativa é composta por todos os débitos com a União, de natureza tributária ou 
não, que não foram quitados por empresas ou pessoas físicas após o fim do prazo 

fixado para pagamento. A lista não traz débitos que estão suspensos por decisão 
judicial ou que são alvo de ação para discutir a natureza da obrigação ou valor, mas 

inclui contribuintes que aderiram a programas de refinanciamento de dívidas, como o 
Refis. A Fazenda não informa detalhes das dívidas listadas.  
 

Uma das integrantes da comissão que possui empresa inscrita na Dívida Ativa é a 
deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ), que é da oposição e se posiciona contra a 

reforma da Previdência. A Feghali Culinária Árabe Ltda, companhia da parlamentar 
localizada na capital fluminense, tem duas dívidas previdenciárias que somam R$ 

57.079,20.  
 
Por meio de sua assessoria, Jandira afirmou que, desde fevereiro de 2015, passou a 

administração do restaurante para outra pessoa, que fez acordo para “herdar” as 
dívidas trabalhistas. A deputada não quis dar detalhes sobre as dívidas. “A dívida é 

relacionada aos processos trabalhistas que foram assumidos pelo herdeiro do passivo 
desde fevereiro de 2015”, limitou-se a explicar, em nota.  
 

Também integrante da comissão, o deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO) é dono de 
empresa com dívida com o FGTS. De acordo com a PGFN, o Centro Tecnológico 

Cambury Ltda, companhia localizada em Goiânia da qual o tucano é sócio, deve R$ 
17.729,74 ao fundo de garantia. Procurado, o deputado não quis se pronunciar. No 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/530000-COMISSAO-DEBATE-REFORMA-TRABALHISTA-EM-SEMINARIO-NO-RIO-GRANDE-DO-SUL.html
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Placar da Previdência feito pelo Estadão, ele se declara como “indeciso” sobre como 
votará.  
 

Membro e relator da reforma da Previdência na comissão, o deputado Arthur Maia 
(PPS-BA) é sócio de uma empresa no interior da Bahia que tinha cinco dívidas 

previdenciárias inscritas na Dívida Ativa e que somavam R$ 151.986,22.  
 

Segundo ele, as dívidas da Lapa Distribuidora de Combustíveis estavam sendo 
parceladas. Após a divulgação do fato pela imprensa, em março, o relator quitou os 
passivos e o nome da empresa saiu da lista de devedores.  

 
Maia prometeu apresentar seu parecer sobre a reforma da Previdência na próxima 

terça-feira. O presidente da comissão, Carlos Marun (PMDB-MS), prevê que a votação 
do relatório deve ser realizada entre 25 e 28 de abril. Do colegiado, a matéria irá para 
o plenário da Casa.  

 
Por se tratar de uma emenda à Constituição, a proposta precisa ser aprovada em dois 

turnos, com votos de pelo menos 308 deputados. Da Câmara, a PEC seguirá para 
análise dos senadores.  
 

No Senado, o Estado mostrou no fim de março deste ano que empresa da qual o 
presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), é sócio deve ao menos R$ 8,478 

milhões ao INSS. O total é referente a três débitos diferentes. A companhia afirmou, 
em nota, que as dívidas ainda são objetos de contestações judiciais e que nenhuma 
dessas ações transitou em julgado. 

 

Reforma trabalhista prevê demissão consensual 

17/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 
 

 
 

 
 
 

 
O substitutivo à proposta de reforma trabalhista (PL 6787/16) do deputado Rogério 

Marinho (PSDB-RN) incluiu a previsão de demissão em comum acordo. A alteração 
permite que empregador e empregado, em decisão consensual, possam extinguir o 
contrato de trabalho. 

 
A medida gera a obrigação ao empregador de pagar metade do aviso prévio, quando 

indenizado, além de indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Neste caso, o trabalhador poderá movimentar 80% do FGTS 

depositado na sua conta e não terá direito ao Programa do Seguro-Desemprego. 
 
Atualmente, a CLT prevê o pedido de demissão pelo empregado, demissão por justa 

causa ou desligamento sem justa causa. Apenas nesta última forma, o trabalhador 
tem acesso aos recursos do FGTS, mais multa de 40% em seu saldo e direito ao 

seguro-desemprego, caso tenha tempo de trabalho suficiente para receber o benefício.  
 
Dessa forma, é comum o desligamento do trabalhador em um acordo informal com o 

empregador para acessar os benefícios concedidos a quem é demitido sem justa. 
 

Segundo o relator Rogério Marinho, autor da sugestão, "a medida visa a coibir o 
costumeiro acordo informal, pelo qual é feita a demissão sem justa causa para que o 
empregado possa receber o seguro-desemprego e o saldo depositado em sua conta 
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no FGTS, com a posterior devolução do valor correspondente à multa do Fundo de 
Garantia ao empregador". 
 

Marinho apresentou parecer sobre a reforma trabalhista na última quarta-feira (12). 
O deputado consolidou em 132 páginas as sugestões e contribuições ao texto enviado 

pelo governo federal. O documento reúne parte das 842 emendas propostas pelos 
parlamentares. A medida vai modificar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 

vigor desde 1943. 
 
Ao todo, a proposta recebeu 850 sugestões dos deputados. Destas, oito foram 

retiradas pelos próprios autores. Um grupo de parlamentares do PT, PSOL e PCdoB 
decidiu não apresentar emendas ao PL por não concordar com praticamente a 

totalidade das novas regras. 
 
Tramitação 

O substitutivo do PL 6787/16 será apreciado pela comissão especial que analisa a 
matéria, na próxima terça-feira (18). A agenda de tramitação da proposta depende 

ainda de definição de pedido de urgência pelo plenário da Casa. Caso seja aprovado, 
a primeira reunião deliberativa sobre o relatório deve ocorrer ainda na terça-feira e o 
texto já poderia ser votado na comissão no mesmo dia ou na quarta-feira (19). 

 
Sem a urgência, a comissão deve esperar o prazo de cinco sessões para se reunir, o 

que deve ocorrer em, pelo menos, duas semanas.  
 
O texto atualmente tramita em caráter conclusivo. Isso quer dizer que, caso aprovado 

na comissão, seguiria direto para o Senado Federal, sem necessidade de passar pelo 
plenário da Câmara. No entanto, acordo entre os parlamentares definiu que a medida 

será apreciada pelos parlamentares no plenário antes de seguir a tramitação. 
 

Disputa fiscal supera trabalhista em seis vezes nas maiores empresas 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
As 30 maiores companhias de capital aberto do Brasil possuem disputas fiscais que 

ultrapassam R$ 280 bilhões, um montante 6,2 vezes superior aos processos 
trabalhistas dessas empresas e 2,7 vezes maior que os cíveis.  

 
Levantamento da pesquisadora da Escola de Direito da FGV Ana Teresa Rosa Lopes, 
com base em balanços de 2014, mostra que, em média, litígios relacionados a tributos 

equivalem a 32% do valor de mercado das empresas.  
 

Em casos como o da empresa de telefonia Oi, esse percentual é maior: em 2014, eram 
R$ 21,5 bilhões em disputas fiscais, para um valor de mercado de R$ 7,4 bilhões, ou 
290% do valor das ações.  

 
Para a siderúrgica CSN e a Petrobras, os percentuais eram de 177,7% e 77,3%, 

respectivamente. A estatal encabeça o ranking das empresas com maior volume de 
contencioso, contestando mais de R$ 98 bilhões em tributos.  
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Esse quadro é reflexo da alta complexidade do sistema tributário do Brasil, onde 
empresas passam mais de 2.000 horas por ano com burocracias para pagar impostos.  
Esse tempo, apesar de ter se reduzido de um ano para cá, ainda é o maior do mundo, 

segundo estudo da PwC e do Banco Mundial. Há mais de 90 impostos, taxas e 
contribuições em vigor no Brasil.  

 
"Temos um sistema tributário complexo e inseguro", avalia Lopes. "Todos prefeririam 

um sistema mais limpo, mas, uma vez que as complexidades estão dadas, as 
empresas sabem jogar com elas", diz a pesquisadora.  
 

Ela lembra que programas de parcelamentos e perdão de multas como o Refis são 
recorrentes, o que influencia na decisão de adiar o pagamento por meio de disputas 

administrativas e judiciais.  
 
"Se posso interpor recursos que jogarão o pagamento para o futuro, e há expectativa 

de que um programa de parcelamentos de tributos será lançado, por que não protelar 
o pagamento?"  

 
Disputas no Brasil demoram porque impostos, taxas e contribuições estão previstos 
na Constituição. Por isso, é comum que esses casos sejam levados ao STF (Supremo 

Tribunal Federal) para uma jurisprudência ser estabelecida, o que leva tempo.  
 

Um exemplo é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, cuja 
inconstitucionalidade foi decidida em março pelo STF, 18 anos após o recurso chegar 
ao tribunal.  

 
"Além do custo que esse sistema complexo tem para as empresas, o cenário reprime 

o interesse de investidores que não estão acostumados a essas regras", diz Lopes. "É 
muito difícil explicar para japoneses, por exemplo, por que no Brasil se questiona o 
fisco nesse nível."  

 

Placar da Previdência continua com 275 votos contra e 101 a favor da 
reforma 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A atualização do Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado com 
deputados a respeito de reforma que tramita na Câmara, mostra que o número de 

parlamentares contrários à proposta continua em 275, enquanto o dos que são a favor, 
foi mantido em 101.  
 

Na manhã desta segunda-feira, 17, havia 35 indecisos; 64 não quiseram responder; 
36 não foram encontrados, e um disse que deve se abster.  

 
O levantamento também mostrou que 71 deputados são a favor, mas com alteração 

da idade mínima para mulheres e 55 apoiam as mudanças mas com alteração da idade 
mínima para homens.  
 

Além disso, 76 são favoráveis, mas com criação de uma regra de transição para 
homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos, e 78 defendem a 

retirada da exigência de 49 anos de contribuição para ter o direito de benefício integral. 
 

Relatório da reforma da Previdência será apresentado nesta semana 

17/04/2017 – Fonte: Portal da Câmara dos Deputados 
 

O deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) apresentará o seu relatório sobre a reforma 
da Previdência (PEC 287/16) nesta terça-feira (18). Na semana passada, uma versão 
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preliminar foi apresentada aos líderes de partidos da base do governo e, de acordo 
com o parlamentar, houve aprovação das alterações feitas. 
 

