
 

 

19 DE MAIO DE 2017 

Sexta-feira 

 CURSO  SINDIMETAL/PR: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO MECÂNICO 

 POSICIONAMENTO SOBRE O CENÁRIO POLÍTICO 

 PAÍS PRECISA ENFRENTAR A ATUAL CRISE POLÍTICA COM SERENIDADE E ESPÍRITO 

PÚBLICO, AFIRMA CNI 

 SINDUSCON-SP MANIFESTA PREOCUPAÇÃO COM CRISE E COBRA CONTINUIDADE 

DAS REFORMAS 

 PARA DEUTSCHE, EQUIPE ECONÔMICA PODE SER PRESERVADA, MAS NÃO REFORMAS 

 DONO DA JBS RELATA PROPINA MILIONÁRIA, MENSALINHO E MAIS DE 20 

ENCONTROS COM TEMER 

 GOVERNO VAI PARA O ENFRENTAMENTO E APOSTA NA APROVAÇÃO DAS REFORMAS 

PARA SUPERAR CRISE POLÍTICA 

 OPOSIÇÃO PROTOCOLA NOVO PEDIDO DE IMPEACHMENT DE TEMER; JÁ EXISTEM 

OITO 

 87% DOS BRASILEIROS DEFENDEM QUE TEMER RENUNCIE À PRESIDÊNCIA 

 JOAQUIM BARBOSA DIZ QUE BRASILEIROS PRECISAM EXIGIR RENÚNCIA DE TEMER 

 CENTRAIS SINDICAIS PEDEM ELEIÇÕES DIRETAS E CRITICAM REFORMAS 

 ARTIGO: DIRETAS JÁ, AS IMPOSSÍVEIS  

 SENADORES DA OPOSIÇÃO VEEM CRISE COMO OPORTUNIDADE PARA SEPULTAR 

REFORMAS 

 FERRAÇO ANUNCIA QUE CALENDÁRIO DA REFORMA TRABALHISTA ESTÁ SUSPENSO 

NO SENADO 

 MEIRELLES DIZ QUE FICA MESMO SE TEMER SAIR E REAFIRMA SEGUIR COM 

REFORMAS 

 'NÃO HÁ ESPAÇO PARA AVANÇARMOS COM REFORMA DA PREVIDÊNCIA', DIZ 

RELATOR 

 "CRISE ECONÔMICA EXIGE MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA", DIZ 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 ‘REFORMA EXIGE MAIS DOS MAIS RICOS’, DIZ BRUNO OTTONI 

http://www.sindimetal.com.br/inscricao/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/posicionamento-sobre-o-cenario-politico/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/pais-precisa-enfrentar-a-atual-crise-politica-com-serenidade-e-espirito-publico-afirma-cni/
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http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/18/internas_economia,870032/sinduscon-sp-manifesta-preocupacao-com-crise-e-cobra-continuidade-das.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/18/internas_economia,870032/sinduscon-sp-manifesta-preocupacao-com-crise-e-cobra-continuidade-das.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885154-para-deutsche-equipe-economica-pode-ser-preservada-mas-nao-reformas.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/dono-da-jbs-relata-propina-milionaria-mensalinho-e-mais-de-20-encontros-com-temer-92hu5jzlysqehrnwdbckz6cni
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/dono-da-jbs-relata-propina-milionaria-mensalinho-e-mais-de-20-encontros-com-temer-92hu5jzlysqehrnwdbckz6cni
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN18F003-OBRTP?sp=true
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN18F003-OBRTP?sp=true
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/534828-OPOSICAO-PROTOCOLA-NOVO-PEDIDO-DE-IMPEACHMENT-DE-TEMER-JA-EXISTEM-OITO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/534828-OPOSICAO-PROTOCOLA-NOVO-PEDIDO-DE-IMPEACHMENT-DE-TEMER-JA-EXISTEM-OITO.html
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/87-dos-brasileiros-defendem-que-temer-renuncie-a-presidencia-erij5pkphv0iaownbu4pzapn5
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/joaquim-barbosa-diz-que-brasileiros-precisam-exigir-renuncia-de-temer-3rk0l7jzrsh13nisvjbg6dys1
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885191-centrais-sindicais-pedem-eleicoes-diretas-e-criticam-reformas.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/colunistas/rosana-felix/diretas-ja-as-impossiveis-2rkhac7h5xtouk7aihqxbsr4h
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/18/internas_economia,870085/senadores-da-oposicao-veem-crise-como-oportunidade-para-sepultar-refor.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/18/internas_economia,870085/senadores-da-oposicao-veem-crise-como-oportunidade-para-sepultar-refor.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ferraco-anuncia-que-calendario-da-reforma-trabalhista-esta-suspenso-no-senado/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ferraco-anuncia-que-calendario-da-reforma-trabalhista-esta-suspenso-no-senado/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885439-meirelles-diz-que-fica-mesmo-se-temer-sair-e-reafirma-seguir-com-reformas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885439-meirelles-diz-que-fica-mesmo-se-temer-sair-e-reafirma-seguir-com-reformas.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/18/internas_economia,870107/nao-ha-espaco-para-avancarmos-com-reforma-da-previdencia-diz-relator.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/18/internas_economia,870107/nao-ha-espaco-para-avancarmos-com-reforma-da-previdencia-diz-relator.shtml
http://www.fecomercio.com.br/noticia/crise-economica-exige-modernizacao-da-legislacao-trabalhista-diz-presidente-do-tribunal-superior-do-trabalho
http://www.fecomercio.com.br/noticia/crise-economica-exige-modernizacao-da-legislacao-trabalhista-diz-presidente-do-tribunal-superior-do-trabalho
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-exige-mais-dos-mais-ricos-diz-bruno-ottoni/


 SETOR PRODUTIVO PEDE INVESTIGAÇÃO E ANDAMENTO DE REFORMAS NO 

CONGRESSO 

 REFORMAS DA CLT E DA PREVIDÊNCIA NÃO TÊM COMO AVANÇAR, DIZEM RELATORES 

 FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR AINDA É DESAFIO À COMPETIVIDADE DAS 

EXPORTAÇÕES 

 DESEMPREGO É RECORDE EM 25 UNIDADES DA FEDERAÇÃO NO 1º TRIMESTRE, DIZ 

IBGE 

 POLÍTICA MONETÁRIA NÃO TEM RELAÇÃO DIRETA E MECÂNICA COM O MOMENTO, 

DIZ ILAN 

 RISCO BRASIL TEM AUMENTO DE QUASE 30% 

 FMI VAI MONITORAR CENA POLÍTICA NO BRASIL PARA DECIDIR SE ALTERA 

PREVISÕES 

 'É HORA DE SERENIDADE', DIZ PRESIDENTE DO BNDES SOBRE DELAÇÃO DE DONOS 

DA JBS 

 GOLDFAJN DIZ QUE BC TRABALHA PARA MANTER FUNCIONALIDADE DO MERCADO 

 FT DESTACA QUEDA DO MERCADO NO BRASIL DIAS APÓS CADERNO ESPECIAL SOBRE 

PAÍS 

 ETF BRASILEIRO NEGOCIADO NO JAPÃO TEM 2º DIA DE FORTES PERDAS COM CASO 

TEMER 

 PARA ESPECIALISTAS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PARAM 

 MOMENTO É PARA INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, DIZEM ESPECIALISTAS 

 NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA DECISÃO DO COPOM, DIZ BC 

 ARTIGO: POR QUE A INFLAÇÃO ESTÁ DESACELERANDO TANTO? 

 DURAÇÃO DA CRISE VAI DETERMINAR EFEITO NA RETOMADA ECONÔMICA 

 FALTAVA TRABALHO A 26,5 MILHÕES DE PESSOAS NO PAÍS NO 1º TRIMESTRE, DIZ 

IBGE 

 ARTIGO: RETOMADA DO CRESCIMENTO EM 2017? 

 EMPRESAS QUEREM UMA SOLUÇÃO RÁPIDA PARA CRISE 

 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PODERÁ PAGAR TRIBUTOS COM DÉBITO 

AUTOMÁTICO 

 CÂMARA TERÁ COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR MUDANÇAS EM TRIBUTOS DE 

MICROEMPRESAS 

 PROJETO OBRIGA EMPRESAS A OFERECER PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS 

 RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO BRASIL: UM PANORAMA COM O ESPECIALISTA JULIO 

CESAR SIQUEIRA 

 INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIRO 

 PARA ESPECIALISTAS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PARAM 

http://www.bemparana.com.br/noticia/503917/setor-produtivo-pede-investigacao-e-andamento-de-reformas-no-congresso
http://www.bemparana.com.br/noticia/503917/setor-produtivo-pede-investigacao-e-andamento-de-reformas-no-congresso
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/desemprego-e-recorde-em-25-unidades-da-federacao-no-1-trimestre-diz-ibge/
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http://www.bemparana.com.br/noticia/503791/e-hora-de-serenidade-diz-presidente-do-bndes-sobre-delacao-de-donos-da-jbs
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http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/retomada-do-crescimento-em-2017-2pnb436pasqb4ytdw5amdbln5
http://www.dci.com.br/economia/empresas-querem-uma-solucao-rapida-para-crise-id626031.html
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http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/05/microempreendedor-individual-podera-pagar-tributos-com-debito-automatico
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http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/534838-CAMARA-TERA-COMISSAO-ESPECIAL-PARA-ANALISAR-MUDANCAS-EM-TRIBUTOS-DE-MICROEMPRESAS.html
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/05/projeto-obriga-empresas-a-oferecer-planos-de-saude-individuais
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/recuperacao-judicial-no-brasil-um-panorama-com-o-especialista-julio-cesar-siqueira/
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http://portalcontabilsc.com.br/noticias/industrializacao-por-conta-de-terceiro/
http://www.dci.com.br/economia/para-especialistas,-investimentos-em-infraestrutura-param-id626008.html


 EMPRESAS NA BOVESPA PERDEM R$219 BI EM VALOR DE MERCADO, APÓS 

DENÚNCIAS CONTRA TEMER 

 EFEITO CRISE FAZ IDADE MÉDIA DE FROTA DE CARROS SER A MAIS ALTA EM 10 ANOS 

 CEO DA VOLKSWAGEN NEGA ACUSAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DA BOLSA 

 BMW INICIA PRODUÇÃO DA G 310 R EM MANAUS 

 FROTA DE MOTOS ENCOLHE PELA PRIMEIRA VEZ 

 CUMMINS AMPLIA NEGÓCIOS COM TURBOS HOLSET 

 LIGA AUTOTECH VAI ACELERAR STARTUPS LIGADAS À MOBILIDADE 

 FORD CRIA EQUIPE PARA AGILIZAR MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES 

 PESADOS TÊM IDADE MÉDIA ACIMA DE 10 ANOS 

 FROTA CIRCULANTE PARA DE CRESCER NO PAÍS 

 OCIOSIDADE DA FROTA DE CAMINHÕES É MENOR DO QUE PARECE 

 MAN REDUZ CUSTOS DE PROJETOS COM IMPRESSÃO 3D 

 INDÚSTRIA CONCENTRA APORTES EM INOVAÇÃO DE RETORNO RÁPIDO 

 SETOR PRODUTIVO PODE 'SANGRAR' POR MAIS UM ANO COM NOVA CRISE POLÍTICA 

 BRIGA ACIONÁRIA E PROBLEMA EM CUBATÃO AINDA AMEAÇAM FUTURO DA 

USIMINAS 
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CÂMBIO 

EM 19/05/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,268 3,269 

Euro 3,656 3,658 
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Posicionamento sobre o cenário político 

19/05/2017 – Fonte: FIEP 
 

Diante das últimas denúncias divulgadas pela imprensa, envolvendo importantes 
autoridades da República, a Federação das Indústrias do Paraná pede sensatez e 

responsabilidade a todas as esferas da sociedade. 
 
Pela gravidade dos fatos, caso confirmadas as denúncias, sugerimos que o presidente 

da República, um homem que se diz legalista, renuncie a seu cargo. Esse gesto será 
importante para que o país não precise passar por um novo e desgastante processo 

de impeachment, que se mostrou danoso para toda a nação. É preciso ainda que sejam 
obedecidos todos os ritos constitucionais para a eventual definição de um novo 
presidente da República. 

 
Em mais este momento difícil vivido pelo país, a entidade se solidariza com a população 

brasileira. É fundamental que toda a sociedade, com união e serenidade, mostre que 
o país é muito maior do que interesses de grupos políticos ou partidários que vêm se 

servindo do país, ao invés de servir a seu povo. 
 
Esclarecimento 

A Fiep esclarece que o deputado federal Rodrigo Rocha Loures não mantém vínculo 
com a entidade. Durante a gestão anterior da Federação, ele participou de alguns 

Conselhos Temáticos, dos quais deixou de fazer parte desde o primeiro mandato da 
atual diretoria, iniciado em 2011.  
 

O parlamentar é filho do empresário Rodrigo Rocha Loures, que presidiu a Federação 
entre 2003 e 2011. Atualmente, o ex-presidente também não mantém qualquer 

vínculo com a Fiep. 
 

http://www.sindimetal.com.br/inscricao/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/posicionamento-sobre-o-cenario-politico/
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/


País precisa enfrentar a atual crise política com serenidade e espírito público, 

afirma CNI 

19/05/2017 – Fonte: CNI 

 
Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirma que mais do que 

nunca, devemos manter a confiança e o otimismo para construir, juntos, o 
país que sonhamos para nossos filhos. O Brasil já venceu outras crises sérias. 

Vamos superar mais esse momento desafiador. Temos de continuar 
avançando 

  
 
O Brasil, mais uma vez, encontra-se mergulhado num cenário de temores e incertezas. 

Neste momento preocupante da história brasileira, seria compreensível entregar-se ao 
desalento, mas não podemos desanimar nem sucumbir ao derrotismo. 
 

Parar de lutar por um Brasil melhor significaria aceitar passivamente o fracasso e 
desistir do nosso futuro. Não podemos deixar o país retroceder. Precisamos continuar 

trabalhando para reverter esse panorama negativo e buscar as soluções para superar 
essa gravíssima crise. 
 

A turbulência política não pode anular os avanços conquistados nos últimos meses 
nem frear o andamento das reformas estruturais. 

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e as Federações das Indústrias dos 
estados entendem que, somente com a continuidade das reformas, o Brasil sairá da 

recessão e voltará a crescer. 
 

As reformas trabalhista, previdenciária e tributária são essenciais para recolocar a 
nação no rumo certo e gerar postos de trabalho e renda para os 14 milhões de 

brasileiros que sofrem o flagelo do desemprego. 
 
A indústria confia que as instituições e a sociedade encontrarão as soluções para 

superar essas novas adversidades. O país precisa enfrentar a atual crise política com 
serenidade e espírito público. 

  
Mais do que nunca, devemos manter a confiança e o otimismo para construir, juntos, 
o país que sonhamos para nossos filhos. O Brasil já venceu outras crises sérias. Vamos 

superar mais esse momento desafiador. Temos de continuar avançando. 
 

A hora é de perseverar. 
 

Sinduscon-SP manifesta preocupação com crise e cobra continuidade das 
reformas 

19/05/2017 – Fonte: EM.com 

 
O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) 
publicou uma nota nesta quinta-feira, 18, manifestando profunda preocupação com a 

crise política e seus desdobramentos sobre a situação econômica do País, além de 
cobrar continuidade das reformas. 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/pais-precisa-enfrentar-a-atual-crise-politica-com-serenidade-e-espirito-publico-afirma-cni/
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"No momento em que a economia sinalizava o início de uma recuperação e o nível de 
desemprego parecia haver estancado, a crise política recrudesceu", afirmou o 
presidente do sindicato, José Romeu Ferraz Neto. 

 
O Sinduscon-SP cobra que as lideranças políticas não permitam que o país perca 

conquistas como a redução da inflação e o reequilíbrio das contas públicas. Além disso, 
pedem a aprovação das reformas previstas. 

 
"Será necessário perseverar com determinação e serenidade nesta trajetória, com a 
aprovação das reformas previdenciária e trabalhista, em mais uma etapa essencial à 

saída da recessão econômica", ressalta Ferraz Neto. 
 

"Sabemos que esta tarefa enfrentará enorme dificuldade diante da crise política, mas 
temos confiança em que as instituições e as lideranças políticas responsáveis saberão 
encontrar o caminho para lidar institucionalmente com a situação sem prejuízo das 

reformas". 
 

O Sinduscon-SP lembra que a indústria da construção civil brasileira já cortou mais de 
1 milhão de trabalhadores desde o início da crise, sendo o único setor econômico que 
continuou registrando demissões no mês passado. 

 
"Será injusto e revoltante que a crise política retraia ainda mais a volta dos 

investimentos necessários à geração massiva de empregos proporcionada por este e 
outros segmentos da atividade econômica", complementa. 
 

Para Deutsche, equipe econômica pode ser preservada, mas não reformas 

19/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Um novo governo provavelmente manteria a equipe econômica intocada, incluindo 
todo o ministério da Fazenda e o Banco Central, avalia o Deutsche Bank em relatório 

sobre o Brasil.  
 

Em meio ao envolvimento do presidente Michel Temer em delação feita pela empresa 
JBS, a equipe do banco alemão assume como hipótese que o Congresso Nacional deve 
eleger um novo presidente e que exista algum tipo de acordo político para dirigir o 

país até a próxima eleição em 2018.  
 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é o primeiro na linha sucessória 
da República. Em caso de saída de Temer, o deputado assumiria o governo para 
convocar eleições indiretas em 30 dias.  

 
O Deutsche diz, porém, ser "difícil imaginar" que as reformas avançariam neste tipo 

de ambiente. O Congresso já está bastante relutante em aprovar a reforma da 
Previdência, e a liderança política de Temer e seus aliados mais próximos são 

preponderantes para fazer isso acontecer".  
 
Com a enorme incerteza política pela frente, o Deutsche espera alta do risco-país, 

desvalorização cambial e elevação dos juros futuros. Para a equipe, a baixa inflação e 
a recuperação econômica lenta ainda permitem que o Banco Central mantenha a 

trajetória de queda dos juros, mas a depreciação cambial pode se tornar um grande 
problema a afetar os preços. "Parece que o corte de 1,25 ponto percentual se tornou 
muito menos provável", diz a equipe.  

 
Sobre as eleições de 2018, o Deutsche afirma que, como a reputação do sistema 

político está severamente danificada, as chances de um "outsider" ser eleito 
aumentam. Em teoria, dizem os economistas, o novo cenário poderia alavancar a 
candidatura do prefeito de São Paulo, João Doria, ainda que o PSDB tenha recebido 

um "grande golpe" pelas alegações contra o senador Aécio Neves. O banco ressalta, 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885154-para-deutsche-equipe-economica-pode-ser-preservada-mas-nao-reformas.shtml
http://aovivo.folha.uol.com.br/2017/05/18/5182-3-aovivo.shtml?tags=#post357479
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no entanto, a distância de Doria em relação aos líderes do partido, observada, por 
exemplo, na ausência do prefeito de São Paulo no programa do PSDB.  
 

Para o Deutsche, o ex-presidente Lula também deve ser favorecido pelo cenário. Em 
uma situação em que um número grande de político é visto como corrupto, as 

acusações que pesam sobre o ex-presidente Lula perdem alguma relevância, 
beneficiando-o.  

 
O Deutsche avalia que o PT pode liderar um movimento para eleições diretas imediatas 
para presidente. No entanto, isso é visto como algo improvável, uma vez que esta 

opção não está prevista na Constituição e o PT não tem maioria no Congresso.  
 

Dono da JBS relata propina milionária, mensalinho e mais de 20 encontros 
com Temer 

19/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Em delação, Joesley Batista diz que relação de quase uma década teve 

mesada a ex-ministro e até pagamento para melhorar a imagem do 
presidente na internet 

 

 
 

O dono da JBS, Joesley Batista, delatou o pagamento de mais de R$ 6 milhões de 
propina a pedido de Michel Temer, o acerto do repasse de outros R$ 50 milhões e mais 
de 20 encontros com o presidente da República. Estes pontos constam do resumo da 

delação premiada do empresário, homologada e com sigilo retirado pelo relator da 
Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin. As informações são 

do site Antagonista. 
 
Joesley revela ter sido apresentado a Temer pelo ex-ministro da Agricultura, Wagner 

Rossi, que se definiu como afilhado político do atual presidente da República. O 
encontro aconteceu no escritório de Temer em São Paulo e, partir dali, os 

dois “trocaram telefones celulares e passaram a manter um relacionamento pautado 
por interesses comuns”. 
 

A partir dali, segundo o empresário, foram mais de 20 encontros nos escritórios do 
político em São Paulo e no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da 

República, em Brasília.  
 
Nestas conversas, Jesley diz acertado doações em nome duas empresas indicadas por 

Temer. A primeira recebeu um repasse R$ 2 milhões e outro de R$ 1 milhão; a 
segunda, um pagamento de R$ 240 mil dividido em três vezes. Todas as operações 

foram feitas em 2010 e estão registradas em notas fiscais anexadas à delação. 
 
Joesley diz ter feito, a pedido de Temer, pagamento de “mensalinhos” a Wagner Rossi 

e Milton Ortolan quando eles deixaram o ministério da Agricultura, em 2011. Rossi, 
titular da pasta, recebeu R$ 100 mil por mês. Ortolan, secretário-executivo, embolsou 

R$ 200 mil por mês, de acordo com o delator. O benefício durou um ano. 
 
