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 CURSO  SINDIMETAL/PR: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO MECÂNICO 

 NOVOS PROJETOS DE LEI - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO - Nº 14. 

XIII . 18 DE MAIO DE 2017 

 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS MÉDICO-HOSPITALAR- HUNGRIA  

 FIEP REALIZA MAIS UMA EDIÇÃO DA SEMANA DA INDÚSTRIA 

 8 AÇÕES DA CNI PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA 

 FUTURO DA INDÚSTRIA NO MUNDO DIGITAL É O TEMA CENTRAL DO CONGRESSO 

BRASILEIRO DE INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA 

 FORD VAI ATUALIZAR SOFTWARE DE SEUS CARROS VIA WI-FI NOS EUA 

 CUSTO DE MANUTENÇÃO DE CARRO ELÉTRICO SE APROXIMA DO TRADICIONAL, DIZ 

BANCO 

 ESCOLHER O COMBUSTÍVEL CERTO EVITA GASTOS EXTRAS COM VEÍCULO 

 TOYOTA AMPLIA PRODUÇÃO ARGENTINA EM 30% PARA EXPORTAÇÃO 

 NISSAN RECEBE PRESIDENTE ARGENTINO NO JAPÃO 

 MONTADORAS E OUTRAS EMPRESAS SE UNEM POR REDE DE HIDROGÊNIO NO JAPÃO 

 PARTICIPAÇÃO DAS TRÊS MAIORES MONTADORAS CAI DE 70,2% PARA 43,6% EM 

UMA DÉCADA 

 COM CRISE, MONTADORAS MIRAM MAIS RICOS E SUVS SUPERAM CARROS DE 

ENTRADA EM 2017 

 CONSUMIDORES QUEREM CARROS MAIS MODERNOS E EQUIPADOS 

 MONTADORA DESENVOLVE CHASSI ESPECIAL PARA CAMINHÕES BLINDADOS 

 COMO UM GRUPO DE ESTUDANTES DETONOU O ESCÂNDALO SOBRE EMISSÕES DA 

VOLKSWAGEN 

 ICEI - ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL 

 PRÉVIA DA CONFIANÇA DA INDÚSTRIA NO BRASIL INDICA MAIOR NÍVEL EM 3 ANOS 

EM MAIO, DIZ FGV 

 CNI: CRISE POLÍTICA PODE AFETAR CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS NO PRÓXIMO 

ICEI 

http://www.sindimetal.com.br/inscricao/
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_14.2017%5B75343%5D.pdf
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_14.2017%5B75343%5D.pdf
http://www.fiepr.org.br/cinpr/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-realiza-mais-uma-edicao-da-semana-da-industria-2/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/8-acoes-da-cni-para-aumentar-a-competitividade-da-industria-brasileira/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/futuro-da-industria-no-mundo-digital-e-o-tema-central-do-congresso-brasileiro-de-inovacao-da-industria/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/futuro-da-industria-no-mundo-digital-e-o-tema-central-do-congresso-brasileiro-de-inovacao-da-industria/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25841/ford-vai-atualizar-software-de-seus-carros-via-wi-fi-nos-eua
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885839-custo-de-manutencao-de-carro-eletrico-se-aproxima-do-tradicional-diz-banco.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885839-custo-de-manutencao-de-carro-eletrico-se-aproxima-do-tradicional-diz-banco.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/05/1885703-escolher-o-combustivel-certo-evita-gastos-extras-com-veiculo.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25840/toyota-amplia-producao-argentina-em-30-para-exportacao
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25839/nissan-recebe-presidente-argentino-no-japao
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25838/montadoras-e-outras-empresas-se-unem-por-rede-de-hidrogenio-no-japao
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/participacao-das-tres-maiores-montadoras-cai-de-702-para-436-em-uma-decada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/participacao-das-tres-maiores-montadoras-cai-de-702-para-436-em-uma-decada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-crise-montadoras-miram-mais-ricos-e-suvs-superam-carros-de-entrada-em-2017/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-crise-montadoras-miram-mais-ricos-e-suvs-superam-carros-de-entrada-em-2017/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/consumidores-querem-carros-mais-modernos-e-equipados/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/montadora-desenvolve-chassi-especial-para-caminhoes-blindados/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/como-um-grupo-de-estudantes-detonou-o-escandalo-sobre-emissoes-da-volkswagen-etjw75bou6gr1ssqifupvzhox
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/como-um-grupo-de-estudantes-detonou-o-escandalo-sobre-emissoes-da-volkswagen-etjw75bou6gr1ssqifupvzhox
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/ae/4e/ae4e1fed-8e4f-4783-9b2a-6b4e9a5ef714/indicedeconfiancadoempresarioindustrial_maio2017.pdf
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18I1B1-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18I1B1-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-crise-politica-pode-afetar-confianca-dos-empresarios-no-proximo-icei/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-crise-politica-pode-afetar-confianca-dos-empresarios-no-proximo-icei/


 MICROEMPRESAS DE FAVELAS SERÃO FORMALIZADAS 

 SEBRAE/SC: PEQUENOS NEGÓCIOS ENCERRAM PRIMEIRO TRIMESTRE COM SALDO 

POSITIVO 

 TEMER EDITA MP QUE CRIA REFIS PARA DÉBITOS DE EMPRESAS COM AUTARQUIAS 

 CRISE POLÍTICA NÃO AFETA PROGRAMA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS, DIZ 

SECRETÁRIO 

 PATENTEAR UM PRODUTO PODE LEVAR MAIS DE DEZ ANOS 

 BRASILEIROS EXPORTAM EM ROTAS ALTERNATIVAS 

 NÃO FOI SÓ CAIXA 2: JBS DOOU QUASE R$ 17 MILHÕES OFICIALMENTE A 

POLÍTICOS DO PARANÁ 

 ARTIGO: A GESTÃO PÚBLICA QUE O BRASIL MERECE TER 

 REFORMAS SÃO MAIS IMPORTANTES PARA ELITE ECONÔMICA DO QUE MANTER 

TEMER, DIZ ANALISTA 

 REFORMA TRABALHISTA É SUSPENSA E OPOSIÇÃO QUER BARRAR A PROPOSTA NO 

SENADO 

 REFORMA TERÁ DE SER MAIS FORTE SE FOR ADIADA, DIZ SECRETÁRIO DA 

PREVIDÊNCIA 

 INCERTEZA SOBRE REFORMAS É O PIOR EFEITO COLATERAL DA CRISE POLÍTICA 

 FATURA PARA APROVAR PREVIDÊNCIA CHEGA A R$ 55 BI 

 PARA COMISSÃO DA OAB, MICHEL TEMER COMETEU CRIME DE RESPONSABILIDADE 

 COFECON COBRA APURAÇÃO CÉLERE DE DENÚNCIAS E DEFENDE ELEIÇÕES DIRETAS 

 SAÍDA DA EQUIPE ECONÔMICA SIGNIFICARIA ACELERAR A CATÁSTROFE, DIZ 

ECONOMISTA 

 EDITORIAL:  A RENÚNCIA E AS REFORMAS 

 MEDO DA RECESSÃO PROLONGADA VOLTA AO RADAR DOS INVESTIDORES 

 EQUIPE ECONÔMICA TENTA FREAR ONDA DE PESSIMISMO COM CRISE POLÍTICA 

 NA TURBULÊNCIA, ANALISTAS RECOMENDAM MANTER INVESTIMENTOS 

 ECONOMISTAS VOLTAM A REDUZIR PROJEÇÃO PARA INFLAÇÃO E VEEM 3,92% EM 

2017 

 EM MEIO À CRISE, MEIRELLES ACELERA CONCLUSÃO DE MEDIDAS ECONÔMICAS 

 RITMO DE CORTE DE JUROS FICA INCERTO 

 RISCO BRASIL SUPERA RISCO TURQUIA, APESAR DO ALÍVIO OBSERVADO NO 

MERCADO 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2017 CAI DE R$ 3,25 PARA R$ 3,23, PROJETA FOCUS 

 ABECS: COM NOVO ROTATIVO, JURO MÉDIO DA MODALIDADE CAI 50,5%, PARA 

225,4% AO ANO 

 FMI CONCLUI VISITA OFICIAL AO BRASIL E DEVE APRESENTAR RELATÓRIO EM 

JULHO 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,microempresas-de-favelas-serao-formalizadas,70001797745
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/sebraesc-pequenos-negocios-encerram-primeiro-trimestre-com-saldo-positivo/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/sebraesc-pequenos-negocios-encerram-primeiro-trimestre-com-saldo-positivo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/microempresas-de-favelas-serao-formalizadas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/crise-politica-nao-afeta-programa-de-parcerias-e-investimentos-diz-secretario/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/crise-politica-nao-afeta-programa-de-parcerias-e-investimentos-diz-secretario/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885711-patentear-um-produto-pode-levar-mais-de-dez-anos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885673-brasileiros-exportam-em-rotas-alternativas.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/nao-foi-so-caixa-2-jbsdoou-quase-r17-milhoes-oficialmente-a-politicos-do-parana-3docg56kgzk7xbp4mmm3izioh
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/nao-foi-so-caixa-2-jbsdoou-quase-r17-milhoes-oficialmente-a-politicos-do-parana-3docg56kgzk7xbp4mmm3izioh
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/como-um-grupo-de-estudantes-detonou-o-escandalo-sobre-emissoes-da-volkswagen-etjw75bou6gr1ssqifupvzhox
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1886020-reformas-sao-mais-importantes-para-elite-economica-do-que-manter-temer-diz-analista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1886020-reformas-sao-mais-importantes-para-elite-economica-do-que-manter-temer-diz-analista.shtml
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/reforma-trabalhista-e-suspensa-e-oposicao-quer-barrar-proposta-no-senado/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/reforma-trabalhista-e-suspensa-e-oposicao-quer-barrar-proposta-no-senado/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885849-reforma-tera-de-ser-mais-forte-se-for-adiada-diz-secretario-da-previdencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885849-reforma-tera-de-ser-mais-forte-se-for-adiada-diz-secretario-da-previdencia.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/incerteza-sobre-reformas-e-o-pior-efeito-colateral-da-crise-politica-1aerqa9gc3ugra6oad1gm1ett
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fatura-para-aprovar-previdencia-chega-a-r-55-bi/
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/para-comissao-da-oab-michel-temer-cometeu-crime-de-responsabilidade-3cgxnddifcgyuw9912hdxawcx
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cofecon-cobra-apuracao-celere-de-denuncias-e-defende-eleicoes-diretas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/saida-da-equipe-economica-significaria-acelerar-a-catastrofe-diz-economista/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/saida-da-equipe-economica-significaria-acelerar-a-catastrofe-diz-economista/
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-renuncia-e-as-reformas-3zuly70yvz3uvn5yp0u1p1mxd
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885846-medo-da-recessao-volta-ao-radar-dos-investidores.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885841-equipe-economica-tenta-frear-onda-de-pessimismo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1886118-na-turbulencia-analistas-recomendam-manter-investimentos.shtml
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN18I1FE-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN18I1FE-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/em-meio-a-crise-meirelles-acelera-conclusao-de-medidas-economicas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ritmo-de-corte-de-juros-fica-incerto/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/risco-brasil-supera-risco-turquia-apesar-do-alivio-observado-no-mercado/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/risco-brasil-supera-risco-turquia-apesar-do-alivio-observado-no-mercado/
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/cambio-para-fim-de-2017-cai-de-r-325-para-r-323-projeta-focus-22052017
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abecs-com-novo-rotativo-juro-medio-da-modalidade-cai-505-para-2254-ao-ano/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abecs-com-novo-rotativo-juro-medio-da-modalidade-cai-505-para-2254-ao-ano/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fmi-conclui-visita-oficial-ao-brasil-e-deve-apresentar-relatorio-em-julho/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fmi-conclui-visita-oficial-ao-brasil-e-deve-apresentar-relatorio-em-julho/


 ÍNDICE DE ESTOQUES CRESCE 20,8% EM MAIO, DIZ FECOMERCIO-SP 

 ILAN: INCERTEZAS AUMENTARAM POR CONTA DE INFORMAÇÕES DO AMBIENTE 

POLÍTICO 

 FAZENDA: AVALIAÇÃO DA FITCH REFORÇA IMPORTÂNCIA DE INICIATIVAS POR 

RECUPERAÇÃO 

 FMI: BRASIL TEM COLCHÕES DE PROTEÇÃO IMPORTANTES E CONTÁGIO NA AL PODE 

SER BAIXO 

 FUTUROS DO AÇO TOCAM MÁXIMA EM 9 SEMANAS NA CHINA; MINÉRIO DE FERRO 

TAMBÉM SOBE 

 

 
 

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: BACEN  
 

Curso  SINDIMETAL/PR: Leitura e Interpretação de Desenho Mecânico 
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CÂMBIO 

EM 22/05/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,291 3,292 

Euro 3,697 3,698 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indice-de-estoques-cresce-208-em-maio-diz-fecomercio-sp/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-incertezas-aumentaram-por-conta-de-informacoes-do-ambiente-politico/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-incertezas-aumentaram-por-conta-de-informacoes-do-ambiente-politico/
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fazenda-avaliacao-da-fitch-reforca-importancia-de-iniciativas-por-recuperacao/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fmi-brasil-tem-colchoes-de-protecao-importantes-e-contagio-na-al-pode-ser-baixo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fmi-brasil-tem-colchoes-de-protecao-importantes-e-contagio-na-al-pode-ser-baixo/
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18I1MI-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18I1MI-OBRBS
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/


Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo - nº 14. Xiii . 

18 de maio de 2017  

22/05/2017 – Fonte: FIEP 

 
 

CONFIRA NESSA EDIÇÃO OS NOVOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.  

 
PARA ACESSAR A ÍNTEGRA, CLIQUE AQUI. 
  

 
 ÍNDICE 

 
NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL 
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 

REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 

Extensão da possibilidade de alienação fiduciária aos bens fungíveis 
PL 7494/2017 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 
  

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
Parcelamento de débitos tributários das mpes 

PLP 371/2017 do deputado Hugo Motta (PMDB/PB) 
  
QUESTÕES INSTITUCIONAIS 

Criação de regime especial de tributação para contratação de  empregado 
pertencente ao  Programa Bolsa Família 

PL 7563/2017 da deputada Dâmina Pereira (PSL/MG) 
  
MEIO AMBIENTE 

Elevação do valor mínimo da multa para infrações ambientais 
PLS 131/2017 do senador Raimundo Lira (PMDB/PB) 

  
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Competência da Justiça do Trabalho para ações previdenciárias decorrentes da 
relação de trabalho 

PEC 316/2017 do deputado Paulo Magalhães (PSD/BA) 
  
OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS 

Trabalhadores contratados no Brasil para prestar serviços no exterior 
PLS 138/2017 do senador Armando Monteiro (PTB/PE) 

Contrato de trabalho especial do idoso 
PLS 142/2017 do senador Fernando Bezerra Coelho (PSB/PE) 

  
FGTS 
Responsabilidade subsidiária da União em depósitos na conta vinculada do 

empregado 
PL 7496/2017 do deputado Marco Maia (PT/RS) 

Fim da fiscalização por trinta anos do recolhimento do FGTS 
PL 7524/2017 do deputado Cleber Verde (PRB/MA) 
Atualização do valor das multas por irregularidades no recolhimento do FGTS 

PL 7586/2017 do deputado Severino Ninho (PSB/PE) 
  

RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO 
Ausência justificada do empregado para acompanhar dependente com patologia 
grave ou hospitalizado 

PL 7555/2017 do deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB/PB) 

http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_14.2017%5B75343%5D.pdf
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_14.2017%5B75343%5D.pdf
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_14.2017%5B75343%5D.pdf


CUSTO DE FINANCIAMENTO 
Desburocratização da constituição de garantias e redução do custo do crédito 
PLS 141/2017 do senador Paulo Bauer (PSDB/SC) 

  
INFRAESTRUTURA 

Devolução dos valores indevidamente cobrados ao consumidor de energia elétrica 
acrescidos de correção monetária, juros e multa 

PL 7575/2017 do deputado Flavinho (PSB/SP) 
  
SISTEMA TRIBUTÁRIO 

CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 
Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) 

PLS-C 139/2017 da senadora Vanessa Grazziotin (pcdob/AM) 
  
DESBUROCRATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Criação do Extrato Tributário do contribuinte 
PL 7531/2017 do deputado André de Paula (PSD/PE) 

  
OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 
Exclusão da responsabilidade na denúncia espontânea por meio de compensação de 

tributos 
PLP 368/2017 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 

  
INFRAESTRUTURA SOCIAL 
EDUCAÇÃO 

Sustação de Portaria Normativa que dispõe sobre a instituição do Fórum Nacional de 
Educação-FNE e sua composição 

PDC 644/2017 da deputada Alice Portugal (pcdob/BA) 
  
INTERESSE SETORIAL 

AGROINDÚSTRIA 
Anistia de débitos da contribuição previdenciária de produtores rurais 

PLS 132/2017 do senador Ronaldo Caiado (DEM/GO) 
  
INDÚSTRIA AEROESPACIAL E DE DEFESA 

Regulamentação da atividade de veículos aéreos não tripulados 
PL 7529/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ) 

  
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS 
Isenção de IPI para motocicletas de fabricação nacional 

PL 7559/2017 do deputado Professor Victório Galli (PSC/MT) 
  

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
Instituição de Contribuição sobre remessa ao exterior de royalties de medicamentos 

PLP 369/2017 do deputado Leopoldo Meyer (PSB/PR) 
Concessão de preferência em processos licitatórios para empresas produtoras de 
fármacos em território nacional 

PL 7552/2017 da deputada Laura Carneiro (PMDB/RJ) 
  

INDÚSTRIA PETROLÍFERA 
Sustação de decreto que define cálculo e cobrança das participações governamentais 
na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

PDC 647/2017 do deputado Otavio Leite (PSDB/RJ) 
  

NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
Relação de Consumo 

Dispõe sobre a proibição ao corte no fornecimento de energia elétrica, água, gás e 
telefone, nos horários e dias determinados e dá outras providências 



PL 39/2017 de autoria do deputado Missionário Ricardo Arruda (DEM) 
  
INTERESSE SETORIAL 

Agroindústria 
Institui a Região Turística da Rota do Café 

PL 184/2017 de autoria do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e deputado 
Tercílio Turini (PPS) 

  
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
Relação de Consumo 

Determina que as pessoas jurídicas de direito privado e prestadoras de serviços 
públicos informem a existência de débitos nos boletos de cobrança 

PL 187/2017 de autoria do deputado Paulo Litro (PSDB) 
  
INFRAESTRUTURA 

Dispõe sobre a segurança nas rodovias estaduais do Paraná e dá outras providências 
  

PL 206/2017 de autoria do deputado Jonas Guimarães (PSB) 
 

Oportunidades de Negócios Médico-Hospitalar- Hungria 

22/05/2017 – Fonte: CIN PR/ FIEP 
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Fiep realiza mais uma edição da Semana da Indústria 

22/05/2017 – Fonte: Agência FIEP 
 

Entre os dias 22 e 29, solenidades e homenagens em todas as regiões do Paraná 
marcarão as comemorações pelo Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio 

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) promove, a partir desta segunda-feira 
(22), mais uma Semana da Indústria. Pelo sexto ano seguido, a entidade realizará 

solenidades em todas as regiões do Estado em alusão ao Dia Nacional da Indústria, 
celebrado em 25 de maio. Os eventos serão marcados por homenagens a empresários 
e empresas que prestam ou prestaram relevantes serviços para o desenvolvimento do 

setor industrial paranaense. 
 

A programação da Semana da Indústria começa por Guarapuava, na segunda, com 
uma solenidade que reunirá lideranças industriais da região dos Campos Gerais. Na 
sequência, os eventos no interior acontecem também em Dois Vizinhos, no Sudoeste 

(dia 23); Toledo, no Oeste (dia 24); Maringá, no Noroeste (dia 25); e Arapongas, no 
Norte (dia 26). As atividades serão encerradas no dia 29, em Curitiba. 

 
O presidente da Fiep, Edson Campagnolo, que participará de todas as solenidades, 
destaca que, diante do panorama desafiador que a indústria enfrenta com a crise dos 

últimos anos, a Semana da Indústria servirá para reforçar a união do setor industrial 
paranaense. “Apesar do cenário preocupante, o momento exige união de esforços em 

busca de soluções para os desafios que o país precisa enfrentar. Precisamos mostrar 
que o Brasil é muito maior do que interesses de grupos políticos ou partidários que 
vêm se servindo do país, ao invés de servir a seu povo”, afirma Campagnolo. 

 
Além disso, durante a Semana da Indústria a Fiep também homenageará 15 

empresários ou empresas de todas as regiões. Serão entregues a medalha do Mérito 
Industrial e o título de Benemérito da Indústria. Na solenidade em Curitiba, a entidade 
entregará ainda o Troféu Pinheiro de Ouro, que reconhece a atuação de personalidades 

paranaenses em favor do desenvolvimento da sociedade brasileira. “São exemplos de 
empreendedorismo e persistência que servem de inspiração para que todos os 

industriais sigam firmes no propósito de contribuir para o desenvolvimento econômico 
e social do Paraná e do Brasil”, explica Campagnolo. 
 