Maia anunciou mudanças que eliminam a idade mínima para que uma pessoa entre na 
regra de transição da reforma; que era de 45 anos para a mulher e de 50 anos para o 

homem na proposta original. Na proposta do governo, o cidadão teria que cumprir um 
pedágio de 50% do tempo de contribuição calculado pelas regras atuais. 

 
Segundo Maia, sem idade mínima, cada um saberá se a transição é mais favorável 
que as regras novas ou não. De qualquer forma, todos teriam que obedecer a uma 

idade mínima de aposentadoria logo após a promulgação da reforma; uma idade que 
seria elevada progressivamente até 65 anos. 

 
De acordo com o presidente da comissão especial da reforma, deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), o pedágio deverá ser inferior a 50%. "Qualquer um que está no sistema, 

a princípio, está apto a participar da transição”, afirmou Marun, ressaltando, no 
entanto, que, para as pessoas que ainda têm muito tempo de contribuição para 

cumprir, o pedágio pode ser desfavorável. “Acaba ficando até maior que os 65 anos.” 
 
Aposentadorias especiais 

O deputado Arthur Oliveira Maia também já tinha adiantado que serão feitas mudanças 
nas regras propostas para aposentadorias especiais de professores e policiais, 

benefícios assistenciais, pensões e trabalhadores rurais. Boa parte dos policiais e 
professores já estão fora da reforma porque o governo decidiu que os servidores 
vinculados a estados e munícipios serão tratados por reformas locais. 

 
No caso do benefício assistencial, a grande questão é a sua desvinculação do salário 

mínimo. No caso das pensões, também há desvinculação do salário mínimo; mas o 
relator já informou que haverá mudança na proibição de acumular aposentadoria com 
pensão. 

 
Luis Macedo / Câmara dos Deputados 

 
Arthur Oliveira Maia deve fazer mudanças nas aposentadorias de professores, policiais 
e trabalhadores rurais 
 

Para os trabalhadores rurais, existem críticas em relação à obrigatoriedade de uma 
contribuição individual; mas principalmente contra a equiparação da idade com o 

trabalhador urbano. 
 
Aposentadoria de mulheres 

Como ainda não houve uma sinalização de mudança na ideia de equiparar as idades 
de aposentadoria de homens e mulheres, a bancada feminina da Câmara – composta 

por 55 deputadas – vem se mobilizando para reivindicar a manutenção da diferença.  
 

A coordenadora da bancada, deputada Soraya Santos (PMDB-RJ), afirma que outros 
grupos conseguiram o que queriam. “Eu percebi que a pressão da bancada ruralista já 
avançou muito no relatório, praticamente todos os pontos foram acolhidos.  

 
Percebi que a ‘bancada da bala’, como chamam aqui na Câmara, na defesa da 

aposentadoria dos policiais, também já foi acolhida”, enumera Soraya, reclamando 



que ainda não foram acolhidos os pontos em relação à bancada feminina. “Precisamos 
deixar claro para todos os líderes que esta bancada é suprapartidária quando se toca 
na defesa da mulher.” 

 
Próximos passos 

Depois de apresentado, o relatório da reforma será discutido e votado na comissão 
especial. Os deputados podem, no entanto, pedir para votar em separado algumas das 

130 emendas apresentadas e que não tenham sido acolhidas pelo relator. 
 
A reunião da comissão especial para discutir o parecer do relator está prevista para as 

14 horas, em local a definir. 
 

 Íntegra da proposta: 
 PEC-287/2016 

 

Meirelles: Previdência é a reforma mais importante e com efeitos em décadas 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 17, que a 
reforma da Previdência é a mais importante das mudanças pretendidas e terá efeito 

“em décadas”.  
 

O ministro destacou ainda que a discussão sobre a proposta está “mal focada”, pois 
não se trata de opor os defensores da reforma e aqueles que querem preservar 
direitos. “Não é isso. A questão é que trajetória dos gastos da Previdência é 

insustentável”, afirmou.  
 

Meirelles destacou que, de 1991 a 2016, as despesas primárias saltaram de 10,8% a 
19,7% do Produto Interno Bruto (PIB). “Houve crescimento sistemático de despesas 
primárias, com aceleração muito forte, sim, nos últimos períodos do governo anterior.  

 
A trajetória do gasto do governo é insustentável”, afirmou o ministro, no dia no qual 

participa de seminário sobre a reforma da Previdência promovido pelo jornal Valor 
Econômico.  
 

Desse crescimento, destacou Meirelles, cerca de 70% foi impulsionado pelas despesas 
com Previdência e assistência social, principalmente o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Entre 1991 e 2015, o avanço das despesas primárias foi de 8,7 
pontos porcentuais do PIB – desse valor, 5,6 pp vieram de gastos previdenciários.  
 

Após apresentar esses dados, Meirelles voltou a destacar que a reforma é fundamental 
e lembrou que, diante de uma trajetória de crescimento tão acelerado dos gastos, há 

consequências importantes para a economia. “Evidentemente agentes econômicos não 
esperam, eles se antecipam à aceleração”, afirmou.  

 
“Isso começou a se configurar nesses últimos anos, a partir dessa aceleração. A partir 
de 2011, na medida em que aceleração levou à trajetória insustentável, entramos na 

maior recessão da história do país”, destacou o ministro. Ele ressaltou, no entanto, 
que o governo atual já conseguiu reverter parte desses efeitos. “Evidentemente já 

começamos a sair dela recessão, felizmente.”  
 
Meirelles disse ainda que o resultado da Previdência rural é estruturalmente negativo, 

com trajetória crescente de déficit no período recente, chegando a 2016 com um 
rombo de R$ 103,4 bilhões. A Previdência urbana, por sua vez, chegou a ter números 

positivos em alguns anos, mas mostrou um resultado negativo no ano passado.  
 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2119881
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No caso da Seguridade Social, que inclui despesas com Previdência, saúde e 
assistência, o déficit foi de R$ 258,7 bilhões no ano passado, rombo R$ 92,2 bilhões a 
mais do que em 2015. 

 

Meirelles reforça necessidade de reforma da Previdência e diz que lideranças 
estão empenhadas 

17/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a reforçar nesta segunda-feira a 
necessidade de se fazer a reforma da Previdência em breve, afirmando que as 

lideranças políticas estão empenhadas com a aprovação da medida. 
 

"As lideranças políticas estão todas comprometidas a aprovar a reforma da Previdência 
o mais rápido possível", disse Meirelles durante evento em Brasília. 
 

Meirelles voltou a destacar que esse é o momento certo para se fazer a reforma, 
afirmando que a trajetória da Previdência é insustentável no Brasil. 

 
Na noite de domingo, o presidente Michel Temer pediu a parlamentares aliados e 
ministros que atuem para manter o cronograma de votação da reforma da Previdência 

no Congresso. 
 

Isso porque crescem os temores de atraso no processo após a abertura de inquérito 
contra dezenas de integrantes do governo e do Congresso com base nas revelações 
de delatores da Odebrecht. 

 
A expectativa é de que o relator da matéria, Arthur Maia (PPS-BA), apresente na terça-

feira o parecer para o presidente e a base aliada do governo. Segundo Arthur Maia, o 
objetivo será mostrar claramente que as negociações com o governo foram capazes 
de "absorver tudo" que as bancadas defenderam de realização de mudanças. 

 

Temer: com reforma, déficit da Previdência será reduzido em R$ 600 bi 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente Michel Temer disse que a previsão de redução de déficit da Previdência 

passou de R$ 800 bilhões para um valor entre R$ 550 bilhões e R$ 600 bilhões em 
dez anos após as concessões que o governo fez no projeto original da reforma o setor.  

 
“Da forma que estávamos fazendo, o projeto original daria para reduzir R$ 800 bilhões 
do déficit da Previdência durante 10 anos. Do jeito que está, talvez reduza em R$ 600 

bilhões, R$ 550 bilhões”, disse o presidente em entrevista à TV Bandeirantes veiculada 
na noite deste sábado.  

 
No fim de março, Temer cedeu a pressões políticas e autorizou mudanças no texto 

original para não mais incluir a revisão das regras da Previdência para servidores 
estaduais e municipais.  
 

Na entrevista, o presidente disse que a decisão foi fruto de uma negociação com o 
Congresso e criticou a imprensa, que chamou o movimento de “recuo”. Segundo 

Temer, foi enviado primeiramente um projeto “pesado” para a reforma da Previdência. 
“O Congresso fez observações que precisam ser levadas em conta. As mudanças não 
são um recuo, estamos ouvindo o Congresso”, reiterou.  

 
“É melhor ter uma redução de R$ 600 bilhões ou nenhuma redução?”, afirmou o 

presidente, argumentando que, sem a redução do déficit da Previdência, em algum 
tempo “não teremos programas sociais e nem investimentos”. 
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Após delação da Odebrecht, Temer pede que base mantenha cronograma de 

votação da reforma da Previdência 

17/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 

 

 

O presidente Michel Temer pediu na noite de domingo a parlamentares aliados e 
ministros que atuem para manter o cronograma de votação da reforma da Previdência 
no Congresso, proposta que poderia estar em risco de atraso após a abertura de 

inquérito contra dezenas de integrantes do governo e do Congresso com base nas 
revelações de delatores da Odebrecht. 

 
Segundo relato à Reuters de uma fonte presente ao encontro, sob condição do 
anonimato, Temer defendeu que todos se empenhem para mostrar normalidade no 

Brasil. Três pessoas presentes à reunião disseram que o presidente nem qualquer 
outro convidado falaram sobre as delações da empreiteira. 

 
O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marun 
(PMDB-MS), disse na saída do encontro que Temer se inteirou das últimas tratativas 

sobre pontos da proposta discutidas entre o relator da matéria, Arthur Maia (PPS-BA), 
e a equipe econômica. 

 
Na reunião, ficou acertado que o relator vai apresentar, em café da manhã no Palácio 

do Alvorada na terça-feira, o parecer para o presidente e a base aliada do governo. 
Segundo Arthur Maia, o objetivo será mostrar claramente que as negociações com o 
governo foram capazes de "absorver tudo" que as bancadas defenderam de realização 

de mudanças.  
 

Em seguida, haverá um encontro entre relator, Temer e senadores da base para lhes 
mostrar o que foi mudado da proposta original do governo em relação ao texto que 
está prestes a ir à votação na Câmara. Em seguida, o presidente da comissão especial 

abrirá a reunião do colegiado para que Arthur Maia faça a leitura do seu parecer, no 
início da tarde de terça. 