Em 2012, Joesley relata ter pago R$ 3 milhões em caixa 2 para a campanha de Gabriel 

Chalita a prefeito de São Paulo. Tudo registrado em planilhas anexadas ao acordo. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/dono-da-jbs-relata-propina-milionaria-mensalinho-e-mais-de-20-encontros-com-temer-92hu5jzlysqehrnwdbckz6cni
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Já às vésperas de assumir a presidência, Michel Temer teria voltado a se socorrer no 
empresário. Joesley diz ter recebido do peemedebista o pagamento de R$ 300 mil para 
marketing político na internet, onde estava sendo duramente atacado. O pagamento 

teria sido feito em espécie a Elsinho Mouro, marqueteiro de Temer. 
 

A gravação da conversa com Michel Temer, em março deste ano, ocorreu já em um 
momento em que a relação entre o empresário e o presidente não era tão próxima. O 

encontro foi intermediado pelo deputado federal afastado Rodrigo Rocha Loures.  
 
Uma semana depois, Rocha Loures e Batista se reencontraram para discutir uma 

interferência do deputado no Cade, para aprovar a mudança da sede da JBS para os 
Estados Unidos. Também teria sido tratado ali o pagamento parcelado de R$ 50 

milhões a Temer. 
 
A primeira entrega, de R$ 500 mil, em abril deste ano, foi feita a Rocha Loures por 

outro executivo da JBS, Ricardo Saud. A operação toda foi registrada pela Polícia 
Federal, já dentro do acordo de delação premiada com a empresa. A entrega foi 

filmada e o dinheiro estava com rastreador. 
 

Governo vai para o enfrentamento e aposta na aprovação das reformas para 
superar crise política 

19/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
O governo decidiu partir para o enfrentamento para reagir à mais grave crise desde 
que o presidente Michel Temer assumiu há um ano, e tentar tocar as reformas, 

especialmente a da Previdência, em um esforço para demonstrar que ainda tem força, 
depois de o peemedebista anunciar que não tem qualquer intenção de renunciar ao 

mandato. 
 
"O presidente jamais cogitou qualquer saída que não fosse o enfrentamento da crise", 

disse uma fonte. "Vamos insistir nas reformas. Se algum partido achar que não deve 
votar, explicite seus motivos para a sociedade e arque com as consequências."  

 
A crise se instaurou depois da notícia de uma gravação na qual Temer teria dado aval 
ao empresário Joesley Batista, um dos controladores da JBS, para a compra do silêncio 

do ex-deputado Eduardo Cunha. Mas a divulgação dos áudios no final da tarde 
melhorou o clima no Palácio do Planalto. 

 
"Não existe nada de pagamento. É só sobre a relação entre eles", argumentou uma 
fonte do Planalto. 

 
Aprovar as reformas, na avaliação de auxiliares de Temer, é o caminho que o governo 

ainda tem para recuperar alguma confiança do mercado. Pela manhã, irritado, Temer 
afirmou que o que estava acontecendo parecia uma "conspiração", e que o governo 

vinha passando por um bom momento e que não iria deixar isso atrapalhar.  
 
DIFICULDADES À FRENTE 

A tarefa, no entanto, não deve ser fácil. O governo já não tinha votos para aprovar a 
Previdência, e pode perder mais alguns agora. Antes mesmo da acusação contra 

Temer, alguns parlamentares mostravam pouca vontade de se associar a uma reforma 
impopular com um governo mais impopular ainda. 
 

Nesta quinta, tanto os relatores da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraço 
(PSDB-MS), quando da Previdência na Câmara, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), 

afirmaram, em notas, que não seria possível manter o calendário previsto das votações 
na atual situação. 
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Ao longo do dia, o Planalto tentou se movimentar para recompor a base, com a ameaça 
de vários partidos --inclusive o PSDB, considerado a principal base do governo-- 
ameaçando abandonar a aliança. Logo depois do pronunciamento, Temer chamou a 

seu gabinete os ministros tucanos Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, e Antonio 
Imbassahy, da Secretaria de Governo, para pedir fidelidade.  

 
Ao longo do dia, 14 ministros estiveram com o presidente. Entre eles, o da Defesa, 

Raul Jungmann, que em seguida divulgou uma nota afirmando que ficaria no governo, 
apesar de seu partido, o PPS, ter dito que estava deixando a base. Roberto Freira, da 
Cultura, seu colega de partido, entregou a carta de demissão no final da tarde.  

 
"Nós vamos até o final, a base, o PMDB. Quem quiser pular fora, que pule", disse a 

fonte. 
 
Questionado sobre as possíveis dificuldades de aprovar uma reforma complicada como 

a Previdência em um momento em que o governo está fragilizado, respondeu: "Já 
fizemos muita coisa. A Previdência era a cereja do bolo, mas se não der, paciência. 

Fica para o próximo presidente". 
 
"NÃO RENUNCIAREI" 

Pela manhã, depois de cancelar toda sua agenda após seu primeiro compromisso --
que estava lotada de parlamentares das 8h às 19h-- reuniu-se seus aliados mais fiéis, 

entre eles o líder do governo no Senado, Romero Jucá, o ministro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, além da 
equipe de comunicação do governo.  

 
Apesar de ter sido aconselhado por algumas pessoas próximas a renunciar ao 

mandato, fontes governistas afirmaram à Reuters que essa nunca foi a intenção de 
Temer. "Renúncia não foi analisada nem ontem, nem hoje", garantiu outra fonte.  
 

No final da manhã, Temer pediu ao STF os áudios de Joesley Batista. Temer queria ter 
certeza do que havia na gravação antes de falar à imprensa, mesmo garantindo que 

tinha certeza de que não havia nada comprometedor.  
 
A demora, no entanto, fez com que o presidente desistisse de esperar --os áudios só 

foram liberados depois das 18h. "Nosso deadline era 16h. Não apareceu até ali, tinha 
que falar. O governo não podia fechar mais um dia sem falar", disse uma das fontes.  

A interlocutores, o presidente afirmou que estava "angustiado" e "precisava falar". 
 
No rápido pronunciamento pouco depois das 16h, Temer falou enfaticamente. 

 
"Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei do que fiz e sei da correção dos meus 

atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo 
brasileiro." 

 

Oposição protocola novo pedido de impeachment de Temer; já existem oito 

19/05/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
Partidos argumentam que gravação mostra tentativa de obstrução da Justiça; líder diz 

que ministros do PSDB saem do governo se denúncias forem comprovadas 
 
Partidos de oposição protocolaram na Câmara, no início da noite desta quinta-feira 

(18), mais um pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer. O 
documento foi assinado por PT, PDT, PCdoB, Rede, Psol e PSB. Até às 18h desta quinta, 

oito pedidos de impeachment foram formalizados na Secretaria-Geral da Mesa desde 
a divulgação das denúncias contra Temer. 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/534828-OPOSICAO-PROTOCOLA-NOVO-PEDIDO-DE-IMPEACHMENT-DE-TEMER-JA-EXISTEM-OITO.html


Na noite de quarta-feira (17), dois pedidos foram apresentados – um pelo deputado 
Alessandro Molon (Rede-RJ) e outro pelo deputado JHC (PSB-AL).  
 

Nesta quinta-feira, outros seis pedidos de impeachment foram protocolados na 
Secretaria-Geral da Mesa da Câmara: um segundo feito pelo deputado Alessandro 

Molon, outro pelo deputado João Gualberto (PSDB-BA) e mais sete parlamentares do 
PSDB; outro do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); um do deputado Diego Garcia 

(PHS-PR); e outro apresentado por um deputado estadual. Caberá ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, analisar a admissibilidade dos pedidos. 
 

Segundo o líder do Psol, Glauber Braga (RJ), o argumento principal do novo pedido da 
oposição será a tentativa do presidente da República de obstrução à Justiça. Os 

partidos também defendem eleições diretas para a substituição de Temer. 
 
“Para que isso aconteça, é fundamental a aprovação Proposta de Emenda à 

Constituição 227/16”, acrescentou Braga. A PEC, que será analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania na próxima terça-feira (23), permite eleições 

diretas para a Presidência da República em caso de vacância do titular, exceto nos seis 
últimos meses de mandato. 
 

Gravação 
Segundo o jornal O Globo, Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, entregou ao 

Ministério Público Federal gravação em que “o presidente Michel Temer, em março, dá 
aval para o empresário comprar, com mesadas, o silêncio do ex-deputado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) e do operador Lúcio Funaro, ambos presos na Operação Lava Jato”. 

 
O deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) disse que, ao tentar obstruir a Justiça, 

apoiando o silêncio de testemunha, Temer procedeu de modo incompatível com o 
decoro do cargo. Na visão do deputado, há claramente crime de responsabilidade, ao 
contrário do ocorreu no impeachment de Dilma Rousseff, quando havia dúvidas se a 

chamada “pedalada fiscal” era motivo para afastamento da ex-presidente. 
 

Os partidos de oposição anunciaram ainda que vão entrar com representação na 
Procuradoria-Geral da República para verificar a ocorrência de crime comum por parte 
de Temer. 

 
Saída do governo 

Já o líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP), afirmou que, caso as 
denúncias contra Temer sejam comprovadas, os ministros do partido sairão do 
governo. Tripoli defendeu, porém, a continuidade da agenda de reformas e, em 

eventual afastamento de Temer da Presidência, pediu “o respeito à Constituição”. 
 

Tripoli acrescentou que o presidente do PSDB, Aécio Neves, vai anunciar até o fim do 
dia o seu afastamento da direção do partido. A bancada do PSDB na Câmara indicará 

o deputado Carlos Sampaio (SP) para concorrer à eleição interna para a presidência 
da legenda. 
 

Na manhã desta quarta-feira (18), o Supremo Tribunal Federal determinou o 
afastamento de Aécio do mandato de senador. Segundo o jornal O Globo, Joesley 

Batista disse ter uma gravação de 30 minutos em que Aécio pede R$ 2 milhões, sob a 
justificativa de que precisava pagar sua defesa na Lava Jato. Em nota, o senador 
afirmou estar “absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos”. 

 
Apoio à renúncia 

O líder do PPS, Arnaldo Jordy (PA), defendeu a renúncia de Michel Temer e informou 
que a Executiva do partido vai definir a permanência ou não no governo. Segundo o 
deputado, as denúncias, se confirmadas, “são de extrema gravidade”. Ele disse ainda 

que, neste momento de crise institucional, é preciso respeitar a Constituição. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/521354-PEC-PREVE-ELEICOES-DIRETAS-PARA-PRESIDENCIA-DA-REPUBLICA-ATE-SEIS-MESES-DO-FIM-DO-MANDATO.html


87% dos brasileiros defendem que Temer renuncie à Presidência 

19/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Apesar dos números apontados pelo Paraná Pesquisas, o peemedebista disse 
na tarde desta quinta que não abrirá mão do cargo 

 

 
 

Diante da denúncia de que Michel Temer (PMDB) deu aval para a compra do silêncio 
do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 87% dos brasileiros defendem que o 

presidente renuncie ao cargo. O dado é de um levantamento feito nesta quinta-feira 
(18) pelo Instituto Paraná Pesquisas. 
 

O inferno de Temer teve início por volta das 19 horas desta quarta-feira (17) quando 
o jornal O Globo divulgou parte do conteúdo da delação de um dos donos do grupo 

JBS, Joesley Batista. O trecho mais comprometedor diz respeito a uma conversa 
gravada em março, em que o empresário diz ao peemedebista que estava dando a 
Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB da Câmara, uma mesada para que ambos 

permanecessem calados na prisão. “Tem que manter isso, viu?”, teria sido a resposta 
do presidente. 

 
Confrontados com esse cenário, 86,9% se disseram a favor de que Temer deveria 

renunciar à Presidência da República. Apenas 8,7% afirmaram que não deve haver 
renúncia, enquanto 4,4% não souberam ou não opinaram. 
 

No entanto, em pronunciamento na tarde desta quinta, o peemedebista afirmou que 
não abrirá mão do cargo. “Não renunciarei, repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei 

da correção de meus atos”, disse ele do Palácio do Planalto. 
 

Em outra pergunta da pesquisa, 88,2% dos entrevistados se posicionaram a favor do 
afastamento de Temer − 7,6% são contra e 4,2% não souberam ou não opinaram. 
 

Metodologia: foram ouvidas 2,8 mil pessoas de todo o país por meio de um 
questionário aplicado pela internet nesta quinta-feira, dia 18 de maio. O grau de 

confiança da pesquisa é de 95%, enquanto a margem de erro é de 2 pontos 
porcentuais para mais ou para menos. 
 

Joaquim Barbosa diz que brasileiros precisam exigir renúncia de Temer 

19/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa disse nesta sexta-
feira, 19, que os brasileiros devem se mobilizar para pedir a renúncia imediata do 

presidente Michel Temer. 
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“Não há outra saída: os brasileiros devem se mobilizar, ir para as ruas e reivindicar 
com força: a renúncia imediata de Michel Temer”, escreveu Barbosa em seu Twitter. 
 

“Isoladamente, a notícia extraída de um inquérito criminal e veiculada há poucas 
semanas, de que o sr. Michel Temer usou o Palácio do Jaburu para pedir propina a um 

empresário seria um motivo forte o bastante para se desencadear um clamor pela sua 
renúncia”, continuou. 

 
O ex-ministro do Supremo chama de “estarrecedoras” as delações do empresário 
Joesley Batista, da JBS, envolvendo o presidente. “São fatos gravíssimos”, avaliou 

Barbosa. 
 

Centrais sindicais pedem eleições diretas e criticam reformas 

19/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Centrais sindicais divulgaram nota conjunta pedindo apuração rigorosa e e eleições 
diretas para garantir uma solução democrática para o impasse criado pelas delações 

envolvendo o presidente Michel Temer.  
 
O presidente foi gravado por Joesley Batista, um dos sócios do frigorífico JBS, em ação 

conjunta da PF com a Procuradoria. As conversas sugerem seu aval a compra do 
silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB).  

 
O texto das centrais defende a realização, no mais curto espaço de tempo exigido pela 
Constituição, eleições gerais e democráticas.  

 
A nota é assinada por seis centrais: CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), CTB 

(Central dos Trabalhadores Brasileiros), Força Sindical e UGT (União Geral dos 
Trabalhadores) e NCST (Nova Central Sindical dos Trabalhadores).  
 

Nela, as organizações exigem o estrito cumprimento do rito constitucional e a 
revalorização do estado de direito como a via para a devida apuração destas e das 

demais denúncias e acusações.  
 
As centrais também aproveitaram para criticar as reformas trabalhista e previdenciária 

do governo, em discussão na Câmara e no senado. Elas exigem sua retirada imediata 
da pauta para que o debate aconteça de forma ampla, envolvendo representações de 

trabalhadores e sociedade.  
 
Segundo a nota, o esgarçamento das instituições republicanas indica a falta de 

legitimidade política e social do governo para, querer jogar sobre as costas dos 
trabalhadores e da parcela mais humilde da sociedade o custo do ajuste econômico 

representado pelas propostas.  
 

REFORMA POLÍTICA  
Em outro texto, divulgado pela UGT, trabalhadores reiteraram a exigência de eleições 
diretas e também cobraram a realização de uma reforma política.  

 
"Só uma nova ordem política é capaz de resgatar a confiança do povo brasileiro diante 

do mar de lama que tomou conta da classe política brasileira", afirma a central sindical.  
 
Segundo a UGT, o atual modelo político favorece a realização de ações ilícitas, desvio 

de recursos públicos e favorecimento de uma pequena elite política e empresarial.  
 

Esses atos estão sendo desvendadas por meio da Operação Lava Jato, diz a central.  
 
Mais cedo, Vagner Freitas, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), havia 

se posicionado contra eleições indiretas no caso da saída do presidente.  
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"O Brasil precisa decidir se quer continuar ou sair da crise", afirmou.  
 
De acordo com ele, caso o Congresso não acate a emenda pelas "Diretas, já", haverá 

um "movimento imediato pelo 'Fora, Rodrigo'", referindo-se ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).  

 
"Os políticos precisam deixar o povo brasileiro definir seu futuro. A eleição indireta nos 

deixará nas mãos do mesmo grupo político."  
 
As centrais informam que, no dia 24 de maio, estarão em Brasília, com a Marcha 

Nacional dos Trabalhadores, contra as reformas em discussão e exigindo solução 
democrática para o impasse político.  

 

Artigo: Diretas Já, as impossíveis 

19/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A discussão agora é sobre eleições indiretas ou diretas. Se Michel Temer permanece 

no cargo até este momento, em breve sairá, porque não há pacto possível que garanta 
legitimidade para ele governar. 
 

Há um movimento crescente por Diretas Já, mas será que esta é o melhor caminho? 
O voto popular é, de fato, a solução para se decidir sobre os rumos da nação. Mas, 

neste caso, tenho dúvidas sobre a viabilidade e necessidade das urnas para um 
mandato tampão. 
 

Aliás, já há muitas vozes defendendo não um mandato tampão, mas a antecipação da 
eleição de 2018. Isso implicaria em escolher novos nomes para a Câmara dos 

Deputados e para o Senado. É tentador pensar na renovação do Congresso, mas 
dificilmente os atuais parlamentares aceitariam interromper o mandato com um ano e 
meio de antecedência.  

 
Mesmo que aceitassem abdicar dos mandatos que conseguiram legalmente (alguns, 

criminalmente), uma eleição geral poderia instalar o caos de vez no Brasil.  
 
Bom, digamos que sejam feitas eleições diretas para presidente. Valendo já? Com 

quais candidatos? Lula é um deles, não é? Não há agora qualquer condenação que o 
prive de seu direito de concorrer. Nem Aécio Neves.  

 
Além disso, a eleição concomitante no Executivo e no Legislativo tem suas vantagens. 
Os parlamentares lançam suas bandeiras e convicções já durante a campanha. 

Vencendo, posicionam-se como aliados ou como opositores. Tradicionalmente, a 
maioria dos parlamentares joga no mesmo campo que o do presidente eleito. Isso 

favorece a governabilidade.  
 

Próximos passos 
O entendimento predominante é de que, se o cargo de presidente ficar vago a partir 
da segunda metade do mandato (janeiro de 2017, no caso atual), ocorram eleições 

indiretas via Congresso. Um acordo na Câmara dos Deputados quer acelerar a 
tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição que permite eleições diretas. 

A primeira votação, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é na semana que 
vem. Até sua conclusão faltam anos-luz.  
 

Independentemente disso, há um entendimento consolidado sobre o princípio da 
“anualidade”. Mudanças na disputa eleitoral devem ocorrer um ano antes do pleito. 

Isso está previsto na Constituição Federal. 
 
Há muitas dúvidas jurídicas e institucionais para termos um Diretas Já. Já estamos em 

dificuldade para lidar com as regras para um pleito em 2018. Estamos no meio de 
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discussões sobre reformas no sistema político e eleitoral. A despeito de propostas 
esdrúxulas que surgiram nas comissões do Congresso, é preciso mudarmos as regras 
para um jogo mais limpo.  

 
A cláusula de barreira valeria em uma eleição direta atual? As legendas de aluguel 

terão uma sobrevida ou não? Qual será o modelo de financiamento? E manteremos o 
caríssimo horário político eleitoral no rádio e na televisão? Os candidatos terão 

financiamento público (nosso dinheirinho) ou financiamento privado (olá Odebrecht, 
JBS)? 
 

A esta altura, com esta temperatura e pressão no Brasil, o melhor caminho parece ser 
uma eleição indireta. Sim, mesmo com o Congresso que temos. A pressão dos eleitores 

por mudanças na Reforma da Previdência mostra que o posicionamento organizado 
realmente pode mudar os rumos das votações. Não imagino que o Congresso teria 
coragem de eleger algum nome que não encontrasse respaldo na sociedade. Não em 

um momento em que os políticos reclamam de perseguição no Whatsapp e no 
Facebook.  

 
Do mesmo modo, um presidente eleito interinamente estaria sob o fogo cerrado da 
opinião pública, e não poderia desviar da função essencial de governar de forma 

republicana e democrática. Daí, em 2018, com a casa minimamente arrumada, 
poderemos ter uma nova partida, com escalação definida e regras claras, para um 

mandato até 2022.  
 
Saia, Temer 

Se Temer não renunciar e insistir em ficar no cargo, ele entregará alguma reforma? O 
discurso dos parlamentares indica que não. O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 

relator da reforma trabalhista anunciou que o calendário de discussões está suspenso. 
Mesmo aliados do peemedebista defendem a renúncia e não veem clima para 
aprovação de projetos. 

 
Sem reformas, qual será o propósito de Temer no cargo? O que ele vai entregar à 

sociedade? 
 
(Rosana Felix – colunista do Jornal Gazeta do Povo). 

 

Senadores da oposição veem crise como oportunidade para sepultar 
reformas 

19/05/2017 – Fonte: EM.com 
 

Com a crise política que se abateu sobre o governo do presidente Michel Temer, 
senadores da oposição consideram que as propostas de reforma trabalhista e da 

Previdência estão "superadas" e não terão mais continuidade na Casa. 
 

"Essas matérias acabaram, até os parlamentares do PSDB já têm consciência que elas 
se encerraram. Ou seja, o objetivo do golpe foi por água abaixo", declarou a senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). 

 
Mais cedo, o relator da reforma trabalhista, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), disse que a 

tramitação da proposta é considerada "secundária" no Senado e que a tramitação está 
suspensa por tempo indeterminado. Até ontem, o parlamentar previa que o texto seria 
aprovado em plenário até meados de junho. 