Conheça os homenageados da Semana da Indústria: 
Mérito Industrial 

Entregue a empresários ou empresas que prestam serviços relevantes para o 
desenvolvimento do parque industrial paranaense: 
Campos Gerais – Empresas Braslumber e Calpar 

Sudoeste – Empresa Alcast e industrial Rafael Liston 
Oeste – Industriais Arno Sagmeister e Luiz Donaduzzi 

Noroeste – Industriais Edson Marcelo Recco e Wilson Tomio Yabiku 
Norte – Industriais Antonio Takao Amano e José Maria Fernandes 

Curitiba e região – Empresa Padaria América e industrial Sebastião Anastácio dos 
Santos 
Benemérito da Indústria 

Concedido a personalidades já falecidas que se dedicaram ao crescimento do setor 
industrial do Paraná: 

Sudoeste – Industrial Pedro Flessak Filho 
Oeste – Industrial Hylo Bresolin 
Curitiba e região – Industrial Antonio Zanchett 

Troféu Pinheiro de Ouro 
Reconhece a atuação de personalidades paranaenses em favor do desenvolvimento 

da sociedade brasileira: 
Força-Tarefa da Operação Lava Jato 
Jayme Canet Junior 

Marcelino Ampessan 

http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-realiza-mais-uma-edicao-da-semana-da-industria-2/


8 ações da CNI para aumentar a competitividade da indústria brasileira 

22/05/2017 – Fonte: CNI 
 

A Confederação Nacional da Indústria desenvolve várias ações para melhorar 
o ambiente de negócios e estimular a produtividade e a competitividade das 

empresas. Separamos algumas dessas iniciativas para mostrar como a CNI 
trabalha pelo crescimento econômico do Brasil 

 

 
  

1. A CNI defende um Brasil mais competitivo  

A indústria busca um ambiente com condições favoráveis ao aumento da 
produção e do emprego. A estabilidade econômica, a eficiência do Estado, a 

segurança jurídica, a redução da burocracia e uma maior integração às cadeias 
globais de valor são prioridades na agenda da CNI. Em abril de 2016, a entidade 
entregou ao governo federal documento listando 36 medidas indispensáveis 

para tirar o Brasil da crise. Um ano depois, a CNI apresentou balanço mostrando 
avanços nesta agenda, com 20 destas iniciativas tendo andamento e outras 

quatro tendo sido implementadas.  
 
2. A CNI tem o compromisso de ajudar a melhorar a infraestrutura do 

país  
A Confederação defende o aumento da participação da iniciativa privada nas 

obras e na gestão de projetos de infraestrutura, além da melhoria na qualidade 
das licitações e definição de instrumentos para não paralisar as obras. Nos 
últimos anos, a CNI lançou uma série de estudos que traçam diagnósticos dos 

gargalos e oportunidades e oportunidades de investimentos nos setores de 
transporte, energia, saneamento básico, e óleo e gás. 

 
3. A CNI trabalha para reduzir o custo Brasil  

O Brasil está entre os líderes dos rankings de maiores custos em energia, 
transporte e tributação. A CNI trabalha junto aos poderes públicos para 
minimizar o custo de produção, reduzir a burocracia e, com isso, gerar mais 

emprego no país. Desde 1996, a CNI publica anualmente a Agenda Legislativa 
da Indústria, que apresenta à sociedade as principais proposições legislativas 

em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que afetam o 
desenvolvimento do país. A entidade também apresenta suas prioridades no 
Poder Judiciário e na área de comércio exterior com a Agenda Jurídica da 

Indústria e a Agenda Internacional da Indústria, respectivamente.  
 

4. A CNI busca a modernização das relações do trabalho 
Para o setor industrial, é fundamental combinar a proteção do trabalhador com 
a competitividade das empresas. Para isso, a CNI trabalha para trazer as 

relações do trabalho para o século 21, reduzindo a burocracia e a insegurança 
jurídica e prestigiando o diálogo entre empresas e trabalhadores na busca por 

soluções mutuamente benéficas. Nos últimos anos, a CNI produziu diversos 
estudos e trabalhos, como a cartilha Negociação Coletiva: o que é e por que 
valorizá-la, para demonstrar por que este instrumento precisa ser prestigiado 

no Brasil.  
 

5. A CNI se empenha para que tenhamos um país inovador e produtivo 
Para contribuir com o avanço da inovação no Brasil, a CNI coordena a 
Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), um movimento que visa a 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/8-acoes-da-cni-para-aumentar-a-competitividade-da-industria-brasileira/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2016/04/cni-entrega-a-vice-presidente-michel-temer-proposta-com-36-medidas-indispensaveis-para-tirar-pais-da-crise/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2016/04/cni-entrega-a-vice-presidente-michel-temer-proposta-com-36-medidas-indispensaveis-para-tirar-pais-da-crise/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/?title=&categories=11&theme=infraestrutura&month=0&year=
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http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/4/agenda-internacional-da-industria/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mobilizacao-empresarial-pela-inovacao/


estimular a estratégia inovadora das empresas brasileiras e a ampliar a 
efetividade das políticas de apoio à inovação por meio da interlocução entre a 
iniciativa privada e o setor público. O desafio é fazer da inovação uma estratégia 

permanente das empresas e atingir o maior número de indústrias de todos os 
portes. Como forma de reconhecer as empresas inovadoras, a CNI e o Sebrae 

realizam a cada dois anos o Prêmio Nacional de Inovação e o Congresso 
Brasileiro de Inovação da Indústria, que reúne líderes empresariais, 

especialistas brasileiros e internacionais, e autoridades públicas. 
 
6. A CNI investe em educação básica e profissional  

A CNI desenvolve ações de educação básica e profissional nas redes de escolas 
do SESI e do SENAI. Também mantém cursos de formação executiva no IEL. 

Essas ações formam profissionais competentes para a indústria e oferecem 
oportunidades de qualificação técnica que facilitam a inserção dos brasileiros no 
mercado de trabalho. Somente em 2016, foram 4,3 milhões de matrículas no 

SESI e no SENAI.  
 

7. A CNI produz com sustentabilidade  
Em 2016, as iniciativas da CNI com foco em desempenho ambiental foram 
voltadas, principalmente, para a questão de biodiversidade e florestas. Desde 

2012, realiza o evento CNI Sustentabilidade, para promover um diálogo 
permanente entre o setor empresarial sobre tendências, tecnologias 

inovadoras, oportunidades e desafios para nortear a indústria na busca da 
competitividade com sustentabilidade. 
 

8. A CNI apoia a micro e pequena empresa 
A CNI faz um acompanhamento minucioso da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, buscando simplificação, redução da carga tributária e melhoria do 
Simples Nacional. A CNI também apoia a micro e pequena empresa por meio 
de projetos de aumento de competitividade, internacionalização e facilitação do 

acesso ao crédito. As micro e pequenas empresas podem conhecer os serviços 
da CNI, alguns em parceria com o Sebrae como o Procompi, o NAC - Núcleo de 

Acesso ao Crédito e o Centro Internacional de Negócios, visando melhorar sua 
gestão e seu processo produtivo, ter acesso a tecnologias e novos mercados, 
além de conhecer as possibilidades de captação de recursos que viabilizem sua 

operação, modernização e crescimento. 
 

Futuro da indústria no mundo digital é o tema central do Congresso Brasileiro 

de Inovação da Indústria 

22/05/2017 – Fonte: Portal CNI 

 
Iniciativa da CNI e do Sebrae, principal evento de inovação do Brasil 

acontece entre 27 e 28 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo 
 

 
 
As maiores tendências em inovação e tecnologia digitais, e como impactarão a 

indústria brasileira e a capacidade de competir internacionalmente, serão debatidas 
no 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, realizado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Entre os dias 27 e 28 de junho, o Transamérica Expo Center, em 
São Paulo, reunirá líderes empresariais, autoridades e especialistas em inovação do 
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Brasil e do mundo. O evento faz parte da agenda da Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI). 
 

Entre os palestrantes confirmados estão Peter Diamandis, fundador e executivo da 
XPRIZE Foundation e autor de best-sellers como “Abundância” e “O futuro é melhor 

do que você imagina”; Bill Ruh, executivo-chefe da GE Digital, que dará palestra sobre 
megatendências da inovação; Louise Scott, vice-presidente global de Pesquisa da 

Avon, que participa de painel sobre inovação no Brasil e no mundo; Neil Isford, 
gerente-geral da IBM para as Soluções Watson e Plataformas Industriais, que falará 
sobre o impacto das tecnologias para a construção de fábricas inteligentes; Pete 

Worden, CEO da Breakthrough Initiative, que mostrará como o avanço tecnológico 
pode ajudar na superação de desafios globais. O brasileiro Henrique Malvar, cientista-

chefe da Microsoft, falará de armazenamento em nuvem. 
 
A última edição do Congresso de Inovação aconteceu em maio de 2015, em São Paulo, 

e atraiu mais de 2 mil pessoas. 
 

ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO - No dia 27 de junho, primeiro dia de atividades do 
Congresso, será apresentado o Índice Global de Inovação, um dos principais 
indicadores de inovação, editado anualmente pela Universidade de Cornell (EUA) e a 

escola de negócios Insead (França), em parceria com a Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (OMPI). O documento apresenta o desempenho de 128 

economias - mais de 97% do PIB mundial - em diversos critérios de inovação. É a 
primeira vez que o Fórum Internacional do Global Innovation Index ocorrerá na 
América Latina. 

 
22 CASOS DE INOVAÇÃO - Além dos debates, o Congresso de Inovação é uma 

grande vitrine para a inovação desenvolvida no Brasil. O evento dedicará um espaço 
para a exibição interativa dos exemplos de inovação selecionados para compor o livro 
22 Casos de Inovação. O público poderá conhecer soluções, produtos e processos 

inovadores desenvolvidos por micro, pequenas e grandes indústrias, de setores 
variados. 

 
PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO - No dia 26 de junho, a CNI e o Sebrae divulgam 
os vencedores do Prêmio Nacional de Inovação. A iniciativa reconhece negócios que 

apostaram na inovação como um diferencial competitivo e teve recorde de inscritos: 
3.987 empresas concorrem a R$ 900 mil pré-aprovados no Edital de Inovação da 

Indústria e a cursos de educação executiva. 
 
O prêmio tem quatro modalidades: micro e pequenas empresas atendidas pelo 

Programa Agentes Locais de Inovação (ALI); micro e pequenas empresas; médias 
empresas; e grandes empresas. A premiação se dará nas categorias Gestão da 

Inovação e Inovação, sendo que esta segunda tem quatro subcategorias: Produto, 
Processo, Organizacional e Marketing. As inovações desenvolvidas pelas candidatas 

devem ter ocorrido nos últimos 24 meses e precisavam estar implantadas no momento 
da inscrição. 
 

Confira mais informações sobre o evento no site do 7º Congresso Brasileiro de 
Inovação da Indústria 

 

Ford vai atualizar software de seus carros via wi-fi nos EUA 

22/05/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A Ford decidiu que vai liberar a atualização do software de seu sistema de 

conectividade Sync 3 por wi-fi. Assim, os carros da marca vendidos no ano passado e 
equipados com a tecnologia poderão receber novos recursos e opções após ficarem 
estacionados em uma garagem que tenha internet sem fio. Dessa maneira, a marca 

norte-americana é mais uma montadora a abraçar a tendência lançada pela Tesla em 
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2015.  
 
Desde então uma série de empresas começam, gradativamente, a oferecer a mesma 

comodidade para seus consumidores, descartando o deslocamento até uma 
concessionária. As fabricantes tradicionais, no entanto, só fizeram atualizações 

menores desta maneira, focadas no sistema de entretenimento, por exemplo, 
deixando de lado a possibilidade de acrescentar novos recursos de segurança do carro 

por wi-fi.  
 
A Tesla, por outro lado, usa sem moderação a possibilidade de atualização dos carros 

pela internet. Foi desta maneira que os modelos da marca passaram a contar com o 
Autopilot, sistema semiautônomo de condução. Com a possibilidade de aprimorar os 

sistemas do veículo pela internet, as companhias têm chances de reduzir custos e até 
de garantir o atendimento de recalls de forma mais efetiva. 
 

Custo de manutenção de carro elétrico se aproxima do tradicional, diz banco 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Rebecca Cook - 9.jan.17/Reuters 

 

 

Chevrolet Bolt EV, veículo elétrico que teve custos analisados pelo banco UBS  

   

O custo de ter um carro elétrico será semelhante ao de um veículo tradicional com 

motor de combustão já a partir de 2018 na Europa, o que levará o público a adotar 
esses modelos mais cedo do que era previsto, de acordo com análise do banco UBS 
sobre o Chevrolet Bolt.  

 
O banco previu um "ponto de inflexão para a demanda" por veículos acionados por 

bateria depois de desmontar um Bolt, o primeiro veículo elétrico de longe alcance 
dirigido ao mercado de massa, para examinar seus componentes e determinar seu 
custo real de produção.  

 
A estimativa é que fabricar um Bolt custa US$ 28,7 mil (R$ 93 mil), significativamente 

menos que o esperado, e que seu motor elétrico só contém três partes móveis, ante 
113 do de um Volkswagen Golf.  
 

Isso se traduz em custos anuais de manutenção mais baixos, no valor de US$ 255 (R$ 
829) para o Bolt, ante US$ 610 (R$ 1.982) para um Golf, segundo o cálculo do UBS.  

O custo total de propriedade, que incorpora combustível e outros gastos associados à 
operação de um veículo, vai ser equivalente ao de um veículo com propulsão 
convencional já a partir do ano que vem na Europa, e o ponto de paridade será atingido 

em 2023 na China e em 2025 nos Estados Unidos, de acordo com as projeções do 
banco.  

 
"As pessoas se concentram no preço de venda, mas subestimam as diferenças no 

custo operacional do veículo", disse Patrick Hummel, analista de veículos do UBS que 
comandou a pesquisa.  
 

"A demanda provavelmente será maior do que a que estávamos antecipando."  
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885839-custo-de-manutencao-de-carro-eletrico-se-aproxima-do-tradicional-diz-banco.shtml


AUMENTO NAS VENDAS  
Como resultado, o UBS elevou suas projeções para a venda mundial de veículos 
elétricos em 50%, prevendo que 14% dos veículos vendidos no planeta em 2025 terão 

motores elétricos e que na Europa será de um terço do total.  
 

No momento, as vendas de carros elétricos e híbridos são de menos de 1% do total 
de veículos vendidos no planeta, em razão do custo elevado e da relativa 

indisponibilidade de infraestrutura de recarga.  
 
Giles Normand, diretor de veículos elétricos da Renault, fabricante do elétrico Zoe, 

disse que a tecnologia elétrica "avançou muito mais rápido que o esperado", ainda que 
tenha afirmado que sua previsão quanto ao momento de paridade de custo seja 2020.  

O Bolt é vendido por US$ 37 mil e, de acordo com sua publicidade, tem autonomia de 
383 quilômetros sem recarga, o que faz dele o primeiro elétrico de longo alcance no 
mercado capaz de competir em termos de preço com os veículos a combustão.  

 
Antes de 2020, a maioria das grandes montadoras lançará modelos de capacidade 

semelhante, entre os quais o Model 3 da Tesla, que sai ainda neste ano.  
 
O UBS estima que a General Motors venderá o Bolt com prejuízo de US$ 7.400 por 

unidade, inicialmente, em larga medida em razão dos custos de distribuição. Mas a 
montadora pode atingir margem de lucro de 5% com o modelo em 2025, devido aos 

ganhos de escala e avanços na tecnologia de baterias.  
 
A GM não se pronunciou.  

 

Escolher o combustível certo evita gastos extras com veículo 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Qual gasolina escolher: comum, aditivada ou premium? E o óleo, é preciso mesmo 

completar? Essas e outras dúvidas surgem na hora de abastecer o veículo e podem 
resultar em gastos desnecessários ou prejuízos ao carro.  

 
O uso de combustível aditivado é benéfico para o automóvel, mas não indispensável, 
de acordo com Rogério Gonçalves, diretor da AEA (Associação Brasileira de Engenharia 

Automotiva). Os compostos mais utilizados são os detergentes dispersantes, que 
reduzem o acúmulo de impurezas no sistema de alimentação do motor.  

 
Já a gasolina premium só é indicada para veículos de alta performance, que rendem 
mais ao usar um combustível desse tipo. "Nos modelos convencionais, a alteração no 

desempenho é imperceptível", afirma o engenheiro Henrique Pereira, da SAE Brasil 
(Sociedade de Engenheiros de Mobilidade).  

 
Nos carros flex, geralmente, o que pesa mais na escolha do combustível é o bolso. No 

mesmo motor, o consumo de álcool é, em média, 30% maior do que o da gasolina. 
Para saber com qual dos dois compensa abastecer, há uma conta simples: multiplicar 
o valor da gasolina por 0,7. Se o resultado der menor que o preço do etanol, vale a 

pena optar pela gasolina. Se ficar maior, é mais vantajoso escolher o etanol.  
 

O cálculo serve como base, mas não é exato. "Essa relação foi estabelecida quando os 
primeiros carros flex foram lançados, em 2003. A tecnologia já mudou muito desde 
então", diz Gilberto Pose, coordenador técnico de combustíveis da Raízen, licenciada 

da marca Shell.  
 

O ideal, portanto, é que o condutor conheça o consumo do seu veículo, fazendo o teste 
com os dois combustíveis em situações semelhantes, recomenda Pereira.  
 Editoria de Arte/Folhapress  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/05/1885703-escolher-o-combustivel-certo-evita-gastos-extras-com-veiculo.shtml


 

 

ÁGUA E ÓLEO  
Não é indicado que o frentista verifique os níveis de água do radiador e óleo do motor. 
Segundo Alberto Martinucci, sócio da oficina Motorfast, além de abastecer, o máximo 

que deve ser feito no posto é completar o reservatório do limpador de para-brisa e 
calibrar os pneus.  

 
Tanto a água quanto o óleo devem ser vistos com o motor frio, em garagem plana.  
Depois do desligamento do carro, o óleo demora pelo menos uma hora para escoar de 

volta ao reservatório. O risco de fazer a medição no momento errado é adicionar o 
fluido sem necessidade.  

 
Já o problema de abrir o reservatório de água com o motor ainda quente é criar bolhas 

de ar no sistema de arrefecimento, dificultando a circulação do líquido.  
*  
Custa menos, consome mais 

Exemplos da diferença de gastos entre gasolina e álcool  

 

Divulgação 

 

 

Nissan Sentra 2.0 SL  

Nissan Sentra 2.0 SL  



Consumo médio com gasolina: 13,3 km/l  
Consumo médio com etanol: 9,4 km/l  
O consumo é 29,3% menor com gasolina  

 

Divulgação 

 

 

Peugeot 208 GT 1.6 Turbo  

Peugeot 208 GT 1.6 Turbo  

Consumo médio com gasolina: 13 km/l  
Consumo médio com etanol: 9,4 km/l  
O consumo é 27,7% menor com gasolina  

*  
Pode completar 

Tire as dúvidas antes de encher o tanque  
 
CARROS FLEX  

Posso misturar álcool e gasolina no tanque? 
Sim. O sistema é projetado para funcionar com qualquer mistura  

 
É preciso alternar os combustíveis a cada abastecimento? 
Não. Aos usuários que só usam gasolina, o engenheiro Henrique Pereira, da SAE Brasil, 

recomenda o abastecimento com etanol a cada dez tanques, para fazer uma limpeza 
dos resíduos de gasolina no motor  

 
Álcool tem menos impacto ambiental? 
Sim, se considerado seu ciclo completo. O gás carbônico emitido é compensado pela 

fotossíntese da plantação de cana-de-açúcar  
 

Com qual dos dois combustíveis o carro tem um desempenho melhor? 
Os motores, de forma geral, apresentam uma performance um pouco melhor com o 

etanol  
 
GÁS NATURAL VEICULAR  

Vale a pena instalar sistema para uso de GNV? 
Só para veículos que rodam muito, como táxis. Atualmente, o custo da instalação do 

kit está em torno de R$ 4.000, mas o combustível é mais barato. As desvantagens são 
a perda de espaço no porta-malas, as alterações na suspensão e no comportamento 
do carro e a rede limitada de abastecimento  

 
Há perda de performance? 

Sim. Segundo Pereira, da SAE Brasil, se o carro saísse de fábrica projetado para 
funcionar a gás, seria muito eficiente. Como hoje se faz uma adaptação, há perda de 
torque e potência  

 

Toyota amplia produção argentina em 30% para exportação 

22/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A fábrica da Toyota na Argentina, localizada em Zárate, está ampliando sua capacidade 

produtiva em 30%, de 97 mil para 131 mil unidades por ano em dois turnos até o fim 
de 2017 para atender a demanda de exportação da picape Hilux e do SUV SW4. A 

planta é a responsável por abastecer Brasil e demais mercados da América Latina com 
estes modelos. O anúncio foi feito na sexta-feira, 19, no Japão, durante o encontro do 
presidente argentino, Mauricio Macri, e o chairman da Toyota, Takeshi Uchiyamada. A 

empresa não revela o valor do investimento destinado a esta ampliação, mas informa 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25840/toyota-amplia-producao-argentina-em-30-para-exportacao


que o aporte realizado para esta nova etapa é o mais recente feito pela marca na 
região, onde contabiliza mais de R$ 2 bilhões nos últimos cinco anos. 
 

Com a ampliação da produção, a marca também planeja elevar o volume das 
exportações em 50%, sendo 70% aos 21 países na região da América Latina e Caribe. 

 
Atualmente, a unidades produz cerca de 97 mil veículos por ano, dos quais 77 mil 

picapes Hilux e 20 mil SUVs SW4. Com a nova expansão, a unidade deverá gerar 300 
novos postos de trabalho, aumentando para 5,3 mil empregados no complexo. 
Segundo a Toyota, a fábrica argentina tem potencial para atingir 140 mil unidades/ano 

utilizando sua capacidade plena. 
 

“Estou muito feliz porque, hoje, um sonho torna-se realidade, devido à boa cooperação 
do governo argentino, sindicatos, fornecedores, concessionários e todo o time da 
Toyota, que trabalharam juntos, como uma família”, declara Steve St. Angelo, CEO da 

Toyota para América Latina e Caribe e chairman para Brasil e Argentina. “Esta é uma 
ótima notícia e representa outro passo fundamental no posicionamento da Toyota na 

Argentina e na região da América Latina como base de exportação dos modelos Hilux 
e SW4.” 
 

Em 2002, a Toyota iniciou o plano para expandir sua operação na Argentina, ao 
anunciar investimentos para tornar a planta de Zárate referência em produção e 

exportação de veículos comerciais leves. A estratégia foi consolidada em 2005, com o 
lançamento do projeto que deu origem à produção local da picape média Hilux e do 
SUV médio SW4. 

 

Nissan recebe presidente argentino no Japão 

22/05/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

Macri (esq.) foi recebido por Saikawa em Tóquio 
 
Em viagem pela Ásia, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, se encontrou em 

Tóquio com o CEO da Nissan, Hiroto Saikawa. Eles trataram dos planos da montadora, 
que começa a produzir suas picapes Frontier no país vizinho a partir de 2018. A Nissan 

nunca havia atuado como montadora por lá.  
 