 
A expectativa do Palácio do Planalto, segundo a fonte presente à reunião, é que se 
consiga 80 por cento dos votos para aprovar a proposta na comissão especial depois 

das modificações feitas pelo relator nos últimos dias. 
 

A intenção do governo é votar o texto do relator na comissão na próxima semana, a 
partir de 25 de abril, e apreciá-lo no plenário da Câmara em primeiro turno até a 
segunda semana de maio. O Planalto mantém o discurso de votar a reforma no Senado 

até meados de julho, antes do recesso legislativo. 
 

"Não existe nem possibilidade nem desejo de mudança desse calendário, e eu estou 
cada vez mais convencido de que vamos aprovar essa reforma por uma margem 
elástica de votos", disse Marun na saída do encontro, acrescentando que as 

investigações da operação da Lava Jato não vão "atrapalhar" o andamento da reforma. 
 

Também ao final da reunião, Arthur Maia disse não ver "nenhum tipo de mudança" no 
andamento da reforma após a divulgação dos detalhes da delação da Odebrecht na 
operação Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
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"Temos votado na Câmara dos Deputados inúmeras reformas, não é a primeira e não 
será a última, e temos visto paralelamente acontecer no país todo o processo judicial 
da Lava Jato", afirmou. "Não vejo de forma nenhuma essa coisa se entrelaçando", 

destacou. 
 

Alvo de inquérito a partir de delação de ex-executivos da Odebrecht, o relator da 
reforma na comissão especial negou estar preocupado. "Eu pessoalmente? Por que 

haveria de estar? Não tenho nenhum motivo para isso, estamos caminhando no 
sentido de fazer a aprovação dessa reforma", afirmou. 
 

MUDANÇAS 
Arthur Maia não quis dar detalhes das cinco modificações que ele já concordou em 

fazer após reivindicação de parlamentares e acerto com o governo. São eles: regras 
de transição para o novo regime de previdência, pensões, aposentadoria de 
professores e policiais, benefício de prestação continuada e regras para trabalhadores 

rurais.  
 

O relator afirmou que não as anteciparia aos jornalistas em respeito aos colegas 
parlamentares. Disse apenas que era a favor de se manter igual a idade para homens 
e mulheres se aposentarem, quando perguntado sobre uma eventual regra 

diferenciada. 
 

Já Carlos Marun confirmou que o tempo de contribuição para que uma pessoa tenha 
direito à aposentadoria integral não será mais de 49 anos, conforme previsto na 
proposta encaminhada pelo governo ao Congresso. 

 
"Não sabemos como será feita essa diminuição, mas certamente o tempo de 

contribuição não será mais de 49 anos", disse. 
 
Participaram do encontro também os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da 

Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, da Secretaria-Geral da Presidência, 
Moreira Franco, os líderes do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), 

na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), os 
presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, o 

deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) e técnicos do governo. 
 

Reforma da Previdência não põe fim a privilégios de algumas categorias 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O discurso de que a reforma da Previdência trata todos os trabalhadores de igual para 
igual foi colocado em xeque, segundo economistas, principalmente depois das últimas 

flexibilizações acordadas entre o governo e o relator, deputado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA). Uma série de categorias continuará a ser privilegiada com regras mais 

brandas, como políticos e servidores públicos.  
 
Em diferentes ocasiões, o relator e representantes do governo têm destacado pontos 

que serão comuns à maioria dos brasileiros caso a proposta seja aprovada pelo 
Congresso, como a limitação do valor da aposentadoria ao teto do INSS (R$ 5.531,31). 

Mas outros aspectos da reforma não se aplicam de fato a todos.  
 
Um deles é a regra de transição. Embora a reforma preveja que os políticos seguirão 

as mesmas exigências de idade mínima de 65 anos e tempo mínimo de contribuição 
de 25 anos, isso só valerá para os novos eleitos. Para conduzir os que hoje exercem 

mandato ao novo modelo, o texto diz que os próprios políticos deverão propor e 
aprovar sua regra de transição, só que não há prazo para isso. Até lá, eles continuam 
com as regras atuais: 35 anos de contribuição e 60 anos de idade.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-da-previdencia-nao-poe-fim-a-privilegios-de-algumas-categorias/


“O governo deixou muito solto. Ficou muito no simbólico, talvez mais para discurso do 
que uma coisa realmente estruturada”, diz um economista na condição de anonimato. 
“O texto também é muito silente em relação a acúmulo de benefícios por políticos. 

Não vejo o texto sendo autoaplicável a eles, teria de ter alguma interpretação judicial.”  
 

Nos últimos dias, o relator também lançou a ideia de permitir que os políticos tenham 
um plano de previdência complementar, assim como os servidores. A iniciativa exigiria 

que a União pagasse contribuição igual à do beneficiário, de até 8,5% sobre a parcela 
do salário que está acima do teto do INSS. Hoje, nenhum funcionário que exerça cargo 
de confiança ou político pode aderir a fundo de previdência complementar patrocinado 

pelo governo.  
 

Servidores  
Após um lobby intenso de professores e policiais civis e federais, que hoje têm regras 
especiais de aposentadoria, o governo e o relator desistiram de igualá-los aos demais 

trabalhadores. Com isso, eles terão de cumprir idade mínima menor, de 60 anos. O 
argumento oficial é que outros países mantêm a diferenciação para essas profissões, 

mas a decisão implica retirar do texto a proibição de qualquer caracterização de 
exigências por categoria.  
 

“Isso, do meu ponto de vista, não é um demérito do governo, mas sim da sociedade”, 
diz o economista Paulo Tafner, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea). 

“Em todas as áreas, tudo o que se ouve é ‘queremos reduzir desigualdade’. A hora que 
tem uma proposta com enorme igualdade de tratamento, o que acontece? Grupos 
organizados dizem ‘queremos igualdade sim, mas para os outros’. Trata-se, do meu 

ponto de vista, de uma esquizofrenia social.”  
 

A economista Ana Carla Abrão, ex-secretária de Fazenda de Goiás e filha da senadora 
Lúcia Vânia (PSB-GO), também acredita que o regime previdenciário brasileiro precisa 
ser mais justo do ponto de vista social. Ela, que é contra a diferenciação de idade 

mínima entre homens e mulheres, defende a unificação das regras. “Há privilégios que 
tornam a Previdência regressiva, ou seja, ela beneficia os mais ricos em detrimento 

dos mais pobres. Isso tem de mudar.”  
 
A retirada dos servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência também 

foi vista como manutenção de privilégios, além de privar os Estados de uma solução 
para suas finanças. A medida, anunciada como sinal de respeito à autonomia 

federativa, é considerada uma “excrescência” por técnicos estaduais e economistas. 
Ninguém garante que os Legislativos aprovarão as regras de aposentadoria nos 
Estados – a solução seria o relator fixar um prazo para isso, que certamente expiraria 

e resultaria na extensão das regras da União a todos.  
 

O temor é que eles acabem cristalizando seus privilégios e desidratem ainda mais a 
reforma da Previdência.  

 
Os privilegiados  
Políticos 1 – Idade mínima de 65 anos valerá apenas para novos eleitos. Os próprios 

políticos terão de propor e aprovar uma regra de transição para os que têm mandato, 
mas não há prazo definido para isso. Sem a transição, eles mantêm as regras atuais.  

 
Políticos 2 – Relator quer permitir que os políticos façam adesão à previdência 
complementar, que viabiliza aposentadoria acima do teto do INSS. O acesso ao 

Funpresp hoje é vedado aos que exercem cargo de confiança. União paga contribuição 
igual à do beneficiário.  

 
Servidores estaduais e municipais – Foram excluídos da reforma após pressão de 
parlamentares, embora os Estados enfrentem situação fiscal bastante delicada.  



Policiais (não militares) e professores – Terão direito à idade mínima menor, de 
60 anos, embora o governo tenha enviado o texto original proibindo caracterização 
por categorias na hora de formular regras especiais.  

 
Militares – Forças Armadas, policiais militares e bombeiros ficaram de fora da 

proposta. Governo ainda estuda as mudanças. 
 

Idade mínima da aposentadoria deve subir a cada dois anos a partir de 2020 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

As idades mínimas da nova aposentadoria, previstas para partir dos 50 anos (mulher) 
e 55 anos (homem), começarão a subir em 2020, segundo mudanças acordadas entre 

o governo e o relator da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).  
 
Para quem é vinculado ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e vai se 

aposentar por tempo de contribuição, o piso etário chegará a 65 anos em 2038, de 
acordo com a versão do relatório fechada nos últimos dias.  

 
Nesse modelo, a ideia é criar uma trava para evitar que o trabalhador fique 
perseguindo a idade mínima sem conseguir se aposentar, já que ela subirá, a cada 2 

anos, 1 ano para homens e 1 ano e 6 meses para mulheres.  
 

O primeiro critério a ser observado é o pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição 
que falta para a aposentadoria. Hoje a regra exige 30 anos de contribuição para 
mulheres e 35 para homens.  

 
Depois, o trabalhador deve calcular quando completará o requisito do pedágio e 

observar a idade mínima exigida para aquele ano.  
 
Uma mulher que termina de cumprir o pedágio em 2022, por exemplo, poderá se 

aposentar com 53 anos -mesmo que ela só complete essa idade anos depois.  
 

Todas as mudanças dependem de aprovação do Congresso. Na terça (18), o relator 
apresentará o parecer à comissão especial da Câmara. A ideia é votá-lo na semana 
que vem e fazer a votação em primeiro turno no plenário da Câmara na primeira 

quinze de maio.  
 

Para evitar mudanças no Senado, o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), foi 
escalado por Temer para tentar blindar a ofensiva do líder do PMDB, Renan Calheiros 
(AL), sobre a base aliada.  

 
A ideia é que, aprovado o texto na Câmara em maio, o presidente promova em junho 

um jantar com a base aliada em no Senado para fazer um apelo pela manutenção da 
proposta aprovada.  

 
SERVIDOR  
Outra mudança prevista, segundo a Folha apurou, afeta os servidores públicos 

federais que ingressaram antes de 2003. Eles têm direito a paridade e integralidade -
ou seja, se aposentam com um valor igual ao último salário e recebem o mesmo 

reajuste de quem está na ativa.  
 
A ideia é incluir no relatório que quem quiser manter esse direito deverá cumprir a 

nova regra de aposentadoria e ir direto para a idade mínima de 65 anos, sem transição.  
O texto do governo permitia a esses servidores a integralidade e a paridade.  