 
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência, o senador 

Paulo Paim (PT-RS) disse que já fez um apelo ao relator da reforma da Previdência na 
Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), para que ele que tenha "o mesmo gesto" de 
Ferraço. 
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O senador José Pimentel (PT-CE) avaliou que apenas a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de afastar Aécio Neves (PSDB-MG) das funções no Senado já seria 
suficiente para "paralisar o trabalho do Congresso Nacional". 

 
Mesmo parlamentares governistas, como José Medeiros (PSD-MT), afirmam que "não 

há clima para reformas" enquanto não vierem à tona todos os fatos relacionados à 
crise do governo. 

 
"Essa variável, que a gente sabia que existia, realmente deixa o cenário muito 
complicado. Agora, é a gente manter a confiança e esperar que o Brasil possa sair logo 

dessa", disse Medeiros. 
 

Ferraço anuncia que calendário da reforma trabalhista está suspenso no 
Senado 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O relator da reforma trabalhista em duas comissões do Senado, Ricardo Ferraço 

(PSDB-ES), não irá mais entregar parecer do projeto conforme calendário previsto. O 
senador argumenta que a crise institucional é tão grave, que a reforma se tornou 
“secundária”.  

 
“Na condição de relator do projeto, anuncio que o calendário de discussões anunciado 

está suspenso. Não há como desconhecer um tema complexo como o trazido pela crise 
institucional. Todo o resto agora é secundário”, afirmou.  
 

O senador divulgou nota, por meio de assessoria, em que defende que é necessário 
priorizar uma solução para a crise, para só depois debater temas como a reforma 

trabalhista.  
 
Além das denúncias de compra de silêncio por parte do presidente Michel Temer, o 

PSDB também enfrenta a divulgação de pedido de propina do presidente do partido, 
senador Aécio Neves (PSDB-MG).  

 
A bancada se reuniu nesta quinta-feira, 18, para tomar decisões sobre o 
posicionamento junto ao governo e a possibilidade de afastamento de Aécio da 

presidência do PSDB.  
 

Ainda na quarta, Ferraço havia informado que entregaria o relatório na próxima terça-
feira, 23, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e que a votação aconteceria até 
30 de maio. No dia seguinte, ele apresentaria o relatório na Comissão de Assuntos 

Sociais (CAS), com previsão de votação em 7 de junho. A votação em plenário 
aconteceria entre 12 e 15 de junho.  

 
A partir de agora, todo esse calendário está suspenso e as novas datas ainda não 

foram previstas 
 

Meirelles diz que fica mesmo se Temer sair e reafirma seguir com reformas 

19/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) disse a investidores e aliados, nesta quinta 
(18), que acredita na permanência do presidente Michel Temer no poder. Mas sinalizou 
que tem disposição para continuar no comando da equipe econômica caso o presidente 

deixe o cargo.  
 

A possibilidade de ele continuar na Fazenda sem Temer foi cogitada nos bastidores 
diante dos rumores de que o presidente renunciaria nesta quinta-feira.  
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Nesse caso, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, seria o 
primeiro na linha sucessória. E Meirelles teria boas chances de ficar no cargo.  
 

O ministro da Fazenda é visto por empresários e investidores como a principal âncora 
do governo e fiador de uma política econômica alinhada com o mercado. Ele prosseguiu 

nesta quinta-feira como o principal interlocutor de Brasília com o setor financeiro.  
 

Em meio à turbulência política que levou os mercados a um dia de forte estresse, o 
ministro conversou com representantes de bancos e investidores para reforçar a 
disposição do governo em implementar as reformas.  

 
No front interno, ele também reuniu sua equipe de secretários, no Ministério da 

Fazenda, para passar a mensagem de que o trabalho deve seguir em frente.  
 
DELAÇÃO  

Meirelles presidiu o Banco Central no governo Lula e, depois de deixar o posto, passou 
a trabalhar para o grupo J&F, do frigorífico JBS, comandado pelo empresário Joesley 

Batista. Saiu para assumir a Fazenda.  
 
Sobre a possibilidade de aparecer nas delações, Meirelles afirmou a pessoas próximas 

estar "absolutamente tranquilo".  
 

'Não há espaço para avançarmos com reforma da Previdência', diz relator 

19/05/2017 – Fonte: EM.com 
 

O PPS, sigla da qual Oliveira Maia faz parte, é um dos partidos que ameaçam 
desembarcar do governo Temer diante da acusação de que o peemedebista 

teria dado o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha 
 
 

Após a suspensão do calendário da reforma trabalhista, o relator da reforma da 
Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), defendeu publicamente que o 

andamento da proposta de mudança nas regras de aposentadoria também seja 
paralisado. "Certamente, não há espaço para avançarmos com a Reforma da 
Previdência no Congresso Nacional nessas circunstâncias", disse Oliveira Maia em nota 

divulgada há pouco. 
 

O relator destaca que a reforma, para a qual ele trabalhou "com tanta determinação", 
contribuiu para um cenário de "esperança" no País, um sentimento desfeito de ontem 
para cá. "A partir das denúncias que surgiram contra o presidente da República, 

passamos a viver um cenário crítico, de incertezas e forte ameaça da perda das 
conquistas alcançadas com tanto esforço", afirmou Oliveira Maia. 

 
O deputado defendeu que a hora agora é de arrumar a casa, "esclarecer fatos 

obscuros" e responder com a verdade às dúvidas levantadas. Oliveira Maia também 
reforçou a necessidade de punir "quem quer que seja", mostrando que a lei vale para 
todos. "Só assim é que haveremos de retomar a Reforma da Previdência Social e 

tantas outras medidas que o Brasil tanto necessita", acrescentou. 
 

O PPS, sigla da qual Oliveira Maia faz parte, é um dos partidos que ameaçam 
desembarcar do governo do presidente Michel Temer diante da acusação de que o 
peemedebista teria dado o aval para que o empresário Joesley Batista, um dos donos 

da JBS, comprasse o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha nas investigações da 
Operação Lava-Jato. O ministro da Cultura, Roberto Freire, que é do PPS, pretende 

deixar o cargo. 
 
O governo, por sua vez, tenta aparentar normalidade. Hoje mais cedo, o vice-líder do 
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governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), disse que o governo já 
conta com quase os 308 votos necessários para aprovar a proposta na Casa.  
 

"Crise econômica exige modernização da legislação trabalhista", diz 

presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

19/05/2017 – Fonte: Relações do Trabalho 
 

Ives Gandra da Silva Martins Filho ministrou aula magna na abertura do seminário “A 
legislação trabalhista na visão empresarial: custos e benefícios”, realizado nesta 
quarta-feira (17), na FecomercioSP  

 

 
Presidente do TST, Ives Gandra da Silva Martins Filho disse que número de ações 

trabalhistas no Pais mostra que a legislação atual não é adequada 
(Christian Parente/Tutu)  
 

“A crise econômica - evidenciada por desemprego, fechamento de companhias, dívida 
pública e colapso do sistema previdenciário - exige modernização da legislação 

trabalhista, mais segurança jurídica e equilíbrio nas relações de trabalho”. A análise é 
do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, durante aula magna no seminário “A legislação trabalhista na visão empresarial: 

custos e benefícios”, realizado nesta quarta-feira (17), na Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 

 
 “O Brasil tem três milhões de ações trabalhistas por ano. Só por esse dado 
percebemos que há algo muito errado nas relações trabalhistas brasileiras”, afirmou o 

presidente do TST. 
 

Gandra Filho também apontou duas causas que levaram à necessidade de uma 
reforma trabalhista no Brasil: as crises política e econômica e os excessos 
protecionistas da Justiça do Trabalho decorrentes de uma legislação trabalhista 

defasada. 
 

Sobre as críticas e resistências à atual proposta de reforma trabalhista, salientou que 
é preciso combater o que chama de medo do desconhecido. “O maior inimigo dessa 
reforma é a ignorância. É preciso conhecer bem a proposta que vem para dar uma 

proteção real – e não de papel – aos trabalhadores e segurança jurídica às empresas”, 
analisou. 

 
Na abertura do evento, Ney Prado, presidente da Academia Internacional de Direito e 
Economia (AIDE), foi categórico: “Repensar o atual modelo trabalhista se impõe como 

uma necessidade impostergável de nossos dias. O tema vem ocupando 
permanentemente a atenção da mídia, dos operadores do Direito, dos sindicalistas, 

dos empresários, dos Poderes da República e até de organismos internacionais. Apesar 
dos desafios culturais e da resistência de alguns setores públicos e privados, estão 

dadas as condições - subjetivas e objetivas, internas e externas - para a sua 
modernização”. 
 

O presidente do Conselho Superior de Direito da FecomercioSP e presidente de honra 
da Academia Internacional de Direito e Economia (AIDE), Ives Gandra Martins, 

presidiu a mesa de debates no primeiro painel do evento e avaliou que em nenhum 
país do mundo, os empresários têm tantas obrigações acessórias como as criadas por 
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burocratas no Brasil. “Existe a necessidade urgente de ‘reformas essenciais’, como a 
trabalhista, tributária, política, da Previdência e do Judiciário”. 
 

Em sua palestra, o acadêmico e economista José Pastore, presidente do Conselho de 
Relações do Trabalho da FecomercioSP, elencou os princípios orientadores da reforma 

trabalhista.  
 

“O texto abre espaço para negociações entre as partes [empregadores e 
trabalhadores] mantendo as proteções da Consolidação das Leis do Trabalho [CLT]. 
Outro ponto importante é que a reforma criou formas de contratação para incluir os 

excluídos, como no caso do trabalho intermitente. Um aspecto relevante é que a 
proposta garante que a empresa que reduzir jornada e salário terá de garantir o 

emprego”, explicou. 
 
Pastore também apontou os impactos da reforma trabalhista. “No curto prazo, as 

empresas terão redução do Custo Brasil na veia. No médio prazo, acredito que o 
mercado de trabalho usará as novas formas de contratação. E, no longo prazo, haverá 

aumento da formalização do trabalho e redução do medo de empregar”. 
 
O relator constituinte Bernardo Cabral reafirmou que a reforma trabalhista preserva 

os direitos previstos na CLT. “Os críticos da reforma trabalhista dizem que a proposta 
atual protege os empresários, mas se esquecem de que, se não houver empregador, 

não haverá trabalho”. 
 
Para Sólon Cunha, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), o grande desafio é 

conscientizar e esclarecer a população que a legislação trabalhista atual não deu certo. 
“É preciso mudar esse cenário de ativismo judicial na questão trabalhista. Criou-se 

uma zona cinzenta na interpretação trabalhista e, por mais que se estude, não é 
possível dar ao empresário uma zona de conforto”, ponderou. 
 

Também presente ao seminário, Ruy Martins Altenfelder, presidente da Academia 
Paulista de Letras Jurídicas (APLJ), destacou que a Constituição de 1988 tem capítulos 

muito bons, mas um dos piores é o dos direitos trabalhistas. “É uma verdadeira colcha 
de retalhos”. Ele também ressaltou que o passivo trabalhista é um dos grandes 
fantasmas que atormentam os investidores brasileiros e estrangeiros. 

 
Para Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), a modernização da legislação trabalhista 
requer uma combinação entre as proteções do trabalhador e a sustentabilidade 
empresarial, a competitividade e o trabalho produtivo. “Metade da força de trabalho 

do Brasil está fora da CLT. Isso mostra o quanto é difícil contratar por esse regime”. 
 

A diretora executiva jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Luciana Nunes Freire, disse que a reforma trabalhista está baseada totalmente 

em negociação.  
 
“O texto preserva os direitos dos trabalhadores e traz mudanças em prol de empresas 

e trabalhadores, como demissão de comum acordo, regularização do trabalho 
intermitente, possibilidade de parcelamento das férias em até três períodos, 

negociação de banco de horas do trabalhador diretamente com a empresa e multa 
pesada para empresas que não registram empregados." 
 

No encerramento dos painéis da manhã do evento, Adauto Duarte, diretor do grupo 
Fiat, destacou a importância da reforma trabalhista para toda a sociedade. “O ser 

humano evolui por meio da competição e inovação. O Brasil não pode ficar de fora. É 
preciso organizar melhor as regras de trabalho para que o País seja competitivo e para 
que a população possa usufruir desses benefícios”. 

 



‘Reforma exige mais dos mais ricos’, diz Bruno Ottoni 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Especialista em mercado de trabalho, o economista Bruno Ottoni, pesquisador do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), avalia que, 

no geral, a proposta de reforma da Previdência, mesmo após as mudanças na 
comissão especial da Câmara dos Deputados, afeta mais os mais ricos.  

 
O pesquisador questiona, porém, se a Previdência deveria ser usada para corrigir 
desigualdades do mercado de trabalho. Para Ottoni, a reforma está na direção correta, 

mesmo que não resolva de forma definitiva o desequilíbrio nas contas públicas.  
 

A reforma da Previdência poderia ser mais focada na redução das 
desigualdades sociais?  
De fato, isso é uma crítica mais estruturada à reforma, levantada pelo Marcelo 

Medeiros (professor da Universidade de Brasília). Concordo com alguns pontos, mas 
queria separar alguns elementos. Primeiro, é preciso separar a validade dessa crítica 

com relação à primeira proposta e à proposta atual.  
 
O fato de municípios e Estados terem saído da proposta é uma perda grande em 

termos de efeitos de redução de desigualdade, porque temos as aposentadorias dos 
indivíduos ricos no setor público, ainda em idade jovem, e com salários integrais. Essa 

crítica é superpertinente, mas essa não era a intenção inicial do governo.  
 
A reforma amplia as desigualdades?  

No geral, a proposta do governo reduz ou mantém as desigualdades. A proposta exige 
mais dos mais ricos. Ela exige de todo mundo, porque estamos em um momento 

extremamente delicado do ponto de vista fiscal, porém, exige mais dos mais ricos. Em 
termos de tempo de trabalho extra para a aposentadoria, o aumento de período de 
trabalho vai ser muito maior para os ricos, que hoje se aposentam por tempo de 

contribuição.  
 

Que medida atinge os pobres?  
São dois pontos que prejudicam mais os pobres: o mínimo de 25 anos de contribuição, 
que existia na proposta original e permanece para os trabalhadores urbanos, e a idade 

mínima do BPC (Benefício de Prestação Continuada, pago a deficientes e a idosos com 
renda familiar per capita abaixo de um quarto do salário mínimo), que na proposta 

original era 70 e na nova caiu para 68. Hoje, é 65. Essas medidas foram incluídas na 
reforma da Previdência com o objetivo de incentivar as pessoas a contribuírem, 
ampliando as receitas, e também para dificultar a aposentadoria de pessoas que não 

conseguiram contribuir.  
 

Seria possível fazer diferente?  
Na prática, as pessoas que se aposentam por idade não vão conseguir atender o tempo 

mínimo de contribuição de 25 anos. Muitos dos pobres, que hoje são informais, vão 
migrar para o BPC. Essa pessoa se importa menos em perder um pouco da renda, se 
pudesse se aposentar mais cedo. São pessoas muito pobres. E o custo de vida delas 

é muito baixo.  
 

Por que não penalizar um pouco no valor do benefício, mas permitir que todo mundo 
se aposente aos 65 anos? Só que eu adotaria a regra antiga: 51%, mais um ponto 
porcentual por ano de contribuição. E deixaria a pessoa se aposentar com qualquer 

tempo de contribuição. Se a pessoa contribuiu zero ano, vai se aposentar com 51% 
do salário-benefício. Minha proposta era acabar com o piso do salário mínimo para 

esses benefícios. Passa a ser um benefício assistencial, um BPC transformado. Mas, 
politicamente, não é viável.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-exige-mais-dos-mais-ricos-diz-bruno-ottoni/


Mesmo com a formalização recente do mercado de trabalho, a regra dos 25 
anos de contribuição será tão difícil assim?  
As reformas trabalhistas tocadas pelo governo podem, sim, auxiliar no sentido do 

aumento da formalização, mas acho pouco provável que a gente chegue a níveis tão 
elevados de formalização a ponto de esses 25 anos não serem uma restrição para os 

mais pobres.  
 

Para garantir que 80% da população conseguisse atingir esses 25 anos, teríamos de 
garantir 80% de formalização por 25 anos. Mesmo que se avance, ainda teremos os 
períodos em que não tivemos 80% da população formalizada. A formalização teria de 

durar muitos anos para que isso deixasse de ser um problema.  
 

Faz sentido haver diferença na idade mínima entre homens e mulheres?  
Se fosse para corrigir as injustiças que acontecem com a mulher no mercado de 
trabalho via Previdência, o mais apropriado seria corrigir via tempo de contribuição.  

 
A Previdência deveria corrigir essas injustiças?  

Não. Há alguma evidência de que a mulher recebe menos, em média, porque há 
preconceito, mas existe evidência também de que grande parte da diferença se deve 
ao período que a mulher passa fora do mercado de trabalho em função da 

maternidade. Alguns países têm tentado corrigir essa falha, obrigando o homem a 
passar o mesmo tempo que a mulher na licença-maternidade.  

 
No geral, a proposta é boa?  
A reforma é extremamente positiva, vai na direção certa. Pelo menos, resolve parte 

do problema por alguns anos. Vai mitigar os efeitos fiscais negativos que a Previdência 
poderia ter sobre a situação do governo. Agora, fica o dever de casa. Provavelmente, 

teremos de voltar a tratar desse tema num futuro próximo. 
 

Setor produtivo pede investigação e andamento de reformas no Congresso 

19/05/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Em dia de turbulência política, as poucas associações empresariais que decidiram se 
posicionar clamaram pelo andamento de reformas no Congresso e pela investigação 
das recentes denúncias de corrupção. Em uma parte das notas divulgadas pelas 

entidades, não há referência direta ao presidente Michel Temer (PMDB) e nem ao 
senador afastado Aécio Neves (PSDB).  

 
Ambos foram gravados em conversas com Joesley Batista, e o conteúdo dos áudios 
faz parte do acordo de delação premiada dos donos da JBS. O presidente da Associação 

Comercial de São Paulo, Alencar Burti, pediu que "as denúncias sejam investigadas e 
que todos os culpados sejam punidos, dentro dos preceitos da Constituição.  

 
Quem não pode ser punido com a incerteza e com a paralisação das reformas é o 

País". A Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) disse 
que "independente do momento atual vivido no Brasil, o poder legislativo precisa dar 
continuidade à agenda de reformas". Entre as alterações defendidas estão as reformas 

previdenciária, trabalhista, tributária e a aprovação da medida provisória que reabre 
o Refis.  

 
José Carlos Martins, presidente da Cbic (Câmara Brasileira da Indústria de 
Construção), acredita que as reformas da Previdência e a trabalhista já estão 

avançadas o suficiente para não dependerem do que vai acontecer com o presidente 
Michel Temer, e precisam ser tocadas adiante.  

 
"Nós brasileiros devemos cobrar do Legislativo para que ele continue trabalhando e 
resolvendo as coisas do país. Se olharmos as reformas, neste instante, independe do 

Executivo." Martins compara o momento atual, em que Temer balança no cargo, com 

http://www.bemparana.com.br/noticia/503917/setor-produtivo-pede-investigacao-e-andamento-de-reformas-no-congresso


o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas avalia que a situação é ainda 
mais delicada para a economia e uma nova onda pode atingir os empregos. "Lá atrás, 
quando teve o da Dilma, o país estava em dificuldade, mas não estava como agora. O 

risco que se tem agora é que a corda está esticadíssima.  
 

Pode estourar. É por isso que o Congresso tem que ser chamado a sua 
responsabilidade", afirma o presidente da Cbic. Além das reformas da Previdência e 

trabalhista, o setor da construção defende a regulamentação dos distratos de compras 
de imóveis. Em nota, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São 
Paulo (SindusCon-SP) também exaltou a importância das medidas, pedindo 

"determinação" e "serenidade" para evitar o retrocesso da política econômica.  
 

"Será injusto e revoltante que a crise política retraia ainda mais a volta dos 
investimentos necessários à geração massiva de empregos proporcionada por este e 
outros segmentos da atividade econômica", afirmou o presidente do SindusCon-SP, 

José Romeu Ferraz Neto, no documento.  
 

A Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) defende uma solução rápida 
para o impasse político gerado pelas novas denúncias contra o presidente Michel 
Temer para que o setor não volte a sofrer com a deterioração da confiança entre os 

consumidores e investidores.  
 

"Se essa situação for encaminhada de forma célere, seja com a renúncia de Temer ou 
sua cassação via TSE (Tribunal Superior Eleitoral), as instituições se fortalecem, a 
confiança do consumidor e empresariado não se perde e nosso setor passa tangente 

por essa crise", disse Glauco Humai, presidente da Abrasce. O setor elétrico 
manifestou preocupação com o impacto do novo escândalo nos investimentos em 

energia.  
 
O setor batalhava por uma reforma do marco regulatório do setor, que agora pode 

ficar em suspenso. "Isso traz uma instabilidade, claro, apesar dos primeiros sinais do 
Planalto serem de que tudo continua normal. Temos que aguardar. Continuamos 

querendo mudar o setor elétrico, mas o governo é que vai ter que direcionar, dizer se 
esperamos um pouco, ou se esquece", disse o presidente do Fórum de Associações do 
Setor Elétrico, Mário Menel, que representa os investidores do segmento.  

 
Apesar dessas manifestações, os políticos já indicaram que temas impopulares serão 

adiados. O relator da reforma trabalhista adiou a apresentação do texto, que estava 
prevista para a próxima terça-feira (23).  
 