"A Argentina tem papel fundamental no crescimento da Nissan na América Latina. 
Estamos felizes com as ações concretas tomadas por Macri para incentivar o 
desenvolvimento da cadeia de fornecedores”, diz Saikawa.  

 
Em 2015 a Nissan passou de importadora a subsidiária, já planejando a produção local 

da Frontier, com investimento de U$ 600 milhões. A nova linha de montagem na 
província de Córdoba vai produzir veículos para a América Latina em complemento à 
fábrica de Resende (RJ), onde são feitos foi March, Versa e Kicks.  

 
Como parte dos planos de desenvolvimento da Nissan na Argentina a empresa vai 

abrir um novo escritório em Córdoba nos próximos meses. A companhia espera que a 
linha de produção de picapes esteja pronta até o segundo semestre de 2018.  
 

Em razão de um acordo entre a Aliança Renault-Nissan e a Daimler essa fábrica 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25839/nissan-recebe-presidente-argentino-no-japao


montará as picapes Nissan Frontier, Renault Alaskan e também uma caminhonete 
Mercedes.  
 

Montadoras e outras empresas se unem por rede de hidrogênio no Japão 

22/05/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
Onze empresas do Japão, entre elas Honda, Nissan e Toyota, assinaram um 

memorando de entendimento para a construção de uma rede independente com um 
total de 160 estações de abastecimento para veículos movidos a célula de combustível 
de hidrogênio até 2020, segundo comunicado conjunto divulgado na sexta-feira, 19. 

 
Além das montadoras, assinaram o acordo a JXTG Nippon Óleo & Energia, Idemitsu 

Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquide Japan, Toyota Tsusho 
Corporation e o Banco de Desenvolvimento do Japão. 
 

Para viabilizar o plano, as onze empresas pretendem criar ainda neste ano uma joint 
venture a fim de que cada uma delas possa contribuir para o desenvolvimento 

estratégico das estações de hidrogênio com o objetivo de impulsionar a demanda por 
veículos movidos a célula de combustível. 
 

Entre as metas da nova empresa a ser criada, está a implementação de medidas para 
apoiar a construção das estações e sua operação de forma estável e alcançar a 

independência do negócio por meio de atividades para a redução e custos, incluindo a 
revisão de regulamentos e atividades para melhorar a eficiência operacional.  
 

Na nota, as empresas confirmam que devem ainda considerar maneiras de ampliar a 
participação de outras companhias no futuro. 

 

Participação das três maiores montadoras cai de 70,2% para 43,6% em uma 
década 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Mudanças significativas ocorreram no mercado automobilístico brasileiro nos últimos 
dez anos, além da queda drástica nas vendas em razão da crise econômica. A chegada 
de novos concorrentes, menor demanda por carros “populares” e maior interesse nos 

utilitários-esportivos provocaram um troca-troca de postos entre as montadoras que 
mais vendem no País. 

 
De 2007 para cá, as três maiores fabricantes perderam, juntas, 26,6 pontos de 
participação no mercado. Há uma década, General Motors, Fiat e Volkswagen 

detinham 70,2% das vendas de automóveis e comerciais leves, fatia que neste 
primeiro quadrimestre caiu para 43,6%. 

 
As asiáticas Hyundai, Honda e Toyota, por sua vez, ganharam 17 pontos no período. 

Metade deles (8,6 pontos) foi capitaneada pela Hyundai, que saiu de uma fatia de 
0,8% para 9,4%. O movimento de alta ganhou mais força a partir de 2012, com a 
instalação de fábrica local. 

 
Entre as três grandes, a Fiat perdeu 12,7 pontos de participação nas vendas deste 

ano. Perdeu também, em 2016, a liderança de mercado mantida por 11 anos seguidos. 
A GM, que ganhou o posto, foi a que perdeu menos participação entre as três marcas: 
3,6 pontos. A Volkswagen também teve perda significativa, de 10,3 pontos. 

 
O sócio da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), Marcelo Cioffi, ressalta que a 

chegada de novas marcas normalmente dilui as fatias de mercado e perde quem tem 
mais participação. No caso das três mais antigas montadoras do País, a perda se 
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acentuou quando as novatas investiram em carros compactos, que é o grosso da 
produção das tradicionais. 
 

Ao entrar no mercado nacional com o compacto HB20 e mais recentemente com o SUV 
Creta, a Hyundai também desbancou a Ford da quarta colocação mantida por longo 

período, embora a diferença entre ambas hoje seja de 0,1 ponto. 
 

A Hyundai afirma que não pretende ir além, pois opera em três turnos, utilizando toda 
a capacidade produtiva da fábrica, de 180 mil veículos ao ano. “O quarto lugar é o 
máximo que podemos almejar, por enquanto”, diz o diretor de marketing Cássio 

Pagliarini. Segundo ele, uma ampliação da fábrica não está nos planos. “Para isso, 
primeiro a economia teria de melhorar”. 

 
“Com a chegada de novos competidores é normal em todos os mercados que alguém 
precisa perder participação”, admite o presidente da Volkswagen do Brasil, David 

Powels. Segundo ele, nos próximos três a cinco anos a marca terá portfólio totalmente 
renovado e estará apta a brigar novamente pela liderança em vendas, mantida por 42 

anos até 2001. 
 
Para José Roberto Ferro, do Lean Institute, a queda no mercado afetou 

dramaticamente as maiores fabricantes que, por terem maior capacidade produtiva, 
ficaram mais ociosas. 

 
A Fiat, em sua opinião, se baseou num plano comercial agressivo de oferecer preços 
baixos na venda do veículo e ganhar no pós-venda. 

 
“Com isso, inflamou artificialmente as vendas, estratégia que dá certo num mercado 

comprador, mas agora não dá mais”. 
A Fiat não comentou o assunto. A empresa adotou a tática de divulgar dados conjuntos 
da FCA, que reúne Fiat e Jeep. Na soma, a participação nas vendas neste ano é de 

17,5%, bem próxima da GM.  
 

Com crise, montadoras miram mais ricos e SUVs superam carros de entrada 

em 2017 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O mercado brasileiro de veículos chegou, em 2017, a uma situação inédita: a venda 

de utilitários esportivos, conhecidos pela sigla SUV, tipo voltado aos consumidores de 
maior renda, superou pela primeira vez o consumo de carros de entrada, que estão 
entre os mais baratos e, por isso, são destinados aos clientes de menor poder 

aquisitivo.  
 

De janeiro a abril deste ano, os SUVs alcançaram 21,4% do mercado de automóveis, 
contra 17,5% em igual período de 2016, segundo dados da Fenabrave, associação que 

representa as concessionárias.  
 
Há quatro anos, quando as vendas de veículos bateram recorde no Brasil, este 

segmento representava apenas 8,9%. Os carros de entrada, por sua vez, fizeram o 
caminho inverso. Em 2012, ano do recorde, tinham a maior fatia do mercado, com 

31,3% do total. Hoje, no acumulado de 2017, são 20,7%.  
 
A virada começou a se desenhar em 2015, por meio de dois movimentos. De um lado, 

a alta do desemprego e a menor oferta de crédito por parte dos bancos reduziram a 
chance dos mais pobres de obterem um financiamento para adquirir um carro zero.  

 
Do outro, as montadoras, percebendo que só os mais ricos continuariam com poder 
de compra, concentraram seus esforços no lançamento de veículos que pudessem 

agradar este público, dando preferência aos SUVs.  
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A Jeep e a Honda foram as duas marcas que saíram na frente. A primeira lançou o 
Renegade e a segunda, o HR-V, ambos no primeiro semestre de 2015. Com o cenário 
desfavorável aos carros mais baratos, os dois SUVs chegaram a dezembro daquele 

ano na lista dos 10 automóveis mais vendidos. Para se ter uma ideia, em 2012, a SUV 
mais vendida do mercado naquele ano, a Duster, da Renault, ficou em 16º no ranking 

geral.  
 

Com o sucesso, outras montadoras foram na onda, com a intenção de amenizar a 
crise. A Nissan, por exemplo, aproveitou-se da exposição que teve na mídia como 
patrocinadora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, para lançar 

o Kicks.  
 

A Hyundai, que antes concentrava sua estratégia nos modelos da família HB20, agora 
também trabalha com o Creta, SUV lançado em janeiro deste ano. “É o segmento 
desejado”, disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o 

diretor de Marketing da Hyundai no Brasil, Cássio Pagliarini.  
 

Apesar dos SUVs terem virado a válvula de escape para muitas das montadoras, estas 
alegam que o bom desempenho não foi suficiente para reduzir significativamente 
perdas no faturamento causadas pela queda nas vendas entre os carros mais baratos. 

“Mesmo com o crescimento deste segmento, em função do maior valor agregado, os 
custos de produção dos SUVs são maiores do que de outros segmentos para garantir 

os diferenciais como robustez e versatilidade”, declarou a Honda, em nota.  
 
O crescimento deste segmento como participação do mercado total, no entanto, tende 

a perder força nos próximos meses, caso se confirme a expectativa do setor de 
recuperação da economia e, consequentemente, da venda de carros mais baratos. A 

diminuição do desemprego e a expansão do crédito, mesmo que ocorra de forma 
moderada, devem elevar a venda de carros de entrada, tomando de volta o espaço 
que foi perdido para os SUVs nos últimos 2 anos. “Os consumidores que entram ‘por 

baixo’ vão voltar”, afirmou Pagliarini. “Mas isso não quer dizer que os SUVs vão perder 
atratividade”, ponderou. 

 

Consumidores querem carros mais modernos e equipados 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O comportamento do consumidor mudou nos últimos anos. Em vez de carros 

“populares”, como Gol e Palio, os líderes de venda agora são modelos mais modernos 
e bem equipados desde as versões de entrada. O mais vendido é o Onix, da Chevrolet, 
seguido pelo Hyundai HB20.  

 
O Gol, embora ainda seja o número um da Volkswagen, oscila agora entre a quarta e 

quinta colocações do ranking. Enquanto isso, o carro de passeio mais vendido da Fiat 
é o Mobi – 11.º colocado em emplacamentos.  

 
Diante da nova preferência, a Fiat deixou o Palio de lado (19.º no ranking de vendas) 
e lança no fim do mês o Argo, para atacar HB20 e Onix. Ele virá com amplo pacote de 

equipamentos e motores mais modernos. No caso da VW, o posto de carro de alto 
volume será do novo Polo, que chega neste ano. Ele será posicionado acima de Gol e 

deverá brigar com os líderes.  
 
“A GM acertou com o Onix, pois o brasileiro não quer mais o mesmo tipo de carro 

popular dos anos 90”, diz o consultor Paulo Garbossa, da ADK. “Já a Hyundai, com o 
HB20, entrou no Brasil oferecendo exatamente o que o consumidor quer.”  

 
A chegada da Hyundai, e o avanço dos modelos Etios e Corolla, criaram uma 
pulverização no mercado, segundo Garbossa. A Toyota viu sua fatia do bolo 
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automotivo crescer de 3,8% em 2007 para 9,0% este ano. O diretor da montadora, 
Ricardo Bastos, ressalta que a marca “cresce aos poucos e constantemente”.  
 

Para o diretor de Marketing da GM, Hermann Mahnke, entre os motivos da liderança 
da empresa está o pioneirismo em equipar compactos com tecnologias de 

conectividade e “popularizar a transmissão automática” nessa faixa de produto.  
 

“O líder deixou de ser o carro mais barato para ser o que entrega mais ao consumidor, 
que ficou mais exigente”, afirma. Ele não acredita, contudo, que o carro “popular” vai 
desaparecer. Quando o mercado voltar a crescer, haverá espaço para todos, mas o 

segmento premium tende a ganhar mais presença, avalia Mahnke.  
 

SUVs  
Para brigar pelas primeiras posições do mercado, agora montadoras precisam também 
de utilitários-esportivos pequenos. As vendas de SUVs saíram de 110 mil unidades em 

2007 para 302 mil no ano passado, mesmo com a crise. A tendência é de continuidade 
de crescimento e a maioria das marcas tem lançamentos previstos.  

 
GM, VW, Toyota e até mesmo Fiat estudam produção local de SUVs pequenos. Por 
alguns anos, as vendas foram dominadas pela Ford, com o EcoSport, primeiro carro 

nacional dessa categoria. Com a chegada de concorrentes, o modelo perdeu espaço, 
mas, com o novo Ka, terceiro automóvel mais vendido, a marca tem conseguido 

manter sua fatia no mercado com poucas oscilações, entre 9% e 10%.  
 
O vice-presidente da Ford, Rogelio Golfarb, acredita que o EcoSport, que em breve 

será renovado, continuará sendo “emblemático”. E aposta que, à medida que a 
economia melhorar, a renda voltará a crescer e o crédito será ampliado. “Com isso, o 

consumidor que hoje está excluído do mercado voltará a comprar carros de entrada.” 
 

Montadora desenvolve chassi especial para caminhões blindados 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Atenta a novos nichos de mercado, principalmente num período em que as vendas de 
caminhões continuam em queda, a MAN Latin America desenvolveu um veículo 
especial para o transporte de carga de alto valor, constantemente alvo de roubos.  

 
Chamado de Titanis, é o maior caminhão do mercado para essa finalidade, segundo 

informa a fabricante, também detentora da marca Volkswagen para veículos pesados.  
 
Em parceria com a Protege, especializada no transporte de dinheiro com carros-fortes, 

a MAN desenvolveu um chassi de grande porte reforçado para receber a blindagem, o 
que confere ao caminhão garantia de fábrica. Normalmente, a blindagem é feita por 

terceiros que não têm aval da montadora e, em razão disso, o veículo perde a garantia 
após modificações.  

 
O novo caminhão, feito na mesma base do Volkswagen Constellation, um dos mais 
vendidos da marca, custa, sem a blindagem, R$ 325 mil e tem capacidade para 28 mil 

quilos de carga. Segundo fontes do mercado, a blindagem desse tipo de veículo custa 
entre R$ 100 mil e R$ 300 mil.  

 
No caso do Titanis, cabine e carroceria são blindadas pela MIB, outra parceira do 
projeto. “É um produto sob medida para as necessidades locais e para a cliente 

Protege”, afirma Roberto Cortes, presidente da MAN.  
 

A transportadora de valores adquiriu, nos quatro primeiros meses do ano, 120 chassis 
especiais para carro-forte – normalmente vans – e para caminhões a serem usados 
no transporte de cargas como eletroeletrônicos e farmacêuticos, muito visadas por 

ladrões.  
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Segundo o diretor executivo do grupo Protege, Mario Baptista de Oliveira, desde que 
a transportadora passou a utilizar caminhões blindados, “não houve mais nenhuma 
ocorrência (de roubo desse tipo de carga)”.  

 
Uma vantagem, diz ele, é a não necessidade de escolta em outros veículos. Outra é a 

capacitação do seguro. Em razão dos riscos, um caminhão comum pode transportar 
até R$ 2 milhões em mercadorias. O blindado pode levar até R$ 20 milhões.  

 
Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) concluiu que 
o roubo de cargas resultou em prejuízos de R$ 6,1 bilhões à economia brasileira entre 

2011 e 2016. As ocorrências são mais comuns no Rio e em São Paulo.  
 

Exportação. Cortes informa que a MAN estuda exportar o Titanis, por enquanto 
vendido só para a Protege. Segundo ele, o mercado de caminhões blindados este ano, 
do qual várias montadoras participam, deve girar em torno de 300 unidades. “Em 

épocas de maior demanda, as vendas chegavam a 500 unidades ao ano, sendo que a 
MAN detém 60% desse segmento”.  

 
A Scania, que passou a atender esse segmento no fim de 2015, vendeu até agora 
cerca de 15 caminhões para empresas de transporte de cargas de alto valor, que fazem 

a blindagem em empresas terceirizadas.  
 

Queda. O mercado total de caminhões deve ficar próximo a 52 mil unidades este ano, 
muito abaixo das 172 mil vendidas em 2011. Nos primeiros quatro meses do ano, 
foram comercializados 13,1 mil caminhões, 24% menos ante igual período de 2016.  

 
Para tentar melhorar o desempenho, fabricantes apelam para promoções. A Scania, 

por exemplo, levou este mês 700 clientes que adquiriram caminhões da marca via 
consórcio para a Itália, um passeio de quase uma semana com tudo pago. O consórcio 
representa cerca de 20% das vendas da marca.  

 
No primeiro quadrimestre do ano, a Scania, que só produz caminhões pesados e 

semipesados (com capacidade acima de 16 toneladas) registrou alta de 11,3% nas 
vendas ante 2016. O mercado total caiu 22,8%. 
 

Como um grupo de estudantes detonou o escândalo sobre emissões da 

Volkswagen 

22/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Após o primeiro sinal de problemas nos carros dado por alunos de pós-

graduação, a empresa tentou esconder seu erro 

 

 
A Volkswagen estava a pouco mais de um mês da maior crise de sua história quando 
Oliver Schmidt, engenheiro do alto escalão da montadora que lidava com os 
reguladores do governo norte-americano, escreveu um e-mail para seus superiores 

garantindo que tudo estava bem. 
 

Schmidt havia acabado de se reunir com Alberto Ayala, vice-diretor executivo do 
Comitê de Recursos Aéreos da Califórnia, a agência que garante a qualidade do ar no 
estado. Por mais de um ano, Ayala pedia para que a Volkswagen explicasse por que 
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seus carros a diesel poluíam muito mais no dia a dia do que nos testes de laboratório 
feitos na Califórnia. 
 

O e-mail de Schmidt, que não havia sido divulgado anteriormente, foi datado de 5 de 
agosto de 2015. Horas antes, em Michigan, Schmidt havia apresentado a Ayala as 

informações que visavam oferecer uma solução para o problema das emissões. 
 

A reunião “foi muito bem”, afirmou Schmidt. Contudo, ele destacou que a informação 
que havia encontrado poderia encontrar “resistência” quando fosse examinada pelos 
especialistas do laboratório do Comitê de Recursos Aéreos, nos arredores de Los 

Angeles. 
 

Resistência foi pouco 
Os especialistas logo concluíram que as informações técnicas apresentadas por 
Schmidt eram as últimas em uma série de manobras realizadas pela montadora para 

esconder seus delitos. Algumas semanas mais tarde, a Volkswagen admitiria que os 
carros a diesel que vendeu nos EUA desde o fim de 2008 continham um software 

projetado para camuflar as emissões que excediam em muito os limites legais. 
 
As notícias a respeito do escândalo se concentraram em torno do pecado original da 

Volkswagen: a decisão tomada pela empresa em 2006 de equipar os carros a diesel 
com o software ilegal. 

 
Contudo, o aspecto mais caro do delito da Volkswagen foi a estratégia da empresa 
para acobertar tudo, depois que os reguladores começaram a ficar desconfiados. 

 
A reconstrução a seguir, baseada em entrevistas com dezenas de participantes e uma 

revisão de documentos internos e comunicações da Volkswagen, mostra que eles 
acobertaram o problema por anos, até os últimos dias antes de as mentiras da 
empresa serem reveladas.  

 
Seus funcionários não apenas manipularam o software do motor, como também 

geraram uma enorme quantidade de dados falsos para esconder o fato de que milhões 
de veículos foram propositalmente alterados para enganar os reguladores e liberar 
gases tóxicos no ar. 

 
Documentos e entrevistas também revelam mais a respeito do papel de Schmidt, o 

chefe de adequação da Volkswagen, que até o momento foi o único executivo da 
empresa a ir parar atrás das grades. Preso ao visitar os EUA no Natal de 2016, Schmidt 
está aguardando julgamento sem direito a fiança por fraude e conspiração em Detroit. 

Schmidt afirma que foi enganado por outros engenheiros da Volkswagen e pelos 
advogados da empresa. 

 
O Alarme Começa a Soar 

Era curioso ver aqueles alunos de pós-graduação da Universidade da Virgínia Ocidental 
passeando pelas rodovias da Califórnia no primeiro semestre de 2013. 
 

A traseira de seu carro, uma perua Volkswagen Jetta, havia sido equipada com um 
emaranhado de canos e mangueiras. Tubos flexíveis recolhiam os gases do 

escapamento e enviavam o gás para uma caixa cinza instalada em uma tábua no 
porta-malas do carro. Instalados na tábua estavam um gerador portátil necessário 
para tudo funcionar. 

 
Os estudantes, Hemanth Kappanna e Marc Besch, estavam testando as emissões de 

óxidos de nitrogênio do Jetta, uma família de gases que contribui para o aquecimento 
global. Trabalhando com a apertada verba de pesquisa de US$ 70 mil, Kappanna, 
Besch e outros membros da equipe da Universidade da Virgínia Ocidental deram início 

a uma cadeia de eventos que expôs a conspiração da Volkswagen para esconder as 
emissões. 



No início de 2014, os alunos de graduação e seus professores publicaram um relatório 
que expôs o comportamento estranho dos carros a diesel da Volkswagen. Na sede da 
Volkswagen em Wolfsburg, Alemanha, os alarmes começaram a tocar. 

 
Em maio de 2014, depois de examinar o estudo, Bernd Gottweis, diretor de segurança 

de produtos da Volkswagen, escreveu um relatório de uma página. Ele foi incluído no 
pacote que os assessores deram para Martin Winterkorn, o executivo-chefe da 

Volkswagen, ler durante o fim de semana. 
 
Gottweis afirmava que o Volkswagen Jetta testado pela equipe da Universidade de 

West Virginia havia emitido de 15 a 35 vezes mais que as quantidades permitidas de 
óxidos de nitrogênio durante os testes na estrada. Um Volkswagen Passat apresentou 

resultados de 5 a 18 superiores ao limite. Contudo, os mesmos automóveis eram 
aprovados nos testes realizados em laboratório. 
 

“Não é possível dar uma explicação convincente desse aumento dramático nas 
emissões de NOx para as autoridades”, afirmou Gottweis, utilizando o termo técnico 

para óxidos de nitrogênio. “Pode-se presumir que as autoridades irão investigar os 
sistemas da VW para determinar se a empresa desenvolveu um sistema de detecção 
de testes no software da unidade de controle do motor (também conhecido como 

dispositivo manipulador).” 
 