 
A proposta inicial enviada pelo presidente Michel Temer previa transição, com pedágio 
de 50%, para homens a partir de 50 anos e mulheres a partir de 45. O modelo foi 

considerado duro pelos parlamentares e será alterado.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1876080-idade-minima-da-aposentadoria-deve-subir-a-cada-2-anos.shtml


Temer: até fim do ano estaremos com inflação a 4% ou 4,1% 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente Michel Temer voltou a dizer que espera que a taxa de inflação chegue ao 
fim do ano abaixo do centro da meta do Banco Central, de 4,5%. A sua projeção é de 

que o índice oficial de preços, o IPCA, fique em “4% ou 4,1%” no acumulado em 12 
meses, reiterou, em entrevista concedida à TV Bandeirantes há pouco.  

 
Ele elogiou, inclusive, a forma como o BC vem conduzindo a política monetária, ao 
reduzir a Selic de maneira paulatina. “Os juros estão sendo reduzidos 

responsavelmente”, afirmou. Para Temer, se o BC reduzisse a Selic “radicalmente”, 
seria um gesto “populista” e “prejudicial” ao Brasil. As declarações foram dadas em 

resposta a um comentário de um jornalista, que disse que, mesmo com a queda da 
Selic, o juro real no Brasil ainda é um dos mais altos do mundo.  
 

O presidente lembrou ainda as medidas tomadas pelo seu governo para reduzir o juro 
do crédito rotativo e que, como consequência, “os juros em geral vão acabar caindo”.  

 
Em relação às reformas econômicas que seu governo tem tentado emplacar, Temer 
reconheceu que a da Previdência enfrentará “grande dificuldade” no Congresso, mas 

disse que sua equipe tem feito esforços para “divulgar verdades”, em uma tentativa 
de responder às críticas ao projeto. Se a reforma da Previdência não for aprovada, o 

presidente afirmou que será uma “decepção” para o desenvolvimento do País.  
 
Quanto à reforma trabalhista, ele considera que será aprovada com mais facilidade, 

uma vez que, por se tratar de um projeto de lei ordinária, a quantidade necessária de 
votos é menor.  

 
Ainda sobre o esforço em equilibrar as contas públicas, Temer disse que era “hábito” 
do governo manter os chamados “restos a pagar”, mas que estes, acumulados desde 

2007, foram eliminados pela atual gestão. 
 

As tendências do varejo para os próximos 5 anos 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A mais longa e profunda recessão que se abateu sobre o País atingiu em cheio o varejo 
e mudou a forma de o brasileiro consumir. “Com a crise, parecia que o mundo ia 

acabar. Não acabou, mas se transformou”, disse Márcia Sola, diretora de Varejo e 
Shopping do Ibope Inteligência.  
 

No início do mês, a especialista apresentou a uma plateia de empresários do setor de 
comércio e serviços um estudo sobre a perspectiva do varejo para os próximos cinco 

anos.  
 

Durante o 2º Simpósio de Varejo e Shopping, realizado pela Associação Brasileira de 
Lojistas de Shoppings (Alshop) em Punta Del Este, no Uruguai, Márcia apontou as 
cinco principais tendências de consumo que devem se consolidar no varejo até 2022. 

Algumas delas, já em curso, foram captadas por lojistas, que estão se adaptando às 
mudanças para conquistar novos mercados (veja exemplos abaixo).  

 
Na opinião do presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, grande parte dos lojistas não 
captou essas tendências porque, nos últimos tempos, esteve ocupada em enfrentar os 

desafios do dia a dia. Com dois anos seguidos de crise e queda nas vendas, Sahyoun 
explicou que os empresários do setor – sobretudo os pequenos, que são a maioria nos 

shoppings – tiveram de correr atrás de capital de giro para fechar as contas do mês.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-ate-fim-do-ano-estaremos-com-inflacao-a-4-ou-41/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/as-tendencias-do-varejo-para-os-proximos-5-anos/


Em função dessa conjuntura complicada, os investimentos em novos segmentos foram 
deixados de lado pela maioria dos pequenos lojistas. No entanto, o presidente da 
Alshop acredita que há um potencial de mercado escondido nas tendências apontadas 

pelo estudo.  
 

“A crise mudou o comportamento do brasileiro na hora de ir às compras”, observou a 
diretora do Ibope Inteligência, apontando para o avanço do consumo de produtos 

reciclados ou usados. Quando a economia ia bem, lembrou a especialista, o consumo 
estava relacionado com artigos novos. Com a crise, o produto reciclado com cara de 
novo vem ganhando a cena, destacou.  

 
Enquanto o volume de vendas de mercadorias novas caiu 6,1% no ano passado, a 

maior retração da série iniciada em 2001, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), vários sites e lojas físicas de produtos de segunda mão cresceram 
na faixa de dois dígitos.  

 
Além do aperto no bolso, a venda de itens reciclados foi impulsionada por uma nova 

visão de mundo, isto é, de um consumo mais consciente. “Reciclar é uma tendência 
que veio para ficar”, disse Márcia.  
 

A segunda tendência identificada foi o avanço de consumidores com mais de 60 anos. 
Em 1997, essa faixa etária reunia 13 milhões de pessoas. Neste ano, 26 milhões; em 

cinco anos, serão 32 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, segundo a 
especialista.  
 

Esse público já representa 14% da população, detém 22% da renda e é a faixa etária 
que mais vai crescer nos próximos 20 anos. “O varejo trata mal esse consumidor, que 

tem dinheiro e tempo para gastá-lo”, observou Márcia. Como até hoje o comércio e a 
indústria estiveram voltados para o público jovem, salvo raras exceções, não existem 
produtos adequados para os que têm mais de 60 anos. “Eles querem mais do que 

planos de saúde e cruzeiros de navio, querem ser desafiados.”  
 

No polo oposto, a diretora do Ibope Inteligência ressaltou o avanço do mercado infantil 
como outra tendência ainda pouco explorada no Brasil. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, um terço das vendas da Target, a maior rede de lojas de departamento do 

país, é de itens para crianças.  
 

Diferentemente do passado, as crianças são hoje o centro das famílias. “Elas 
influenciam a decisão de compra dos pais”, afirmou Márcia. Parte dessa mudança, 
segundo ela, se deve ao fato de o pai e a mãe trabalharem muitas horas por dia e se 

sentirem culpados pela ausência.  
 

Uma tendência importante identificada pelo estudo são os nichos de mercado. Hoje, 
por exemplo, mais da metade dos brasileiros (53%) está acima do peso e 18% são 

considerados obesos – o que significa um universo 34 milhões de pessoas. “O varejo 
não faz provavelmente nada com essa informação”, alertou a especialista. Por falta de 
produtos feitos sob medida para esses consumidores, muitos preferem comprar em 

sites internacionais. “O futuro é o mercado de nicho, o varejo especializado. O 
consumidor não quer nada adaptado.”  

 
A quinta tendência revelada pelo estudo – o bom atendimento – pode parecer óbvia, 
mas não é para muitos varejistas. Com o avanço do comércio eletrônico e das redes 

sociais, quando o consumidor vai a uma loja física, ele já tem muitas informações 
sobre o produto que deseja comprar. Por conta disso, espera algo a mais, isto é, ter 

uma boa experiência de compra. “O vendedor é o embaixador da marca e poucos 
lojistas estão preparados”, finalizou a especialista. 
 



Materiais e serviços da construção ficam mais baratos no IGP-10 de abril, diz 

FGV 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os serviços e materiais usados na construção civil ficaram mais baratos em abril, 

dentro do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), divulgado na manhã desta segunda-
feira, dia 17, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC-10) registrou recuo de 0,02% no mês, após o avanço de 0,59% em 
março.  
 

Já o índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve uma queda de 0,04% 
em abril, ante uma elevação de 0,35% no mês anterior. O índice que representa o 

custo da Mão de Obra ficou estável (0,00%), depois do aumento de 0,79% em março.  
 
Pressionaram a inflação do setor de construção em abril os gastos maiores com 

elevador (1,38%), ferragens para esquadrias (1,21%), metais para instalações 
hidráulicas (0,72%), portas e janelas de madeira (1,90%) e taxas de serviços e 

licenciamentos (0,76%).  
 
Na direção oposta, ajudaram na contenção do indicador os itens vergalhões e arames 

de aço ao carbono (-3,32%), cimento Portland comum (-1,19%), tubos e conexões de 
PVC (-0,89%), aluguel de máquinas e equipamentos (-0,72%) e projetos (-0,36%). 

 

Mercado já prevê IPCA de 4,25% para 2019 e 2020, revela Focus 

17/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
O mercado financeiro parece ter incorporado a expectativa de que a meta de inflação 

para 2019 será reduzida para 4,25%. A abertura dos dados da pesquisa Focus do 
Banco Central desta segunda-feira, 17, mostra que nas últimas semanas economistas 
reduziram a previsão para o IPCA para os anos ainda sem meta de inflação e a mediana 

das apostas para 2019 e 2020 foi diminuída de 4,50% para 4,25%. 
 

Em junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidirá a meta de inflação para 
2019. Na equipe econômica, há debate sobre a pertinência de reduzir essa referência 
estacionada em 4,50% desde 2005. Enquanto o governo avalia o tema, o mercado 

parece já ter se antecipado. 
 

No início de março, a mediana das previsões para o IPCA em 2019 e 2020 estava em 
4,50% - meta para a inflação de 2017 e 2018. Com o debate sobre o tema na 
imprensa, porém, a pesquisa Focus capturou a gradual redução dessa previsão. A 

mediana das apostas para 2019 caiu para 4,45% em 20 de março, 4,30% no dia 23 e 
atingiu o atual patamar de 4,25% em 3 de abril. Desde então, a previsão está 

estacionada. 
 

O mesmo fenômeno aconteceu com a previsão para a inflação em 2020. A expectativa 
estava em 4,50% no início do mês passado e passou a cair gradualmente a partir de 
14 de março até atingir o mesmo patamar de 4,25% no dia 30. Desde então, o número 

permaneceu inalterado.  
 

População de baixa renda vê melhora no salário real com recuo do preço da 
cesta 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A relação entre o salário mínimo e o valor da cesta básica em fevereiro melhorou -

ainda que pouco. Como o preço do grupo de alimentos essenciais caiu em 25 das 27 
capitais do país, o poder de compra medido em cestas cresceu.  
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Pela cesta mais cara -que, em fevereiro, foi a de Porto Alegre (R$ 435,51), o Dieese 
estima que o salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas deveria 
ser de R$ 3.658,72 -3,90 vezes o mínimo (de R$ 937).  