Reformas da CLT e da Previdência não têm como avançar, dizem relatores 

19/05/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Após a divulgação das denúncias contra o presidente Michel Temer, o relator da 

reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou que o 
cenário é crítico e que não há espaço para o governo avançar com a proposta no 
Congresso Nacional. A proposta de reforma previdenciária era prioridade do governo 

Michel Temer no Legislativo. Até instantes antes de ser publicado nesta quarta (17) 
pelo jornal "O Globo" diálogo em que Temer dá aval para a compra do silêncio de 

Eduardo Cunha, aliados do governo trabalhavam para conquistar votos na Câmara 
para a proposta.  
 

"De ontem para cá, a partir das denúncias que surgiram contra o presidente da 
República, passamos a viver um cenário crítico, de incertezas e forte ameaça da perda 

das conquistas alcançadas com tanto esforço. Certamente, não há espaço para 
avançarmos com a Reforma da Previdência no Congresso Nacional nessas 
circunstâncias", afirmou Arthur Oliveira Maia, por meio de nota. Na avaliação do 

relator, havia um sentimento, nos últimos dias, de "um futuro melhor" para o país. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/503930/reformas-da-clt-e-da-previdencia-nao-tem-como-avancar-dizem-relatores


"Não tenho dúvidas de que a expectativa da Reforma da Previdência para a qual 
trabalhei com tanta determinação, sempre com norte de diminuir privilégios e garantir 
os benefícios aos mais necessitados, contribuiu para esse cenário de esperança", 

escreveu.  
 

O relatório de Maia chegou a ser aprovado na comissão especial, com diversas 
alterações em relação ao texto original. A votação, contudo, foi só o primeiro passo 

na análise do mérito do texto. Para entrar em vigor, ainda precisa de aprovação pelos 
plenários da Câmara e do Senado. Maia diz que é "hora de arrumar a casa" e 
"esclarecer fatos obscuros". 

 
"Só assim é que haveremos de retomar a reforma da Previdência Social e tantas outras 

medidas que o Brasil tanto necessita", concluiu. Mais cedo, o senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), relator da reforma trabalhista, adiou a apresentação de seu relatório sobre 
a matéria. Em reunião na quarta-feira (17) com o Palácio do Planalto, ele havia se 

comprometido a entregar um parecer sobre a reforma na próxima terça (23).  
 

"A crise institucional que estamos enfrentando é devastadora e precisamos priorizar a 
sua solução, para depois darmos desdobramento ao debate relacionado à reforma 
trabalhista", disse o senador por meio de nota.  

 

Facilitação do comércio exterior ainda é desafio à competividade das 
exportações 

19/05/2017 – Fonte: CNI 
 

O universo de encargos, taxas e contribuições que incidem sobre as 
importações e exportações de bens são desconhecidos pelo setor privado e 

até pelo governo. Empresas reivindicam a criação de um sistema de coleta 
único para estimular comércio internacional 

O comércio exterior brasileiro vive um momento de simplificação 

dos procedimentos administrativos e legais, com impactos importantes na redução de 

prazos, custos e previsibilidade das operações de exportação e importação. Mas essa 
mudança ocorre lentamente por envolver pelo menos 22 órgãos públicos e centenas 
de processos. A avaliação faz parte da Agenda Internacional da Indústria 2017, 

documento elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e que reúne as 
prioridades do setor para a promoção da inserção internacional das empresas 

brasileiras.  
 
Entre as prioridades para facilitar e desburocratizar o comércio exterior, a CNI avalia 

que é necessário realizar um levantamento do universo de encargos, taxas e 
contribuições arrecadados pelos órgãos anuentes do comércio exterior e que incidem 

sobre importações e exportações de bens. Atualmente, nem o setor privado e nem o 
governo sabem exatamente a quantidade de cobranças que existem ou o valor que 
movimentam. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/facilitacao-do-comercio-exterior-ainda-e-desafio-a-competividade-das-exportacoes/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/facilitacao-do-comercio-exterior-ainda-e-desafio-a-competividade-das-exportacoes/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/4/agenda-internacional-da-industria/


 

 
  
TARIFA ILEGAL - Desde o ano passado, se intensificou a cobrança de uma tarifa para 
escanear os contêineres por terminais portuários. A CNI já informou ao governo sobre 

a cobrança ilegal do escaneamento dos contêineres nos portos brasileiros. Mas, até o 
momento, não obteve resposta. 

 
Em 2016, os portos públicos movimentaram 3,9 milhões de contêineres. E o 
exportador pagou para escanear, por cada contêiner, entre R$ 200 e R$ 400. O valor 

depende de terminal para terminal. "A cobrança é ilegal. Mesmo que não fosse, a tarifa 
é incompatível com o serviço prestado, o que vai contra os compromissos assumidos 

pelo país no Acordo de Facilitação de Comércio da OMC”, diz o diretor de 
Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.  
 

Pesquisa da CNI mostra que a cobrança da "inspeção não-invasiva dos contêineres" 
impacta negativamente 78% dos exportadores brasileiros. Entre os 23 setores 

industriais mais afetados, estão o de alimentos, automotivo, café, calçados, papel e 
celulose e combustíveis. 
 

AVANÇOS – Apesar das dificuldades, o diretor da CNI explica que há iniciativas bem 
sucedidas e que têm contribuído para ampliar as exportações. Abijaodi lembra que o 

Portal Único do Comércio Exterior, liderado pela Receita Federal e a Secretaria de 
Comércio Exterior, do Ministério de Indústria e Comércio e Serviços (MDIC), com apoio 
do setor privado, tem avançado. 

 
Outra iniciativa relevante é a implementação, ainda em curso, do Programa Brasileiro 

de Operador Econômico Autorizado (OEA), que deve levar à assinatura de acordos de 
reconhecimento mútuo (ARM) com parceiros comerciais do Brasil. 

 
PRIORIDADES PARA 2017 
Portal Único de Comércio Exterior: Plena implantação do Portal Único de Comércio 

Exterior em 2017, de acordo com o orçamento, prazo e escopo planejados; 
 



Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado: Negociação de acordos 
de reconhecimento mútuo do OEA com países e blocos prioritários, incluindo Estados 
Unidos, Japão, União Europeia e membros do Mercosul;  

 
Mapeamento de encargos, taxas e contribuições: Levantamento do universo de 

encargos, taxas e contribuições arrecadados pelos órgãos anuentes do comércio 
exterior brasileiro que incidem sobre as importações e exportações de bens; 

 
Coleta única de encargos e taxas: Criação de um sistema de coleta única de 
pagamentos de encargos e taxas aplicadas no comércio exterior brasileiro no âmbito 

do Portal Único de Comércio Exterior; 
 

CONFAC: Implementação da agenda prioritária do setor empresarial em matéria de 
facilitação de comércio no Comitê Nacional de Facilitação de Comércio (CONFAC). 
 

BRASIL INTERNACIONAL - Na próxima terça-feira (23), confira em mais um 
capítulo da série Brasil Internacional reportagem sobre Tributação no Comércio 

Exterior. Acompanhe abaixo cada capítulo do especial da Agência CNI de Notícias: 
 
 

1ª - Série especial mostra como o Brasil pode avançar no comércio exterior 
 

2º - 8 acordos comerciais que precisam avançar até o fim do ano 
 
3ª - Investimento da indústria no exterior fortalece a economia brasileira 

 
4ª - VÍDEO: Logística ineficiente dificulta competitividade do comércio exterior 

brasileiro 
 
5ª - Aumento de barreiras não-tarifárias afeta indústrias brasileiras 

 
6ª - Burocracia no sistema de financiamento e garantias às exportações é entrave ao 

comércio 
 
7ª - Facilitação do comércio exterior ainda é desafio à competividade das 

exportações 
 

Desemprego é recorde em 25 unidades da Federação no 1º trimestre, diz 

IBGE 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A taxa de desemprego atingiu patamar recorde em 25 Unidades da Federação no 

primeiro trimestre de 2017, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), cuja série histórica foi iniciada em 2012 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As únicas exceções foram 
Rondônia (8,0%) e Tocantins (12,6%), que tinham registrado taxas mais altas em 
2016.  

 
A taxa mais elevada do primeiro trimestre foi verificada na Bahia, onde alcançou 

18,6%. No entanto, houve forte deterioração também em estados de peso na 
pesquisa, como São Paulo (14,2%) e Rio de Janeiro (14,5%).  
 

“No Rio, isso pode ser resultado da finalização das obras que ocorreram para 
Olimpíada, e o Estado está passando por uma situação complicada”, lembrou Cimar 

Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do referindo-se à crise fiscal. “A 
gente não pode ser ingênuo de acreditar que ia acontecer tudo o que está acontecendo 
no Rio e não ia ter reflexo no mercado de trabalho”, completou. A taxa de desemprego 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/serie-de-conteudos-mostra-como-o-brasil-pode-avancar-no-comercio-exterior/
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no Rio de Janeiro teve um aumento de 45% em relação ao primeiro trimestre de 2016. 
Em São Paulo, o avanço foi de 18,3%.  
 

A população ocupada encolheu em todas as grandes regiões no período de um ano, 
enquanto o total de desempregados cresceu. O nível da ocupação – que representa a 

proporção de empregados em relação à população em idade de trabalhar – foi 
estimado em 53,1% no primeiro trimestre de 2017 para o Brasil, queda 1,7 ponto 

porcentual frente ao primeiro trimestre de 2016.  
 
O nível de ocupação recuou ao menor patamar da série histórica tanto para os homens 

(63,2%) quanto para as mulheres (43,8%). “Se o nível de ocupação cai e o 
desemprego está aumentando, é porque tem gente perdendo emprego mas querendo 

trabalhar. Essa redução no nível da ocupação é nociva, porque é acompanhada do 
aumento na desocupação”, apontou Azeredo. 
 

Política monetária não tem relação direta e mecânica com o momento, diz 

Ilan 

19/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldjan, afirmou nesta quinta-feira que a política 

monetária é uma questão à parte dos eventos recentes e que o BC seguirá trabalhando 
para manter a funcionalidade do mercado de forma serena e firme, usando os 

instrumentos de que dispõe.  
 
Ao ser questionado se a mensagem anterior do BC sobre o ritmo adequado de cortes 

na Selic mudava completamente em função do escândalo envolvendo suposta 
anuência do presidente Michel à compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, 

Ilan afirmou que a política monetária era uma questão separada.  
 
"A questão que nós estamos atuando hoje não tem uma relação mecânica e direta 

com a política monetária", afirmou a jornalistas antes de encontro com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. 

 
"A política monetária é uma decisão que será tomada nas reuniões ordinárias do 
Copom (Comitê de Política Monetária) baseada nos objetivos tradicionais do Copom. 

É diferente", acrescentou. 
 

Em breve fala a jornalistas, Ilan reforçou que a autoridade monetária atuou no 
mercado em coordenação com o ministério da Fazenda e com o Tesouro Nacional. 
 

"Estamos trabalhando para acalmar os mercados e para atravessar esse período. E é 
trabalho contínuo, um trabalho sereno, um trabalho firme", acrescentou. 

 
Nesta quinta-feira, as taxas dos contratos futuros de juros dispararam e fecharam nos 

limites máximos de negociação para o pregão, repercutindo a aversão ao risco e com 
os investidores já apostando que o Banco Central vai desacelerar o ritmo de cortes da 
Selic, atualmente em 11,25 por cento ao ano.  

 
Os DIs precificavam cerca de 80 por cento de chances de redução de 0,50 ponto 

percentual da Selic no encontro do Copom no final do mês. As apostas restantes 
indicavam uma tesourada de 0,75 ponto, segundo dados da Reuters. Na véspera, a 
grande maioria das apostas indicava corte de 1,25 ponto. 

 
Ecoando o terremoto político que se instaurou no país, o dólar encerrou acima de 8 

por cento, aproximando-se do patamar de 3,40 reais. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN18E33K-OBRBS?sp=true
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN18E33K-OBRBS?sp=true


O movimento se deu apesar da venda do BC de 80 mil novos swaps cambiais 
tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, além de outros 8 mil papéis para 
a rolagem dos swaps que vencem em junho.  

 
Além dos leilões de swaps pelo BC, o Tesouro suspendeu o leilão de venda de LTN e 

LFT programado para esta sessão e anunciou três novos leilões de compra e venda de 
títulos para os próximos dias. 

 
Na véspera, o jornal O Globo divulgou que Joesley Batista, um dos controladores do 
frigorífico JBS, teria contado a Temer que pagava a Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, 

um dos operadores presos na Lava Jato, para que ficassem calados. Diante da 
informação, Temer teria dito que era necessário manter isso.  

 
Em pronunciamento nesta quinta-feira, o presidente declarou enfaticamente que não 
renunciará ao cargo e negou ter dado aval ao pagamento pelo silêncio de Cunha. 

 

Risco Brasil tem aumento de quase 30% 

19/05/2017 – Fonte: EM.com 
 
O Risco Brasil medido pelo indicador CDS (Credit Default Swap) - um tipo de seguro 

contra calote - operou em forte alta nesta quinta-feira, 18, e chegou aos 269 pontos 
após o pronunciamento do presidente Michel Temer, o que representa uma alta de 

28,7% em relação ao nível do fim da tarde de quarta-feira. 
 
No dia 15 de maio, o CDS de cinco anos havia fechado abaixo de 200 pontos pela 

primeira vez no governo do presidente Michel Temer, a 199,32 pontos. Esse foi o 
menor patamar desde 26 de janeiro de 2015. 

 
O movimento era uma resposta ao otimismo do mercado com o andamento de 
reformas propostas pelo governo Temer, e pela expectativa de melhora da atividade 

econômica. Também estava em linha com a situação de outros países emergentes que 
também viram o indicador cair, em uma sinalização de redução de risco. Foi o caso de 

China, África do Sul e Índia. 
 
Embora tenha atingido nesta semana o menor patamar para o CDS em dois anos, o 

Brasil continuava sendo o 11º país mais arriscado para se investir entre 42 países, 
segundo dados da agência Bloomberg. 

 
Histórico 
 

O contrato de CDS atravessou o patamar de 300 pontos em 11 de julho do ano passado 
e começou a ceder. Nos dias seguintes ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

o contrato permaneceu na casa de 255 pontos base. Em setembro de 2015, o CDS 
havia atingido o maior nível recente, aos 539,40 pontos. 

 
O que é. O CDS é um contrato que tem de um lado uma instituição financeira 
comprando proteção para a sua carteira de crédito e do outro, uma seguradora ou 

outra instituição vende essa proteção. É como se fosse um seguro. 
 

O CDS é medido em pontos base. Se um país tem um CDS de 100 pontos, isso significa 
que o credor terá de pagar o equivalente a 1% de sua carteira de crédito para adquirir 
esse seguro. Quanto maior o CDS, maior é o risco de o país dar um calote, o que 

significa que fica mais caro comprar um seguro para a dívida desse país.   
 

 
 
 

 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/19/internas_economia,870195/risco-brasil-tem-aumento-de-quase-30.shtml


FMI vai monitorar cena política no Brasil para decidir se altera previsões 

19/05/2017 – Fonte: DCI 
 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) acompanhará a turbulência política em curso 
no Brasil para decidir se vai mudar suas perspectivas para a maior economia da 

América Latina, disse nesta sexta-feira o chefe do Departamento de Hemisfério 
Ocidental do FMI, Alejandro Werner. 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou abertura de inquérito contra o presidente 
Michel Temer em consequência da denúncia de que Temer teria dado aval ao 

empresário Joesley Batista para manter pagamentos ao ex-deputado Eduardo Cunha 
em troca de silêncio sobre denúncias contra o governo. 

 
Na conversa gravada, Joesley confessou ter pago propina a um procurador da 
República para ter acesso antecipado a investigações que o envolvia, reclamou de 

nomeações para cargos importantes no governo, defendeu queda mais acentuada da 
Selic e disse que "zerou" as pendências com o ex-deputado Eduardo Cunha. 

 

'É hora de serenidade', diz presidente do BNDES sobre delação de donos da 

JBS 

19/05/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, evitou comentários sobre os 
impactos na economia da delação dos proprietários da JBS com denúncias sobre o 
presidente Michel Temer. Disse apenas que "é hora de trabalhar mais, com 

serenidade". O banco é foco de investigações da Polícia Federal por aportes feitos na 
JBS. 

 
Na última sexta (12), funcionários da instituição foram alvo de mandados de busca e 
apreensão e de condução coercitiva. Nesta quinta, Marques participou da abertura do 

XXIX Fórum Nacional, tradicional evento promovido pelo ex-ministro João Paulo dos 
Reis Velloso. Em sua palestra, ela enumerou sinais de que a econômica brasileira está 

se recuperando, como a geração de empregos em abril e o crescimento nas consultas 
sobre financiamento do banco.  
 

Citou ainda o resultado de leilões de linhas de transmissão e aeroportos como um sinal 
de que o ambiente de negócios no país está melhorando. Mas não fez referências 

diretas à crise aberta pela delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Disse apenas, 
ao abrir sua palestra, que "neste momento em que a gente está vivendo, é muito 
importante manter o foco, olhar para o futuro".  

 
Ela foi indicada por Temer para o cargo há um ano. A presidente do BNDES também 

não quis fazer projeções sobre o impacto nas finanças do banco, que é sócio da JBS. 
"Estamos acompanhando todas as questões", limitou-se a dizer. Na terça (16), ela 

determinou a abertura de uma comissão para apurar as denúncias. O grupo terá um 
prazo de 45 dias, renováveis por mais 45, para apresentar suas conclusões.  
 

Goldfajn diz que BC trabalha para manter funcionalidade do mercado 

19/05/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse hoje (18) que a autoridade 
monetária está trabalhando para manter a funcionalidade do mercado. Goldfajn 

chegou no final da tarde ao Ministério da Fazenda para uma reunião com o ministro 
Henrique Meirelles. 

 
“Estamos fazendo nosso papel de manter a funcionalidade do mercado trabalhando de 
forma serena, de forma firme, usando os instrumentos que a gente tem. Nós 

http://www.dci.com.br/economia/fmi-vai-monitorar-cena-politica-no-brasil-para-decidir-se-altera-previsoes-id626135.html
http://www.bemparana.com.br/noticia/503791/e-hora-de-serenidade-diz-presidente-do-bndes-sobre-delacao-de-donos-da-jbs
http://www.bemparana.com.br/noticia/503791/e-hora-de-serenidade-diz-presidente-do-bndes-sobre-delacao-de-donos-da-jbs
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/goldfajn-diz-que-bc-trabalha-para-manter-funcionalidade-do-mercado
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/goldfajn-diz-que-bc-trabalha-para-manter-funcionalidade-do-mercado


estivemos intervindo no mercado de swaps [leilão de dólares] em coordenação com o 
Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional, que anunciou alguns leilões. Estamos 
trabalhando para atravessar esse período”, disse. 

 
O presidente do BC não quis comentar possíveis efeitos da atual crise política sobre a 

Selic, taxa básica de juros da economia, atualmente em um ciclo de queda e que caiu 
um ponto percentual, para 11,25%, na última reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central em abril. 
 
“A questão que estamos trabalhando hoje não tem relação mecânica e direta com a 

política monetária. A política monetária é uma decisão que será tomada nas reuniões 
ordinárias do Copom, baseada nos objetivos tradicionais do comitê”, disse Goldfajn. A 

próxima reunião do comitê ocorre em 30 e 31 de maio. 
 
Ontem (17), antes de uma reportagem de O Globo antecipar a divulgação de parte do 

conteúdo da delação dos empresários Joesley Batista e Wesley Batista, donos do grupo 
JBS, dar início a uma crise política envolvendo o presidente da República, Michel 

Temer, e o senador tucano Aécio Neves (PSDB-MG), Goldfajn chegou a sinalizar que 
o Copom poderia intensificar o ritmo de redução dos juros. 
 

O encontro com Goldfajn não estava na agenda de Meirelles, divulgada por volta das 
20h de ontem (17) e foi incluído no fim da manhã de hoje (18), substituindo uma 

reunião com o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), que foi desmarcada. 
 
Intervenções 

O BC fez hoje quatro leilões de swap cambial tradicional, o que equivale à venda de 
dólares no mercado futuro e ajuda a segurar a alta ou forçar uma queda da moeda. 

Tanto o BC quanto o Tesouro Nacional divulgaram notas pela manhã afirmando que 
estavam monitorando os mercados. O dólar nesta quinta-feira fechou com alta de 
7,9%. 

 
O Tesouro também atrasou a abertura do Tesouro Direto “devido à forte volatilidade 

nas taxas de juros dos títulos públicos”. Por volta das 10h, o Tesouro informou que, 
também em razão da volatilidade no mercado, não realizaria leilões de venda de Letras 
do Tesouro Nacional (LTN) com vencimentos em abril de 2018 e 2019 e em julho de 

2020. Houve ainda o cancelamento do leilão de Letras Financeiras do Tesouro Nacional 
(LFT) com vencimento em março de 2023. 

 
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a paralisar as atividades no início 
do pregão desta quinta-feira. As operações foram suspensas por meia hora a partir do 

mecanismo do circuit breaker, que amortece movimentos bruscos do mercado. A 
paralisação ocorre sempre que o Ibovespa cai mais do que 10%. Na abertura desta 

manhã, índice da bolsa chegou a cair 10,6%.  
 