Um Alerta Claro 
O memorando de Gottweis era um alerta claro às instâncias mais altas da gestão sobre 
os riscos de que a Volkswagen tivesse sido pega utilizando um dispositivo manipulador 

ilegal. 
 

Uma apresentação interna na Volkswagen, preparada logo depois que os executivos 
ficaram sabendo dos testes da Universidade da Virgínia Ocidental, discutia uma série 
de estratégias que a empresa poderia adotar para se livrar das suspeitas. Uma opção 

seria a Volkswagen simplesmente se negar a reconhecer o problema.  
 

Outra seria oferecer uma atualização para o software do motor. Contudo, a atualização 
não diminuiria as emissões para os níveis exigidos, afirmava a apresentação. No pior 
caso, a empresa poderia admitir que havia um problema e comprar de volta os carros 

a diesel vendidos nos Estados Unidos. 
 

“Em primeiro lugar é preciso estabelecer que somos honestos”, escreveu Schmidt para 
um colega, de acordo com o processo contra ele. O comentário foi citado como 
evidência de que Schmidt tinha ciência de que a Volkswagen tinha algo a esconder. 

 
Ayala, do Comitê de Recursos Aéreos da Califórnia, ou CARB, na sigla em inglês, ficou 

incomodado o suficiente com os resultados para dar início a uma pesquisa mais 
intensa, tirando vantagem do fato de o comitê ser uma instituição do governo. Ayala 

recolheu uma pequena frota de carros da Volkswagen para testar. 
 
Os testes confirmaram que alguma coisa estava errada, mas não explicavam por quê. 

A Volkswagen, que conta com uma instalação técnica em Los Angeles, realizava os 
próprios testes. 

 
“Para cada resposta que obtínhamos, apareciam outras questões”, afirmou Ayala. 
 

Enquanto o jogo de empurra-empurra se arrastava sem uma solução, Ayala ficou 
impaciente. Os representantes da Volkswagen davam respostas que os reguladores 

consideravam evasivas, sem sentido, ou desconsideradas. Os testes do CARB estavam 
errados, se queixava a Volkswagen. 
 

Para tentar resolver o embate, autoridades de ambos os lados realizaram uma 
conferência em primeiro de outubro de 2014. Os representantes da Volkswagen 



incluíam Schmidt e Stuart Johnson, um americano que era o segundo na linha de 
comando. Os executivos da Volkswagen revelaram um plano de recall para atualizar o 
software do motor dos carros a diesel a partir dos modelos de 2009. 

 
O recall planejado parecia ser uma concessão da Volkswagen, mas não tinha o objetivo 

de funcionar como tática para atrasar o processo. A empresa ainda não tinha fornecido 
uma explicação honesta para o excesso de emissões. Ao invés disso, afirmou às 

autoridades do CARB que “o novo software incorpora as experiências de engenharia 
mais recentes para melhorar a eficiência” do equipamento de controle de poluição. 
 

Aceitando as garantias da Volkswagen de que o recall resolveria o excesso de 
emissões, as autoridades do CARB e da Agência de Proteção Ambiental dos EUA 

permitiram que os modelos a diesel de 2015 fossem colocados à venda. 
 
A Volkswagen fez a atualização do software em 280 mil veículos. Depois disso, os 

carros passaram a poluir menos que anteriormente, mas a atualização não removeu 
o software ilegal, nem deixou as emissões dentro dos limites legais. Na verdade, a 

Volkswagen usou o recall descaradamente para melhorar a capacidade do software de 
reconhecer quando o carro estava sendo testado. 
 

Em junho de 2015, os testes do CARB mostraram que o recall e a atualização do 
software não haviam resolvido o problema do excesso de poluição. A produção de 

óxidos de nitrogênio aumentava após 23 minutos de direção, afirmava o CARB, um 
minuto após o fim do ciclo de testes padrão. 
 

O comitê exigiu que a Volkswagen mostrasse o código fonte do software do sistema 
de controle de emissões nos modelos 2016. Queria também ver o código fonte dos 

modelos anteriores. Se a Volkswagen não atendesse a esse pedido, a agência não 
aprovaria a venda dos modelos 2016 na Califórnia. 
 

Em Wolfsburg, um comitê da Volkswagen discutia a crise crescente nos Estados Unidos 
durante uma reunião em 12 de julho de 2015. O comitê decidiu criar uma força tarefa 

para promover “uma resolução rápida e eficiente do problema com as autoridades”, 
de acordo com um memorando interno. 
 

No dia 5 de agosto, Schmidt, que em março do ano anterior havia se mudado para 
trabalhar no desenvolvimento de motores em Wolfsburg, e Johnson, que o havia 

substituído como chefe de adequação nos Estados Unidos, pediram para se reunir com 
Ayala em Traverse City, Michigan. 
 

De acordo com Ayala, Schmidt e Johnson chegaram com uma pasta grossa contendo 
informações técnicas e passaram duas horas examinando os documentos com ele. 

 
Depois de voltar para a Califórnia, Ayala entregou a pasta com as informações técnicas 

para sua equipe. 
 
Uma semana depois, os engenheiros de adequação voltaram com os resultados da 

análise. As informações fornecidas pela Volkswagen não faziam sentido. Restava 
apenas uma explicação, afirmaram os engenheiros. 

 
“Essa foi a primeira vez que ouvi as palavras ‘dispositivo manipulador’. Isso explicava 
tudo”, afirmou Ayala.  

 
No dia 18 de agosto, Johnson abordou Ayala em uma conferência do setor na 

Califórnia. 
 
Johnson admitiu a Ayala que os carros da Volkswagen continuam um dispositivo 

manipulador. Ele ficou furioso. 
 



“Eles gastaram nosso tempo. Aquilo teve um impacto muito significativo e muito real 
em todos nós”, afirmou Ayala.  
 

No dia 3 de setembro de 2015, a Volkswagen admitiu formalmente aos reguladores 
que 500 mil veículos a diesel vendidos nos Estados Unidos contavam com duas 

calibragens, uma para testes e outra para a operação normal dos veículos. Winterkorn 
deixou o cargo antes do fim do mês, embora insistisse que não tinha ciência do 

problema. 
 
A pesquisa que começou com uma bolsa de US$70 mil acabou custando à Volkswagen 

mais de US$22 bilhões em multas e acordos judiciais, muito mais do que o custo de 
equipar os veículos com equipamentos adequados de controle de poluição. 

 
Ninguém ficou mais surpreso com o resultado do que a equipe da universidade. “Nossa 
intenção não era causar problemas a ninguém”, afirmou Dan Carder, que orientou a 

pesquisa com os carros da Volkswagen quando era diretor do Centro de Combustíveis 
Alternativos, Motores e Emissões da universidade. “Só estávamos fazendo nosso 

trabalho normal.” 
 

ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial 

22/05/2017 – Fonte: CNI 
 

Confiança praticamente estável 
Desde fevereiro o ICEI tem se mantido em torno de 53,5 pontos. Em maio, o indicador 
registra 53,7 pontos, um aumento de 0,6 ponto que reverte parcialmente a queda de 

0,9 ponto de abril. 

 
 
 

Prévia da confiança da indústria no Brasil indica maior nível em 3 anos em 
maio, diz FGV 

22/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) indicou novo avanço em maio para 
o maior nível em três anos, com avaliações melhores tanto sobre a situação atual 

quanto para os meses seguintes. 
 

A preliminar do ICI subiu 1,2 ponto e foi a 92,4 pontos neste mês, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, o que se for confirmado representará o 
maior nível desde abril de 2014, quando chegou a 97,0 pontos.  

 
O resultado deriva principalmente da indicação de avanço de 1,3 ponto do Índice da 

Situação Atual (ISA), para 89,6 pontos. O Índice de Expectativas (IE), por sua vez, 
aponta alta de 0,8 ponto, para 95,2 pontos. 
 

Já a prévia do Nível de Utilização da Capacidade Instalada, segundo a FGV, indica 
recuo de 0,2 ponto percentual, para 74,5 por cento, após avanço de 0,3 ponto 

percentual em abril. 

https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/ae/4e/ae4e1fed-8e4f-4783-9b2a-6b4e9a5ef714/indicedeconfiancadoempresarioindustrial_maio2017.pdf
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18I1B1-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN18I1B1-OBRBS


A produção industrial brasileira terminou o primeiro trimestre com recuo de 1,8 por 
cento em março, acima do esperado e marcando o pior desempenho para esses meses, 
de acordo com dados do IBGE. 

 

CNI: crise política pode afetar confiança dos empresários no próximo Icei 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A divulgação da delação dos donos do Grupo JBS jogou uma nuvem de incertezas 
sobre o governo Temer e terá impactos na confiança do empresariado, avaliou nesta 
sexta-feira, 19, o gerente de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

Renato da Fonseca. Depois de cair 0,9 ponto em abril, o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) subiu 0,6 ponto em maio, de acordo com documento 

divulgado nesta sexta pela entidade.  
 
A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 12 deste mês, antes, portanto, da divulgação da 

delação da JBS. “Havia uma expectativa muito grande sobre a aprovação das reformas 
trabalhista e da Previdência, além do provável lançamento de uma reforma tributária 

no segundo semestre. Mas, com essa reviravolta, há dúvidas se o atual governo se 
mantém e se ele terá força no Congresso”, comentou o economista.  
 

Fonseca lembrou que o otimismo do empresariado melhorou consideravelmente em 
relação ao ano passado, mas continua abaixo da média história do Icei, que ficou ainda 

menor durante a crise prolongada. O Icei ficou em 53,7 pontos em maio, pouco abaixo 
da média histórica de 54 pontos no indicador – média que já foi de 59 pontos antes 
da recessão.  

 
“O empresário é sempre um pouco mais otimista que o resto da população, porque se 

ele não acreditar que o seu negócio irá evoluir bem, ele fecha. Ainda é cedo para 
avaliar o impacto da crise política nessa confiança, mas com certeza na primeira 
semana de junho, quando a próxima pesquisa for realizada, as informações já estarão 

mais decantadas”, afirmou. “Essa crise e uma eventual troca de governo podem mudar 
as expectativas sobre a aprovação de reformas e, no limite, até mesmo sobre o 

programa de concessões”, completou.  
 
O próximo Icei será divulgado pela CNI no dia 19 de junho, com as avaliações dos 

empresários colhidas pela entidade nos nove primeiros dias úteis do próximo mês. 
 

Microempresas de favelas serão formalizadas 

22/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

As favelas de Paraisópolis e Heliópolis serão os pontos de lançamento, hoje, de um 
programa batizado de Favela Mais, que trará para a formalidade às micro e pequenas 

empresas que funcionam nos aglomerados. Estima-se que elas movimentem R$ 80 
bilhões ao ano. Hoje, porém, isso ocorre à margem dos sistemas governamentais.  

 
“Toda atividade dentro da comunidade é informal”, disse ao Estado o presidente do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Guilherme Afif 

Domingos. “É segregação de cidadãos que são produtivos, que poderiam estar 
legalizados, podiam ter CNPJ para expandir seus negócios, mas que são tratados 

marginalmente.”  
 
Até há pouco tempo, formalizar negócios em operação em favelas era praticamente 

impossível, segundo Afif. Isso porque eles funcionam em terrenos que não têm 
escritura, o que comprometia todo o processo de formalização. Com a atualização da 

lei das micro e pequenas empresas, ocorrida no final de 2016, a legalidade da empresa 
deixou de depender da situação do imóvel.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-crise-politica-pode-afetar-confianca-dos-empresarios-no-proximo-icei/
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,microempresas-de-favelas-serao-formalizadas,70001797745


O coordenador de Empreendedorismo da Central Única das Favelas (Cufa), Celso 
Athayde, disse que considera a possibilidade de formalização um benefício. “É uma 
oportunidade para as pessoas melhorarem seus negócios”, avaliou. “Não tem por que 

não profissionalizar a estrutura, os funcionários, uma vez que os negócios têm dado 
muito certo.” A entidade é parceira do Sebrae no Favela Mais.  

 
Para Athayde, alguns empreendedores podem não ver vantagem na formalização. “Há 

14 milhões de pessoas vivendo em favelas, portanto elas são praticamente um país 
onde há todo tipo de opinião.” Na informalidade, comentou, eles não pagam impostos. 
Por outro lado, “não têm direito a nada”. Para ele, é importante o poder público 

oferecer às favelas as mesmas oportunidades “do asfalto”.  
 

Dono da Malokero, uma loja que vende bermudas, camisetas e bonés há três anos na 
entrada de Paraisópolis, o empreendedor Rogério Pereira, de 30 anos, acha importante 
a formalização, independentemente do local do estabelecimento. “A loja é informal e 

isso atrapalha muita coisa”, disse. “A gente procura recursos e não tem, não consegue 
descontos com fornecedores, tem de pagar tudo à vista.”  

 
O lançamento do Favela Mais será uma oportunidade também para tirar dúvidas sobre 
outros programas do governo. O grafiteiro Diego Soares Cabrera, que assina seus 

trabalhos como Daub, tem dificuldades com o Portal do Empreendedor, onde são feitas 
as inscrições para Micro Empreendedor Individual (MEI). 

 
“Tenho um débito, mas não consigo nem saber de quanto é”, contou. Com isso, não 
consegue emitir notas fiscais.  

 
Numa parceria com o governo paulista, o Favela Mais oferecerá empréstimos de até 

R$ 20 mil para investimentos, com 36 meses para pagar e seis de carência. O custo 
do financiamento é a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), hoje em 7% ao ano. Se o 
pagamento for feito em dia, o juro é zero. Essa linha de crédito já está em operação. 

O valor médio dos empréstimos concedidos é de R$ 5 mil. Com o acesso aos 
empréstimos, os microempresários terão treinamento em gestão, o que Athayde 

considerou “inovador” e necessário.  
 
O Favela Mais tem parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, para 

identificar beneficiários do programa Bolsa Família que possam receber treinamento 
profissionalizante. “São cursos de formação que permitem a eles se tornar 

profissionais: encanador, eletricista, chaveiro”, explicou Afif. “Falta mão de obra de 
profissionais de manutenção.” Esse programa, chamado Super MEI, é oferecido pelo 
Sebrae em parceria com Senai e Senac. 

 

Sebrae/SC: pequenos negócios encerram primeiro trimestre com saldo 
positivo 

22/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
 

  
 
A cada três meses, o Sebrae/SC lança a pesquisa Tendência Conjuntural dos Pequenos 

Negócios. O estudo tem como objetivo mostrar o cenário de microempreendedores 
individuais, micro e pequenas empresas quanto à atividade econômica do segmento 
em que atuam. Além disso, a análise contempla as tendências e expectativas dos 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/sebraesc-pequenos-negocios-encerram-primeiro-trimestre-com-saldo-positivo/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/sebraesc-pequenos-negocios-encerram-primeiro-trimestre-com-saldo-positivo/


empresários para o próximo trimestre. A pesquisa envolve 400 pequenos negócios de 
todas as regiões de Santa Catarina, nos setores da indústria, comércio e serviços. 
 

Na última edição, a pesquisa apontou que as micro e pequenas empresas do Estado 
registraram aumento de vendas (+10,58 pontos) e de compras (+5,88 pontos), se 

comparado ao mesmo período de 2016. De acordo com o analista técnico do 
Sebrae/SC e coordenador da pesquisa, Cláudio Ferreira, os números apontam uma 

melhora da economia. 
 
“O principal motivo identificado de aumento de vendas foi o aquecimento do mercado, 

não condicionado somente as variações de sazonalidade da época do ano, o que é uma 
mudança significativa. Com esse resultado, que mostra o aumento de vendas e de 

compras por parte dos pequenos negócios podemos ver que aos poucos o cenário de 
estagnação econômica vai ficando para trás, apesar dos desafios para aumentar 
investimentos e gerar empregos no curto prazo”, analisa Cláudio. 

 
O otimismo em relação à economia continua presente entre os empreendedores, já 

que todos os setores vislumbram um futuro melhor. O destaque fica por conta da 
indústria, que aumentou 13,85 pontos em relação a última pesquisa, e do comércio, 
que aumentou 10,6 pontos. 

 
Outro dado importante desta edição da pesquisa diz respeito à terceirização. Ao serem 

questionados se a lei da terceirização, aprovada recentemente, teria impacto em seus 
negócios, 92,5% dos entrevistados acreditam que não irão sofrer consequências 
diretas. 

 
A metodologia utilizada na pesquisa foi a realização de entrevistas com 150 

microempreendedores individuais, 150 microempresas e 100 pequenas empresas em 
todas as regiões de Santa Catarina, nos setores da indústria, comércio e serviço. A 
pesquisa foi realizada entre 3 e 11 de abril de 2017. 

 

Temer edita MP que cria refis para débitos de empresas com autarquias 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Apesar da grave crise política por que passa Michel Temer, o presidente tenta dá 

continuidade a projetos e mostrar que o governo está trabalhando. Uma das primeiras 
ações concretas depois da delação da JBS na semana passada é a Medida Provisória 

780/2017, publicada na edição desta segunda-feira, 22, do Diário Oficial da União 
(DOU), que cria um novo Refis. Desta vez para parcelar débitos não tributários de 
empresas e pessoas físicas com autarquias federais. 

 
Denominado Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD), esse Refis 

permitirá a quitação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com autarquias e 
fundações públicas federais vencidos até 31 de março de 2017. A adesão dos 

interessados deve ocorrer por meio de requerimento no prazo de 120 dias. O PRD 
oferece quatro opções para o parcelamento do débito, com condições facilitadas. 
 

Conforme o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou 
no domingo, 21, a MP do Refis das Autarquias faz parte da ofensiva na área econômica 

que o governo começa a fazer nesta segunda, incluindo o desbloqueio de despesas do 
Orçamento, entre R$ 2 bilhões e R$ 5 bilhões, e a edição de uma outra MP permitindo 
o parcelamento de dívidas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). 

Essa MP ainda não foi publicada. 
 

O governo aposta no andamento dos projetos para mostrar que mantém sua atuação, 
reagindo ao quadro de paralisia que tomou conta da Esplanada dos Ministérios nos 
últimos dias, consequência direta da delação do empresário Joesley Batista. O dono 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-edita-mp-que-cria-refis-para-debitos-de-empresas-com-autarquias/


da JBS revelou, na Operação Lava Jato, atos de corrupção envolvendo inclusive o 
presidente Temer. 
 

A edição da MP das Autarquias, assim como da MP do Funrural nos próximos dias, vai 
garantir receitas extras ainda este ano. A previsão de arrecadação com essas medidas 

já deverá entrar nas estimativas que vão embasar o desbloqueio do Orçamento. O 
prazo legal para a equipe econômica informar as previsões do que vai gastar e o que 

espera arrecadar termina nesta segunda, quando deverá ser enviado ao Congresso 
Nacional o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do Orçamento. 
 

Crise política não afeta programa de parcerias e investimentos, diz secretário 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O secretário especial do Programa de Parceria e Investimentos (PPI), Adalberto 
Vasconcelos, afirmou nesta sexta-feira, 19, que as concessões em infraestrutura do 

governo federal não vão parar por causa da crise política deflagrada com a revelação 
da deleção premiada de executivos da JBS, na noite de quarta-feira.  

 
“Independentemente do que venha a acontecer, nada disso afeta o PPI”, afirmou 
Vasconcelos, em palestra durante o XXIX Fórum Nacional, no Rio.  

 
Segundo o secretário, na quarta, dia seguinte à revelação do acordo de delação da 

JBS, enquanto as cotações das ações despencavam e o dólar disparava na Bolsa, 
houve uma reunião com cerca de 45 técnicos do PPI. Os cronogramas estão mantidos, 
garantiu Vasconcelos.  

 
O fato de os investimentos serem de longo prazo, da demanda por infraestrutura 

existir e de não haver espaço para investimentos diretos no orçamento público garante 
a continuidade das concessões, disse Vasconcelos. “As concessões não têm retorno, 
independentemente de quem esteja no governo”, afirmou o secretário do PPI. 

 

Patentear um produto pode levar mais de dez anos 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Ana Carolina Fernandes/Folhapress 

 

 

Arquivo de pedidos de marcas e patentes no Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual, no Rio 
 

A criatividade dos inventores pode esbarrar no desconhecimento do mercado e de uma 

pesquisa frágil sobre a viabilidade do novo produto, segundo a consultora do Sebrae 
Sandra Fiorentini.  
 

Vale começar a busca no serviço Google Patents, que faz um levantamento global em 
escritórios de patente e informa se a ideia é nova.  

 
Quem não faz essa lição de casa tem chances de ver o pedido rejeitado pelo INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), após um processo que pode levar mais 

de dez anos.  
 

O órgão atribui a morosidade ao baixo número de profissionais responsáveis pelas 
análises.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/crise-politica-nao-afeta-programa-de-parcerias-e-investimentos-diz-secretario/
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"Por ano, conseguimos avaliar apenas 11 mil requerimentos porque temos 300 
encarregados, contra 8.000 nos EUA e 12 mil na China", explica o diretor de patentes 
do INPI Júlio César Moreira.  

 
É possível iniciar a venda do produto só com o requerimento. Mas não adianta pedir a 

patente quando o item, já à venda, é copiado. Isso porque ganha o registro quem fizer 
primeiro a solicitação.  

 
O físico Claudemir Lopes, 51, ainda não conseguiu patentear sua invenção, a Thermo-
X, argamassa térmica que diminui o calor e o barulho do ambiente. Mas o pedido foi 

feito há três anos.  
 

"Já trabalho no ramo há 25 anos e vi que não havia um produto com essas 
características. Passei três anos desenvolvendo a massa, para uso em residências e 
prédios comerciais", afirma.  

 
Para criar a Thermo-X, Lopes investiu R$ 1,5 milhão. Ele não revela o faturamento, 

mas planeja crescer 8% em 2017 e calcula ter vendido cerca de 100 mil sacos do 
produto, comercializado em lojas de construção de grande porte.  
 

O físico atribui o sucesso à experiência no setor. "Sem conhecimentos de processo 
industrial e de construção, não teria sido possível desenvolver a argamassa", diz.  

 
O professor de empreendedorismo do Insper Thiago de Carvalho recomenda que o 
inventor privilegie ideias em um setor que já conheça.  