 
Em fevereiro de 2016, o salário mínimo necessário foi de 4,23 vezes o piso vigente.  

"Com a queda do preço dos alimentos nos últimos seis meses, o salário real da 
população de baixa renda melhorou. Não de forma estrondosa, mas melhorou", diz 

Jorge Simino, diretor de investimentos da Funcesp.  
 
"O cenário econômico é muito complicado, mas para a classe de baixa renda é um 

alívio e representa mais comida à mesa. Com a queda dos preços agrícolas, houve um 
salto [no poder de compra] de 16%", afirma. "Pode dar um algum refresco, inclusive 

para o consumo de outros bens." Apesar da variável positiva, há o medo do 
desemprego. O consumidor tenta poupar enquanto luta para sair de dívidas.  
 

"O endividamento das famílias e o fato de os bancos emprestarem pouco tornam a 
recuperação mais complexa."  

 

 

Editoria de Arte/Folhapress 

 

 
 

Corte de gasto ameaça retomada da economia 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Alan Marques/Folhapress 

 

 

Nelson Barbosa (esq.), então Ministro da Fazenda, e Valdir Simão, do Planejamento, 
falam sobre corte no Orçamento, em 2016 

 

Em sua coluna na Folha no dia 12, Alexandre Schwartsman criticou minha posição 
contra o corte de despesas anunciado pelo governo.  

 
Com a virulência que caracteriza suas arengas semanais, o colunista defendeu a 

redução adicional do Orçamento de 2017 argumentando que, como tal medida não 
reduziria o valor real das despesas, não haveria contração fiscal. O colunista se 
esqueceu de mencionar que o correto é analisar o gasto público em relação ao tamanho 

da economia, não em termos reais.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1876050-corte-de-gasto-ameaca-retomada-da-economia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandreschwartsman/2017/04/1874583-barbosa-pode-escrever-o-que-quiser-so-nao-pode-pedir-que-o-levemos-a-serio.shtml


O corte anunciado pelo governo reduzirá a despesa primária federal de 19,8% do PIB, 

em 2016, para 19,2% do PIB, em 2017. Como a projeção oficial de crescimento é de 
só 0,5% para este ano, um corte dessa magnitude ameaça a recuperação da economia.  
Segundo Schwartsman, os eventuais efeitos contracionistas do corte de R$ 42 bilhões 

serão mais do que compensados por seu impacto indireto -uma redução adicional da 
taxa de juro e um aumento da confiança.  

 
Como qualquer hipótese, essa proposição pode ou não se verificar na prática. As 
evidências não são favoráveis à opinião do colunista.  

 
A maioria dos casos analisados na literatura revela que contrações fiscais reduzem o 

nível de atividade no curto prazo. Somente onde a economia já estava crescendo antes 
do ajuste ou onde houve aumento exógeno de demanda -como uma expansão de 
exportações após uma depreciação cambial- a contração fiscal foi acompanhada pelo 

crescimento da renda.  
 

Essas condições não se aplicam ao Brasil de hoje. Caso implementado, o corte de 
despesas anunciado pelo governo adiará a recuperação da renda e do emprego.  
 

Vale lembrar, como fez Schwartsman, que o governo Dilma Rousseff adotou um forte 
ajuste fiscal no início de 2015, mas o colunista esqueceu que o governo corretamente 

revisou tal posição ainda em julho daquele ano, diante da evolução da economia.  
 
Essa mudança foi completada no início de 2016, com a apresentação de medidas que 

permitissem mais gradualismo fiscal no curto prazo em troca de reformas estruturais 
que aumentassem o controle sobre gasto público no longo prazo.  

 
Apesar da retórica política dos últimos meses, essa proposta foi ampliada após o golpe 

parlamentar do ano passado, com anúncio de um Orçamento com deficit, não só para 
2016 mas também para os anos seguintes.  
 

O governo Dilma também propôs a adoção de um teto para os gastos públicos, mas de 
modo diferente do que acabou aprovado em 2016. A ideia original era estabelecer um 

limite, em proporção do PIB, com prazo de quatro anos, a ser fixado no primeiro ano 
de cada mandato presidencial, e com possibilidade de revisão em períodos de baixo 
crescimento, como já ocorre para alguns limites de Estados e municípios.  

 
O que foi aprovado estabelece o congelamento das despesas em termos reais, pelo 

prazo de 10 a 20 anos, tirando dos representantes eleitos pela sociedade o direito de 
decidir o tamanho do Orçamento em tal período.  
 

Voltando à diatribe de Schwartsman, não sei se o colunista comete pós-verdades por 
ignorância ou má-fé. Bastaria uma busca na internet para saber minha posição sobre a 

reforma da Previdência: sou favorável a tal medida e a defendi durante o governo Dilma. 
Continuo com a mesma posição e sei que isso dificulta a caricatura que Schwartsman 
quer construir sobre minha pessoa. Ainda assim espero que ele continue lendo tudo que 

escrevo.  
 

NELSON BARBOSA, doutor em economia pela New School for Social Research, 
é professor titular da FGV e professor Visitante da UnB. Foi ministro da Fazenda 
e do Planejamento (governo Dilma).  

 

Economia do Brasil cresce 1,31%, em fevereiro, diz BC, acima do esperado 

17/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 
A economia brasileira cresceu pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, desempenho 

bem acima do esperado pelo mercado, mostrou o Banco Central nesta segunda-feira, 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17J0V9-OBRTP


sinalizando um início da retomada no país após dois anos de profunda recessão. O 

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do 
Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 1,31 por cento em fevereiro sobre janeiro, em 
dado dessazonalizado.  

 
Pesquisa Reuters com analistas apontava expectativa de avanço de 0,55 por cento no 

período, com as projeções variando de queda de 0,30 por cento e alta de 1,40 por 
cento. 
 

Em outra frente, o BC melhorou a performance de janeiro para alta de 0,62 por cento 
frente a dezembro, após ter divulgado contração de 0,26 por cento anteriormente.  

 
"De fato há sinais de melhora da atividade que começa a se disseminar por alguns 
setores, mas é preciso um pouco de cautela por conta das mudanças de cálculo do IBGE 

nas pesquisas", avaliou o economista da Tendências Silvio Campos Neto, para quem o 
PIB deve crescer 0,1 por cento no primeiro trimestre.  

 
Os dados positivos vieram na esteira de mudança na metodologia de cálculo pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre os setores de serviços e de 

varejo, cujo ano base para comparações passou a ser 2014, e não mais 2011, 
beneficiando positivamente os resultados. 

 
O IBC-Br incorpora projeções para a produção no setor de serviços, indústria e 
agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos. Na comparação 

com fevereiro de 2016, o índice subiu 0,48 por cento. No acumulado em 12 meses, 
houve queda de 3,68 por cento, sempre em números dessazonalizados.  

 
O maior ímpeto da atividade em fevereiro teve como pano de fundo crescimento de 0,7 

por cento no volume do setor de serviços sobre janeiro, com destaque para aqueles 
prestados às famílias.  
 

A produção industrial também ficou no campo positivo, com alta de 0,1 por cento sobre 
o mês anterior, mas frustrando expectativas de expansão mais vigorosa.  

 
Por sua vez, as vendas no varejo surpreenderam negativamente em fevereiro, recuando 
0,2 por cento por conta da pressão exercida pela fraqueza em supermercados. Por outro 

lado, o IBGE revisou o dado de janeiro sobre o mês anterior para alta de 5,5 por cento 
após divulgar originalmente perda de 0,7 por cento.  

 
No primeiro bimestre, o IBC-Br caiu 0,38 por cento em desempenho dessazonalizado. 
Para o consolidado de 2017, a expectativa do governo é de alta de 0,5 por cento no 

PIB. Analistas de mercado enxergam desempenho um pouco pior para a atividade neste 
ano, de 0,4 por cento, conforme boletim Focus mais recente, divulgado pelo BC nesta 

manhã. 
 

BC voltará a cortar taxa de juros em 1 ponto percentual, veem economistas 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Economistas veem manutenção do ritmo de corte da Selic na próxima reunião do Banco 
Central, diante das expectativas cada vez mais baixas para a inflação, mostrou a 
pesquisa Focus do BC nesta segunda-feira (17).  

 
O levantamento mostra que a previsão é de que em maio, quando o Copom (Comitê de 

Política Monetária) se reúne novamente, o BC voltará a reduzir a Selic em 1 ponto 
percentual. Para o fim do ano e 2018, as estimativas não mudaram e apontam taxa 
básica de juros de 8,5%.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1876175-bc-voltara-a-cortar-taxa-de-juros-em-1-ponto-percentual-veem-economistas.shtml


O Top-5, grupo que reúne aqueles que mais acertam as previsões, também continua 

vendo a Selic a 8,5% tanto no fim de 2017 quanto de 2018.  
 
Na semana passada, diante da perda de força da inflação e em meio à atividade 

econômica ainda fraca, o BC acelerou o passo e reduziu a Selic em 1 ponto percentual, 
para 11,25% ao ano. Até então, haviam sido duas quedas de 0,25 ponto cada e outras 

duas de 0,75 ponto.  
 
No comunicado, O BC considerou o atual ritmo de corte da taxa "adequado", mas 

ressaltou que a "atual conjuntura econômica recomenda monitorar a evolução dos 
determinantes do grau de antecipação do ciclo".  

 
Agora, os especialistas aguardam a divulgação da ata da reunião, nesta terça-feira (18), 
para calibrar suas apostas.  

 
A perspectiva para a inflação deste ano permaneceu em trajetória de queda no 

levantamento com uma centena de especialistas, recuando 0,03 ponto percentual, para 
4,06%. Para 2018 também houve redução, com o IPCA subindo 4,39 %, sobre 4,46% 
anteriormente indicado.  

 
Em relação à economia, os economistas veem agora crescimento de 0,40% do PIB 

(Produto Interno Bruto) em 2017, 0,01 ponto percentual a menos, mantendo a 
expectativa de expansão de 2,5% no ano que vem.  
 

A perspectiva para a inflação este ano permaneceu em trajetória de queda no 
levantamento com uma centena de especialistas, recuando 0,03 ponto percentual, para 

4,06 por cento. Para 2018 também houve redução, com o IPCA subindo 4,39 por cento, 
sobre 4,46 por cento anteriormente. 