FT destaca queda do mercado no Brasil dias após caderno especial sobre país 

19/05/2017 – Fonte: EM.com 
 

Três dias depois de publicar um caderno especial sobre o Brasil, enfatizando que a 
economia local mostra sinais de retomada após uma forte recessão, o jornal britânico 

Financial Times estampa o País em sua capa com a manchete: "Mercados no Brasil 
desabam após acusações de que Temer avalizou pagamentos de propina". 
 

O periódico relata que denúncias de que o presidente foi gravado aprovando 
pagamentos de suborno agitaram os mercados financeiros do País na quinta-feira, 

fazendo com que as ações e a moeda baixassem em meio aos temores dos investidores 
de que seu governo poderia entrar em colapso. 
 

A publicação detalha que mecanismos de interrupção dos negócios financeiros (stop 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/goldfajn-diz-que-copom-avalia-qual-taxa-de-reducao-da-selic-e-mais-adequada
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/dolar-sobe-79-e-bmf-bovespa-fecha-em-queda-de-88
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/dolar-sobe-79-e-bmf-bovespa-fecha-em-queda-de-88
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/05/19/internas_economia,870183/ft-destaca-queda-do-mercado-no-brasil-dias-apos-caderno-especial-sobre.shtml


loss) foram acionados quando a bolsa local caiu 10,47% logo pela manhã. "O real 
enfraqueceu 7% em relação ao dólar devido aos temores de que as denúncias 
torpedeariam o programa de reformas do governo, crucial para as finanças públicas 

do país. Temer negou veementemente as alegações", trouxe o veículo.  
 

O FT lembra que Temer e sua coalizão de centro-direita chegaram ao poder em agosto 
passado, após o impeachment por violações orçamentárias de sua antecessora de 

esquerda, Dilma Rousseff. "Se as acusações levarem ao impeachment de Temer, seria 
a primeira vez desde pelo menos o início do período democrático moderno do Brasil, 
há mais de 30 anos, que dois presidentes seriam removidos em rápida sucessão." 

 
O Financial Times cita que o jornal O Globo informou que Joesley e Wesley Batista, 

respectivamente presidente e diretor-executivo da JBS, maior empresa de carnes do 
Brasil, apresentaram uma gravação secreta de Temer aprovando subornos a Eduardo 
Cunha, o ex-presidente da Câmara, às autoridades. 

 
Assim como já havia publicado ontem, o periódico comenta que o episódio ocorre 

quando o establishment político e corporativo do País começa a se recuperar de 
investigações de corrupção política na estatal Petrobras em um escândalo conhecido 
como Operação Lava Jato, que também envolveu Temer e oito de seus ministros, além 

de grande parte do Congresso. 
 

"Analistas disseram que, a menos que Temer possa rapidamente provar que as 
alegações eram falsas, seu programa de reforma provavelmente estará morto, 
deixando a economia brasileira em grave risco de um déficit fiscal insustentável", 

trouxe a publicação. "A maior economia da América Latina está apenas começando a 
sair da pior recessão da história, quando o Produto Interno Bruto (PIB) contraiu mais 

de 7% ao longo de dois anos." 
 
Mais uma vez citando O Globo, o FT relata que Temer ouviu de Joesley Batista que a 

JBS estava pagando a Cunha, que está cumprindo 15 anos de prisão em função da 
Lava Jato, para ficar em silêncio. O presidente teria respondido: "Você tem que manter 

isso, OK?".  
 
A denúncia não especificou o que Cunha, que foi crucial no processo de impeachment 

de Dilma, sabia para ser solicitado para ficar em silêncio. Confirmando a reunião com 
Joesley na residência oficial de Temer, o gabinete do presidente disse que "não havia 

nada no diálogo que comprometa a conduta do presidente". Também foi divulgado 
que Temer "nunca pediu pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo 
Cunha". A JBS não quis comentar. Cunha, que está preso, não pode ser contatado 

para comentar. 
 

Manifestantes se reuniram na noite de quarta-feira, na frente do palácio presidencial 
de Brasília e na principal avenida de São Paulo, tocando buzinas e gritando: "Fora, 

Temer!". O presidente, "que já sofre com um índice de aprovação de apenas 9%, está 
lutando para introduzir mudanças profundamente impopulares no sistema 
previdenciário excessivamente generoso do Brasil", descreve o jornal.  

 
O FT também cita que, se as denúncias forem provadas, o presidente poderá ser 

removido do cargo de quatro maneiras: julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
por obstrução à Justiça ou dentro de um caso de supostas irregularidades na eleição 
de 2014, quando ele era vice-presidente; ele também pode sofrer impeachment ou 

simplesmente renunciar. 
 

"O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um importante aliado que também está sendo 
investigado por corrupção, seria obrigado a realizar uma eleição indireta dentro de 30 
dias, quando legisladores escolheriam um presidente interino para servir até as 

eleições programadas para o próximo ano." O STF e o Congresso também estão 



considerando modificações que permitiriam que as eleições gerais fossem realizadas 
imediatamente em tais casos, mas ainda não foram aprovadas. 
 

ETF brasileiro negociado no Japão tem 2º dia de fortes perdas com caso 

Temer 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O mais popular fundo de índice de ações do Brasil negociado no Japão, o Next Funds 
Ibovespa Linked ETF, registrou fortes perdas pelo segundo dia consecutivo nesta 
sexta-feira, 19, em meio ao escândalo que envolve o presidente Michel Temer.  

 
O ETF brasileiro fechou em baixa de 6,52% em Tóquio hoje, após sofrer um tombo de 

7,54% na sessão anterior.  
 
Na quinta-feira, 18, Michel Temer negou acusações de que teria tentado comprar o 

silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e 
afirmou que não renunciará ao cargo. As suspeitas contra o presidente surgiram das 

delações do empresário Joesley Batista. 
 

Para especialistas, investimentos em infraestrutura param 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A instabilidade política gerada pela delação premiada da JBS, com acusações 
envolvendo o presidente Michel Temer, fará com que os investimentos no setor de 
infraestrutura e os planos para concessões de ativos no âmbito do Programa de 

Parceria de Investimentos (PPI) sejam paralisados, de acordo com a avaliação de 
especialistas no setor.  

 
“Sem dúvida, o interesse do investidor estrangeiro estava 100% calcado no PPI, na 
estruturação dos leilões que estavam sendo feitos”, disse o sócio da área de 

infraestrutura do L.O. Baptista Advogados, Fernando Marcondes. “As coisas estavam 
caminhando muito bem, mas me parece que, agora, tudo vai ficar travado.”  

 
Algum atraso é admitido também pelo Palácio do Planalto. Lá, a avaliação é que houve 
piora no ambiente econômico, o que pode afetar o programa. No entanto, a ordem é 

manter normalmente o funcionamento da parte técnica do programa. Pelo calendário, 
o próximo leilão é o da 14ª rodada de petróleo, prevista para setembro. Só então, 

dizem fontes, será possível dizer se houve de fato algum prejuízo.  
 
Entre os técnicos, a avaliação é de que o programa sobreviverá aos solavancos. 

“Independente do que vier a acontecer no campo político, não tem dúvida que a 
recuperação do investimento é pela via das concessões, já que não há recursos 

orçamentários”, disse uma fonte.  
 

Diversas fontes consultadas pelo Estadão/Broadcast lembraram que o leilão dos 
aeroportos de Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre, realizado em março, 
foi bem sucedido e atraiu diversos players internacionais. No entanto, com as delações 

da JBS, a percepção de risco em relação ao Brasil vai disparar e, com isso, a 
capacidade do País para atrair capital privado e internacional será impactada no curto 

prazo.  
 
Oposto  

“Instabilidade é o oposto do que queremos para a infraestrutura”, diz o sócio-
presidente da BF Capital, Renato Sucupira. “A situação, agora, é de incerteza muito 

grande, não há como fazer uma avaliação de risco, como precificar.”  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/etf-brasileiro-negociado-no-japao-tem-2-dia-de-fortes-perdas-com-caso-temer/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/etf-brasileiro-negociado-no-japao-tem-2-dia-de-fortes-perdas-com-caso-temer/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/para-especialistas-investimentos-em-infraestrutura-param/


Mesmo no setor elétrico, em que o histórico recente apontou forte atração de 
investidores, com a realização de dois leilões de projetos de transmissão que 
destravaram juntos cerca de R$ 24 bilhões em investimentos, a perspectiva de atração 

de capital para um próximo certame ou para outros ativos de geração, transmissão e 
distribuição de energia que são negociados no mercado secundário se tornou incerta 

e o otimismo recente deu lugar à apreensão.  
 

“As reuniões sobre novos investimentos estão desde a noite de ontem (anteontem) 
em compasso de espera. As decisões de curto prazo precisam esperar que o cenário 
clareie, porque no momento há uma incógnita”, afirmou o presidente do Fórum de 

Associações do Setor Elétrico, Mário Menel, também presidente da Associação 
Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia (Abiape).  

 
Ele contou que na noite de anteontem esteve em um encontro com investidores 
internacionais que foi interrompido pela notícia sobre a delação premiada da JBS. 

 

Momento é para investimento em renda fixa, dizem especialistas 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A crise envolvendo a JBS e Michel Temer causou tensão no mercado. A B3 (Bolsa de 

Valores de São Paulo) registrou queda de mais de 8% no Índice Bovespa nesta quinta-
feira, 18, o que resultou em prejuízo para os investidores.  

 
Apesar da forte retração, especialistas recomendam cautela, principalmente antes de 
liquidar um investimento. “Ainda não há uma tendência para os preços dos ativos”, 

diz a professora de Finanças do Insper Juliana Inhasz, que espera uma definição mais 
clara na próxima semana.  

 
Diante de eventos que causam apreensão e incerteza no mercado, a tendência é que 
os preços fiquem instáveis em um primeiro momento e depois sigam determinada 

direção. Caso o investidor liquide suas aplicações nesse primeiro momento, pode 
amargar a subida dos preços logo na sequência ou então não encontrar opções de 

aplicações que lhe deem o retorno desejado. Christian Lupinacci, do Portal do Trader, 
sugere calma por parte do aplicador. “Melhor um prejuízo de 10% do que outro de 
30%”, afirma.  

 
Professor de Finanças da Fecap, Eduardo Contani diz que a reação dos mercados 

ontem pode ter sido exagerada. Ele espera que as perdas sejam revertidas nos 
próximos dias, ainda que os preços não voltem ao patamar anterior.  
 

A recomendação geral é que o investidor que pretende aplicar recursos em algum ativo 
busque títulos de renda fixa de prazo mais longo ou fundos cuja carteira seja composta 

por eles.  
 

Alexandre Cabral, professor de finanças da FIA, recomenda o Certificado de Depósito 
Bancário (CDB), Tesouro Selic (título pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação 
da taxa de juros básica da economia) e Tesouro IPCA (título que tem a rentabilidade 

composta por uma taxa predefinida no momento da compra mais a variação da 
inflação).  

 
“Até R$ 5 mil, o investimento ideal para curto prazo, entre um e dois anos, é o Tesouro 
Selic. Para o médio prazo, entre cinco e seis anos, é CDB de banco. E para longo prazo, 

com retirada em 2030, 2040, o ideal é Tesouro IPCA. Quem tem mais de R$ 5 mil, 
deveria investir em CDB de banco para curto e médio prazo e Tesouro IPCA no longo”, 

afirma o professor.  
 
No entanto, o investimento em títulos pré-fixados deve ser encarada com cautela, já 

que ainda não existe uma certeza sobre o que vai acontecer com a taxa de juros.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/momento-e-para-investimento-em-renda-fixa-dizem-especialistas/


“Temos uma perspectiva com o mercado futuro, mas pode ser que ele não se 
concretize”, destaca Christian Lupinacci. “Ainda não podemos afirmar se é melhor 
apostar em investimentos pré-fixado ou pós-fixado”, diz.  

 
Pensar no longo prazo também vale para ações e a recomendação é que o investidor 

busque papéis que oscilem menos. “Para essas ações, mesmo que o mundo desabe, 
sua variação é bem menor do que a média. E mesmo quando o mercado sobe, a ação 

sobe menos que a média. Os investidores que possuem esse tipo de aplicação em sua 
carteira acabam tendo uma perda menor”, explica Contani, da Fecap. 
 

Não existe possibilidade de antecipação da decisão do Copom, diz BC 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 18, que “as decisões do Copom são 
tomadas apenas durante as suas reuniões e são divulgadas imediatamente após seu 

término por meio de Comunicado no sítio do Banco Central da internet”.  
 

O comentário do BC, enviado a jornalistas, surge após notícias na imprensa de que o 
presidente Michel Temer teria adiantado, ao empresário Joesley Batista, da JBS, o 
resultado de encontro do BC, no qual a instituição cortou a Selic em 1 ponto 

porcentual.  
 

O BC afirmou ainda que “não existe a possibilidade de antecipação da decisão a 
qualquer agente, público ou privado”. “Sinalizações sobre possíveis futuras decisões 
são emitidas nos documentos oficiais do Banco Central”. 

 

Artigo: Por que a inflação está desacelerando tanto? 

19/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
É comum elencar a recessão atual como a causa desta descompressão forte 

dos preços ao consumidor, mas tal avaliação é incompleta 

 

 
 
No último dia 10, o IBGE divulgou o IPCA de abril, que, além de mais uma vez ter 

ficado abaixo de boa parte das expectativas do mercado, no acumulado em 12 meses 
atingiu o menor nível em quase dez anos, com 4,08%. É comum elencar a recessão 

atual como a causa desta descompressão forte dos preços ao consumidor; entretanto, 
tal avaliação é incompleta. 
 

É bem verdade que a queda da atividade tem ajudado na forte desaceleração dos 
preços, sobretudo do setor de serviços, mais sensíveis ao ciclo econômico e que 

vinham crescendo a taxas de 8% desde 2011.  
 
Eles já se encontram abaixo dos 6%. Por outro lado, devemos destacar outros fatores 

que, somados, são tão (ou mais) importantes que a recessão, a saber: o fim do choque 
dos preços administrados; a favorável inflação de alimentos advinda de safras 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/nao-existe-possibilidade-de-antecipacao-da-decisao-do-copom-diz-bc/
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-a-inflacao-esta-desacelerando-tanto-einci4rhxum6wlruvlfersgup


recordes; a valorização cambial; o retorno da credibilidade do Banco Central; e a 
dinâmica atual de reformas. 
 

A retomada da credibilidade do Banco Central e do período reformista é fundamental 
para a queda do IPCA 
   
Os preços administrados, antes represados entre 2012 e 2014, viram sua taxa 

desacelerar de 18,06% ao fim de 2015 para 4,25% nesta última leitura, o que implica 
numa queda de contribuição para o IPCA: de mais de 4 pontos porcentuais para apenas 
1 ponto porcentual, sendo que eles não sofrem influência do nível de atividade. O fim 

do choque de tal classe tem ajudado muito para um menor nível inercial da inflação 
nos últimos meses. 

 
Outra classe de preços importante que tem mostrado forte desaceleração é a dos 
“alimentos no domicilio”, que representam cerca de 17% da cesta de consumo do 

IPCA. O acumulado em 12 meses de tais preços desacelerou de 16,8% em meados de 
2016 para apenas 2,5% em abril passado, reflexo de uma safra favorável e sem 

impacto necessário da atividade econômica. Sua contribuição ao IPCA recuou de cerca 
de 2,9 pontos porcentuais para apenas 0,4 ponto porcentual. 
 

Juntamente ao período favorável da inflação de alimentos, o recente aumento de 
preços das commodities, que dominam a pauta de exportação brasileira, e a queda do 

risco-país (tanto por fatores domésticos como externos) geraram uma apreciação da 
moeda brasileira. 
 

Vale lembrar que a taxa de câmbio estava em R$ 4 por dólar em janeiro do ano 
passado e recuou para R$ 3,14 na média dos quatro primeiros meses deste ano. 

Embora o chamado pass-through (repasse) da taxa de câmbio para o IPCA seja menor 
em tempos de baixo nível de atividade, a valorização do real ajudou no menor 
crescimento dos preços brasileiros via menor preço das importações. 

 
Por último, mas certamente o mais importante, temos a retomada da credibilidade do 

Banco Central e do período reformista. Desde que Ilan Goldfajn assumiu a cadeira 
máxima da instituição, o IPCA desacelerou de 8,84% para 4,08%, reflexo de um 
compromisso maior com a meta, que é de 4,5% – e não 6,5%, como na gestão 

anterior.  
 

O aumento da credibilidade reduz a pressão necessária que a autoridade monetária 
tem de exercer para trazer a inflação para sua meta, gerando muito mais impacto nas 
expectativas que na atividade. Por sua vez, as reformas que visam a melhor dinâmica 

da dívida pública impactam positivamente nas expectativas de inflação. 
 

O nível de ociosidade da economia permitirá acomodar um crescimento sem gerar 
maiores pressões inflacionárias, abrindo caminho para uma queda sustentável dos 

juros de mercado que, juntamente com as reformas, derrubará a taxa natural de juro 
da economia brasileira. Essa queda, sim, é a que importa. 
 

(Arthur Lula Mota, economista pela Universidade Federal de São Paulo, é colaborador 
do site Terraço Econômico ). 

 

Duração da crise vai determinar efeito na retomada econômica 

19/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A incerteza deflagrada pela delação de Joesley Batista, um dos donos da JBS, deverá 

ter impacto negativo sobre a economia brasileira, que ensaiava uma recuperação.  
A dúvida de economistas e investidores, nesta quinta (18), era se a crise política adiará 
ou abortará a retomada.  

http://www.terracoeconomico.com.br/
Duração%20da%20crise%20vai%20determinar%20efeito%20na%20retomada%20econômica
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1885354-em-dialogo-temer-soube-de-plano-para-interferir-em-investigacao.shtml


Segundo analistas, há dois riscos principais. O primeiro é que a insegurança que 
ameaça a continuidade do presidente Michel Temer no cargo afete a confiança de 
consumidores e empresários, que vinha subindo lentamente.  

 
A expectativa de melhora da economia era vista como uma tendência muito positiva 

porque poderia levar a uma retomada do consumo e de investimentos. Com a volta 
da insegurança, esse processo pode ser congelado.  

 
Outro motor da recuperação ainda incipiente da economia era a expectativa de que a 
reforma da Previdência seria aprovada em breve.  

 
Economistas do mercado financeiro consideram que as medidas propostas para conter 

o crescente deficit no regime de aposentadorias é essencial para garantir a solvência 
do setor público.  
 

A crise dos últimos dois dias causou grande insegurança a respeito das chances de 
que a reforma seja aprovada caso Temer deixe o governo.  

 
"O cenário é muito incerto, não dá para fazer prognósticos para amanhã", diz Solange 
Srour, economista-chefe da ARX Investimentos.  

 
De acordo com ela, o certo, é "que o mercado vai continuar muito mal".  

 
As incertezas contribuíram para a forte desvalorização do real, a disparada dos juros 
no mercado futuro e a queda da Bolsa nesta quinta-feira.  

 
O impacto dessa turbulência financeira sobre a economia real vai depender, segundo 

analistas, da duração da incerteza política.  
 
Economistas ouvidos pela Folha ressaltaram que o cenário ideal seria uma solução 

rápida para a crise. Uma das possibilidades citadas como menos nocivas para a 
economia seria a substituição de Temer por alguém que se comprometa a continuar 

perseguindo as reformas propostas pelo governo atual.  
 
No entanto, se as dúvidas sobre o futuro do presidente perdurarem por semanas, a 

tendência é que a variação nos preços de ativos financeiros —como a cotação do real 
em relação ao dólar e o valor de títulos públicos— afete a economia negativamente.  

 
DE OLHO NO CÂMBIO  
Para Jorge Simino, diretor de investimentos da Funcesp, fundo de pensão com R$ 27 

bilhões em ativos sob gestão, a variável-chave para ser acompanhada daqui para 
frente é o câmbio, que tem efeito importante sobre a trajetória de inflação.  

 
Ele ressalta que o Banco Central pode decidir reduzir o ritmo de corte de juros dos 

últimos meses se avaliar que uma possível desvalorização do real pode levar a 
aumento de preços.  
 

"Os ativos mudaram de patamar. Serão semanas de emoção", afirmou.  
 

Faltava trabalho a 26,5 milhões de pessoas no País no 1º trimestre, diz IBGE 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A taxa composta de subutilização da força de trabalho ficou em 24,1% no primeiro 
trimestre de 2017, resultado superior ao do quarto trimestre do ano passado (22,2%) 

e ao do primeiro trimestre de 2016 (20,9%). Os dados são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral, divulgados nesta quinta-
feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885213-dia-de-panico-nos-mercados-faz-bolsa-desabar-9-e-dolar-subir-a-r-339.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885213-dia-de-panico-nos-mercados-faz-bolsa-desabar-9-e-dolar-subir-a-r-339.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/faltava-trabalho-a-265-milhoes-de-pessoas-no-pais-no-1-trimestre-diz-ibge/


O resultado equivale a dizer que faltava trabalho para 26,5 milhões de pessoas no País 
no primeiro trimestre. No quarto trimestre de 2016, eram 24,3 milhões nessa 
condição.  

 
O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de 

horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de 
emprego mas estariam disponíveis para trabalhar.  

 
Taxa de desocupação  
A taxa de desocupação no total do País no primeiro trimestre de 2017 foi de 13,7%, 

uma elevação de 1,7 ponto porcentual em comparação com o quarto trimestre de 
2016 (12,0%) e alta de 2,8 pontos porcentuais frente ao primeiro trimestre de 2016 

(10,9%).  
 