 
"Do contrário, corre-se o risco de ignorar questões importantes de público-alvo, custo 

de produção e precificação, pois o conhecimento do ramo é elementar."  
 
Uma pesquisa deste ano da Global Entrepreneurship Monitor, que levantou dados 

econômicos de 64 países, aponta que 66% das empresas brasileiras que fecham as 
portas o fazem pela baixa lucratividade de seus itens.  

 
"Além de mostrar o produto para colegas e amigos que poderiam se interessar, dá 
para entrar em contato com pontos de venda, como grandes lojas, e colher opiniões 

ali", afirma Fiorentini.  
 

Carvalho, do Insper, diz que, sem um investidor profissional que cobre resultados, é 
preciso ter cuidado para não se endividar.  
 

"Muitos gastam todo o dinheiro que têm sem muita supervisão. É preciso ser criativo 
para encontrar formas de abrir a empresa com alguma folga no orçamento." 

 

Brasileiros exportam em rotas alternativas 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Empresas brasileiras do ramo da moda estão buscando alternativas para conquistar o 

mercado exterior. Destinos como Paris, Milão e Nova York, que formam o circuito mais 
concorrido, estão dando lugar a cidades menos glamorosas, mas com grande potencial 

de consumo.  
 
"Outros mercados podem ser uma boa porta de entrada para quem quer expandir os 

negócios para o exterior, sobretudo por apresentar uma oferta menor e, portanto, 
menos concorrência às marcas brasileiras", afirma Paulo Lourenço Bartholomei, 

presidente da Abest (Associação Brasileira de Estilistas).  
 
De acordo com a Abest, o principal destino para as exportações brasileiras em 2016 

foi o vizinho Paraguai, com 23,5%; Estados Unidos e Uruguai completam o pódio.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885673-brasileiros-exportam-em-rotas-alternativas.shtml


"Antes de entrar em grandes mercados, a sugestão é começar pelo que está em volta, 
como Chile, Uruguai, Colômbia e México, todos com grande potencial", diz Bianca 
Scampni, diretora da Mood Negócios da Moda.  

 
Já Paula Milena, responsável pela start-up We the Fashion Brands, criada para a 

internacionalização de marcas de consumo, acredita que a Flórida (EUA) é um bom 
começo para ganhar o mundo.  

 
"Traz uma boa combinação entre visibilidade, presença internacional e localização 
estratégica para distribuição. Está no meio do caminho entre Brasil e o restante da 

América do Norte e possui clima similar ao nosso."  
 

Para Lilian Kaddissi, gerente executiva da TexBrasil, programa de internacionalização 
da indústria têxtil, o país ainda não tem uma imagem tão estabelecida e faltam acordos 
comerciais para garantir competição em grandes mercados.  

 
"Começar pela América Latina é uma boa opção. Poucos exportam para a Bolívia, por 

exemplo, mas eles têm muito interesse em comprar marcas brasileiras", afirma.  
 
FEIRAS  

Foi de olho nos mercados menos competitivos que a Triya percebeu que havia uma 
área para explorar. "Há três anos iniciamos nossa caminhada pelo exterior", diz a 

estilista e sócia Bela Frugiuele, 39, que se valeu de feiras em Miami e Paris como a 
porta de entrada, ou de saída, para seus produtos.  
 

"Dali começamos a vender para vários países e hoje estamos presentes no Chile, na 
Grécia e na França", conta Frugiuele. As exportações representam hoje 15% do 

faturamento total da marca.  
 

 

Editoria de Arte/Folhapress 

 

 

Presente em 20 países, a empresa 2 Rios Lingerie também aproveita feiras 
internacionais para estabelecer novos negócios.  

 



"Existem diversas oportunidades fora do circuito, mas não podemos deixar de lado 
algumas feiras e eventos que ajudam na imagem da marca", diz o presidente da 
empresa, Matheus Fagundes.  

 
Os eventos são oportunidades para conhecer a dinâmica de diferentes mercados, 

avalia o empresário."Precisamos sempre analisar a proposta de valor e os concorrentes 
no mercado, isso evita investimentos errados."  

 
Contudo, feiras podem não ser o melhor caminho para operações de menor porte, com 
foco em peças exclusivas. Essa é a avaliação da estilista Heloísa Faria, 39. A grife que 

leva o seu nome tem showroom em Tóquio, no Japão.  
 

"Somos pequenos, achamos que ainda não é o momento de participar de feiras 
internacionais. Mas encontramos na parceria com o Japão a oportunidade de ganhar 
novos mercados", diz a estilista.  

 
Faria conta que se trata de uma operação bastante restrita: a empresa manda entre 

40 e 50 peças de vestuário para Tóquio por ano.  
 
"Tenho interesse em enviar produtos para outros países, mas trabalhamos de uma 

forma bastante conceitual e exclusiva, com matéria-prima totalmente nacional, por 
isso, planos de expansão requerem ainda mais cuidado para manter a qualidade dos 

produtos", explica a estilista.  
 
INVERNO E VERÃO  

Com um investimento inicial de US$ 350 mil, a estilista Fabiana Milazzo, dona da grife 
que leva seu nome, resolveu abrir loja própria em Los Angeles (EUA).  

 
"Já exportávamos para lá, mas estávamos sempre uma coleção atrasada. Quando 
lançava a linha verão aqui era inverno lá, então optamos por abrir uma loja", diz 

Milazzo.  
 

A unidade norte-americana foi aberta há dois meses, mas a marca já participa do 
mercado internacional. A empresa está em 70 pontos de vendas multimarcas.  
 

PADRONIZAÇÃO  
Uma das dificuldades encontradas pelas empresas brasileiras é a falta de padronização 

do tamanho entre as roupas de diferentes empresas. Isso dificulta estabelecer 
correlações com numerações estrangeiras, o que cria obstáculos às exportações.  
 

Para tentar reduzir o impacto disso, a ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) iniciou em 2009 o processo de padronização das marcas.  

 
"A ideia é usar o tamanho do corpo como definição das dimensões da roupa. No caso 

de uma calça, por exemplo, o quadril é a medida mais limitante, então usa-se ele 
como base. Essa é a forma mais assertiva de definir o molde correto", afirma a 
superintendente da ABNT, Maria Adelina Pereira.  

 
Segundo a executiva, as normas de padronização para roupas masculinas e infantis já 

estão prontas. "Agora estamos trabalhando nas roupas femininas".  
 
Para Maria Adelina, estabelecer esses padrões vai levar à redução nas trocas e facilitar 

a compra de itens especialmente na internet.  
 

Para facilitar a inserção global das roupas, a ABNT tem feito correlações com os 
tamanhos disponíveis em outros países, o que possibilita a criação de tabelas de 
equivalências.  

 



"Pegamos a norma internacional e já estamos a aplicando no Brasil, mas ainda não 
vemos muitas etiquetas usando essa base", diz a executiva da ABNT.  
 

Não foi só caixa 2: JBS doou quase R$ 17 milhões oficialmente a políticos do 

Paraná 

22/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Entre os candidatos beneficiados estão o ministro da Saúde, Ricardo Barros 
(PP), e o ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB) 

 

 
   
A JBS está no olho do furacão em Brasília desde que veio a público a informação de 

que um dos donos da empresa, o empresário Joesley Batista, gravou uma conversa 
comprometedora com o presidente Michel Temer (PMDB).  
 

Mas não foi só por meio de propina e caixa 2 que o grupo do setor alimentício construiu 
uma teia no cenário político de todo o país. Maior doadora individual das eleições de 

2014, a JBS contribuiu de forma oficial para a campanha de 22 candidatos 
paranaenses, num total de R$ 16,8 milhões.  
 

Mais da metade desse valor (R$ 8,6 milhões) foi destinada à senadora Gleisi Hoffmann 
(PT), que, naquele ano, disputou e perdeu o governo do estado. O ministro da Saúde, 

Ricardo Barros (PP), e o ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), também 
receberam recursos do grupo. 
 

Além disso, a empresa também teria repassado recursos não declarados a pelo menos 
dois nomes do Paraná.  

 
A campanha de reeleição do governador Beto Richa (PSDB) em 2014 teria sido 
abastecida com R$ 1 milhão em espécie.  

 
Enquanto o ex-deputado federal Eduardo Sciarra (PSD), que sequer disputou aquele 

pleito, teria recebido R$ 200 mil por meio do pagamento de uma nota fiscal a uma 
empresa da qual é sócio. 
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http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/lava-jato/?utm_source=gazeta-do-povo&utm_medium=menu-home&utm_campaign=assunto-destaque
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/ouca-o-audio-da-conversa-entre-michel-temer-e-joesley-batista-50012mjq1a9vdq87mwno6ru4x
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/ouca-o-audio-da-conversa-entre-michel-temer-e-joesley-batista-50012mjq1a9vdq87mwno6ru4x
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/executivo-da-jbs-delata-r-1-milhao-entregue-em-especie-a-irmao-de-richa-e9ehss7gbfldzxe1p057l66hd
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/executivo-da-jbs-delata-r-1-milhao-entregue-em-especie-a-irmao-de-richa-e9ehss7gbfldzxe1p057l66hd
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/jbsdelata-repasse-de-r200-mil-a-sciarra-via-pagamento-de-nota-fiscal-26noehbblgh148o8fob0c4g9d


Doações da JBS a candidatos paranaenses 

 
 

Artigo: A gestão pública que o Brasil merece ter 

22/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
É fato que há muito a ser aperfeiçoado na gestão pública brasileira, seja nos 

municípios, estados ou na União, além de seus respectivos órgãos e empresas de 
economia mista. Melhorias na gestão podem conduzir a resultados surpreendentes no 
curto prazo, em termos de eficiência no emprego dos recursos organizacionais e de 

eficácia nos resultados.  
 

Talvez haja mais espaço para um rápido desenvolvimento da gestão pública brasileira 
investindo na sua competência gerencial do que através de quaisquer outros meios e 

intervenções. 
 
Porém, essa competência deve ser buscada onde já foi exaustivamente testada e 

comprovada: nas empresas privadas. Na quase totalidade da máquina pública 
brasileira não há a mesma clareza existente no mercado quanto ao que representa um 

bom retorno sobre investimento, utilizando-se os melhores indicadores e práticas para 
cada área de interesse.  
 

Melhorias na gestão podem conduzir a resultados surpreendentes no curto prazo 
   

É preciso incluir urgentemente no sistema o mesmo empreendedorismo e 
profissionalização encontrados no setor privado, sem, obviamente, adotar sua lógica 
mercantilista, já que seus objetivos são diferentes.  

 
A assimilação de alguns conceitos e aspectos de sua lógica empreendedora e de 

resultados, além de muitas de suas tecnologias em gestão, administração e 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/como-um-grupo-de-estudantes-detonou-o-escandalo-sobre-emissoes-da-volkswagen-etjw75bou6gr1ssqifupvzhox


contabilidade, parece ser um bom caminho para que a burocracia brasileira possa 
profissionalizar-se. 
 

Afinal, como explicar que o Brasil tenha alcançado sucesso estrondoso em áreas tão 
competitivas como energia, petróleo, medicina e agricultura e não consiga gerir 

projetos essenciais ao desenvolvimento do país, ou resolver a seca no Nordeste, ou as 
enchentes no Sudeste, ou a violência nas cidades, ou a falta de moradia?  

 
Se aceitarmos o fato de que o volume de recursos financeiros arrecadado e investido 
pelo Estado nas diversas áreas é bastante representativo, poderemos aceitar também 

a lógica de que o que falta são as mesmas pessoas, competências e tecnologias em 
gestão que foram responsáveis por buscar petróleo em regiões abissais do Atlântico 

ou desenvolver tecnologias de ponta nas áreas de alimentação e espacial. 
 
O que parece essencial é o envolvimento direto e comprometido de novos 

protagonistas e consciências, que possam fazer diferença para eliminar diferenças, 
lançar um novo olhar sobre a empresa pública, vê-la como qualquer organização que 

precisa ser eficiente na gestão dos recursos que administra, dando em troca de cada 
real aplicado o devido “lucro” social, exatamente como as empresas privadas fazem e 
são cobradas por seus conselhos de acionistas. Nesse caso, nós somos os acionistas, 

mas, por nos considerarmos minoritários, não fazemos uso dessa importante 
prerrogativa. 

 
Mudar o sistema ou o senso comum não será uma tarefa fácil ou rápida; nossa própria 
formação cultural nos legou como herança o patrimonialismo, o conceito de que tudo 

provém do Estado, e reinterpretar esses valores exigirá muito tempo.  
 

Apesar de desejarmos que tudo se resolva em nossa geração, o máximo que podemos 
fazer é promover as mudanças necessárias para sair do patamar atual rumo a um 
novo patamar, mas apenas um degrau após outro, para que repassemos essa missão 

aos nossos descendentes, que continuarão a transformação, até que um dia ela se 
complete e o Brasil tenha orgulho de suas instituições e gestores públicos, zelosos 

pelos recursos alheios e eficientes em transformar ideias em ações que deem 
qualidade de vida a toda a população.  
 

Então, mãos à obra. 
 

(Leopoldo de Albuquerque é presidente do Instituto Smart City Business America). 
 

Reformas são mais importantes para elite econômica do que manter Temer, 
diz analista 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Um dia após as denúncias da delação de Joesley Batista, dono da JBS, milhares de 

brasileiros foram às ruas para protestar contra o presidente Michel Temer (PMDB) e 
pedir a convocação de eleições diretas. Com baixíssimo respaldo popular —segundo a 
mais recente pesquisa Ibope, a avaliação positiva do governo é de só 10%—, o futuro 

político de Temer está nas mãos tanto de partidos da base quanto de setores da 
economia.  

 
Se aliados do presidente começarem a abandoná-lo à própria sorte, ele não vai ter 
para onde fugir. Essa é a avaliação do cientista político Christian Edward Cyrill Lynch, 

doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP), da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para Lynch, é bem provável que o 

establishment econômico já tenha um "curinga" na manga para o caso de cassação ou 
impeachment de Temer.  
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"Pode-se imaginar que, hoje, as cartas na mesa sejam personalidades como a ministra 
Cármen Lúcia (STF) ou o ministro Henrique Meirelles (Fazenda). De preferência, 
alguém que não esteja sendo investigado nem que tenha risco de ser investigado pela 

Lava Jato", afirma Lynch.  
 

Quanto à convocação de eleições diretas, o cientista político admite que a possibilidade 
é remota. Só seria possível se o Congresso aprovasse uma emenda constitucional, em 

dois turnos e por três quintos dos parlamentares da Câmara e do Senado. Veja os 
principais trechos da entrevista:  
 

BBC Brasil - Como o senhor analisa o impacto das denúncias do dono da JBS? 
Em sua opinião, Michel Temer pode sofrer impeachment ou ser cassado?  

Christian Lynch - Temer nunca gozou de popularidade. Os índices dele são muito 
baixos. De alguma maneira, ficou dependendo dos programas de reforma econômica 
para sobreviver.  

 
A partir do momento em que ele não teve apoio da rua, teve de buscá-lo na classe 

política, que, de alguma maneira, o apoiava na expectativa de que pudesse ser 
blindada contra as investigações da Lava Jato.  
 

Temer adotou um reformismo radical para mostrar aos setores sociais e econômicos 
comprometidos com a pauta liberal no Brasil que valeria a pena protegê-lo contra a 

impopularidade.  
 
Então, tudo o que acontecer nas próximas 48 horas terá a ver com sua capacidade de 

dar uma explicação plausível sobre o que aconteceu e essa explicação ser levada em 
consideração pelas forças que o sustentam no Congresso e pelos setores econômicos.  

 
BBC Brasil - O senhor acreditava na hipótese de renúncia?  
Lynch - Não. Imaginava que, com foro privilegiado, Temer não fosse renunciar. O que 

acontece agora? Se os partidos da base começarem a abandoná-lo, ele não vai ter 
para onde fugir. E, aí, abrem-se alguns cenários.  

 
BBC Brasil - Quais?  
Lynch - Um deles é a cassação da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) daqui a duas semanas. A gente sabe que o voto do relator é pela cassação da 
chapa. Então, se a crise não for solucionada até lá, a tendência do TSE pode ser 

oferecer uma saída "digna", a cassação da chapa. Aí, Temer seria obrigado a sair. O 
segundo cenário é o impeachment. Mas não acredito muito nisso.  
 

BBC Brasil - Caso haja eleições diretas, quem sairia fortalecido na disputa?  
Lynch - Existe expectativa, por parte do PT, de que, numa eventual eleição direta, o 

Lula possa vencer e, assim, escapar do julgamento na Lava Jato, em que se espera 
sua condenação. Pessoalmente, apesar de desejável, não acho que a eleição direta 

prevaleça como meio de resolução da crise.  
 

 

Lula Marques/AGPT/BBC 

 
 

Temer, no discurso de quarta-feira; segundo analistas, revelações que atingem o 
presidente mostram que Lava Jato não foi direcionada ao PT  

 
 
 



BBC Brasil - E candidatos "outsiders", como João Dória e Luciano Huck, têm 
chance numa eventual eleição direta?  
Lynch - Os outsiders vão competir de qualquer jeito na eleição do ano que vem. Mas 

acho que nenhum deles está interessado em eleição agora. O establishment prefere 
ter mais tempo e uma eleição indireta como opção mais segura para continuar tocando 

as reformas liberais.  
 

BBC Brasil - Qual é o impacto das manifestações de quinta-feira nos 
desdobramentos dessa crise política?  
Lynch - Gostaria que essas manifestações fizessem diferença, mas sou cético. Quem 

vai para as ruas provavelmente está nos extremos do espectro político, já não gostam 
ou gostavam do Temer. Ou é gente ultraliberal ou é militante da esquerda. Por outro 

lado, esse Congresso é notoriamente insensível às manifestações de rua. Então, acho 
que elas tendem a não produzir grande impacto.  
 

BBC Brasil - Como ficam as reformas trabalhistas e da Previdência? Tendem 
ao fracasso?  

Lynch - As reformas são mais importantes para o establishment do que a preservação 
do Temer. Por isso, a partir do momento em que (a elite econômica) abandona Temer, 
é lícito supor que tenha um plano B, ou seja, que tenha em mira outra pessoa, que se 

preste ao papel de "novo Temer", comprometida em tocar as reformas.  
 

BBC Brasil - Que figura seria essa? A presidente do STF, Cármen Lúcia, talvez?  
Lynch - Com a queda do Temer, assumiria (interinamente até a nova eleição, o 
presidente da Câmara, Rodrigo) Maia, que já está comprometido com as reformas. 

 
 Não é possível imaginar, agora, quem seria o ungido. Mas pode-se imaginar que as 

cartas na mesa sejam personalidades como a ministra Cármen Lúcia ou o ministro 
Henrique Meirelles.  
 

De preferência, alguém que não esteja sendo investigado nem que tenha risco de ser 
investigado pela Lava Jato. Cármen Lucia seria um nome perfeito, porque não só está 

fora das investigações, como tem um perfil "republicano" e "liberal", acima de qualquer 
suspeita, é chefe do único poder que restou de pé e por isso está absoluto no país, 
que é o Judiciário. O STF é hoje o fiador da "revolução judiciária" promovida pelo 

Ministério Público Federal, que derrubou a Nova República de 1985/88.  
 

 

Rovena Rosa/Agência Brasil 

 

 

Ministra Carmen Lucia pode ser uma das opções defendidas pelo establishment para 
substituir Temer, diz analista  
 

BBC Brasil - Há quem sustente, um ano depois, que a presidente Dilma 
Rousseff foi vítima de golpe. A denúncia de quarta-feira reforça essa tese?  
Lynch - Entendo que a tese de que a Dilma foi vítima de um golpe não faz sentido, 

porque o instituto do impeachment é, em si mesmo, um golpe constitucionalizado, isto 
é, um instituto que permite a uma maioria do Congresso adversária do presidente, em 

contexto de clamor público, removê-lo a pretexto de ter ele cometido um delito 
político, que ele mesmo qualifica, acusa e julga. Então, não faz sentido dizer que um 
presidente foi vítima de golpe, já que o impeachment é uma forma legalizada de golpe. 



O que eu posso dizer é que a ação da Lava Jato enfraquece a tese de que a operação 
é toda voltada com o fito exclusivo de perseguir o PT, o que evidentemente não é 
verdade.  

 
BBC Brasil - Pode-se dizer que, com as revelações de quarta-feira, a 

investigação ganhou mais força?  
Lynch - Acredito que sim. Na minha opinião, a Lava Jato não é uma investigação 

direcionada contra o PT e, sim, contra toda a classe política como um todo. Os 
promotores se percebem como iluminados, tenentes encarregados da missão 
providencial de livrar o Brasil da corrupção.  

 
Não à toa, muitos deles professam orientações religiosas que moralmente os guiam 

nessa concepção de missão pública. É claro que o PT e o PMDB ficam no centro do 
fogo porque, nos últimos 12 anos, eles eram o establishment do sistema político. 
Então, são mais afetados. Mas não parece haver um recorte específico no sentido de 

poupar os demais partidos.  
 

No fundo, o que os "tenentes togados" fazem é o processo da vida política brasileira 
como um todo: querem, em nome da ética jurídica, dos "valores republicanos", 
erradicar a "politicagem" da cena brasileira. Mas é inegável que existe também um 

viés antipetista, às vezes por questão de classe, às vezes por perceberem a mistura 
de socialismo com corrupção como satânica ou herética. É esse viés que seus 

detratores exploram, não sem alguma razão.  
 
BBC Brasil - O fato de a operação ter atingido nomes de outros partidos como 

o senador Aécio Neves, pode reduzir a polarização da sociedade?  
Lynch - Acho improvável. O único fator que pode reduzir a divisão do país entre 

"coxinhas" e "mortadelas" ou "tucanos" e "petralhas", para a esquerda, é o Lula poder 
concorrer a presidente em uma eleição honesta e ser claramente derrotado. São dois 
fatores, portanto.  

 
Mas o cenário seria catastrófico para o PT, que perderia o discurso do golpe e a 

perspectiva de poder. O partido teria que ser reconstruído do zero, fazer autocrítica, 
que é tudo o que por enquanto o grupo no poder dentro do partido evita fazer, para 
evitar, entre outras coisas, o esfacelamento da legenda, que só permanece unida em 

torno da esperança de vitória do Lula.  
 