 
Em relação à economia, os economistas veem agora crescimento de 0,40 por cento do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, 0,01 ponto percentual a menos, mantendo a 

expectativa de expansão de 2,5 por cento no ano que vem. 
 

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo 
com a pesquisa semanal do Banco Central com cerca de 100 instituições financeiras. 
 

Focus: após Copom de abril, mercado mantém aposta de corte de 1 ponto em 

junho 

17/04/2017 – Fonte: EM.com 
 
A abertura das previsões para o juro básico da economia nos próximos meses mostra 

que o mercado financeiro manteve a previsão para o comportamento da taxa Selic no 
período. 

 
Para os economistas consultados na pesquisa Focus, o juro será reduzido novamente 
em 1 ponto porcentual na reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom) - 

mesma decisão anunciada na semana passada pelo Banco Central. 
 

Segundo a abertura dos dados, a mediana das previsões para o patamar do juro seguiu 
em 10,25% para junho. Assim, os números indicam expectativa de redução da taxa - 
atualmente em 11,25% - de um ponto na próxima decisão. 

 
Para os meses seguintes, prevalece a previsão de reduções menos intensas. Para julho, 

a aposta é que a taxa Selic será cortada em 0,75 ponto porcentual, para 9,50%. Em 
setembro, a redução seria de 0,50 ponto, o que levaria o juro para 9%. 
 

Depois, o ritmo seria reduzido com a redução da Selic em 0,25 ponto em outubro e 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/17/internas_economia,862714/focus-apos-copom-de-abril-mercado-mantem-aposta-de-corte-de-1-ponto.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/17/internas_economia,862714/focus-apos-copom-de-abril-mercado-mantem-aposta-de-corte-de-1-ponto.shtml


dezembro, o que levaria a taxa básica para 8,75% e 8,50%, respectivamente. 

Dezembro seria o último movimento e analistas apostam em juro estável a partir de 
janeiro de 2018.  

   

S&P alerta para risco político na nota do País 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) afirmou ontem que, apesar 
dos rebaixamentos recentes no rating soberano do Brasil e de empresas brasileiras, a 
pressão para novos rebaixamentos permanece. Segundo a S&P, a política interna 

brasileira continua sendo um dos principais riscos para a nota de classificação de risco 
do País.  

 
Em um relatório divulgado ontem, intitulado “Condições de empréstimo na América 
Latina melhoraram, mas riscos permanecem”, a S&P faz um panorama das condições 

de crédito nos países latino-americanos e diz que, à primeira vista, as condições de 
financiamento na região ainda estão um pouco mais favoráveis em 2017 do que eram 

no ano passado, o que deu algum impulso ao crédito para a região.  
 
No entanto, a agência alerta que os riscos podem deteriorar as condições de crédito, 

com o aumento da instabilidade política, um possível retrocesso com a queda dos 
preços do petróleo ou com um aumento significativo do protecionismo comercial.  

 
“No entanto, acreditamos que os riscos são mantidos à distância atualmente. Do lado 
positivo, uma ausência considerável desses fatores melhoraria, de fato, as condições 

de financiamento, bem como a confiança dos investidores, embora acreditemos que 
isso possa estar um pouco distante.”  

 
Em entrevista dada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, 
na quinta-feira, a diretora executiva de rating soberano da Standard & Poor’s, Lisa 

Schineller, disse que a reversão de políticas e propostas do governo brasileiro “poderia 
levar ao downgrade” da nota soberana do País.  

 
Segundo ela, tal reversão de medidas, sobretudo fiscais, defendidas pela 
administração Michel Temer poderia se motivada por uma paralisia política. Lisa 

destacou que a reforma da Previdência é uma das principais propostas para reverter 
a dinâmica das contas públicas, junto com a adoção do teto de gastos.  

 
Ao ser questionada sobre o risco de os desdobramentos mais recentes da Operação 
Lava Jato, como a determinação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de abertura de 

inquérito contra ministros e lideranças políticas no Congresso, afetarem a aprovação 
da reforma da Previdência Social, Lisa respondeu que “a dinâmica política é fluida”.  

 
“Não dizemos que vão (ocorrer), mas há riscos associados de que as delações possam 

complicar a adoção de politicas”, acrescentou a diretora da S&P, referindo-se aos 
depoimentos de dezenas de executivos da Odebrecht aos órgãos de Justiça que 
investigam casos de suspeita de corrupção envolvendo a Petrobrás.  

 
“Os desdobramentos (políticos) são um importante exemplo porque temos a 

perspectiva negativa para o Brasil”, comentou. No dia 10 de fevereiro, a S&P reiterou 
a nota soberana, que é BB-, com perspectiva negativa. “Há o contraponto positivo, 
por outro lado, de que as investigações fortalecem as instituições no Brasil”, concluiu. 

 
 

 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sp-alerta-para-risco-politico-na-nota-do-pais/


Temer abre ofensiva para tranquilizar setor produtivo 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Ao receber o presidente da Shell, no início do mês, Michel Temer foi confrontado com 
uma dúvida incômoda. "Meus acionistas têm perguntado se ainda é uma boa ideia 

investir no Brasil", disse Ben van Beurden, segundo relatos. Temer teria reagido: "Diga 
a eles: o Brasil continua sendo um país seguro".  

 
Em setembro, Beurden havia saído de outro encontro com Temer mais confiante, 
anunciando a manutenção de aportes da Shell no país. Em seis meses, o cenário 

mudou.  
 

A crise agravada pelo envolvimento de mais de uma centena de políticos nas delações 
da Odebrecht e as dificuldades para fazer avançar a reforma da Previdência 
aumentaram a insegurança de empresários e investidores.  

 
Em resposta, Temer abriu uma ofensiva para tranquilizar o setor produtivo e apontar 

que está comprometido com as reformas que ajudarão a controlar as contas do país, 
mantendo atraente o ambiente de investimentos.  
 

Em 30 dias, o presidente se reuniu 20 vezes com grandes empresários. Discursou para 
investidores em evento do Bradesco, encontrou dirigentes do setor de alimentos e 

jantou com figurões do PIB no apartamento de um peso-pesado do varejo.  
 
Nos próximos dias, deve se reunir com o presidente da Heineken no Brasil e com 

investidores indianos da área de química fina, além de participar de reunião do comitê 
gestor do Conselhão, que tem como integrantes Claudia Sender, da Latam, e Fabio 

Coelho, do Google Brasil.  
 
Integrantes do governo identificaram, em conversas com empresários, um receio com 

a demora na retomada do crescimento e com o risco de desfiguração ou derrota da 
reforma da Previdência.  

 
A avaliação é que uma mudança no humor do mercado afetaria a expectativa de 
recuperação. Se o PIB demorar demais a crescer, acreditam, poderia bater um 

percentual inferior a 0,5% no fim do ano.  
 

Em campanha para aumentar a confiança de investidores, o presidente transmite 
tranquilidade ao setor produtivo e diz que as medidas que evitarão o agravamento das 
contas públicas serão aprovadas rapidamente.  

 
O governo quer sinalizar que a crise política detonada pelos inquéritos contra ministros 

e parlamentares não vai barrar a agenda de reformas. A ideia é demonstrar 
compromisso do Planalto e do Congresso com a pauta.  

 
Com esses movimentos, Temer reforça a estratégia de turbinar a agenda econômica 
e apostar na consolidação fiscal como pilar de estabilidade de seu governo. Esquiva-

se, assim, do péssimo ambiente político e apega-se à recuperação do PIB como tábua 
de salvação do mandato.  

 
Auxiliares do presidente identificam quatro focos de insegurança que precisam ser 
mantidos sob controle para evitar uma elevação da instabilidade econômica: a Lava 

Jato, a ação de cassação de seu mandato no TSE, a reforma da Previdência e a 
insatisfação popular.  

 
Em conversas com o empresariado, o governo sinaliza que a Lava Jato seguirá seu 
curso sem abalar a pauta do governo e diz ter convicção de que a ação no TSE deve 

ser concluída em breve, com desfecho favorável a Temer.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1876039-temer-abre-ofensiva-para-tranquilizar-setor-produtivo.shtml


O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) reforçará o discurso de normalidade no 
encontro do Banco Mundial e do FMI desta semana, em Washington. 
 

Governo regulamenta Programa Mais Emprego para micro e pequenas 

empresas 

17/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

 
 
 

 
 

 
 

Por meio do Decreto nº 32.697, o Governo do Maranhão regulamentou a medida 

provisória nº 231 que institui o Programa Mais Emprego para micro e pequenas 
empresas optantes do Simples Nacional.  

 
De acordo com o Decreto, as micro e pequenas empresas que participarem do 
programa receberam apoio financeiro no valor de R$ 500,00 por mês para cada novo 

empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ao acréscimo de até 
10 (dez) novos empregados. 

 
A ampliação do ‘Mais Empregos’ tem como principal objetivo assegurar a geração de 
emprego e de oportunidades de trabalho para os maranhenses, sobretudo no atual 

quadro econômico de crise nacional. 
 

Para se habilitar ao incentivo as micro e pequenas empresas interessadas devem 
possuir domicílio fiscal no Estado do Maranhão; possuir regularidade fiscal e 
cadastral;  e estar cadastrada no Sistema Nacional de Emprego (SINE/MA). 

 
Após o cadastro no SINE/MA as micro e pequenas empresas interessadas terão o prazo 

de até 10 dias para conclusão do processo de solicitação, seleção e contratação do 
empregado. 
 

O crédito da primeira parcela do incentivo será realizado em até 10 dias a partir da 
efetivação da contratação e comprovado o registro na CTPS do empregado.  

 
As demais parcelas ficarão sujeitas à comprovação do efetivo pagamento e/ou crédito 
dos salários dos empregados cujas contratações estão vinculadas ao benefício, 

ocorrendo em até 5 dias úteis, contados da comprovação para a SETRES-MA. 
 

A gestão, o acompanhamento e o controle do benefício financeiro às microempresas e 
empresas de pequeno porte que aderirem ao Programa Mais Emprego, competirá à 

Secretaria do Trabalho e Economia Solidária (SETRES). Já a Secretaria de Estado da 
Fazenda, caberá o controle do teto financeiro anual. 
 

Como se inscrever 
A empresa que desejar participar do ‘Mais Empregos’ tem até o dia 10 do mês seguinte 

ao que houver ingresso de novo empregado, para encaminhar à Secretaria de Fazenda 
(Sefaz), por meio do Sistema de Autoatendimento (SefazNet), cópias das Guias de 
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), comprovando 

ingresso adicional de empregado. 
 