Houve crescimento do indicador em todas as Grandes Regiões em relação ao primeiro 

trimestre do ano anterior: Norte (de 10,5% para 14,2%), Nordeste (de 12,8% para 
16,3%), Sudeste (de 11,4% para 14,2%), Sul (de 7,3% para 9,3%) e Centro-Oeste 

(de 9,7% para 12,0%). A Região Nordeste permanece registrando a maior taxa de 
desocupação dentre todas as regiões, seguida pelo Sudeste.  
 

São Paulo  
A taxa de desocupação no Estado de São Paulo ficou em 14,2% no primeiro trimestre. 

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego em São Paulo estava em 
12%. No quarto trimestre de 2016, o resultado foi de 12,4%.  
 

Grupos  
A taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos de idade, 28,8%, continuou a 

apresentar patamar superior ao estimado para a taxa média total. Este 
comportamento foi verificado tanto para o Brasil, quanto para cada uma das cinco 
Grandes Regiões, onde a taxa oscilou entre 19,1% no Sul e 32,9% no Nordeste.  

 
Já nos grupos de pessoas de 25 a 39 e de 40 a 59 anos de idade, este indicador foi de 

12,8% e 7,9%, respectivamente. 
 

Artigo: Retomada do crescimento em 2017? 

19/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Sem as reformas não conseguiremos retomar o crescimento econômico 
sustentável com inflação baixa, alto nível de emprego e déficit público 
controlado 

 

 
 
 

 
 

 
 
A evolução do PIB brasileiro mostra que a economia nacional teve, em 2016, um 

desempenho pífio, muito aquém do seu real potencial. O PIB se retraiu 3,6% em 
relação a 2015, ano em que a economia já havia recuado 3,8%. Essa sequência de 

dois anos seguidos de queda só aconteceu no Brasil nos anos de 1930 (-2,1%) e 1931 
(-3,3%) e resulta na maior recessão econômica da história.  
 

Pela primeira vez desde 1996, todos os setores registraram taxas negativas: a 
indústria recuou 3,8%; a agropecuária, 6,6%; e o setor de serviços, 2,7%. Os 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/retomada-do-crescimento-em-2017-2pnb436pasqb4ytdw5amdbln5


investimentos também recuaram 10,2%. Neste contexto, é difícil prever o 
desempenho da economia em 2017. Contudo, felizmente, há indícios de melhora.  
Os economistas do mercado financeiro estimam que a inflação (IPCA) para 2017 deve 

girar em torno de 3,93%, ou seja, abaixo da meta estipulada pelo Banco Central, que 
é de 4,5%. Para 2018, a perspectiva é de que chegue a 4,36%.  

 
Cabe lembrar que o custo social resultante desta evolução foi altíssimo: no fim do 

primeiro trimestre, encerrado em março de 2017, o Brasil registrou um novo patamar 
recorde de 14,2 milhões de pessoas desempregadas, o que corresponde a uma taxa 
de 13,7%. Em contrapartida, a inflação baixa abre caminho para uma redução mais 

acentuada da taxa de juros Selic, que é de 11,25% atualmente. Projeções indicam que 
ela deve ficar abaixo dos dois dígitos ao fim do ano. 

 
Precisamos urgentemente de um ciclo virtuoso de crescimento sustentável com taxas 

anuais entre 5% e 7% 
 
 Na recente pesquisa publicada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), a 

utilização da capacidade instalada da indústria aumentou de 63% para 65% no fim de 
março. Foi o primeiro aumento registrado após três meses de estagnação. A pesquisa 

também revelou que todos os índices de expectativas evoluíram em abril na 
comparação com março. 

 
Os investimentos em infraestrutura tão necessários para reduzir o famigerado “custo 
Brasil” estão acontecendo. Sem a presença das construtoras brasileiras envolvidas na 

Lava Jato e da Infraero, a nova rodada de concessões de aeroportos atraiu três grupos 
europeus que, juntos, administram 51 aeroportos no mundo, que passam 422 milhões 

de passageiros por ano. 
 
 Os lances oferecidos pela alemã Fraport (que levou Fortaleza e Porto Alegre), pela 

francesa Vinci (que ficou com Salvador) e pela suíça Zurich (Florianópolis) alcançaram 
R$ 1,46 bilhão, superando em mais de 90% as ofertas mínimas fixadas pelo governo. 

Um claro sinal de que o Brasil está recuperando sua credibilidade no exterior.  
 
O governo encaminhou – se bem que com algumas concessões – a reforma da 

Previdência e a reforma trabalhista, sem as quais não conseguiremos retomar o 
crescimento econômico sustentável com inflação baixa, alto nível de emprego e déficit 

público controlado. É essencial que tais reformas sejam aprovadas.  
 
Finalmente, a reforma tributária precisa ser realizada; caso contrário, não seremos 

competitivos em mercado algum enquanto perdurar a cavalar carga tributária que 
incide sobre os agentes econômicos que geram valor agregado. 

 
As perspectivas são boas. Com a retomada da confiança dos investidores e 
consumidores, atingiremos um pequeno crescimento positivo do PIB no fim de 2017. 

Em 2018 já se projeta um PIB de 2%.  
 

Precisamos urgentemente de um ciclo virtuoso de crescimento sustentável com taxas 
anuais entre 5% e 7%, de modo que possamos integrar na economia os milhares de 
brasileiros que se qualificam para o mercado de trabalho a cada ano. Estamos no 

caminho certo, mas ainda muito distantes da meta.  
 

(Andreas Hoffrichter é diretor da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
(AHK Paraná).  

 
 
 

 
 



Empresas querem uma solução rápida para crise 

19/05/2017 – Fonte: DCI 
 

Em um momento em que as empresas vislumbravam melhores resultados, após a 
economia dar os sinais de recuperação, a citação do presidente Michel Temer na 

delação dos donos da JBS pode pôr tudo a perder, na opinião de executivos e 
empresários ouvidos pela reportagem. Para evitar que uma nova crise econômica se 

instale no País, eles defendem a apuração das denúncias e a manutenção da agenda 
de reformas. 
 

O presidente da Suzano, Walter Schalka, que falou à reportagem por telefone, 
participou esta semana de um evento do Itaú em Nova York, e disse ter notado a 

rápida virada do humor do investidor internacional sobre o Brasil. "Ontem (quarta-
feira, 17), a visão sobre o País era muito positiva. Hoje (quinta, 18), todo mundo 
passou a vender o Brasil", disse o executivo, referindo-se ao impacto da delação da 

JBS. 
 

Schalka afirmou que a melhor solução para o País é a renúncia imediata do presidente. 
"Acho que a melhor alternativa para o Brasil agora é a renúncia. A segunda melhor é 
a chapa Dilma-Temer ser cassada. A terceira é o impeachment. E a quarta e pior 

alternativa é a permanência de Temer sem legitimidade e credibilidade." 
 

O presidente da multinacional americana Cargill no Brasil, Luiz Pretti, afirmou que a 
economia parecia no caminho de uma retomada, ainda que lenta, baseada na queda 
dos juros, na recuperação do emprego e nas reformas previdenciária e trabalhista. De 

repente, frisou ele, a maré mudou. "Passei a manhã explicando a nossos acionistas 
nos Estados Unidos o que estava acontecendo. É difícil explicar, pois, até a semana 

passada, o Brasil estava indo pelo caminho certo, tinha um projeto de governo." 
 
Outros dois empresários - Pedro Passos, sócio-fundador da Natura, e Luiza Trajano, 

presidente do conselho do Magazine Luiza - lamentaram o fato de que a nova crise 
política pode atrapalhar as reformas econômicas no Brasil. "Adiar esse projeto (de 

reformas) prejudica o País e é uma involução. Essa descontinuidade do poder gerar 
incertezas, e não é bom para o País. Temos de ter calma", ressaltou o fundador da 
Natura.  

 

Microempreendedor individual poderá pagar tributos com débito automático 

19/05/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 
 

O portal do Simples Nacional vai disponibilizar, a partir desta quinta-feira (18), a 
possibilidade de que microempreendedores individuais (MEIs) paguem o Documento 

e Arrecadação do Simples Nacional (DAS) por meio de débito automático. 
 

Com isso, o método de pagamento de tributos mensais será facilitado. Para usar essa 
ferramenta, basta que o MEI acesse ao portal do Simpes Nacional e preencha os dados 
de acesso. 

 
Para optar por essa forma de pagamento, o MEI deve possuir conta corrente de Pessoa 

Física ou Jurídica nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco 
Santander, Banestes, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco de Brasília, Caixa 
Econômica Federal, Bradesco, Banco Mercantil do Brasil, Banco Cooperativo Sicredi e 

Banco Cooperativo do Brasil. 
 

 
 

http://www.dci.com.br/economia/empresas-querem-uma-solucao-rapida-para-crise-id626031.html
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/05/microempreendedor-individual-podera-pagar-tributos-com-debito-automatico
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/


Câmara terá comissão especial para analisar mudanças em tributos de 

microempresas 

19/05/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, determinou hoje a criação de 

uma comissão especial para analisar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 341/17, do 
deputado Jorginho Mello (PR-SC). 

 
O projeto altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
(Lei Complementar 123/06) para limitar a aplicação da substituição tributária nas 

operações envolvendo empresas de pequeno porte. 
 

Também exige que o sistema bancário crie e mantenha linhas de crédito específicas 
para este segmento empresarial. O texto do deputado tem apoio Frente Parlamentar 
da Micro e Pequena Empresa. 

 
A comissão especial vai analisar e votar um parecer à proposta. Agora, os partidos 

deverão indicar os integrantes da comissão, que terá 34 deputados titulares e igual 
número de membros. 
 

 Íntegra da proposta: 
 PLP-341/2017 

 

Projeto obriga empresas a oferecer planos de saúde individuais 

19/05/2017 – Fonte: Notícias do Senado 

 
As empresas operadoras de planos de saúde poderão ser obrigadas a oferecer planos 

individuais se quiserem ter registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
É o que estabelece o PLS 153/2017, do senador Reguffe (sem partido-DF).  
 

O senador justifica que os planos de saúde se negam a vender planos individuais. Isso 
porque os planos coletivos permitem rescisão unilateral do contrato e liberdade para 

reajuste das mensalidades. A reportagem é de Carlos Penna Brescianini, da Rádio 
Senado. 
 

Recuperação judicial no Brasil: um panorama com o especialista Julio Cesar 

Siqueira 

19/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

 
 
Se equilibrar as contas familiares em tempos de crise não é tarefa fácil, muito mais 

complexa, então, se torna a gestão de empresas de pequeno, médio e grande porte. 
Com a economia combalida, muitos acabam sucumbindo ao cenário econômico. 

 
Especialista em recuperação judicial e autor do livro “Recuperação judicial de empresas 
médias e pequenas: Guia prático para o credor a o devedor”, da Trevisan Editora, o 

advogado Julio Cesar Siqueira falou com exclusividade ao Portal Contábil SC sobre 
esse assunto. 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/534838-CAMARA-TERA-COMISSAO-ESPECIAL-PARA-ANALISAR-MUDANCAS-EM-TRIBUTOS-DE-MICROEMPRESAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/534838-CAMARA-TERA-COMISSAO-ESPECIAL-PARA-ANALISAR-MUDANCAS-EM-TRIBUTOS-DE-MICROEMPRESAS.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124210
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2124210
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/05/projeto-obriga-empresas-a-oferecer-planos-de-saude-individuais
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129225
http://www12.senado.leg.br/radio
http://www12.senado.leg.br/radio
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/recuperacao-judicial-no-brasil-um-panorama-com-o-especialista-julio-cesar-siqueira/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/recuperacao-judicial-no-brasil-um-panorama-com-o-especialista-julio-cesar-siqueira/


PCSC: quantas empresas fecham no Brasil por ano?  
Nem todo fechamento de empresas é por conta da decretação da falência do negócio, 
mas infelizmente nem todos os empresários conseguem encerrar uma empresa 

liquidando todas as dívidas e cumprindo com todas as obrigações legais. Hoje no 
Brasil, se é difícil abrir uma empresa, fechar é quase impossível. 

 
O site http://empresometro.cnc.org.br/Estatisticas, mantido pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta o seguinte número de 
mortalidade das empresas durante os anos de: 2011: 172.199; 2012: 159.389; 2013: 
144.277; 2014: 150.209; 2015: 580.981; 2016: 346.901; e 2017: 66.882 até 22 de 

março.  
 

A Serasa Experian, apresenta uma estatística das falências decretadas:  2011: 641; 
2012: 688; 2013: 746; 2014: 740; 2015: 829; 2016: 721; e 2017: 258 até abril. 
É possível compreender a diferença entre as informações, pois a falência decretada 

depende de um processo judicial e da publicação da decisão da mesma que às vezes 
ocorre quando de fato a empresa já estava fechada. 

 
PCSC: em contrapartida, quantas abrem por ano? 
Segundo a Serasa Experian  

http://noticias.serasaexperian.com.br/blog/2017/01/10/de-janeiro-a-outubro-mais-
de-17-milhao-de-empresas-foram-criadas-no-pais-aponta-serasa-experian/), 

durante o 10 primeiros meses de 2016 foram criadas no Brasil 1.702.958 novas 
empresas, quantidade 0,7% superior a igual período de 2015, quando ocorreram 
1.691.652 “nascimentos”. Contudo, e necessário apurar um pouco mais estes números 

de 2017, pois analisando por natureza jurídica, percebe-se que os MEIs 
(Microempreendedores Individuais) representaram 1.344.539, as sociedades 

Limitadas 148.017, as empresas Individuais 113.237 e de outras naturezas 97.165. 
 
PCSC: quantas pedem Recuperação Judicial? 

Também a Serasa Experian aponta o seguinte número de pedidos de recuperação 
judicial requerida durante os anos de 2011: 515; 2012: 757; 2013: 874; 2014: 828: 

2015: 1287; 2.016: 1863; e 2017: 398 até abril. Percebe-se o salto nos anos de 2015 
e 2016, mas houve uma redução nos primeiros anos de 2017 comparando com igual 
período de 2016.  

 
Cabe esclarecer que após requerer a Recuperação Judicial, a empresa tem que 

aguardar o deferimento do deu pedido pelo juiz e somente após esta etapa deverá 
apresentar o plano de recuperação judicial, proposta de pagamento aos credores, que 
sendo aprovada pela assembleia de credores receberá a concessão da recuperação 

judicial. 
 

PCSC: a Recuperação Judicial beneficia a empresa, o proprietário/investidor 
ou o empregado? Tem algum beneficiado com essa situação? Por quê? 

Primeiro tem que se entender o objetivo da lei, que está expressa no artigo 47 da Lei 
11.101/05. 
 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica. 

 
Inicialmente, tende-se a acreditar que a Recuperação Judicial beneficia o devedor, pois 

as dívidas não poderão ser cobradas, pois a empresa recebe certa blindagem. Contudo, 
se ao invés de requerer recuperação judicial o devedor confessasse a falência? A única 
chance de um credor receber seria na liquidação dos ativos e no caso de credores com 

garantias no leilão ou consolidação das mesmas. Neste segundo cenário, a 



recuperação judicial é uma chance do devedor se recuperar da situação de crise, pagar 
seus credores e continuar operando e gerando renda. 
 

O processo de recuperação tem que beneficiar a sociedade e seus agentes, não pode 
proteger um lado, tem que ser equilibrado. Os credores e devedores devem suportar 

seus ônus para que seja possível o atingimento dos resultados sociais e econômicos. 
Os credores devem apoiar um plano que faça sentido econômico-financeiro e que seja 

razoável e factível.  
 
Os devedores devem agir de maneira transparente, cumprir as ordens judiciais e 

obedecer aos prazos legais, devem ainda apresentar um plano de recuperação 
razoável e que seja possível cumprir. O processo recuperação judicial é um ambiente 

propício para que os lados negociem e encontre formas de superar a crise. 
 
PCSC: poderia citar um caso prático em que tenha trabalhado?  

Até 2014 meus clientes se concentravam na área industrial, mas com o agravamento 
da crise empresas voltadas ao comercio e serviço também recorreram à recuperação 

judicial. Infelizmente, o empresário tem restrições ao se expor e não autorizam a 
veiculação do seu nome, contudo, tenho um caso interessante.  
 

Trata-se de um escritório de serviços contábeis, se não estiver errado, foi o único em 
São Paulo. Inicialmente o trabalho teve que ser bem detalhado e fundamentado para 

demostrar a natureza empresarial e que não se tratava de atividade intelectual. O 
pedido foi deferido e o plano de pagamento aos credores foi aprovado no final de 2016, 
equilibrando assim o passivo e permitindo a continuidade das atividades. 

 
PCSC: poderia fazer uma exposição da nova lei de recuperação judicial – esta 

que o governo está atualizando?  
Cabe esclarecer que inicialmente foi criado um grupo de trabalho através da Portaria 
n° 467, de 16/12/2016 – Ministério da Fazenda com a finalidade de estudar, consolidar 

e propor medidas voltadas ao aprimoramento da Lei de Recuperação e Falência de 
Empresas e de outros instrumentos legais associados. Este grupo deve trazer em breve 

soluções para modernizar e resolver questões importantes, que darão mais celeridade 
ao processo.  
 

Encerrar rapidamente uma recuperação ou na falência liquidar em meses seus ativos, 
principalmente bens móveis e não duráveis, poderá mudar o rating (nota que as 

agências internacionais de classificação de risco de crédito atribuem a um emissor 
[país, empresa, banco] de acordo com sua capacidade de pagar uma dívida) destas 
empresas. As propostas devem ser apresentadas neste mês de maio e serão 

apresentadas como projeto de lei. 
 

PCSC: poderia, também, fazer um comparativo entre os modelos? 
Todas as propostas visam dar maior celeridade ao processo de recuperação judicial, 

destacando algumas: 
 
– Ampliar o leque das empresas aptas a ingressar no processo; hoje somente é 

admitido aos empresários individuais e às sociedades empresárias. 
– Prazo máximo de 180 dias para liquidação e preços flexíveis na venda dos bens na 

falência; hoje a liquidação das falências dura anos e os ativos, na maioria das vezes, 
não são suficientes para pagar os credores. 
– O ponto mais polêmico: Garantias fiduciárias terem uma classe especifica e serem 

tratadas com prioridade absoluta; hoje estão excluídas do processo de recuperação 
judicial. 

– Permissão expressa para os financiamentos e a venda de ativos no processo, que 
deve livrar o investidor de todo e qualquer passivo da devedora. Pela lei vigente, já 
há certa blindagem na compra de ativos da devedora (filiais ou as chamadas unidades 

produtivas isoladas). 



– Outro ponto polêmico é que trata as dívidas tributárias; hoje existe um parcelamento 
especial em 84 meses para as empresas em recuperação judicial, mas ainda dependem 
de regulamentações nas esferas estaduais e municipais, contudo o prazo é inferior se 

comparado a outros parcelamentos já concedidos. 
– Regulamentar a recuperação judicial de grupos de empresas. Não há previsão na lei 

vigente sobre essa questão e os juízes tratam do tema de acordo com o caso. 
 

Industrialização por conta de terceiro 

19/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Não se aplica o procedimento disposto no artigo 408 do RICMS/2000 quando 
o autor da encomenda esteja localizado em outra unidade federativa. 

 
RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 15437/2017, de 12 de Maio de 2017. 
Disponibilizado no site da SEFAZ em 16/05/2017. 

 

Ementa 
  
ICMS – Industrialização por conta de terceiro – Industrializador paulista e autor da 

encomenda estabelecido em Estado diverso – Remessa do produto acabado 
diretamente do industrializador para o adquirente, por conta e ordem do autor da 

encomenda. 
  
I – Quando o estabelecimento autor da encomenda estiver localizado em outro Estado, 

o industrializador paulista não poderá utilizar-se dos procedimentos do artigo 408 do 
RICMS/2000 para remeter o produto acabado diretamente ao adquirente, por conta e 

ordem do autor da encomenda, sob pena de cobrança do imposto não pago, com os 
respectivos acréscimos legais. 

 
Relato 

1.A Consulente, que exerce como atividade principal, segundo sua CNAE (20.13-4/02) 
a fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais, por meio de sua matriz, 

formula a presente consulta na qual informa que além da industrialização realizada 
em seu estabelecimento, também industrializa em terceiros ou para terceiros. 
 

2.Transcreve o artigo 408 do RICMS/2000 e expõe seu entendimento no sentido de 
que no processo de industrialização em terceiros há possibilidade de saída direta do 

industrializador caso o autor da encomenda e o industrializador estejam localizados 
neste Estado, anexando a consulta uma ilustração da citada operação. 
 

3.Expõe o seu entendimento no sentido de ser plenamente legal aplicar o 
procedimento citado (obrigatoriamente com a emissão da Nota Fiscal de remessa por 

conta e ordem por parte do industrializador), mesmo que o encomendante esteja 
localizado em outra unidade da federação e pergunta se está correto o seu 

entendimento, questionando ainda se, caso positivo, o CFOP a ser considerado nas 
Notas Fiscais de remessa por conta e ordem de terceiros seria o “x.923 ou x.949”. 
 

Interpretação 
4.Ressaltamos que os procedimentos para industrialização por conta de terceiros, com 

a suspensão do lançamento do ICMS na remessa de matéria-prima para 
industrialização, têm por requisito o retorno da mercadoria industrializada para o 
estabelecimento do autor da encomenda, sob pena da cobrança do imposto não pago 

com os devidos acréscimos legais (artigos 409 e 410 do RICMS/2000). 
 