BBC Brasil - O senhor está otimista quanto ao futuro político do Brasil?  
Lynch - Não. Vamos ter continuidade deste governo zumbi, destituído de legitimidade, 
ou outro governo, eleito indiretamente por um Congresso desmoralizado, de viés 

igualmente oligárquico. Quem for escolhido para o lugar do Temer, se ele sair, vai 
continuar tocando essas reformas, a economia vai seguir ressabiada, a tensão política 

e a polarização vão continuar até a eleição de um novo presidente e um novo 
Congresso.  

 
Quando isso acontecer, a situação vai melhorar, mas a polarização vai continuar, 
embora em grau menor, porque o presidente será de direita ou de esquerda. Quem 

perder, vai continuar batendo panela. Além disso, a eleição de 2018 oferece claros 
riscos, o pior dos quais é o da vitória de um aventureiro e/ou voluntarista. A cena pode 

ser semelhante à de 1989, que elegeu Fernando Collor. Esse candidato não vem para 
fazer a paz, mas para viver da guerra e do conflito político já instalado entre nós.  
 

BBC Brasil - Poderia citar alguns exemplos?  
Lynch - Pode ser um aventureiro voluntarista, como Jair Bolsonaro ou João Dória, ou 

alguém que está longe de ser um aventureiro político, mas de pavio curto, como Ciro 
Gomes. Então, não sei se as coisas vão melhorar do ponto de vista do ambiente. 
Nenhum deles tem as qualidades conciliatórias de um FHC ou um Lula. Então, não 

vejo sossego em um futuro próximo.  



BBC Brasil - Em um futuro não muito distante, como o episódio de quarta-
feira deverá será retratado nos livros de História?  
Lynch - O incidente só entrará nos livros de História se ele provocar a queda de Temer. 

Nesse caso, ainda assim, ele será visto como um incidente dentro da "revolução" 
começada nas chamadas jornadas de 2013 e avolumadas pela operação Lava Jato, 

que pôs fim à Nova República, isto é, ao regime político instalado entre 1985, 
consagrado juridicamente em 1988 e consolidado em 1994. Aquilo que o Tancredo, o 

avô, ajudou a construir, o neto, Aécio, ajudou a destruir. Raro caso de início e fim 
provocados por uma mesma família.  
 

BBC Brasil - Como o senhor resumiria o dia de quarta-feira em uma só palavra 
ou frase?  

Lynch - Todo poder ao STF. Até a posse do novo presidente por eleições diretas, 
estamos inteiramente nas mãos do STF. O ideal é que nós tivéssemos um presidente 
da República razoável, eleito, legítimo e um Congresso, novo, igualmente eleito e 

legítimo. Era o que gostaria como cidadão. Mas, como cientista político, não acho que 
isso vai acontecer. Como você vê, separo aquilo que acho que vai acontecer daquilo 

que eu gostaria que acontecesse. Triste destino para uma hoje triste profissão.  
 

Reforma trabalhista é suspensa e oposição quer barrar a proposta no Senado 

22/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Com a crise institucional do governo, a tramitação da reforma trabalhista no 
Senado foi suspensa e considerada “secundária” pelo senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), que é o relator da proposta nas Comissões de Assuntos 

Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS).  
 

Em nota oficial, ele afirmou que é preciso priorizar a solução da crise “devastadora” 
que o país enfrenta para depois seguir com os debates. 
 

O calendário de tramitação do projeto (PLC 38/2017) foi adiado, sem previsão para a 
retomada das discussões. Ferraço já havia anunciado a entrega do relatório na CAE 

para a próxima terça-feira (23), e a apresentação na CAS para o dia seguinte. A 
votação em Plenário estava prevista, inicialmente, entre os dias 12 e 15 de junho. 
 

Oposição 
Para os senadores de oposição ao governo, as propostas de reforma trabalhista e da 

Previdência estão “superadas” e devem ser barradas no Senado. 
 
– 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 – afirmou Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM). 

 
Paulo Paim (PT-RS) também entende que os projetos de reforma não se sustentam no 

atual cenário de crise. 
 
– Fiz até um apelo para o relator da reforma da Previdência na Câmara para que tenha 

o mesmo gesto do senador Ferraço, que suspendeu a tramitação da reforma 
trabalhista enquanto não resolvemos essa crise política. Nós esperamos que o novo 

presidente eleito se debruce sobre esse tema e chame a sociedade para o debate – 
disse. 
 

José Pimentel (PT-CE) foi ainda mais longe na análise sobre o momento vivido pelas 
instituições. 

 
– Eu sou daqueles que quando vejo o presidente de um partido, o PSDB, candidato à 
presidência da República, sendo afastado do seu mandato com um pedido de prisão 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/reforma-trabalhista-e-suspensa-e-oposicao-quer-barrar-proposta-no-senado/


feito pela Procuradoria, só isso é suficiente para paralisar o trabalho do Congresso 
Nacional – ressaltou. 
 

Sem clima 
Para o senador José Medeiros (PSD-MT), “não há clima para reformas” enquanto não 

vierem à tona todos os fatos relacionados à crise do governo. Mesmo assim, ele aposta 
na suspensão apenas temporária do debate. 

 
– Momento difícil, em que o país estava retomando os empregos, que a economia 
começava a dar sinais de vida e que a gente já ia para o desfecho das reformas. E 

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. 
 
Leia a nota oficial divulgada por Ricardo Ferraço, relator da reforma trabalhista no 

Senado: 
 

NOTA OFICIAL 
A crise institucional que estamos enfrentando é devastadora e precisamos priorizar a 
sua solução, para depois darmos desdobramento ao debate relacionado à reforma 

trabalhista. Portanto, 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. 
 

Reforma terá de ser mais forte se for adiada, diz secretário da Previdência 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano 

   

A reforma da Previdência segue independentemente do destino político do país, afirma 
o secretário Marcelo Caetano, um dos principais formuladores da proposta.  
 

Ele diz que não trabalha com a hipótese de o tema se perder em meio à crise política, 
pois acredita que é de extrema urgência para a economia brasileira. Mas, se demorar 

muito, afirma o economista, a reforma terá de ser mais forte para compensar o tempo 
perdido.  
 

Em entrevista realizada em dois momentos —antes e depois das denúncias contra o 
presidente Michel Temer—, Caetano afirmou que o governo incluiu no texto da reforma 

mecanismos para impedir a criação de novas renúncias previdenciárias.  
 
O fim de isenções previsto na reforma, no entanto, concorre com novos programas de 

parcelamento de dívidas que nas últimas semanas avançaram no Congresso.  
 

Um dos principais autores da reforma, Caetano diz que trabalhadores rurais não 
inseridos no regime de agricultura familiar terão as mesmas regras que trabalhadores 
urbanos, tanto para idade mínima quanto para tempo de contribuição. Somente a 

transição será diferenciada, pelo texto atual da reforma.  
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885849-reforma-tera-de-ser-mais-forte-se-for-adiada-diz-secretario-da-previdencia.shtml


Em que medida a crise política afeta a reforma da Previdência? Ela pode se 
perder em meio a um novo cenário, ficar para o próximo ano?  
Marcelo Caetano - A reforma continua tal como sempre. O Congresso tem soberania 

tanto para definir o ritmo quanto o conteúdo do que fica na reforma. Eu estou 
trabalhando normalmente.  

 
Não estou trabalhando com essa possibilidade, de a reforma se perder. O que acontece 

é que, se deixar para depois, será mais forte lá na frente para poder compensar o que 
se deixou de fazer.  
 

Especialistas afirmam que medidas de aumento da arrecadação 
previdenciária são tão importantes quanto evitar a explosão dos gastos 

devido ao envelhecimento da população. O que a reforma faz no sentido de 
aumentar a arrecadação?  
A reforma procurou fazer alterações que evitassem criação de novos impostos, novos 

tributos. E trabalha no sentido arrecadatório ao impedir a criação de novas renúncias.  
Particularmente existem dois pontos importantes relativos às renúncias. Primeiro 

quanto às exportações: quando há alguma contribuição que é substitutiva de folha, 
em vez de o patrão pagar sobre a folha de pagamento, recolhe sobre o faturamento, 
e o produto que é exportado não paga a contribuição previdenciária.  

 
Outro ponto que foi incluído no relatório é o impedimento de novas políticas de 

renúncias. Esse item, em particular, foi incluído no relatório, assim como o que trata 
de acionistas controladores, administradores, gerentes, diretores, prefeitos terem 
responsabilidade solidária inclusive com respeito ao seu patrimônio pessoal em caso 

de não pagamento de contribuições sociais.  
 

Por outro lado, o governo vai exigir cobrança individual a trabalhadores da 
agricultura familiar, o que poderá levar à exclusão de muitos da cobertura 
previdenciária. Dizem que isso não aumentará a arrecadação e causará 

exclusão. Isso pode ser revisto, dado o impacto social?  
Não creio que vá levar a uma exclusão porque a contribuição vai ser favorecida. 

Existem vários tratamentos preferenciais em relação ao rural [da agricultura familiar].  
 
Primeiro, a idade mínima para aposentadoria é mais baixa do que a do urbano. A idade 

mínima do urbano será, na regra permanente, de 65 anos para homens e de 62 anos 
para mulheres. No rural [agricultor familiar], essa idade é de 60 anos para homens e 

57 para mulheres. Também o tempo de contribuição é diferente entre urbano e rural.  
 
Se tomarmos um trabalhador rural (da agricultura familiar), que necessita de 15 anos 

de contribuição, e considerando uma alíquota correspondente à do MEI 
[microempreendedor individual], ao longo de toda a vida de trabalho contribuirá com 

o valor equivalente a nove salários mínimos. E só no primeiro ano de aposentado 
receberá 13 salários mínimos, contando com o 13º salário. É um benefício bastante 

subsidiado –e a intenção é manter o subsídio–, mas a proposta é criar um vínculo 
contributivo.  
 

A cobrança individual especial para o trabalhador no campo (que exige 15 
anos de contribuição em vez de 25 e estabelece idade mínima menor) se 

refere a qualquer trabalhador ou só aos da agricultura familiar?  
A redução em cinco anos na idade do trabalhador rural (60 anos para homem e 57 
anos para mulher) se aplica somente ao segurado especial, aquele que trabalha em 

regime de economia familiar. Aos demais trabalhadores se aplica a regra geral: idade 
mínima de 65 anos, para homens, e 62 anos, para mulheres.  

 
Leia mais em www.agencianossa.com  
 

 
 

http://www.agencianossa.com/


RAIO-X  
Formação: economista com graduação pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) com doutorado pela PUC-Rio  

Carreira: pesquisador do Ipea desde 1997. Foi coordenador de estudos do Ministério 
da Previdência de 1998 a 2005. É secretário de Previdência  

 

Incerteza sobre reformas é o pior efeito colateral da crise política 

22/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Grande projeto de Michel Temer, as reformas trabalhista e da Previdência 

podem empacar definitivamente no Congresso. E isso pode ser desastroso 
para a economia 

 
 
A delação da JBS caiu como uma bomba no governo de Michel Temer (PMDB) e afetou 

muito mais que a imagem do presidente. Grande projeto desta gestão, as reformas 
trabalhista e da Previdência, que avançavam aos trancos no Congresso, dão sinais de 

que podem empacar de vez.  
 
Impopulares, as reformas já exigiam um esforço político grande, que até então o 

governo estava disposto a fazer. Agora, em meio ao furacão político que passou por 
Brasília e com capital político do governo em dúvida, a continuidade da tramitação das 

duas propostas é um mistério. A única certeza é de que essa parada vai afetar a 
economia brasileira.  
 

“Com essas novas delações, o governo tira de campo o modo reformas e entra no 
modo sobrevivência”, avalia Bruno Lavieri, economista da 4E Consultoria. Para ele, a 

situação agora é semelhante ao começo do segundo governo de Dilma Rousseff, em 
que havia uma equipe econômica bem-intencionada, mas sem respaldo político para 

agir. “Não havendo espaço para essas reformas existe um custo que será pago no 
futuro, em termos de contas públicas e recuperação da economia”, aponta. 
 

A incerteza sobre a capacidade de reorganização política para articular a tramitação 
das reformas tem sua razão de ser. Imediatamente após as denúncias contra Temer, 

o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) anunciou que suspenderia o calendário de 
tramitação da reforma trabalhista na casa. Na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), relator 
da reforma da Previdência, disse que não havia espaço para a votação. No dia 

seguinte, os ânimos arrefeceram e houve sinalização de que as matérias podem voltar 
à pauta mais cedo que o esperado.  

 
Para o economista da Opus Gestão José Márcio Camargo, neste momento, o governo 
não vai conseguir fazer muita coisa em relação às reformas, porque precisa esperar a 

poeira baixar. “Não é ruim parar [a tramitação]. O problema é ficarem paradas as 
duas reformas”, afirma. 

 
Ainda assim, o risco de as reformas serem abandonadas existe e não pode ser 
descartado. Par a economista-chefe da Rosenberg Associados, Thaís Marzola Zara, a 

reforma trabalhista corre um risco menor, porque exige apenas uma votação, em 
maioria simples, e já passou pela Câmara.  

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/incerteza-sobre-reformas-e-o-pior-efeito-colateral-da-crise-politica-1aerqa9gc3ugra6oad1gm1ett


Mas, caso sejam descartadas nesse momento, deverão voltar em 2019, com a eleição 
do próximo presidente. “São questões cruciais que deverão ser tratadas e, quanto 
mais tarde, mais duramente – com regras de transição mais draconianas”, afirma. 

 
Efeitos de longo prazo 

A complexa reforma da Previdência tem um impacto fiscal a longo prazo – nos 
próximos três anos não haveria um efeito prático. Já a trabalhista não teria uma função 

de alívio nas contas, mas provocaria um efeito positivo na economia.  
 
“A reforma previdenciária tem um impacto fiscal muito mais a longo prazo. Ela mexe 

com as expectativas porque sinaliza que a longo prazo você vai ter um alívio nas 
contas públicas. Já o impacto de curto prazo da reforma trabalhista tende a ser mais 

importante porque mexe com o ambiente de negócio no Brasil e a retomada do 
crescimento”, aponta o professor de economia da UFPR Marcelo Curado. 
 

A aprovação das duas reformas já era dada como certa pelo mercado, que vislumbrava 
a possibilidade de o governo equilibrar as contas e ser capaz de pagar a própria dívida. 

“Se a reforma da previdência não é aprovada, a PEC do teto perde sua função. Ela não 
vai ser uma regra cumprível e a própria solvência do setor público fica em risco”, 
analisa Lavieri. 

 
Renúncia de Temer poderia acelerar as reformas? 

A crise institucional do governo de Michel Temer abriu caminho para a pergunta: as 
reformas propostas por ele conseguiriam ser aprovadas se ele renunciasse? Na 
avaliação do economista José Márcio Camargo, da Opus Gestão de Recursos, é no 

cenário da renúncia de Temer em que as reformas seriam aceleradas. Para ele, caso 
Rodrigo Maia assumisse a presidência temporariamente, poderia convocar a eleição 

indireta “tocar o barco”.  
 
“Ele não teria outra opção a não ser acelerar, conquistar os votos e aprovar 

rapidamente as reformas. O próximo presidente pegaria no máximo as votações em 
segundo turno. Esse é o cenário mais positivo para a economia”, diz.  

 
Para Camargo, um cenário com processo de impeachment seria demorado e difícil, 
mas certamente as reformas seriam adiadas e ficariam para o próximo presidente. Da 

mesma forma, uma eventual convocação de eleições diretas poderia provocar ainda 
mais a desconfiança dos investidores, que poderiam até sair do mercado e só voltar 

quando esse mandato tampão acabasse, em um ano e meio.  
 
Mas a continuidade de Temer na presidência não é vista com maus olhos. Na opinião 

do economista Gesner Oliveira, sócio da Go Associados. Para ele, a manutenção de 
Temer no poder é o melhor cenário para a economia. “O melhor cenário é um processo 

estável, obviamente com a continuidade das investigações necessárias”, afirma. 
 

Fatura para aprovar Previdência chega a R$ 55 bi 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A fatura para a aprovação da reforma da Previdência, cuja tramitação agora está 
ameaçada pela instabilidade política que paira sobre o País, já era alta antes mesmo 

das acusações contra o presidente Michel Temer.  
 
Medidas sinalizadas pelo governo, como o parcelamento das dívidas de Estados e 

municípios com o INSS, ou apresentadas por parlamentares, como o Super-Refis para 
empresas, poderiam custar pelo menos R$ 54,8 bilhões, segundo levantamento feito 

pelo ‘Estadão/Broadcast’.  
 
Todas as medidas já estavam na mesa de negociações e eram usadas como barganha 

antes das revelações que abalaram o Palácio do Planalto e a base aliada do governo.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fatura-para-aprovar-previdencia-chega-a-r-55-bi/


Agora, a capacidade de articulação de Temer é colocada em xeque por economistas. 
Há também a preocupação de que, na busca por apoio para manter sua 
governabilidade, o presidente ceda ainda mais aos pedidos.  

 
Só com o Refis de Estados e municípios, as prefeituras estimavam alívio de R$ 30 

bilhões de um débito total de R$ 75 bilhões com o INSS. Os Estados, porém, não 
fizeram avaliação de quanto dos R$ 15 bilhões devidos poderiam ser abatidos com as 

condições mais vantajosas oferecidas pelo governo. Os descontos são de 25% em 
multas e encargos e de 80% nos juros.  
 

O governo ainda poderia ter um prejuízo de R$ 23 bilhões com a desfiguração do 
Programa de Regularização Tributária (PRT), que foi transformado em um Super-Refis 

durante a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional. A ideia dos 
parlamentares era conceder anistia total em juros e multas. Com isso, além de não 
arrecadar os R$ 8 bilhões esperados com o programa, o Fisco teria perda adicional de 

R$ 15 bilhões com tributos correntes que deixariam de ser pagos.  
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já articulou com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um acordo para manter algum desconto no 
Refis, mas bem menos benevolente do que desejavam os deputados. O texto deve ser 

votado na próxima semana, antes de expirar o prazo da MP.  
 

O governo também vai editar um Refis para produtores rurais com dívidas com o Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). O valor total do débito é estimado em 
R$ 10 bilhões, mas ainda não há projeção de quanto disso vai virar fatura para a 

União. A área econômica concederá desconto de 100% no juro e de 25% na multa.  
 

Apesar do gesto do governo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), advertiu que “uma coisa não tem nada a 
ver com a outra”, e não garantiu os votos de toda a bancada ruralista, que conta com 

109 deputados, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.  
 

Segundo técnicos, as renúncias com esses Refis vão dificultar ainda mais qualquer 
redução no corte já feito no Orçamento de 2017, até agora de R$ 42,1 bilhões. Além 
disso, representam risco adicional ao cumprimento da meta fiscal deste ano, de déficit 

de R$ 139 bilhões.  
 

Outras medidas  
Há ainda outras medidas em fase de negociação, como a correção da tabela do 
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e o aumento da faixa de isenção, que 

também teria impacto nas contas públicas.  
 

No campo político, o governo já começou o loteamento de cargos para a base aliada. 
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou o advogado Rodrigo Sérgio Dias 

para a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Dias foi indicado para o 
cargo pelo bloco formado por PTN, PTdoB e PSL. A Casa Civil também nomeou um 
aliado do deputado Kaio Maniçoba (PMDB-PE) para comandar a Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas (Senadi).  
 

Refis de Estados e municípios: Parcelamento de R$ 90,136 bilhões em dívidas de 
prefeituras com o INSS, com desconto, deve custar R$ 30 bilhões  
 

Refis de produtores rurais: Parcelamento de R$ 10 bilhões em dívidas com o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural)  

 
Programa de Regularização Tributária (PRT): A previsão do governo era arrecadar R$ 
8 bilhões com o PRT, mas as flexibilizações feitas no Congresso Nacional acabam com 

essa possibilidade e ainda trazem perda adicional de até R$ 15 bilhões  



Emendas parlamentares: Até agora, o governo antecipou R$ 1,8 bilhão em emendas 
que seriam desembolsadas só no quarto trimestre  
 

Mudança no ISS: Não há custo, mas tem benefícios para mais de 5,5 mil municípios. 
Arrecadação de R$ 6 bilhões, hoje concentrada em 35 prefeituras, será distribuída a 

todos os municípios  
 

EM NEGOCIAÇÃO  
Fundeb: Governo vai mudar a distribuição dos recursos do Fundeb, fundo para a 
manutenção da educação básica. Neste ano, a previsão é que o fundo receba R$ 13 

bilhões em repasses federais  
 

Correção da tabela do IR: Senadores do PMDB cobram o aumento da faixa de isenção 
do imposto de renda, hoje aplicada a quem recebe até R$ 1.903,98 por mês. Equipe 
econômica, no entanto, diz que não há recursos  

 
Cargos na administração pública: Governo está exonerando aliados de parlamentares 

que votam contra a reforma. Ao mesmo tempo, entrega cargos para quem se 
compromete em votar a favor  
 

Prioridade na conclusão de obras: Ministérios do Planejamento e dos Transportes já 
fizeram levantamento das obras inacabadas que terão prioridade para a conclusão. 

 

Para comissão da OAB, Michel Temer cometeu crime de responsabilidade 

22/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Comissão especial da OAB vê crime de responsabilidade nas ações de Michel 

Temer e avalia que as condutas podem motivar abertura do processo de 
impeachment 
 

Uma comissão de quatro conselheiros da OAB, em avaliação prévia, concluiu que o 
presidente Michel Temer (PMDB) cometeu crime de responsabilidade por não ter 

tomado atitude quando o empresário Joesley Batista relatou a ele que tinha dois juízes 
e um procurador nas mãos. Para o grupo, que faz parte do Conselho Pleno do órgão, 
essas condutas, que desrespeitam o artigo 85 da Constituição, podem motivar um 

pedido de abertura de impeachment. 
 

O artigo 85 define como crimes de responsabilidade atos do presidente que atentem 
contra a Constituição e, especialmente, contra a existência da União; o livre exercício 
do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais; o 

exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; a segurança interna do país; a 
probidade na administração; e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Para o 

advogado Flávio Pansieri, que foi o relator do grupo, Temer incorreu em omissão por 
não ter tomado as devidas providências e levado as informações a autoridades 

responsáveis por uma investigação. 
 