 
 
 

http://www.contabeis.com.br/noticias/33556/governo-regulamenta-programa-mais-emprego-para-micro-e-pequenas-empresas/
http://www.contabeis.com.br/noticias/33556/governo-regulamenta-programa-mais-emprego-para-micro-e-pequenas-empresas/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fgts


Empresas avaliam maior parte de litígios fiscais como 'perdas possíveis' 

17/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Fernando Frazão - 24.jul.2012/Folhapress 

 

 

Grandes empresas classificaram mais de 88% de seus litígios como "perdas 
possíveis" 

 

As 30 maiores empresas de capital aberto do país classificaram mais de 88% de seus 
litígios fiscais como "perdas possíveis" em 2014, ou seja, como disputas que têm cerca 

de metade de chance de serem perdidas.  
 

O restante está dividido entre "perdas prováveis", em que todo o valor da ação precisa 
ser provisionado (separado) para pagamento pela alta chance de derrota, e entre 
"perdas remotas".  

 
Esse alto percentual de "perdas possíveis" está relacionado com a elevada incerteza 

das disputas tributárias, avalia a pesquisadora da Escola de Direito da FGV Ana Teresa 
Rosa Lopes, que realizou levantamento sobre o assunto.  
 

"Nessa categoria, a chance de perder ou ganhar a disputa é quase a mesma. Ou seja, 
em 88% dos casos, em média, as empresas informam nos balanços que não 

conseguem prever o que vai acontecer".  
 
ICMS  

O levantamento de Lopes também identifica quais impostos representam a maior parte 
do contencioso tributário das empresas abertas.  

 
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), segundo a pesquisa, é 

o campeão das contestações, com mais de R$ 90,4 bilhões em disputa em 2014.  
 
Em seguida estão o IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido), com R$ 65,1 bilhões, e o IRRF (Imposto de Renda Retido 
na Fonte), com R$ 22,8 bilhões.  

 
"O ICMS é o tributo mais complexo", explica a pesquisadora. "Isso porque é um 
imposto que está ligado ao problema da competência compartilhada entre Estados. 

Cada ente da federação legisla sobre o seu", completa. 
 

Associações sofrem com inadimplência das empresas 

17/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A crise das empreiteiras brasileiras tem afetado em cheio as associações que 
representam o setor de construção. Sem obras, com o caixa debilitado e atoladas em 

dívidas, não tem sobrado nem para pagar as contribuições que bancam as entidades 
de classe.  
 

Na Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj), o número de 
associadas caiu pela metade entre o segundo semestre de 2015 e janeiro deste ano. 

“Antes tínhamos 220 empresas adimplentes e hoje só 100”, afirma o presidente da 
associação Luiz Fernando Santos Reis.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1875764-empresas-avaliam-maior-parte-de-litigios-fiscais-como-perdas-possiveis.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1875724-disputa-fiscal-supera-trabalhista-em-seis-vezes-nas-maiores-empresas.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/associacoes-sofrem-com-inadimplencia-das-empresas/


Na Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (Apeop), o cenário também 
não tem sido fácil. A inadimplência, que antes variava entre 5% e 10%, hoje está em 
20%. Além disso, a associação não reajusta a mensalidade há dois anos, afirma o 

presidente da Apeop, Luciano Amadio. “Quando a situação aperta, eles cortam isso.” 
A associação também teve de reduzir a estrutura para adequar ao novo nível de 

receitas.  
 

Amadio afirma que o setor vive a pior crise de sua história e que a recuperação vai 
levar, pelo menos, dez anos. Santos Reis concorda e diz nunca ter vivido uma crise 
tão violenta como a atual.  

 
Ele conta que dados do sindicato dos trabalhadores da construção do Rio de Janeiro 

mostram que o número de trabalhadores sindicalizados caiu de 40 mil em dezembro 
de 2015 para 2 mil funcionários em janeiro deste ano. 
 

 “É uma situação muito grave.” Para um especialista em infraestrutura, que prefere 
não se identificar, a situação pode piorar com a quebra de muitas outras empresas do 

setor. 
 

Novo projeto para alteração da Lei Geral da MPE 

17/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

A Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa  e o Sebrae realizaram, no 
dia 12 de abril, um café da manhã para apresentação do Projeto de Lei 
Complementar 341/2017, de autoria do deputado federal Jorginho Melo (PR/SC), 

presidente do bloco de apoio ao segmento que reúne 387 deputados e 33 senadores. 
 

O PLC 341/2017 visa a atualização da Lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional 
da Micro e Pequena Empresa), mais conhecido como Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, buscando especialmente o tratamento diferenciado para os pequenos 

negócios na obtenção de crédito.  
 

Prevê a criação da Empresa Simples de Crédito (ESC), uma nova modalidade em que 
particulares podem emprestar recursos próprios a pequenos negócios, correndo risco 
próprio e criando nova alternativa de financiamento hoje concentrado nos grandes 

bancos. 
 

Participaram do evento, deputados e senadores integrantes da Frente, o secretário da 
Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, José Ricardo Martins da Veiga, 
representantes do SEBRAE (e de outras entidades comprometidas com o interesse dos 

pequenos negócios. 
 

O Presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, assim se pronunciou sobre o PLC 
341/2017: “Iniciamos o ano de 2017 com a apresentação de uma nova fase da lei. 

Essa alteração terá como foco a reforma do sistema financeiro, que se deslocou 
totalmente da realidade do nosso país”. 
 

O  principal objetivo do PLC 341/2017 é aumentar a oferta e reduzir o custo do crédito 
para os pequenos negócios. Também procura reduzir os efeitos danosos do instituto 

da substituição tributária para os optantes do Simples.  
 
Os pequenos negócios, em alguns casos, acabam por pagar, quando submetidas à 

substituição tributária, a mesma alíquota aplicável às demais pessoas jurídicas de 
maior porte e por isto, é proposto que a alíquota máxima aplicável à substituição 

tributária em transações que envolvam micro e pequenas empresas  seja de 3,95%. 
 
 

Veja aqui as principais mudanças previstas no PLC 341/2017: 

http://www.contabeis.com.br/noticias/33566/novo-projeto-para-alteracao-da-lei-geral-da-mpe/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8BD721A5BC8AE0A731EFE278A89B0F0C.proposicoesWebExterno2?codteor=1527051&filename=PLP+341/2017
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/substituicao_tributaria
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/substituicao_tributaria
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/substituicao_tributaria
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/substituicao_tributaria


 Possibilidade das organizações da sociedade civil (OSC) optarem pelo Simples para 
a formalização de receitas não imunes ou isentas. 

 Tratamento do Simples Nacional como integrante do regime geral tributário para 

fins de contabilidade pública e não como gasto tributário; 
 Especificação de condições a serem adotadas pelos bancos públicos na operação 

de linhas de crédito específicas para os pequenos negócios, conforme previsto na 
Lei Complementar 123/2006; 

 Criação das empresas simples de crédito; 
 Redução dos depósitos recursais da justiça do trabalho terão uma redução de 50%, 

mesma proporção descrita na Lei Complementar nº 123/2006, para que as MPE 

tenham assegurado o acesso à justiça do trabalho. 
 Correção automática do teto anual de faturamento das micro e pequenas empresas 

com base no IPCA. 
 
O PLP 341/2017 segue a sua tramitação e será agora submetido a avaliação pela 

Câmara dos Deputados. 
 

Fazenda Estadual orienta novas empresas sobre os documentos necessários 
para sua ativação 

17/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 

 
O governo do Maranhão estabeleceu, por meio da Portaria 433/15 da Secretaria de 

Estado da Fazenda, novas regras para a conclusão do processo de inscrição de novas 
empresas. A Portaria determina que, após o deferimento do pedido de registro no 
cadastro do ICMS, a empresa solicitante terá automaticamente a sua inscrição 

suspensa e nas operações interestaduais de mercadorias será obrigada a pagar o 
imposto, antecipadamente, nos Postos Fiscais. 

 
Para poder se regularizar, a empresa “novata” terá que transmitir pelo portal da SEFAZ 
na Internet, por meio do menu “Ativação Empresa”, documentos que comprovem a 

origem e a integralização do capital social, a existência física e a capacidade 
operacional da empresa. Somente após o cumprimento dessas exigências, a empresa 

passará a recolher, normalmente, o ICMS no dia 20 de cada mês subsequente ao das 
operações, e não mais nos Postos Fiscais. 
 

De acordo com a portaria caso os documentos transmitidos não forem apreciados pela 
SEFAZ no prazo de 15 dias, a empresa será considerada ativa e, quando permanecer 

por 180 dias sem a homologação prevista na Portaria, será baixada de ofício. 
 
Entre as exigências para que a nova empresa se torne ativa está a solicitação junto à 

SEFAZ do acesso ao SEFAZNET - Domicílio Tributário Eletrônico, de acordo com a 
Portaria 209/ 2012. A nova empresa também precisa providencia a autorização para 

impressão de documentos Fiscais (AIDF), ou protocolar o pedido de uso de ECF ou se 
credenciar para emissão da Nota Fiscal Eletrônica. 

 
O cadastro do Estado conta com 120 mil empresas ativas. Só em maio deste ano mais 
de 32 mil foram canceladas por incorrerem em alguma irregularidade. 

 
Documentos de comprovação 

Para comprovar o capital social deverão ser apresentados pela internet, recibos de 
depósito bancário, recibos de transferência de valores e integralização em bens com 
registro de transferência lavrado em cartório. 

 
A comprovação de existência física e capacidade operacional deverão ser realizadas 

mediante a apresentação da cópia do alvará de funcionamento expedido pelo 
município, cópia do registro de imóvel, ou contrato de aluguel, além do registro no 
Conselho Federal do contador da empresa. 
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ESocial - Divulgação do Cronograma de Implantação 

17/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Diante disso, referente aos eventos aplicáveis ao FGTS, declara aprovados o 
cronograma e o prazo de envio de informações definidos na Resolução do Comitê 
Diretivo do eSocial nº 2/16 (DOU de 31/08/2016), definindo o início da 

obrigatoriedade de transmissão dos eventos que se dará conforme descrito a seguir: 
 

- Em 01/01/2018 para o empregador com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 
78.000.000,00, exceto para os eventos relativos a Saúde e Segurança do Trabalhador 
(SST), que serão obrigatórios após os seis primeiros meses do início da 

obrigatoriedade. 
 