5.O artigo 408 do RICMS/2000, que possibilita um retorno meramente simbólico da 
mercadoria resultante da industrialização ao autor da encomenda, com sua remessa 
diretamente ao adquirente é restrito aos casos em que os estabelecimentos do autor 

da encomenda e do industrializador estão localizados no Estado de São Paulo e não há 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/industrializacao-por-conta-de-terceiro/


previsão semelhante em Convênio para que o entendimento possa ser aplicável a 
estabelecimentos situados em outros Estados. Ou seja, o regramento do artigo 408 
constitui exceção, não aplicável aos casos em que o autor da encomenda se situa fora 

do deste Estado. 
 

6.Portanto, em resposta ao indagado, não se aplica o procedimento disposto no artigo 
408 do RICMS/2000 quando o autor da encomenda esteja localizado em outra unidade 

federativa. 
 

Para especialistas, investimentos em infraestrutura param 

19/05/2017 – Fonte: DCI 
 

A instabilidade política gerada pela delação premiada da JBS, com acusações 
envolvendo o presidente Michel Temer, fará com que os investimentos no setor de 
infraestrutura e os planos para concessões de ativos no âmbito do Programa de 

Parceria de Investimentos (PPI) sejam paralisados, de acordo com a avaliação de 
especialistas no setor. 

 
"Sem dúvida, o interesse do investidor estrangeiro estava 100% calcado no PPI, na 
estruturação dos leilões que estavam sendo feitos", disse o sócio da área de 

infraestrutura do L.O. Baptista Advogados, Fernando Marcondes. "As coisas estavam 
caminhando muito bem, mas me parece que, agora, tudo vai ficar travado." 

 
Algum atraso é admitido também pelo Palácio do Planalto. Lá, a avaliação é que houve 
piora no ambiente econômico, o que pode afetar o programa. No entanto, a ordem é 

manter normalmente o funcionamento da parte técnica do programa. Pelo calendário, 
o próximo leilão é o da 14ª rodada de petróleo, prevista para setembro. Só então, 

dizem fontes, será possível dizer se houve de fato algum prejuízo. 
 
Entre os técnicos, a avaliação é de que o programa sobreviverá aos solavancos. 

"Independente do que vier a acontecer no campo político, não tem dúvida que a 
recuperação do investimento é pela via das concessões, já que não há recursos 

orçamentários", disse uma fonte. 
 
Diversas fontes consultadas pelo Estadão/Broadcast lembraram que o leilão dos 

aeroportos de Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre, realizado em março, 
foi bem sucedido e atraiu diversos players internacionais. No entanto, com as delações 

da JBS, a percepção de risco em relação ao Brasil vai disparar e, com isso, a 
capacidade do País para atrair capital privado e internacional será impactada no curto 
prazo. 

 
Oposto 

"Instabilidade é o oposto do que queremos para a infraestrutura", diz o sócio-
presidente da BF Capital, Renato Sucupira. "A situação, agora, é de incerteza muito 

grande, não há como fazer uma avaliação de risco, como precificar." 
 
Mesmo no setor elétrico, em que o histórico recente apontou forte atração de 

investidores, com a realização de dois leilões de projetos de transmissão que 
destravaram juntos cerca de R$ 24 bilhões em investimentos, a perspectiva de atração 

de capital para um próximo certame ou para outros ativos de geração, transmissão e 
distribuição de energia que são negociados no mercado secundário se tornou incerta 
e o otimismo recente deu lugar à apreensão. 

 
"As reuniões sobre novos investimentos estão desde a noite de ontem (anteontem) 

em compasso de espera. As decisões de curto prazo precisam esperar que o cenário 
clareie, porque no momento há uma incógnita", afirmou o presidente do Fórum de 
Associações do Setor Elétrico, Mário Menel, também presidente da Associação 

Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia (Abiape). 

http://www.dci.com.br/economia/para-especialistas,-investimentos-em-infraestrutura-param-id626008.html


Ele contou que na noite de anteontem esteve em um encontro com investidores 
internacionais que foi interrompido pela notícia sobre a delação premiada da JBS.  
 

Empresas na Bovespa perdem R$219 bi em valor de mercado, após denúncias 

contra Temer 

19/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

  
 
O valor de mercado das empresas listadas na bolsa paulista diminuiu em R$ 219 

bilhões nesta quinta-feira, 18, após denúncias de que o presidente Michel Temer teria 
dado aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, segundo dados da 
consultoria Economatica. 

 
Consideradas apenas as empresas do Ibovespa, índice de referência da B3, perdeu R$ 

195,8 bilhões em valor de mercado. 
 
O Ibovespa caiu 8,8%, maior perda diária desde outubro de 2008, fechando aos 

61.597 pontos. Com isso, o índice anulou parte dos ganhos acumulados no ano até a 
véspera, de 12,14%, que reduziu para 2,27%. 

 
A Petrobras registrou a maior perda em valor de mercado, com R$ 27,4 bilhões. No 

pregão, as ações PN da petroleira caíram 15,76%, enquanto as ON perderam 11,37%. 
A segunda maior perda em valor de mercado no pregão foi Itaú Unibanco, de R$ 26,7 
bilhões, após o papel cair 12,05%. 

 

Efeito crise faz idade média de frota de carros ser a mais alta em 10 anos 

19/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Com vendas de modelos novos em baixa há quatro anos, em razão da crise econômica, 

os automóveis que rodam pelo País estão mais velhos. A dificuldade dos consumidores 
em comprar o primeiro carro zero quilômetro ou em substituir o modelo atual por um 

novo elevou para 9 anos e 4 meses a idade média da frota em circulação, a mais alta 
em dez anos.  
 

Em 2006, a idade média dos automóveis brasileiros era de 9 anos e 2 meses. A partir 
daí, veio se renovando quase que consecutivamente até 2013, quando as vendas 

passaram a cair, após nove anos seguidos de alta. Em quatro anos, a frota envelheceu 
dez meses. Somados aos comerciais leves, caminhões e ônibus, a idade média é um 
pouquinho mais nova, de 9 anos e 3 meses.  

 
Veículos com até cinco anos de uso, chamados de seminovos, eram 43% da frota em 

2012, antes da crise. Hoje são 34%, segundo estudo da frota brasileira recém-
concluído pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças).  

 
Veículos com seis a 15 anos de uso são 49% da frota e de 16 a 20, 13%. Já aqueles 

com mais de 20 anos representam 4% do total.  
 
“Há uma tendência de envelhecimento da frota em razão da menor entrada de carros 

novos no mercado”, confirma o conselheiro do Sindipeças, Elias Mufarej. Nos últimos 
quatro anos, as vendas de veículos novos caíram 46%, de 3,8 milhões de unidades 

em 2012 para 2,05 milhões no ano passado.  

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/empresas-na-bovespa-perdem-r219-bi-em-valor-de-mercado-apos-denuncias-contra-temer/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/empresas-na-bovespa-perdem-r219-bi-em-valor-de-mercado-apos-denuncias-contra-temer/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/efeito-crise-faz-idade-media-de-frota-de-carros-ser-a-mais-alta-em-10-anos/


Segundo Mufarej, esse quadro de envelhecimento da frota vai exigir um trabalho de 
orientação aos proprietários da necessidade de fazer a manutenção dos veículos para 
que “rodem em condições seguras.”  

 
Para Mufarej, o segmento de caminhões é ainda mais preocupante pois, em dois anos, 

a idade média da frota passou de 9 anos e 5 meses para 10 anos e 3 meses. “Se essa 
é a média, significa que há caminhões com mais de 25 anos rodando”, diz ele, que 

defende urgência para um programa de renovação dessa frota.  
 
Tamanho  

O estudo estima em 42,8 milhões o tamanho da frota total circulante de veículos em 
2016, apenas 0,7% maior que a do ano anterior. É o menor crescimento em mais de 

dez anos. Só em automóveis, a frota é de 35,6 milhões de unidades, 1% a mais que 
em 2015.  
 

No setor de motocicletas, a frota diminuiu 1,2%, para 13,4 milhões de unidades, fato 
inédito. “É um segmento que atende mais as classes B e C, que dependem do crédito 

direto, que ficou mais escasso”, diz Mufarej. “O desemprego também contribuiu para 
a queda das vendas.”  
 

O número de habitantes por veículo manteve-se em 4,8, mesma proporção do ano 
anterior, interrompendo assim uma sequência de melhora no índice de motorização 

no Brasil, que era de 7,7 habitantes para cada veículo há dez anos.  
 
Na vizinha Argentina, esse índice é de três pessoas para cada carro, enquanto nos 

Estados Unidos é de praticamente um por um.  
 

Mortalidade  
Para calcular a quantidade de veículos em circulação no País, o estudo da frota, 
realizado anualmente pelo Sindipeças, considera uma taxa de mortalidade de 1,5% ao 

ano para os automóveis e de 1% para caminhões e ônibus, em razão dos veículos que 
são retirados de circulação por motivos variados, como acidentes com perda total e 

desmanche.  
 
Em razão disso, os números são diferentes daqueles apresentados pelo Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran), que não aplica essa taxa e, portanto, apresenta 
dados bem superiores.  

 
O objetivo do levantamento é dar subsídio às fabricantes de autopeças para a 
programação do tipo de peça que terá de produzir ao longo do ano. 

 

CEO da Volkswagen nega acusação de manipulação da Bolsa 

19/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Müller é suspeito, ao lado de outros executivos, de ter informado os mercados 
financeiros sobre o "Dieselgate" com um atraso proposital 

 
 

O CEO do grupo alemão Volkswagen, líder mundial entre as montadoras, negou as 
acusações de manipulação da Bolsa no âmbito do escândalo dos motores a diesel 

manipulados. 

http://exame.abril.com.br/negocios/ceo-da-volkswagen-nega-acusacao-de-manipulacao-da-bolsa/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/volkswagen/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/bolsas-de-valores/


A Promotoria de Stuttgart confirmou na quarta-feira a abertura de uma investigação 
contra membros da diretoria da holding Porsche SE, acionista majoritária da 
Volkswagen. 

 
Entre os investigados está Matthias Müller, que comanda o grupo desde o fim de 2015. 

Müller é suspeito, ao lado de outros executivos, de ter informado com atraso, de 
maneira voluntária, os mercados financeiros sobre o “Dieselgate”, o que teve 

consequências financeiras desastrosas para os investidores. 
 
“Rejeito a acusação da Promotoria de Stuttgart. Não tenho nada a ser censurado”, 

declarou o dirigente em uma entrevista ao jornal econômico Handelsblatt. 
 

O executivo recorda a posição da Volkswagen e da Porsche SE, que garantem ter 
cumprido corretamente suas obrigações em termos de comunicação com os mercados. 
Vários membros da diretoria da Volkswagen, atuais ou antigos, já eram investigados 

na Alemanha pela instalação de um software que manipulou os resultados das 
emissões de poluentes de 11 milhões de veículos a diesel no mundo. 

 
Mas a investigação da Promotoria de Stutgartt é a primeira contra Müller, que é 
suspeito de manipulação da Bolsa na qualidade de membro da diretoria da Porsche 

SE, e não apenas por sua atividade dentro da montadora de automóveis. 
 

BMW inicia produção da G 310 R em Manaus 

19/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
A fábrica de motocicletas da BMW em Manaus (AM) montou na quinta-feira, 18, a 
primeira unidade do modelo G 310 R, um dos principais lançamentos da BMW Motorrad 

no Brasil em 2017 e que chega ao mercado no segundo semestre deste ano. Também 
é o primeiro modelo produzido após o investimento adicional de € 4 milhões na unidade 

em novas tecnologias, treinamentos e em novos equipamentos para produção de 
novos modelos. 
 

Para marcar o início da fabricação da nova moto, estiveram presentes o diretor da 
BMW Motorrad Brasil, Federico Alvarez, o diretor da fábrica do Grupo BMW em Manaus, 

Peter Vogel, o presidente mundial da BMW Motorrad, Stephan Schaller, e o diretor da 
BMW Motorrad para a América Latina e Caribe, Alejandro Echeagaray.  

 
Inaugurada em outubro de 2016, a fábrica manauense consumiu investimento inicial 
de € 10,5 milhões. Atualmente são fabricados ali os modelos BMW F 800 GS, F 800 

GS Adventure, F 800 R, R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, S 1000 R, S 1000 RR, S 
1000 XR e F 700 GS. A unidade produz 98% da demanda da marca no País. 

 
Com capacidade produtiva inicial de 10 mil motocicletas por ano, a planta da BMW 
conta com 175 funcionários e 45 fornecedores locais, sendo 15 para a nova linha de 

produtos, número que segundo a empresa, pode crescer conforme o ritmo de aumento 
da demanda. A fábrica está construída em uma área de quase 10 mil metros quadrados 

e demorou apenas nove meses para ficar pronta. Ela conta com equipamentos de 
última geração e uma equipe treinada, seguindo os padrões e níveis de qualidade de 
todas as unidades produtivas do Grupo BMW pelo mundo. 

 

http://exame.abril.com.br/negocios/ceo-da-volkswagen-e-investigado-por-manipulacao-da-bolsa/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25835/bmw-inicia-producao-da-g-310-r-em-manaus


Frota de motos encolhe pela primeira vez 

19/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 

 
 

 

A frota de motos circulando pelo País regrediu 1,2% ao passar de 13,64 milhão para 
13,47 milhão de unidades de 2015 para 2016. Este é o primeiro registro de queda 

verificado pelo Sindipeças desde 2001, ano em que a entidade começou a levantar os 
dados relativos ao segmento de duas rodas. 
 

A menor entrada de modelos zero-quilômetro nos últimos seis anos vem elevando a 
idade da frota. Em 2015 as motocicletas tinham em média 6 anos e 6 meses. Em 2016 

avançaram para 7 anos. Nesse período a participação de modelos até 5 anos caiu de 
48% para 41%. Os de 6 a 10 anos avançaram de 36% para 40% e os de 11 a 15 
anos, de 12% para 14%. 

 
A frota total de motos começou a registrar altas consistentes no início da década 

anterior, alavancada pelas vendas a prazo. Isso ocorreu até 2013, quando o total 
circulante começou a se estabilizar na casa dos 13 milhões.  
 

Essa estagnação decorre da maior dificuldade de crédito, que começou a afetar as 
vendas já no primeiro semestre de 2012 e foi agravada nos anos seguintes pela crise 

econômica. Os acidentes, mais comuns e que geralmente tiram as motos de circulação, 
também ajudam a explicar o fenômeno. 
 

Cummins amplia negócios com turbos Holset 
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Graças à substancial expansão das vendas no aftermarket, a fabricante de motores 

diesel Cummins está ampliando os negócios no mercado brasileiro da Holset, sua 
unidade de turbocompressores. A participação do mercado de reposição no 

faturamento da divisão dobrou de 20% para 40% no último ano.  
 
“Aumentamos a oferta de produtos para atender melhor às necessidades dos clientes 

nesse mercado”, justifica Ellen Costa, supervisora de vendas da Cummins Turbo 
Technologies, que detém a marca Holset de turbos.  

 
Até há poucos anos de uso cativo apenas nos caminhões motorizados pela Cummins, 
a Holset ampliou o foco e começou a fornecer turbos no aftermarket para outros 

fabricantes de veículos diesel no País. Ellen conta que um impulso extra ao negócio 
vem da oferta de turboalimentadores remanufaturados pela própria Cummins na 

fábrica de Guarulhos (SP), em uma lista que passou de 13 para 35 modelos e já 
representa cerca de 30% das vendas da Holset.  
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“Essa participação deve aumentar bem mais e é o nosso principal foco no momento. 
A remanufatura é uma tendência mundial que também está chegando com força aqui, 
pois podemos oferecer equipamentos com a mesma qualidade e garantia com preços 

até 40% menores em relação ao novo”, explica a supervisora.  
 

Outra fonte de aumento do faturamento da divisão é a ampliação das importações e 
vendas de componentes sobressalentes para reparos dos turbos Holset. Como parte 

dessa estratégia, no segundo semestre começam a ser importados atuadores 
eletrônicos e conjuntos centrais para turboalimentadores de geometria variável (VGT), 
que até agora precisam ser trocados inteiros. “Com isso vamos reduzir os custos de 

manutenção dos Holset VGT, com reparo sem necessidade de troca completa”, diz 
Ellen.  

 
A linha de produção da Cummins Turbo Technologies em Guarulhos opera atualmente 
em capacidade máxima para atender a demanda de motores novos fabricados pela 

Cummins na mesma planta, fornecidos no Brasil principalmente para os caminhões 
MAN/Volkswagen e Ford, e também o mercado de reposição. Mas 97% do portfólio 

destinado ao aftermarket no País são de turbos importados da China e Estados Unidos. 
 

Liga AutoTech vai acelerar startups ligadas à mobilidade 

19/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Foram anunciadas as startups selecionadas para o primeiro ciclo de aceleração da Liga 
AutoTech, iniciativa de inovação aberta voltada ao setor automotivo e de transportes 
e apoiada por Mercedes-Benz, Eaton, Sascar, Ticket Log e Repom. As empresas 

escolhidas trabalham com soluções para diversas áreas como telemetria, mobilidade 
e logística reversa.  

 
O programa recebeu 200 inscrições e teve três etapas de seleção. Agora as startups 
passarão por aceleração de quatro meses, com a mentoria de executivos das 

companhias apoiadoras. A colaboração com jovens empresas com soluções 
tecnológicas e escaláveis é uma ferramenta importante de inovação para grandes 

corporações.  
 
Em entrevista a Automotive Business em março último, Rogério Tamassia, diretor 

da Liga Ventures, empresa que idealizou a Liga AutoTech, afirmou que o programa é 
uma chance de as empresas testarem novas soluções e modelos de negócio. Segundo 

ele, a colaboração com startups agiliza este processo e evita uma série de burocracias 
internas. “As companhias também devem extrair um aprendizado valioso sobre novas 
formas de trabalhar, com velocidade.” 

 
Confira as empresas selecionadas para o programa: 

 
- Automobi: plataforma de CRM para conectar oficinas e concessionárias aos 

proprietários dos carros. 
- Btime: gestão inteligente de equipes externas com informações em tempo real 
para aumentar a produtividade.  

- Easy Carros: plataforma que utiliza big data para fazer o diagnósticos on-line de 
automóveis e oferece rede de prestadores de serviços.  

- goEpik: recurso que padroniza e digitaliza processos industriais dentro dos 
princípios da Indústria 4.0.  
- KeyCar: aplicativo para controlar os sistemas de monitoramento do veículo.  

- Menu.com.vc: plataforma de comércio online que conecta a indústria ao 
comerciante com solução integrada de logística e crédito.  

- Trackage: soluções de monitoramento para reduzir prejuízos com violação, 
extravio e perda de cargas e objetos.  
- Zumpy: permite que pessoas com rotas compatíveis se locomovam juntas com 

segurança. 
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Ford cria equipe para agilizar manutenção de caminhões 
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Profissionais socorrem oficinas da rede e reduzem o número de caminhões parados  

 
A Ford Caminhões criou um grupo de profissionais formado por técnicos e engenheiros 
a fim de agilizar o conserto dos veículos parados na rede de distribuição. A equipe, 

que fica sediada na fábrica em São Bernardo do Campo (SP), monitora todas as 
oficinas da rede em tempo real e atua quando há casos em que o serviço solicitado 

pode não ser concluído dentro do prazo previsto. Eles socorrem no que for necessário, 
desde o diagnóstico e disponibilidade de peças até a autorização e execução dos 
serviços. 

 
O programa, iniciado em outubro do ano passado, está agora em pleno funcionamento 

e como resultado, o número de caminhões parados nos distribuidores fora do tempo 
programado caiu 80%. 
 

“O novo time está totalmente integrado ao nosso conceito de que caminhão não pode 
ficar parado”, afirma o gerente de serviço ao cliente da Ford Caminhões, Wilson 

Vasconcellos. “Hoje, conseguimos saber instantaneamente se há algum caminhão 
parado aguardando manutenção na nossa rede em todo o Brasil; qual é o veículo, o 
seu problema e há quanto tempo; e atuamos para ele voltar a rodar o mais rápido 

possível”, completa o executivo. 
 

De acordo com Vasconcellos, o preço de compra de um caminhão representa apenas 
12% do seu custo total de operação, considerando uma vida útil de cinco a oito anos; 
o restante é manutenção. “Estamos focando nosso trabalho para entregar o que o 

cliente quer e precisa, ou seja, um serviço rápido, com alta qualidade e preço justo.  
 

Além da criação da nova estrutura, investimos em treinamento e realinhamos o preço 
de centenas de peças, o que aumenta a nossa competitividade diante de todas as 
opções disponíveis no mercado.” 

 

Pesados têm idade média acima de 10 anos 
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A idade média dos veículos pesados que rodam pelo Brasil já supera ou está muito 

próxima dos 10 anos. O novo relatório da frota circulante divulgado pelo Sindipeças 
referente ao consolidado de 2016 mostra que os caminhões brasileiros atingiram a 

média de 10 anos e 3 meses e os ônibus, 9 anos e 11 meses.  
 
A idade média dos caminhões se mantém como a mais alta de todos os segmentos 
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analisados pelo Sindipeças (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e 
motos). O envelhecimento resulta de seguidas quedas na venda de veículos novos.  
 

De 2015 para 2016 o total de caminhões circulando pelo País se manteve na casa de 
1,88 milhão. Já a frota total ônibus regrediu 0,9% ao atingir 385,6 mil unidades.  