“Independentemente do resultado da consumação ou não, ao omitir-se em informar 

autoridade para investigar fatos que chegaram a seu conhecimento pelo cargo que 
exercia, e a influência que tal cargo carrega, o presidente, supostamente, incidiu em 

ato ilegal que, como servidor que o é, é exigida a conduta condizente com o cargo, 
que é comportamento esperado da administração superior do Executivo. Exigiria ação 
imediata de informação desses fatos as autoridades competentes”, concluiu o relator 

Pansieri, da OAB do Paraná.  
 

O relator ainda citou o fato de o presidente ter recebido Joesley tarde da noite, às 
22h45, no Palácio do Jaburu e num encontro fora da sua agenda oficial.  
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O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) e o advogado Gustavo Guedes fizeram a defesa 
de Temer na sessão. Eles pediram mais prazo aos conselheiros, com o argumento de 
que a gravação foi editada por Joesley. O pedido foi negado, por 19 votos a sete. 

 
Próximos passos 

A comissão que analisa a situação de Temer é formada por quatro conselheiros, que 
dão um parecer preliminar e que será submetido a todo o Conselho Pleno, composto 

por 81 integrantes. Esses conselheiros é que darão a palavra final sobre o relatório, 
se o aprovam ou não.  
 

O Pleno da entidade máxima da Advocacia reuniu neste sábado seus 81 conselheiros 
chamados pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, em 

convocação extraordinária para decidir se apoia ou não o afastamento de Temer. Das 
27 seccionais da OAB, 16 já se manifestaram pelo impeachment. 

 
Lamachia, em entrevista na noite deste sábado, num intervalo da sessão, disse que a 
situação de Temer é “gravíssima”. “O presidente Michel Temer perdeu por completo 

todas as condições de permanência no cargo”, disse Lamachia. O dirigente da Ordem 
argumentou que, mesmo o presidente questionando a edição das gravações feitas por 

Joesley Batista, Temer não negou o que disse ao empresário. 
 

Cofecon cobra apuração célere de denúncias e defende eleições diretas 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Conselho Federal de Economia (Cofecon) defende, em nota, a apuração “célere” do 
que classifica como “graves denúncias” envolvendo o atual governo. No texto, o 
Cofecon também defende a convocação de eleições gerais diretas no caso de vacância 

na presidência da República em uma eventual saída de Michel Temer após a delação 
da JBS. O conselho destaca ainda que dar continuidade à agenda do atual governo, 

para a qual a instituição tem adotado postura crítica, principalmente em relação às 
reformas, dificulta a saída da atual crise.  
 

“Em havendo vacância do cargo de Presidente da República e, em respeito ao Estado 
Democrático de Direito, o Cofecon defende que, mediante a aprovação de uma 

Proposta de Emenda Constitucional, sejam convocadas eleições gerais diretas 
antecipadas para a Presidência da República e para a Câmara dos Deputados e 2/3 do 
Senado Federal, com mandatos que excepcionalmente finalizem em 2022”, ressalta o 

Conselho em nota.  
 

A entidade considera ainda como “necessária” a convocação simultânea de uma 
Assembleia Constituinte para a realização de uma reforma política, com prazo 
determinado para o encerramento dos trabalhos. 

 

Saída da equipe econômica significaria acelerar a catástrofe, diz economista 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Um eventual desembarque da equipe econômica do governo significaria “acelerar a 

catástrofe” que atingiu a recuperação econômica do Brasil nesta semana, em 
decorrência da delação da JBS envolvendo o presidente Michel Temer, avalia o 

economista e presidente da Macroplan, Claudio Porto.  
 

Por isso, o profissional entende que tanto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
quanto o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, devem permanecer, “para evitar 
o pior”. “O mercado está olhando bem de perto esta situação, esperando que eles 

fiquem para conter os danos. Nesta confusão toda, creio que Meirelles está 
preservado. Ele é muito experiente e entende muito sobre questões de compliance”, 

afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. “Eles 
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(equipe econômica) estão com uma postura muito correta. A equipe é de primeira 
qualidade, mas sozinhos eles não resolvem”, afirmou.  
 

O conteúdo das gravações divulgadas na quinta-feira, 18, em que Temer e Joesley 
conversam sobre relações com políticos e membros do judiciário, acabou com qualquer 

perspectiva de governabilidade, avalia Porto. “Temer não consegue montar uma base 
de sustentação política, a não ser à base do pior fisiologismo. Politicamente ele está 

muito frágil e os agentes políticos e econômicos estão paralisados. Se tiver uma 
solução rápida e de qualidade, a agenda de reformas pode ser salva, mas no curtíssimo 
prazo, elas não têm nenhuma condição de prosperar.”  

 
Observando um horizonte mais amplo, o economista apontou que o mercado pode se 

beneficiar deste “novo patamar de sofisticação das investigações, com operações 
controladas”. “A médio e longo prazo, será positivo para a renovação do capitalismo 
brasileiro, interrompendo algumas práticas bastante generalizadas, como 

apadrinhamento e impunidade”, avaliou. 
 

Editorial:  A renúncia e as reformas 

22/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Temer não está apenas enfraquecido politicamente; ele perdeu a legitimidade 
e as condições morais de permanecer na Presidência da República 

 
 

Desde que Michel Temer assumiu provisoriamente a Presidência da República, em 
maio de 2016, já havia o temor de que o político contaminasse o econômico. Como 
lembramos recentemente, Temer chegou ao Planalto já com a espada de Dâmocles 

pendendo sobre sua cabeça, na forma do processo que corre no Tribunal Superior 
Eleitoral contra a chapa formada por ele e Dilma Rousseff.  

 
As menções ao presidente nas delações premiadas da Lava Jato apenas reforçaram 
essa possibilidade de contaminação, e a revelação da conversa com o dono da JBS 

enfraqueceu Temer de vez. 
 

A divulgação do áudio de sua conversa com Joesley Batista, na quinta-feira, suscitou 
reações diversas. De fato, o trecho sobre a suposta compra do silêncio de Eduardo 
Cunha pareceu não corresponder ao que tinha sido ventilado na noite de quarta-feira, 

e é nisso que Temer e sua equipe se basearam para elaborar o “daqui não saio” da 
tarde de quinta-feira.  

 
Mas é absurdo julgar toda a gravação por esse trecho, pois, como afirmamos, o diálogo 
nada republicano – pelas circunstâncias e pelo conteúdo – entre o presidente e o 

empresário traz indícios fortes de prevaricação e tráfico de influência cometidos por 
Temer: são tanto crimes de responsabilidade, passíveis de processos de impeachment 

no Congresso Nacional (e já foram protocolados vários pedidos) quanto crimes comuns 
que podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal (e já existe inquérito aberto a 
esse respeito). 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-renuncia-e-as-reformas-3zuly70yvz3uvn5yp0u1p1mxd


É ingenuidade achar que Temer seja capaz de levar as reformas adiante enquanto 
sangra no Planalto 
   

Temer não está apenas enfraquecido politicamente; ele perdeu a legitimidade e as 
condições morais de permanecer na Presidência da República. A renúncia, neste 

cenário, é a melhor saída para o país, e que Temer tenha a oportunidade de se 
defender das acusações contra ele sem que nesse processo arraste consigo o Brasil, 

ao contrário do que fez Dilma Rousseff mesmo depois que seus crimes de 
responsabilidade ficaram evidentes além de qualquer dúvida. Se Temer insistir em 
ficar no cargo, sofrerá o lento e inevitável desgaste dos processos de impeachment ou 

da cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda que caiba recurso dessa decisão. 
 

E as reformas?, perguntarão muitos. Por mais necessárias que elas sejam, é 
ingenuidade achar que Temer seja capaz de levá-las adiante enquanto sangra 
lentamente no Planalto.  

 
O exemplo de Dilma precisa ser invocado mais uma vez: ocupada única e 

exclusivamente com sua defesa, ela deixou o Brasil escorregar ainda mais fundo na 
recessão. Antes de explodir a delação da JBS, Temer já vinha precisando usar 
nomeações para cargos comissionados e afagar prefeitos para influenciar 

parlamentares. Agora, o presidente seria presa fácil nas mãos de deputados e 
senadores. As reformas correriam sério risco de serem totalmente desfiguradas ou 

simplesmente rejeitadas. 
 
Todos sabemos da importância das reformas e do papel de Michel Temer em ter tido 

a coragem de colocá-las em pauta. Mas a prioridade, agora, é a solução da crise 
política dento dos caminhos institucionais e da fidelidade incondicional à Constituição.  

 
Não esperaríamos nem mesmo que um futuro presidente escolhido por eleição indireta 
resolvesse levar adiante as reformas – se isso ocorresse, seria um bônus 

surpreendente, dada a tendência do Congresso atual a amenizar o conteúdo das 
propostas de Temer. No entanto, também há microrreformas mais unânimes sendo 

conduzidas pela atual equipe econômica, cuja manutenção seria mais que bem-vinda.  
 
De qualquer forma, o mais provável é que, até o fim de 2018, o país tenha de esperar 

a passagem da turbulência com os cintos de segurança afivelados – se as reformas 
não sairão no futuro próximo, que pelo menos não voltemos ao caos da recessão. 

 

Medo da recessão prolongada volta ao radar dos investidores 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 

 
 
O aprofundamento da crise política ameaça abortar a frágil recuperação da economia 

brasileira e acentuou o risco de prolongamento da recessão, que parecia ter ficado 
para trás.  

 
Sinais incipientes de recuperação eram considerados auspiciosos, embora ainda 
cercados por dúvidas.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885846-medo-da-recessao-volta-ao-radar-dos-investidores.shtml


Desde o vazamento da notícia da delação do empresário Joesley Batista, a incerteza 
explodiu. Segundo economistas, antes de um desfecho para a crise, qualquer projeção 
de cenário se tornou extremamente arriscada.  

 
"Os ventos, agora, parecem contra a recuperação que ainda era muito tímida", diz 

Robert Wood, analista-chefe da consultoria Economist Intelligence Unit (EIU).  
 

O desdobramento considerado menos prejudicial à economia é o de que um eventual 
sucessor do presidente Michel Temer mantenha tanto a equipe econômica quanto a 
agenda do atual governo.  

 
Na lista de prioridades, a proposta de reforma da Previdência, em tramitação no 

Congresso, é considerada a mais importante.  
 
Isso porque, sem ela, a gradativa arrumação das contas públicas prevista para os 

próximos dez anos cai por terra, comprometendo as perspectivas de crescimento do 
Brasil no médio prazo.  

 
"A reforma da Previdência não teria impacto fiscal no curto prazo, mas a percepção de 
que ela seria aprovada estava mudando o humor de investidores em relação ao Brasil", 

afirma Wood.  
 

A aposta de economistas era a de que essas expectativas positivas trariam 
investimentos de volta e, com isso, o crescimento econômico aumentaria 
gradualmente.  

 
No entanto, segundo analistas, sem a perspectiva de redução da despesa do governo 

com as aposentadorias, as projeções para o deficit fiscal —que vinham caindo— 
tendem a voltar a subir.  
 

Nesse cenário negativo, investidores podem vender títulos da dívida pública, puxando 
para cima os juros de longo prazo no mercado. O dólar também entraria em trajetória 

acentuadamente ascendente, aumentando as expectativas de inflação.  
 
O resultado seria um aumento no custo de financiamento do governo —com a alta dos 

juros no mercado futuro—, levando a uma piora dos seus indicadores de solvência, 
como a relação entre a dívida pública e o PIB (Produto Interno Bruto).  

 
Sem reformas, a alternativa do governo para tentar reduzir esses riscos seria o corte 
de outros gastos ou o aumento de impostos. Medidas nessa linha, no entanto, 

acentuariam a recessão.  
 

Por isso, economistas acham que, embora incerta, a chance de que um eventual novo 
governo mantenha o comprometimento com as reformas propostas por Temer seria a 

saída mais racional.  
 
REFORMA OU COLAPSO  

Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, diz que a fragilidade da economia 
não permite que a classe política evite as reformas. Ela espera que haja pressão do 

setor privado pela manutenção do cronograma de ajuste.  
 
A economista ressalta que, embora a crise política tenha paralisado as discussões 

sobre reformas em Brasília, a alternativa seria o colapso.  
 

"Não acho que a chance de aprovação das reformas na Câmara hoje seja zero", afirma. 
"Mas também não descartamos o cenário do colapso, sem as reformas e com todas as 
consequências negativas que isso teria."  

 



Equipe econômica tenta frear onda de pessimismo com crise política 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Apesar da gravidade da crise política, a posição da equipe econômica é que a 
turbulência terá impacto temporário sobre a economia e que tanto o crescimento do 

PIB quanto o da arrecadação não serão afetados.  
 

Na quinta (18) e na sexta (19), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, telefonou 
a diversos representantes do mercado financeiro, como bancos e gestores de recursos, 
para tentar acalmar o mercado sobre as consequências das delações da JBS na 

atividade econômica.  
 

Na avaliação do Ministério da Fazenda, a economia brasileira é muito mais robusta que 
no passado, o que blindaria o país de crises políticas com mais facilidade. O deficit 
externo caiu de 4% para 1,3% do PIB, e a inflação está baixa. 

  
Até mesmo as reformas, na avaliação da equipe econômica, podem demorar alguns 

meses a mais para serem aprovadas, mas devem passar no Congresso.  
 
Na quinta, dia seguinte à notícia de que o empresário Joesley Batista gravou conversa 

com o presidente Michel Temer, o dólar avançou 8,68%, para R$ 3,37, e a Bolsa caiu 
8,8%. No dia seguinte, o mercado recuperou parte das perdas, e o dólar recuou 

3,92%, para R$ 3,25. A Bolsa subiu 1,69%.  
 
ROMBO  

Em meio ao turbilhão causado pelas delações da JBS, a equipe econômica passou a 
sexta buscando receitas para fechar o Orçamento de 2017, cuja programação, 

atualizada a cada bimestre, será apresentada nesta segunda (22).  
 
Desde o mais recente relatório de receitas e despesas, feito a cada dois meses pelo 

Ministério do Planejamento, o governo concluiu que a arrecadação administrada pela 
Receita Federal será R$ 6 bilhões menor que a esperada.  

 
Na raiz dessa diferença, estão as concessões feitas pelo governo, antes de instalada a 
crise política, para atender à pressão por condições mais favoráveis em parcelamentos 

de dívidas tributárias.  
 

Para cobrir esse buraco, Temer assinou na sexta duas medidas provisórias que vão 
gerar receitas adicionais nesse mesmo montante.  
 

Foram autorizadas antecipações de outorgas já licitadas de aeroportos no valor de 
cerca de R$ 2,5 bilhões.  

 
O governo espera arrecadar mais R$ 3,5 bilhões em um novo Refis, voltado para o 

parcelamento de dívidas com agências reguladoras, autarquias e fundações.  
 
A equipe econômica quer ir além e trabalha para desbloquear parte dos R$ 42 bilhões 

do Orçamento, quantia congelada em março como parte do esforço para tentar 
alcançar a meta de deficit neste ano, de R$ 139 bilhões.  

 
A liberação de recursos é considerada necessária porque há despesas obrigatórias de 
saúde e com o custeio da máquina administrativa que precisam ser executadas. A 

decisão sobre o descontingenciamento será tomada nesta segunda-feira.  
 

IMPOSTOS  
Além da outorga de aeroportos e de mais um Refis, o governo conta com receitas de 
precatórios vencidos liberados por autorização judicial, no valor de R$ 4,5 bilhões, 

para fechar as contas.  
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Pretende contabilizar também a venda de lotes do pré-sal que serão leiloados no 
primeiro semestre, no valor de R$ 3,5 bilhões, além de R$ 1,5 bilhão que seria pago 
em indenização à Cemig neste ano, mas que foi adiada para 2018.  

 
No fim de março, além do bloqueio, o governo anunciou a reoneração da folha de 

pagamento de cerca de 50 setores da economia.  
 

A busca por receitas é feita para contornar um aumento de impostos. 
 

Na turbulência, analistas recomendam manter investimentos 

22/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

 

Cenário imprevisível exige cautela de investidores 

   

Na turbulência após as denúncias contra o presidente Michel Temer, o conselho para 

os investidores é resumido em uma sentença: não faça nada.  
 
Desfazer-se de investimentos com medo de perder dinheiro pode levar a um prejuízo 

difícil de ser recuperado. Da mesma forma, novas aplicações podem ser arriscadas, já 
que não é possível prever os desdobramentos da crise.  

 
Mesmo que se mantenha no poder, Temer terá ainda mais dificuldades de aprovar no 
Congresso as reformas trabalhista e da Previdência.  

 
Impopulares, elas são consideradas essenciais pelo mercado financeiro para a 

manutenção dos investimentos no país.  
 

Na dúvida, grandes investidores preferem sair de aplicações arriscadas, como ações, 
e migrar os recursos para ativos mais seguros, como os títulos públicos, levando a 
oscilações bruscas no mercado.  

 
A Bolsa despencou 9% na quinta-feira (18), enquanto o dólar avançou 8%. No dia 

seguinte, as perdas foram amenizadas, mas não é possível prever a direção do 
mercado.  
 

Também houve alteração na expectativa para a taxa Selic. Sem reformas, há dúvidas 
de que o juro básico cairá dos atuais 11,25% para os 8,50% previstos para o final do 

ano. Isso faz com que os títulos se desvalorizem.  
 
Por isso, quem aplica em renda fixa também tem a sensação de que está perdendo 

dinheiro. No entanto, quem mantém o investimento até o vencimento não perde 
dinheiro.  

*  

 

Poupança 
Risco: baixo. Sacar o dinheiro antes do aniversário e perder o rendimento 
Como fica no curto prazo: nada de grave porque o rendimento é fixo  

-  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1886118-na-turbulencia-analistas-recomendam-manter-investimentos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885386-duracao-da-crise-vai-determinar-efeito-na-retomada-economica.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


 

Tesouro Selic 

Risco: baixo. O investimento acompanha a taxa Selic e rende um pouco a cada dia 
Como fica no curto prazo: a Selic pode cair em ritmo mais lento que o projetado. 
Com isso, a aplicação renderia mais que o esperado  

-  

 

Tesouro IPCA+ e Tesouro Prefixado 
Risco: precisar do dinheiro antes do vencimento e perder dinheiro ao vender o papel 

Como fica no curto prazo: quem comprou títulos nos últimos meses, quando a 
remuneração estava menor, verá o valor aplicado cair. Para não ter perdas, mantenha 
os títulos  

-  

 

CDB, LCI e LCA 

Risco: baixo. Tem proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) em caso de calote 
da instituição financeira 
Como fica no curto prazo: papéis que acompanham a Selic podem se beneficiar de 

um corte menos acentuado da taxa básica de juros  
-  

 

Fundos de renda fixa 
Risco: baixo, mas depende dos papéis escolhidos pelo gestor do fundo 
Como fica no curto prazo: fundos que acompanham a taxa de juros não devem 

sofrer com a oscilação brusca do mercado. Mas, se a carteira tem papéis prefixados, 
há risco de perdas  

-  

 

Debêntures 
Risco: a empresa não ter dinheiro para honrar o pagamento da dívida 

Como fica no curto prazo: uma empresa sólida não deve sofrer com tormentas 
políticas, a não ser que haja contágio na economia. Mantenha a aplicação até o 

vencimento  
-  

 

Dólar 
Risco: mudanças bruscas de preço com movimentação de investidores estrangeiros 

em busca de oportunidades 
Como fica no curto prazo: com muita oscilação. Especialistas desaconselham a 

compra de moeda estrangeira como investimento  
-  
 



 

Ações e fundos de ações 
Risco: fuga de investidores ou mudança de ambiente para as empresas 
Como fica no curto prazo: as ações devem oscilar bastante até que o cenário político 

esteja definido. O ideal é manter os papéis para evitar possíveis prejuízos  
-  

 

Fundos multimercados 
Risco: um pouco menor que ações e fundos de ações, porque investe em renda fixa 
e variável 

Como fica no curto prazo: a oscilação nas ações é compensada pela valorização dos 
papéis de renda fixa. O gestor pode montar estratégias para diferentes cenários . 

 

Economistas voltam a reduzir projeção para inflação e veem 3,92% em 2017 

22/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
Economistas de instituições financeiras voltaram a reduzir a perspectiva para a inflação 

tanto deste ano quanto do próximo na pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central 
nesta segunda-feira. 
 

Agora eles passaram a ver alta do IPCA de 3,92 por cento ao final deste ano, 0,01 
ponto percentual a menos do que na semana anterior, na 11ª redução seguida. Para 

o ano que vem, a redução foi de 0,02 ponto, chegando a 4,34 por cento. 
 

Já a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) não foi alterada, 
ficando em 0,5 por cento em 2017 e 2,5 por cento no ano que vem. 
 

Entretanto, os economistas consultados no levantamento podem não ter tido tempo 
de refletir em suas projeções as denúncias contra o presidente Michel Temer e a 

turbulência política no país, bem como a reação do mercado. 
 
A expectativa para a taxa básica Selic continuou em 8,5 por cento ao final de 2017, 

com persectiva de corte de 1 ponto percentual na reunião deste mês. Atualmente, a 
Selic está em 11,25 por cento. 

 
Já o Top-5, grupo que reúne os que mais acertam as previsões, voltou a reduzir a 
previsão, a 8,13 por cento na mediana das estimativas, de 8,25 por cento na semana 

anterior. 
 

O mercado vinha apostando em um corte de 1,25 ponto no final deste mês, porém o 
cenário mudou após as denúncias contra Temer e o mercado futuro de juros passou a 
precificar no fechamento de sexta-feira cerca de 85 por cento de chances de a Selic 

ser reduzida em 0,75 ponto percentual no encontro do Comitê de Política Monetária 
(Copom) que termina em 31 de maio. 

 
O temor no mercado é de que as reformas, principalmente da Previdência, emperrem 
no Congresso, afetando a recuperação da economia. 

 
Para 2018, a pesquisa mostra manutenção do cenário de juros a 8,5 por cento, 

enquanto o Top-5 reduziu a estimativa a 8 por cento, de 8,13 por cento. 
 