- Em 01/07/2018 para os demais empregadores, exceto para os eventos relativos a 
Saúde e Segurança do Trabalhador (SST), que serão obrigatórios após os seis 
primeiros meses do início da obrigatoriedade. 

 
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, ao Microempreendedor Individual (MEI) 
com empregado, ao segurado especial e ao pequeno produtor rural pessoa física será 
definido em ato específico, observados os prazos elencados anteriormente. 

 
Salienta-se que até 01/07/2017 será disponibilizado aos empregadores ambiente de 

produção restrito com vistas ao aperfeiçoamento do sistema. 
 
Além do exposto, a Circular MF/CAIXA nº 761/17 aprova a versão 2.2.01 do Leiaute 

do eSocial que define os eventos que compõem o Sistema de Escrituração Fiscal Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), e que deve ser 

observado pelo empregador, no que couber. 
 
O acesso à versão atualizada e aprovada deste leiaute estará disponível na internet, 

nos endereços www.esocial.gov.br e www.caixa.gov.br, opção "download". 
 

A prestação das informações pelo empregador, por meio do eSocial, substituirá, na 
forma e nos prazos regulamentados pelo Agente Operador do FGTS, a entrega das 

mesmas informações a que estão sujeitos os empregadores, seja por meio de 
formulários e declarações ou pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (SEFIP) , naquilo que for devido. 

 
As informações contidas nos eventos aplicáveis ao FGTS serão utilizadas pela CAIXA 

para consolidar os dados cadastrais e financeiros da empresa e dos trabalhadores, no 
uso de suas atribuições legais. 
 

Ademais, a prestação das informações pelo empregador ao eSocial, por meio da 
transmissão de arquivos ou por meio do módulo web, deve ser realizada e os valores 

devidos quitados até o dia sete do mês seguinte ao que se referem, sendo antecipado 
o prazo final de transmissão das informações e a quitação da guia do FGTS, se for o 
caso, para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário 

no dia 7, sob pena de aplicação de cominações legais. 
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A transmissão dos eventos se dará por meio eletrônico pelo empregador, por outros 
obrigados a ele equiparados ou por seu representante legal, com previsão, inclusive, 
de uso de módulo web personalizado, como condição de tratamento diferenciado a 

categorias específicas de enquadramento. 
 

É responsabilidade do empregador prestar as informações ao eSocial no prazo fixado 
anteriormente, bem como quaisquer repercussões, no âmbito do FGTS, decorrentes 

da apresentação de informações ao eSocial com incorreções ou omissões, sujeitando-
se às penalidades previstas na legislação vigente. 
 

A Circular MF/CAIXA nº 761/17 entra em vigor na data de sua publicação no DOU, ou 
seja, 17/04/2017, e revoga disposições contrárias, em especial, aquelas preconizadas 

na Circular CAIXA nº 683/15. 
 

Municípios mineradores reivindicam edição de MP elevando royalty dos 
minérios 

17/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
Medida provisória elevaria o valor de 2% para 4% da receita bruta das 
empresas, o que teria efeito imediato 

 

 
Prefeitos querem ressarcimento dos problemas causados pela atividade nas 

comunidades onde estão as minas (foto: Renato Weill/EM/D.A Press - 09/08/07)  
 
Associação dos Municípios Mineradores (Amig) quer mudanças no projeto do novo 

marco regulatório da mineração que está sendo analisado pelo Congresso Nacional e 
a edição de uma Medida Provisória (MP) que eleve de imediato a alíquota da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) do minério de 
ferro de 2% para 4% da receita bruta e também de outros minerais.  
 

Depois de editada a MP, a associação reivindica sua transformação em lei e não em 
decreto como prevê o projeto que tramita no Congresso, para assegurar garantia 

maior para as prefeituras, já que qualquer mudança tem de ser aprovada pelo 
parlamento e não depende apenas de decisão do Executivo. Uma carta com sugestões 
de mudanças foi entregue ao ministro Coelho Filho por prefeitos que fazem parte da 

associação. 
 

A lei que rege a exploração mineral no Brasil é de 1967. Desde 2011, o governo federal 
tenta alterar esse conjunto de regras sem sucesso. Um projeto de lei chegou a ser 
enviado ainda durante o governo Dilma Rousseff, mas depois de centenas de emendas 

e muita divergência o texto não avançou.  
 

Já no governo Michel Temer (PMDB) uma nova proposta foi enviada e a expectativa 
do relator, deputado federal Laudívio Soares (PSDB) é que ela seja votada ainda neste 

semestre. 
 
Uma das justificativas da associação para o aumento dessa alíquota, conhecida como 

royalty da mineração, é o fato de o Brasil, um dos maiores produtores de minério de 
ferro do mundo, ser o país que apresenta a menor porcentagem de repasse da CFEM. 

De acordo com a associação, a alíquota do Canadá gira entre 15% a 20% dos royalties 
e a da Austrália, maior concorrente brasileiro na exploração do minério de ferro, é de 
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10%. 
 
Estudo elaborado pela Amig afirma que, nos últimos 30 anos, a exploração mineral no 

Brasil saltou de 100 milhões de toneladas/ano para mais 400 milhões de toneladas/ano 
produzidas atualmente e mesmo com a flutuação do preço da commodity – que já 

apresentou valores entre U$160 e U$ 39 por tonelada – a produção mineral brasileira 
manteve-se competitiva e crescente. 

 
A Amig também apresentou a proposta de uma nova distribuição da CFEM que poderá 
ser compartilhada com municípios do entorno das cidades onde é feita a exploração 

mineral, comprovadamente impactados por esta exploração. Essa constatação dos 
possíveis impactos causados nos municípios do entorno das cidades mineradoras 

deverá ser atestada pelos órgãos públicos de licenciamento ambiental. 
 
Impacto  

 
Para Vitor Penido (DEM), presidente da Amig, também prefeito de uma das principais 

cidades mineradoras da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Nova Lima –, o 
aumento das alíquotas é essencial para compensar as grandes perdas sofridas pelos 
municípios diante da atividade exploratória. Segundo ele, a associação, que representa 

cerca de 300 cidades mineradoras, cansou de esperar pela aprovação do novo código.  
 

“Esse projeto se arrasta há anos, apesar de ser fundamental para várias cidades 
brasileiras, que sofrem com o impacto da mineração e não conseguem ser 
remuneradas pela exploração de uma riqueza que lhes pertence”, afirma. 

 
O estudo da Amig aponta ainda que a atividade de mineração não garante 

empregabilidade da população e acarreta diversos impactos sociais nos municípios, 
pois centenas de pessoas migram para as cidades mineradoras visando encontrar 
oportunidades de trabalho e melhores condições de vida e quando acaba o período de 

implantação ou até mesmo do ciclo de mineração nos municípios, essa demanda 
permanece de forma definitiva nas cidades, o que impacta nos cofres públicos 

municipais e na sociedadelocal. 
 
Segundo o presidente da Amig, ao longo dos anos o setor de mineração diminuiu os 

empregos por adotar sistemas automatizados e com soluções de logística que 
demandam menos força de trabalho. “Produzimos minério cada vez em maior escala, 

mas isso não garante um incremento no número de vagas de trabalho, o que prejudica 
diretamente o desempenho econômico do país, pois assim a população possui menos 
recursos para consumir e poupar. 

 
 

>> Pauta de reivindicações 
 

O que querem os municípios mineradores 
 
>> Que cálculo da CFEM sobre a receita bruta 

>> Que fato gerador da CFEM  seja expresso na MP / lei de maneira a não gerar 
dúvidas acerca da sua hipótese de incidência e que o cálculo seja feito com base no 

valor de mercado do bem mineral 
>> Que os preços de referência de cada bem mineral sejam definidos em ato 
normativo do órgão responsável tendo como base o valor no mercado internacional 

>> Que as alíquotas a serem praticadas a partir da aprovação da Medida Provisória / 
Marco Regulatório da Mineração devem ser aprovadas em lei e não em decreto 

>> Que parte da CFEM seja compartilhada com municípios do entorno das cidades 
onde é feita a exploração mineral, desde que os impactos causados nessas cidades 
seja atestada pelos órgãos de licenciamento ambiental competentes 



>> Que a distribuição da CFEM seja feita da seguinte maneira: 10% para a União; 
20% para o Distrito Federal e os Estados, no caso de a produção ocorrer em seus 
territórios; 60% para o Distrito Federal e Municípios, no caso de a produção ocorrer 

em seus territórios; 10% para os municípios afetados pela atividade de mineração 
>> Que os municípios mineradores deverão ter assento garantido nos órgãos 

deliberativos e consultivos que tratem da matéria referente à mineração no Brasil.  
 

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)  
Quatro perguntas para...  
Vitor Penido (DEM)  
Presidente da Amig 

  
 

1 - Por que aumentar a alíquota da CFEM e porque fazer por meio de medida 
provisória?  

 
Porque hoje o Brasil é o país que tem a menor alíquota de CFEM – Compensação 
Financeira pela Exploração de Minerais dentre os outros países com a atividade de 

mineração. E para os municípios e para o próprio governo é a melhor forma de 
regulamentar ou até mesmo corrigir a discrepância encontrada nos percentuais de 

alíquotas aplicados no Brasil, comparados com outros países e a MP poderá ser 
apreciada e votada com prazo mínimo de tempo.. 
 

2- Qual sua avaliação sobre o projeto do novo código em tramitação no 
Cogresso?  

 
Muito importante para regulamentar o código de mineração no nosso país, mas por se 
tratar de um assunto muito polêmico a tramitação do mesmo durará ainda por um 

longo período.  
 

3- O projeto em tramitação no Congresso atende as cidades mineradoras?  
 
Infelizmente da forma como proposta não. Queremos participar da discussão, portanto 

esperamos que o Congresso Nacional e o Ministério de Minas e Energia entendam que 
tanto a mineração, quanto os problemas decorrentes dela, estão nos municípios 

explorados. Desta forma, entendemos que o projeto deverá tramitar com a 
participação dos principais interessados que são os municípios mineradores.  
 

4 - Essa reivindicação para aumentar a CFEM ganha força com a tragédia de 
Mariana?  

 
Não. O aumento da alíquota da CFEM é uma luta dos municípios mineradores de muitos 
anos atrás, e amplamente discutida desde o iníucio da construção do Novo Marco 

Regulatório da Mineração.  
 