 

Frota circulante para de crescer no País 
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A frota circulante no País praticamente parou de crescer como consequência da queda 
nas vendas. O mais recente levantamento do Sindipeças, que reúne os fabricantes de 

autopeças, aponta que em 2016 havia 42,9 milhões de veículos rodando pelo Brasil, 
um pequeno acréscimo de 0,7% sobre o ano anterior. Este aumento foi puxado pelos 
automóveis, que passaram de 35,3 milhões para 35,6 milhões, anotando crescimento 

de 1% em 2016.  
 

No mesmo estudo, chama a atenção o recuo entre os comerciais leves (-1,1%) e 
ônibus (-0,9%) em circulação. Uma análise de anos mais recentes mostra que esses 
dois segmentos não registravam decréscimo em suas frotas circulantes desde 1990, 

segundo o Sindipeças.  
 

A frota de importados em circulação também encolheu. Em 2012 ela atingiu a casa 
dos 5 milhões e chegou bem perto dos 6 milhões em 2015, mas recuou para 5,93 
milhões em 2016.  

 
Como consequência da queda de vendas e da entrada de veículos novos no mercado 

que afeta o País desde 2014, a idade média da frota circulante subiu de 8 anos e 11 
meses para 9 anos e 3 meses. Até 2015 os veículos com 1 a 5 anos de idade 
representavam 37% do total. Em 2016 essa participação caiu para 34%, ao passo que 

os modelos de 6 a 10 anos avançaram de 29% para 33%, ou um terço do total. Outro 
reflexo da retração do mercado interno é a quantidade de habitantes por veículo, que 

se mantém estável em 4,8 desde 2015. 
 
O levantamento do Sindipeças revela também que a participação dos carros flex 

cresceu de 57,2% para 59,8% de 2015 para 2016 e a de modelos a gasolina caiu de 
31,7% para 29,4%. E os velhinhos movidos a álcool recuaram para menos de 1% em 

2016. 
 

Ociosidade da frota de caminhões é menor do que parece 
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O mercado de caminhões segue combalido, com queda acumulada de 26,3% nos 

emplacamentos no primeiro quadrimestre de 2017. Ainda que a situação não inspire 
nenhum otimismo, há sinais de que o patamar de vendas pode começar a subir em 
breve. Esta é a conclusão da pesquisa Truck Tracker, que aponta para uma utilização 
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de frota bem maior do que se supunha, acima de 95% para a maioria dos frotistas 
ouvidos.  
 

Foi a primeira vez que a Power Systems Research fez o estudo no Brasil. A pesquisa 
aconteceu em março último com concessionários do segmento e frotistas que têm de 

20 a 2,9 mil veículos. Até então o levantamento focava apenas no mercado dos 
Estados Unidos. Tradicionalmente a pesquisa é feita no primeiro e no terceiro trimestre 

de cada ano, frequência que deve se repetir no estudo realizado no Brasil. A partir do 
ano que vem o levantamento chegará a outros países e mercados da América do Sul.  
 

Uma das conclusões do levantamento é que a ociosidade da frota já não é mais tão 
elevada. Dos entrevistados, 42% declararam que a ociosidade de seus caminhões é 

de até 5%.  
 
Parcela de 21% respondeu que este índice gira entre 10% e 15% e apenas 8% dos 

participantes registram mais de 20% de ociosidade em sua frota de veículos.  
 

“O índice real é bem inferior aos comentários que chegamos a escutar no mercado, 
que apontavam para empresas com entre 40% a 60% da frota parada”, destaca Fabio 
Ferraresi, diretor de desenvolvimento de negócios da consultoria no Brasil.  

 
Outro ponto positivo, diz, é que a intenção de compra está em expansão, com aumento 

na comparação com o ano passado. “Claro que o desejo de investir é bem diferente 
do investimento real.  
 

O negócio depende de vários fatores para acontecer efetivamente, mas isso já nos 
mostra que há um mercado reprimido”, avalia. Entre os fatores que os entrevistados 

apontaram que mais influenciarão o volume de compras, aparece em primeiro lugar a 
necessidade de renovar a frota para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. 
A pesquisa identificou ainda que os frotistas pretendem investir para atender ao 

aumento da demanda e aproveitar condições de financiamento favoráveis. 
 

DAF JÁ ESTÁ ENTRE MARCAS MAIS COBIÇADAS 
 
A Truck Tracker também avalia a preferência dos clientes por cada uma das marcas. 

“Um movimento interessante é que a DAF, novata no mercado brasileiro, já começa a 
aparecer entre as marcas mais desejadas do País”, conta Ferraresi.  

 
A pesquisa identificou ainda que a Volvo ocupa posição de destaque no semento de 
pesados. Quando avaliada a disputa entre os líderes, os entrevistados mostraram 

preferência pela MAN, ainda que a Mercedes-Benz tenha sido a marca mais vendida 
em 2016. 

 
O levantamento aponta ainda que a oferta tecnológica passa a estar entre os principais 

fatores para a decisão e compra. 
 
 Entre os recursos mais procurados por frotistas estão o câmbio automático, seguido 

por recursos de rastreamento e monitoramento, telemetria, sistemas para otimizar o 
consumo de combustível e tecnologias de segurança para evitar que o motorista caia 

no sono durante a viagem.  
 
Além da oferta de tecnologias, o pós-venda oferecido pela montadora é um dos 

principais fatores de decisão por comprar de uma ou de outra fabricante. O consumo 
de combustível reduzido dos veículos, facilidades de financiamento pelo banco da 

montadora, o atendimento da área de engenharia e o relacionamento com a marca 
completam a lista de aspectos que mais pesam no momento de optar por uma ou 
outra empresa. 

 



MAN reduz custos de projetos com impressão 3D 

19/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

 
 

A MAN Latin America comemora os resultados obtidos com a adoção da impressão 3D 

na concepção de seus projetos: a montadora registra a redução de cerca de 80% do 
custo de desenvolvimento de modelos conceituais na fase inicial. Além disso, a 

empresa verificou benefícios também no cronograma, uma vez que o processo, que 
poderia chegar a dois meses, hoje requer apenas alguns dias para ficar pronto.  
 

São cerca de 250 peças protótipos por ano feitas por meio da impressão 3D. A MAN 
LA também passou a recorrer à tecnologia para produzir itens de maior complexidade 

e moldes para outras peças, que facilitam a produção de peças com diferentes 
materiais. A complexidade das peças impressas tem evoluído em velocidade acelerada, 
com a produção de componentes maiores e com riqueza de detalhes. Antes de adquirir 

sua própria impressora 3D, em 2013, a montadora terceirizava o serviço. 
 

“Capacitamos nossos profissionais e cada vez mais ampliamos seu escopo de atuação. 
Essa é mais uma avançada ferramenta de engenharia que utilizamos para reduzir o 
custo de nossos produtos e garantir a competitividade frente ao mercado”, comenta o 

diretor de engenharia do desenvolvimento, Leandro Siqueira. 
 

Com a impressora é possível imprimir modelos de praticamente qualquer peça, em 
apenas algumas horas, sem necessidade de desenvolver ferramentais específicos. É 
possível também trabalhar múltiplos projetos simultaneamente, com cronograma 

enxuto. As peças confeccionadas servem para a validação de modelos conceituais e 
avaliação de sua montagem e acessibilidade. 

 

Indústria concentra aportes em inovação de retorno rápido 
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Desenvolvimento. A incerteza quanto ao futuro leva muitos industriais a 

optarem por projetos de curto e médio prazo, enquanto as pesquisas com 
perfil radical continuam em segundo plano 

 

 
 

O Setor de bens de consumo está mais propenso a investir em projetos de inovação 
com retorno rápido. Segundo executivos, recursos escassos e incerteza quanto ao 

futuro político e econômico do País levam à apostas de mais curto prazo. 
 
"A indústria local tem despertado para a importância da inovação nos últimos anos, 

mas ainda é muito incremental. Historicamente, estamos atrás de outros países na 
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fronteira do conhecimento", afirma o diretor executivo da consultoria Falconi, Flávio 
Boan.  
 

Apesar de ganhar importância na estratégia da indústria brasileira, o investimento em 
inovação ainda sofre com a falta de confiança dos empresários, que deve piorar depois 

do revés no cenário político-econômico com novas denúncias no âmbito da operação 
Lava Jato. 

 
"Como a capacidade de previsão do comportamento da economia brasileira é menor, 
as companhias têm mais receio em investir em projetos com horizonte maior do que 

três ou quatro anos e isso compromete os investimentos em inovação de longo prazo", 
observa Boan. 

Ele lembra que, com a economia e o faturamento das empresas em retração, os 
aportes ficam limitados e os projetos de longo prazo tendem a ficar em segundo plano. 
"As empresas priorizam o que vai garantir a sobrevivência no curto prazo." 

 
A Solenis, fabricante de especialidades químicas, inaugurou um centro de tecnologia 

em Paulínia (SP) neste mês. "Mesmo com a economia em queda, conseguimos manter 
uma taxa grande de crescimento em anos recentes e reinvestimos no negócio", conta 
o vice-presidente da Solenis na América Latina, José Armando Aguirre. 

 
O projeto recebeu R$ 170 milhões em investimentos nos últimos três anos. "O centro 

será um braço de pesquisa, com as 14 pessoas que atuam no País em conjunto com 
um grupo de 250 pesquisadores da Solenis pelo mundo", explica ele. 
 

Com o centro, Aguirre espera acelerar a capacidade de análise de resultados e realizar 
mais testes de aplicação dos produtos. "Como o Brasil é o centro mundial de celulose 

de fibra curta, aqui será o polo de desenvolvimento de produtos e soluções para esse 
setor", diz. Mas a função do centro será desenvolver inovações de perfil incremental e 
não radical, ressalta ele. 

 
Saúde 

A farmacêutica Abbott já começou a vender os produtos desenvolvidos em seu centro 
de pesquisas no Brasil, conta o gerente geral do laboratório no Brasil, Juan Carlos 
Gaona. "Conseguimos um resultado com as pesquisas muito antes do previsto, com o 

início das vendas do primeiro produto no ano passado", comenta. 
 

O centro de desenvolvimento, que começou a ser construído em 2015, entrou em 
operação em julho de 2016. "Ele começou a ser construído em um momento difícil, de 
crise no País, mas fizemos o projeto pensando no futuro do Brasil". 

 
Apesar do foco no longo prazo, o centro da Abbott tem como principal objetivo 

desenvolver inovações incrementais na área farmacêutica e não partir de pesquisas 
básicas, para inovação radical, afirma Gaona. 

 
Já o laboratório brasileiro Aché adota uma estratégia de mix entre pesquisas de retorno 
no curto, médio e longo prazo, comenta o diretor do núcleo de inovação da empresa, 

Stephani Saverio."A expectativa em relação aos projetos, principalmente os de longo 
prazo é sempre um desafio. Mas o que fazemos é ter uma visão clara do que trará 

retorno mais rápido ou demorado e equilibramos isso entre as equipes de pesquisa". 
 
Com até 30 lançamentos de produtos por ano, o executivo do Aché revela que a 

companhia tem hoje pouco mais de 160 projetos de pesquisa em andamento. "Desse 
total, cerca de 30 têm perfil mais inovador, sendo metade disso pesquisa radical", 

destaca Saverio. 
 
Gargalos 

Para Boan, da Falconi, a janela para novos investimentos na indústria brasileira vai 
abrir quando a recuperação da capacidade de consumo dos brasileiros melhorar. Mas, 



a retomada da demanda pode esbarrar na falta de mão de obra especializada para as 
pesquisas. 
 

Com os recentes cortes de investimento do governo federal em bolsas de pesquisa 
científica e intercâmbios, a atratividade das carreiras de pesquisa pode cair. "Esses 

cortes em investimento, sem dúvida, comprometem a velocidade da produção de 
conhecimento e a capacidade de acompanhar as novas demandas da sociedade", 

ponderou Boan. 
 
Os executivos ouvidos pelo DCI fazem avaliação similar sobre os cortes de 

investimento em pesquisas, que podem levar a falta de mão de obra capacitada no 
longo prazo. "Mas hoje a mão de obra não é um ponto crítico. No entanto, a indústria 

também pode fazer a sua parte e criar programas para desenvolver esses 
profissionais", defende Saverio, do Ache. 
 

Já as pesquisas radicais - que trazem grandes inovações - e são um gargalo para as 
fabricantes de bens de consumo no Brasil, devem continuar concentradas no setor 

extrativo e dependentes do setor público, observa Boan, da Falconi. 
 
"Ainda teremos por algumas décadas uma grande dependência da indústria extrativa 

como o setor que mais investe em inovação no longo prazo", avalia o consultor. 
 

Ele lembra que o Brasil sempre se destacou pelo pioneirismo na inovação em 
atividades de extração, como a cadeia de óleo e gás. Mesmo com os problemas 
recentes, Boan ressalta que a indústria de petróleo brasileira inovou na exploração de 

áreas profundas. "Isso se repete nos setores de celulose e mineração, que têm perfil 
extrativo e hoje apresentam bons frutos desse investimento pesado."  

 
Essa vocação para os aportes em pesquisa e desenvolvimento, entretanto, não 
chegam às indústrias de transformação, área na qual os ganhos com produção de itens 

de maior valor agregados é maior, afirma. 
 

Setor produtivo pode 'sangrar' por mais um ano com nova crise política 

19/05/2017 – Fonte: DCI 
 

No primeiro trimestre, fábricas ensaiaram um início de retomada. Mas diante 
das incertezas que voltaram a rondar Brasília, a recuperação da indústria 

brasileira deve ser novamente adiada  
 
As fortes incertezas que permeiam o atual cenário político brasileiro devem adiar ainda 

mais a recuperação da indústria. Após frágeis sinais de retomada no primeiro 
trimestre, agora os industriais podem sangrar por pelo menos mais um ano. 

 
Na avaliação do economista-chefe do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (Iedi), Rafael Cagnin, a indústria pode amargar mais um ano de recessão. 
"Até o momento, projetávamos um crescimento baixo para a indústria, abaixo de 1%. 
Mas, hoje, claramente o viés é de queda para 2017", destacou o economista em 

entrevista ao DCI. 
 

De acordo com o economista associado da Pezco Microanalysis, João Costa, qualquer 
desdobramento que possa ocorrer com a denúncia que envolve o presidente Michel 
Temer deve impactar o mercado negativamente. "Inevitavelmente o investidor vai 

tirar o pé do acelerador." 
 

O professor de economia do Ibmec/MG, Sérgio Guerra, aponta como um dos principais 
riscos para o aprofundamento da crise da indústria a postura que deve ser adotada 
pelo Banco Central em relação à queda da taxa básica de juros. Isso porque, segundo 

http://www.dci.com.br/industria/setor-produtivo-pode-sangrar-por-mais-um-ano-com-nova-crise-politica-id626067.html


ele, os industriais contavam com a redução da Selic para diminuir a alavancagem e 
obter financiamentos.  
 

"A equipe econômica do governo vinha sinalizando que o corte da taxa de juros 
depende da aprovação das reformas trabalhista e da previdência", explica. "Agora, o 

risco dessas pautas não avançarem no Congresso é grande", pontua. 
 

Segmentos 
Com o aprofundamento da crise política no País, os segmentos da indústria que devem 
ter o desempenho mais decepcionante são os de bens de capital e bens de consumo 

duráveis, amplamente dependentes de crédito. "Estes mercados são muito ligados à 
confiança, que deve ficar ainda mais abalada", estima o economista do Iedi. 

 
Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) 
declarou que "independentemente do momento atual vivido no Brasil, o Poder 

Legislativo precisa dar continuidade à agenda de reformas previdenciária, trabalhista, 
tributária e da medida provisória que trata do Programa de Recuperação Tributária 

(Refis)." 
 
Cagnin lembra que, de janeiro a março, a indústria de bens de capital cresceu 4,3% 

na comparação anual e, a de bens de consumo duráveis, 10,6%. Neste sentido, o 
professor do Ibmec explica que, ao longo do primeiro trimestre, o prognóstico para 

estas indústrias foi positivo. "Agora, estes segmentos tendem a ser fortemente 
impactados com a crise política", esclarece. 
 

O economista do Iedi ressalta ainda que qualquer resultado da indústria considera 
uma base extremamente fraca. "O setor vinha saindo do vermelho, mas isso não quer 

dizer que a recuperação vem logo em seguida. Podemos andar de lado por muito 
tempo." 
 

A contenção de gastos e a recuperação da demanda, que estavam fragilmente 
melhorando, agora devem voltar à pauta dos industriais. "Até ontem, prevíamos um 

ano de estabilidade, ainda que sobre uma base fraca. Agora é difícil enxergar um 
cenário de melhora no curto prazo", pondera o economista do Iedi. 
 

Ele acredita que o câmbio deve voltar a um movimento de forte oscilação e os bancos 
provavelmente vão ser mais cautelosos ao repassarem o custo de captação. "O spread 

bancário pode voltar a subir." 
 
Costa, da Pezco, pontua que diferentemente do comércio e de serviços, a indústria 

vem reduzindo seu quadro de funcionários já há algum tempo.  
 

"Os outros setores da economia ainda possuem um pouco de gordura para queimar, 
mas os industriais não têm mais onde cortar", comenta. Costa acrescenta que é bem 

possível que a indústria apresente contração novamente em 2017. "Resta saber por 
quanto tempo e qual será a intensidade dessa recessão. A indústria ainda vai sangrar 
por um tempo."  

 

Briga acionária e problema em Cubatão ainda ameaçam futuro da Usiminas 

19/05/2017 – Fonte: DCI 
Apesar da empresa ter melhorado os resultados financeiro e operacional, as 
incertezas acerca das atividades no complexo paulista e a disputa no bloco 

de controle são riscos para sua recuperação  

 

http://www.dci.com.br/industria/briga-acionaria-e-problema-em-cubatao-ainda-ameacam-futuro-da-usiminas-id625694.html


 
 

  
A Usiminas tem conseguido melhorar seu desempenho operacional e financeiro. 
Porém, a batalha acionária que se estende por mais de dois anos e a deterioração da 

usina de Cubatão (SP) são riscos que podem impedir uma retomada plena da 
siderúrgica.  

 
Conforme apurou o DCI, em abril a Usiminas conseguiu elevar, na Baixada Santista, a 
produção de laminados a quente para cerca de 140 mil toneladas e, de laminados a 

frio, a 86 mil toneladas. Há pouco mais de um ano, esse volume não passava de 30 
mil toneladas. 

 
"À época, ficava caro para a Usiminas trazer placas de Ipatinga (MG)", relata a fonte, 
destacando que desde então os contratos foram fechados com a Companhia 

Siderúrgica do Atlântico (CSA). "Por um certo tempo, a Usiminas teve dificuldades 
para adquirir placas da CSA por receio de calote", destaca. 

 
A partir do segundo semestre de 2016 e especialmente no início deste ano, a produção 
de laminados da Usiminas cresceu muito.  

 
Contudo, de acordo com uma pessoa próxima à siderúrgica, no início de maio a usina 

de Cubatão reduziu as compras de placas da CSA devido a um aumento de preços pela 
fornecedora - que foi comprada pela Ternium.  
 

Em nota, a Usiminas esclarece "que busca sempre a diversificação de fornecedores" e 
que "a compra de placas tem oscilações pontuais, conforme demanda do mercado." 

 
Estrutura 

 
Funcionários e pessoas ligadas ao complexo de Cubatão relatam situação de abandono 
nas áreas primárias, que foram desligadas no ano passado.  

 
"Não há manutenção, apenas contenção de danos. Se a empresa decidir religar estas 

áreas, terá que construir tudo novamente", afirma uma fonte, destacando que o custo 
para construção só da coqueria e do alto-forno seria bilionário. 
 

Enquanto isso, a situação parece melhor em Ipatinga. A Usiminas anunciou que deve 
reativar o alto-forno 1, que foi desligado no início de 2016 para corte de custos. 

 
"A reativação do alto-forno de Ipatinga já havia sido proposta em novembro do ano 
passado pelo então CEO Romel Erwin de Souza", conta uma fonte, explicando que o 

atual diretor-presidente da Usiminas, Sérgio Leite, era contra o tema à época.  
 

"Por falta de votos, a proposta não seguiu para o Conselho de Administração", 
acrescenta.  
 

O episódio é apontado como mais uma queda de braço no bloco de controle da 
Usiminas. Isso porque a proposta teria impacto positivo na gestão de Souza, homem 
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de confiança da Nippon Steel. "Já neste ano, Leite foi um dos votos favoráveis à 
reativação do alto-forno", salienta a fonte.  
 

Segundo apurou o DCI, o atual CEO da Usiminas tem substituído profissionais com 
cargos gerenciais em Ipatinga, como por exemplo o gerente de treinamento de 

Recursos Humanos. "A ideia é trazer pessoas de confiança de Leite", afirma uma fonte. 
A Usiminas declarou, em nota, que "não realiza movimentos de reestruturação de 

equipes" e que "desligamentos pontuais são parte do turn over natural da empresa." 
 
O horizonte para um acordo no bloco de controle da Usiminas é nebuloso. A proposta 

feita pela Nippon é de alternância de poder, em que uma parte indica um executivo 
para a presidência por dois anos e, a outra, para o comando do Conselho de 

Administração. 
 
O grupo argentino rechaça a proposta, conforme apurou o DCI, mas estaria disposto 

a "iniciar conversas" se o mecanismo fosse adotado só daqui a dois anos, sob alegação 
de que Leite tem 40 anos de casa e não é indicado da Ternium. A empresa não se 

posicionou.  

 