 

 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN18I1FE-OBRBS


Em meio à crise, Meirelles acelera conclusão de medidas econômicas 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Na contramão da crise política, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acelerou a 
conclusão de medidas que já vinham sendo negociadas nas últimas semanas, como 

os parcelamentos de dívidas de produtores rurais e de empresas.  
 

A equipe econômica busca mostrar que não está refém dos últimos acontecimentos, 
que culminaram na abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer 
por organização criminosa, corrupção passiva e obstrução à Justiça.  

 
Meirelles tomou café da manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), e acertou um acordo para votar o Programa de Regularização 
Tributária (PRT) na próxima semana.  
 

Após de os parlamentares terem desfigurado o texto original, criando um Refis com 
descontos generosos nas dívidas das empresas, a área econômica concordou em 

abater juros, multas e encargos para que empresas possam quitar débitos com a 
União.  
 

A alteração evita os prejuízos que o Fisco teria com a proposta aprovada na comissão 
especial que analisou o PRT. Inicialmente, a equipe econômica trabalhava com o plano 

de deixar a medida provisória do programa caducar, para enviar novo texto ao 
Congresso. Para a nova estratégia funcionar, porém, a MP tem de ser votada até 1.º 
de junho.  

 
A área econômica também fechou acordo com lideranças políticas para a edição de 

outras duas MPs, que permitirão o parcelamento de dívidas de produtores rurais com 
o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) e de empresas com autarquias, 
fundações e órgãos de governo. Ambos os Refis preveem descontos em multas e juros.  

 
A notícia surpreendeu até o deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), presidente da Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA), que estava à frente da negociação sobre o 
Funrural.  
 

A equipe econômica também discutiu o encaminhamento na segunda-feira do relatório 
de avaliação de receitas e despesas, que aponta o tamanho do corte que será preciso 

fazer no orçamento para cumprir a meta fiscal, de déficit de R$ 139 bilhões.  
 
“Estamos mirando para que fique zero a zero, sem aumento do corte ou liberação”, 

informou uma fonte do governo. Ainda há, no entanto, risco de um pequeno aumento 
do corte, mesmo com a receita adicional de R$ 1 bilhão da venda das hidrelétricas da 

Cemig.  
 

Ontem, Temer sancionou a lei que cria o Regime de Recuperação Fiscal (RFF) dos 
Estados. Com isso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul poderão apresentar seus planos 
de recuperação, que terão de ser homologados pelo presidente.  

 
No governo gaúcho, técnicos admitem que essa homologação pode virar uma 

“incógnita”, com o atual cenário político, mas reconhecem também que a salvação dos 
Estados pode virar uma saída positiva para Temer. Já o governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão, acredita que o plano “será homologado com rapidez”.  

 
Já a votação do projeto que acaba com a guerra fiscal entre os Estados está marcada 

para a próxima terça-feira (23), mas os governadores duvidam que os deputados de 
fato analisem a matéria nesse dia. 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/em-meio-a-crise-meirelles-acelera-conclusao-de-medidas-economicas/


Ritmo de corte de juros fica incerto 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
O tsunami gerado pela delação de Joesley Batista trouxe uma nuvem de incerteza 
sobre os próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom). Antes da delação, 

crescia a aposta de que Banco Central poderia ser mais agressivo no corte do juro 
diante da fraqueza da atividade e da inflação bem comportada. O turbilhão político, 

porém, impõe incertezas e economistas esperam mais cautela do órgão, formado pelo 
presidente e diretores do BC.  
 

Eventual impacto inflacionário do dólar mais alto e as incertezas sobre o andamento 
das reformas são citados como os principais motivos para a esperada cautela no BC. 

A equipe econômica tem agido para evitar distorções no câmbio e insiste que 
continuará com a agenda de reformas para dar suporte à retomada do crescimento, 
mas especialistas acreditam que haverá mudanças e a política monetária é um dos 

itens que terá de ser ajustado no curto prazo.  
 

Ex-diretor do BC e assessor da presidência da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Sergio 
Werlang avalia que o noticiário sugere cautela. “No curto prazo, há impacto 
relativamente pequeno (na inflação), porque as políticas continuam em andamento, 

mas muito possivelmente o BC pode ficar mais conservador”, disse. No início da 
semana, o ex-diretor acreditava que a Selic poderia ser reduzida em 1,25 ponto na 

reunião do fim do mês. Agora, prevê 1 ponto – mesmo ritmo da decisão anterior.  
 
Marcio Nakane, professor de economia da USP, espera um BC menos ousado. “O livro-

texto sugere cautela diante da maior incerteza”, disse, ao comentar que “não ficaria 
surpreso” se o Copom suavizasse o ritmo de queda da Selic.  

 
Mesmo sem dar pistas dos próximos passos do Copom, o presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn, reconheceu ontem que as incertezas aumentaram. Em evento fechado 
do banco Santander em São Paulo, defendeu a importância de a política econômica 
continuar “no caminho correto, a despeito do aumento da incerteza política”.  

 
Ontem, BC e Tesouro Nacional continuaram a atuar nos negócios. Só no mercado 

futuro de câmbio, foram feitas operações que equivalem à venda de mais de US$ 6 
bilhões em dois dias. “É importante ressaltar que essa atuação firme e serena do BC 
tem foco no bom funcionamento dos mercados”, afirmou Ilan.  

 
“Não há relação direta e mecânica dessa atuação e monitoramento com a política 

monetária, que continuará a ser definida pelo Copom, em suas reuniões ordinárias”, 
acrescentou, ao citar que os juros serão decididos conforme “o cenário básico, balanço 
de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis”.  

 
Médio prazo  

Passado o impacto inicial do dólar alto, Nakane diz que será importante observar o 
efeito secundário na inflação. “O dólar tem efeitos disseminados e não apenas pelos 
importados, mas também porque afeta preços administrados”. Ilan disse ontem que o 

BC não reage aos efeitos primários de choques como o do câmbio. O BC reconhece, 
porém, que reage ao efeito secundário e mais disseminado de eventuais choques.  

 
Para além da inflação, Werlang nota que o foco de médio e longo prazos do BC passará 
a ser a capacidade do governo de continuar com a agenda de reformas, especialmente 

da Previdência. “Tudo vai depender de quais são as perspectivas das reformas”, diz. 
O ex-BC nota que o quadro político pode incentivar o governo “a gastar um pouco 

mais”, o que poderia prejudicar o ajuste das contas públicas. Por isso, insiste nas 
reformas. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ritmo-de-corte-de-juros-fica-incerto/


Risco Brasil supera risco Turquia, apesar do alívio observado no mercado 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O risco país do Brasil operou acima do índice da Turquia nesta sexta-feira, mesmo 
após a atenuação dos efeitos da crise gerada ontem pela divulgação de informações 

da delação da JBS sobre o mercado financeiro.  
 

Levantamento feito pelo Banco Fibra mostra que hoje o risco Brasil medido pelos Credit 
Default Swap (CDS) de cinco anos está em 247 pontos, acima dos 210 da Turquia, 
país que passa por turbulências após a polêmica votação que ampliou os poderes do 

presidente e levantou suspeitas de fraude.  
 

O risco Brasil é o mais alto entre 15 países listados pelo banco, incluindo África do Sul 
(196 pontos), Rússia (153 pontos) e Colômbia (127 pontos).  
 

Após o tombo de ontem, o Ibovespa fechou hoje em alta de 1,69%, aos 62.639,30 
pontos.  

 

Câmbio para fim de 2017 cai de R$ 3,25 para R$ 3,23, projeta Focus 

22/05/2017 – Fonte: R7 

 
O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 22, pelo Banco 

Central (BC) revela que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,23 no 
encerramento deste ano.  
 

Este valor é inferior ao projetado uma semana atrás, de R$ 3,25. Há um mês, estava 
em 3,23%. O câmbio médio de 2017 passou de R$ 3,18 para R$ 3,17, ante os mesmos 

R$ 3,17 um mês antes. 
 
No caso de 2018, a projeção dos economistas para o câmbio no fim do ano seguiu em 

R$ 3,36.  
 

Quatro semanas antes, estava em R$ 3,38. Já a projeção para o câmbio médio no 
próximo ano foi de R$ 3,33 para R$ 3,31, ante R$ 3,31 de quatro semanas atrás. 
 

Abecs: com novo rotativo, juro médio da modalidade cai 50,5%, para 225,4% 

ao ano 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A taxa média de juros do crédito rotativo caiu 50,5% no primeiro mês da 

implementação da nova modalidade, que limite o uso em até 30 dias, de acordo com 
a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).  

 
Com a redução, foi a 225,4% ao ano (10,3% ao mês), na primeira semana de maio.  

 
Antes da mudança, a taxa registrada na última semana de março foi de 455,1% ao 
ano (15,4% ao mês).  

 
O novo rotativo começou a vigorar no dia 03 de abril. Passados 30 dias de uso, o 

cliente é obrigado a quitar o valor que ficou em aberto ou parcelar a dívida junto ao 
banco emissor.  
 

O levantamento da Abecs considera informações das seis principais instituições 
financeiras do País. 

 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/risco-brasil-supera-risco-turquia-apesar-do-alivio-observado-no-mercado/
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/cambio-para-fim-de-2017-cai-de-r-325-para-r-323-projeta-focus-22052017
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abecs-com-novo-rotativo-juro-medio-da-modalidade-cai-505-para-2254-ao-ano/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abecs-com-novo-rotativo-juro-medio-da-modalidade-cai-505-para-2254-ao-ano/


FMI conclui visita oficial ao Brasil e deve apresentar relatório em julho 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Fundo Monetário Internacional completou nesta sexta-feira, 19, uma visita oficial ao 
Brasil para preparar o relatório Artigo IV, documento anual da instituição que avalia a 

economia de todos os países-membros da instituição. A divulgação deve ocorrer em 
julho.  

 
A comitiva foi liderada pelo chefe da missão do FMI para o Brasil, Alfredo Cuevas. A 
visita começou no último dia 8 e incluiu reuniões em Brasília com membros da equipe 

econômica do governo, principalmente na Fazenda e no Banco Central.  
 

O diretor do Brasil no FMI, Alexandre Tombini, também integrou a comitiva. Outro 
participante foi o diretor para o departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo, 
Alejandro Werner.  

 
Nesta sexta-feira, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), Werner e outros economistas 

do FMI apresentaram um relatório sobre a América Latina. A previsão é que a região 
deve sair da recessão este ano. Sobre a atual crise brasileira, Werner disse que ainda 
é muito cedo para avaliar os desdobramentos, mas o FMI está monitorando a situação 

“de perto”.  
 

De volta para a sede do FMI em Washington, a equipe vai preparar o Artigo IV, que 
precisa ser aprovado e em seguida apresentado ao conselho executivo do Fundo para 
discussão e divulgação. 

 

Índice de Estoques cresce 20,8% em maio, diz Fecomercio-SP 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Índice de Estoques (IE) em maio atingiu 105,6 pontos, alta de 7% em comparação 

com abril e de 20,8% em relação a igual período do ano passado, divulgou em relatório 
a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(FecomercioSP).  
 
Segundo a FecomercioSP, o crescimento foi motivado pela queda de 4,1 pontos 

percentuais no número de empresários que afirmaram estar com estoques acima do 
ideal na comparação com abril. No confronto com maio do ano passado, esse 

contingente foi 7,8 p.p. menor. Cerca de 32% dos empresários afirmaram em maio 
estar com os estoques acima do adequado, a menor proporção desde julho de 2015, 
segundo o relatório.  

 
Já a parcela de empresários que consideram que seus estoques adequados atingiram 

52,7%, ainda abaixo do histórico de antes de 2015, quando o indicador rondava os 
60%.  

 
Na análise da FecomercioSP, os diferenciais entre os estoques acima e abaixo caíram 
após permanecerem elevados por bastante tempo, mas a proporção de empresários 

com excesso de produtos nas prateleiras tem se mantido acima do esperado.  
 

Apesar da expectativa de que os estoques fossem normalizados após o Natal, somente 
agora o quadro começa se ajustar, analisam os especialistas da entidade.  
 

Essa redução, no entanto, só deve se sustentar, segundo o relatório, em um ambiente 
de crescimento mais rápido, com forte dose de conservadorismo por parte dos 

comerciantes ao projetarem novos pedidos e vendas.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fmi-conclui-visita-oficial-ao-brasil-e-deve-apresentar-relatorio-em-julho/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indice-de-estoques-cresce-208-em-maio-diz-fecomercio-sp/


O Índice de Estoques é apurado mensalmente pela FecomercioSP, com informações 
de cerca de 600 empresários do comércio nos municípios da região metropolitana de 
São Paulo. O indicador vai de zero a 200 pontos, representando, respectivamente, 

inadequação total e adequação total. A marca dos 100 pontos é o limite entre 
inadequação e adequação. 

 

Ilan: incertezas aumentaram por conta de informações do ambiente político 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reconheceu nesta sexta-feira, 19, que, 

nos últimos dias, as incertezas no País aumentaram “por conta de informações 
advindas do ambiente político”. Em evento do Santander, em São Paulo, ele afirmou 

o BC está monitorando os impactos dessas informações e atuando para manter a 
funcionalidade dos mercados.  
 

Sem citar diretamente a JBS, que está no centro de delações que implicam o governo 
Michel Temer, Godfajn afirmou que o cenário externo de incertezas “encontra o Brasil 

em momento de estabilização da economia e de recuperação dos fundamentos 
econômicos, mas também de incerteza política”.  
 

De acordo com Goldfajn, a despeito do fator “não econômico” – ou seja, da crise 
política -, o Brasil tem amortecedores robustos e, por isso, está menos vulnerável a 

choques, internos ou externos.  
 
Para ilustrar a questão, Goldfajn voltou a citar, em sua fala, a situação “confortável” 

do balanço de pagamentos do Brasil. Além disso, disse que o regime de câmbio 
flutuante é a primeira linha de defesa contra cheques externos. “Isso não impede o 

BCB de usar os instrumentos à sua disposição para garantir o bom funcionamento e 
suavizar choques no mercado de câmbio”, ressaltou Goldfajn.  
 

Ele também voltou a citar o fato de o Brasil ter hoje estoque de reservas internacionais 
superior a US$ 370 bilhões, ou aproximadamente 20% do PIB. “Esse colchão funciona 

como um seguro em momentos turbulentos do mercado”. Ao mesmo tempo, Goldfajn 
lembrou que o estoque de swaps cambiais do BC foi reduzido de US$ 108 bilhões, há 
alguns anos, para cerca de US$ 20 bilhões atualmente. Segundo Goldfajn, isso traz 

“mais espaço para atuações do BC”.  
 

Outro ponto abordado por Goldfajn foi o atual endividamento externo do setor 
financeiro brasileiro, qualificado por ele como “pequeno e submetido a constante 
monitoramento”. “Quanto ao setor não financeiro, sua dívida externa, excluídas 

operações intercompanhia, cresceu apenas 3% entre dezembro de 2012 e dezembro 
de 2016, indo de US$ 102,2 bilhões para US$ 105,6 bilhões. E nesse montante 

predominam empréstimos de longo prazo”, destacou.  
 

Goldfajn afirmou ainda que é importante que a política econômica continue no caminho 
correto, “a despeito do aumento da incerteza política”. Ele citou a queda do Credit 
Default Swap (CDS) brasileiro, de 500 pontos para menos de 200 pontos “nos 

primeiros dias desta semana”. A menção ao período ocorreu porque na quinta, em 
função da crise política, o CDS encerrou nos 266 pontos, como citou Goldfajn.  

 
Inflação e expectativas  
O presidente do Banco Central afirmou também que “o trabalho nos últimos meses 

tem sido efetivo em conter a inflação e ancorar as expectativas”. Ele voltou a destacar 
que a inflação acumulada em 12 meses caiu de 10,7% em dezembro de 2015 para 

4,1% em abril de 2017. Além disso, citou que as expectativas de inflação apuradas 
pelo Relatório de Mercado Focus encontram-se em torno de 4,0% para 2017 e entre 
4% e 4,5% para 2018 e horizontes mais distantes.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-incertezas-aumentaram-por-conta-de-informacoes-do-ambiente-politico/


“Esse ambiente de inflação baixa e expectativas ancoradas nos torna menos 
vulneráveis aos impactos de choques”, disse Goldfajn. “Com expectativas de inflação 
ancoradas o Comitê (de Política Monetária) pode se concentrar em evitar possíveis 

efeitos secundários de ajustes de preços relativos que possam ocorrer ao longo do 
tempo”, acrescentou.  

 
Goldfajn afirmou que é preciso identificar os efeitos primários dos choques, “aos quais 

a política monetária não deve reagir”. “Isso se aplica tanto ao choque de oferta 
favorável nos preços de alimentos, ocorrido nesse início deste ano, quanto a efeitos 
advindos do mercado de câmbio”, afirmou. 

  
Sobre o cenário externo, Goldfajn afirmou que ainda há bastante incerteza, “mas num 

contexto de recuperação gradual da atividade econômica global”. Para ele, apesar de 
este cenário de incertezas poder ter implicações para as economias emergentes, tanto 
os EUA quanto outras economias avançadas vêm se recuperando. “Não podemos 

descartar a possibilidade de realização de um cenário global mais benigno para o 
crescimento da economia mundial”, disse. 

 

Fazenda: avaliação da Fitch reforça importância de iniciativas por 

recuperação 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Ministério da Fazenda divulgou nota na sexta-feira, 19, afirmando que a decisão da 
agência de classificação de risco Fitch em manter a nota de crédito do País reforça a 
importância das iniciativas do governo que visam a recuperação da economia brasileira 

e a construção das bases para o crescimento sustentado.  
 

“O Ministério da Fazenda reafirma seu compromisso com a busca da consolidação fiscal 
do país e a sustentabilidade da dívida pública”, afirmou a pasta.  
 

A agência manteve em BB os ratings de longo prazo do Brasil, em moedas estrangeira 
e local. Já os ratings de curto prazo em moedas estrangeira e local foram reafirmados 

em B. O teto do País, por sua vez, continua sendo BB+. Além disso, a Fitch manteve 
a perspectiva negativa dos ratings, devido a contínuas incertezas sobre a recuperação 
econômica do Brasil e sobre o progresso da agenda legislativa.  

 
Apesar de reafirmar nesta sexta o rating do Brasil, a Fitch considerou que a nota de 

crédito é pressionada pela fraqueza estrutural de suas finanças públicas e limitada 
pelos recorrentes episódios de instabilidade política, que têm consequência negativa 
para a economia do País. Em comunicado, a agência apontou que os recentes eventos 

políticos relacionados ao presidente Michel Temer podem prejudicar a confiança na 
recuperação econômica do Brasil.  

 
Já a Fazenda destacou que o relatório da Fitch menciona “a importância e o desafio da 

aprovação das reformas em curso, as quais ajudarão na reversão do cenário fiscal, 
contribuindo para uma trajetória benigna de endividamento público”.  
 

O ministério alegou ainda que a Fitch reconhece que a diversidade da economia 
brasileira, o volume expressivo de reservas internacionais e a capacidade do mercado 

doméstico de dívida pública de financiar os déficits fiscais nos últimos anos constituem 
pontos fortes do país. De acordo com Fazenda, a agência também destaca a 
importância das reformas implementadas, como o Teto de Gastos e a Reforma da 

Previdência, fatores fundamentais para consolidação fiscal do País.  
 

Moody’s  
Outra agência de classificação, a Moody’s, também avaliou nesta sexta que as 
alegações envolvendo o presidente Michel Temer e o dono da JBS, Joesley Batista, 
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prejudicam a perspectiva de crédito do Brasil, “ameaçando paralisar ou reverter o 
positivo momento político e econômico observado recentemente”.  
 

Para a agência, no entanto, “ainda é muito cedo” para avaliar os desdobramentos das 
recentes revelações. “Nossa visão sobre o que pode ameaçar a perspectiva estável do 

rating Ba2 do Brasil continua sendo aquela refletida em nossa avaliação feita em 
março: um ressurgimento da desarticulação política e, ainda, a interrupção do 

momento favorável às reformas que ameace sua implementação e o cumprimento do 
teto dos gastos públicos”.  
 

O Ministério da Fazenda ainda não comentou o relatório da Moody’s. 
 

FMI: Brasil tem colchões de proteção importantes e contágio na AL pode ser 
baixo 

22/05/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Brasil e outros países da América Latina têm “colchões de proteção” importantes 

para o caso de a volatilidade dos mercados aumentarem, além de um sistema 
financeiro sólido e balanços corporativos saudáveis, mas o passado recente tem 
mostrado que o grau de contágio de choques locais em outros mercados da região é 

baixo. A afirmação é do diretor para o departamento de Hemisfério Ocidental do FMI, 
Alejandro Werner.  

 
Em entrevista à imprensa durante evento na Fundação Getulio Vargas (FGV), Werner 
disse que, nos últimos quatro anos, houve um relativo “baixo grau de contágio 

regional” para o caso de choques em mercados locais. Como exemplo, o diretor do 
FMI citou o estresse causado no México antes das eleições presidenciais dos Estados 

Unidos no ano passado e que se estendeu até a posse de Donald Trump em janeiro.  
 
O peso mexicano teve forte desvalorização e os ativos do país tiveram deterioração, 

para se recuperarem nos últimos meses. Ao mesmo tempo, o estresse no mercado 
financeiro mexicano teve baixo contágio na região, ressaltou ele.  

 
Werner também mencionou que a alta volatilidade do Brasil em certos momentos nos 
últimos anos, por conta da turbulência política, acabou tendo repercussão baixa em 

outros mercados financeiros da América Latina. Por isso, a expectativa é que o nível 
de contágio da atual crise também seja baixo, disse ao ser questionado por um 

jornalista se a atual onda de volatilidade no Brasil, por causa de denúncias contra o 
presidente Michel Temer, pode afetar os fluxos internacionais de capital para a América 
Latina como um todo. 

 

Futuros do aço tocam máxima em 9 semanas na China; minério de ferro 
também sobe 

22/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
Os contratos futuros do aço na China chegaram a subir mais de 6 por cento nesta 
segunda-feira, para o maior nível desde março, reforçando ganhos da semana passada 

por preocupações com uma menor oferta conforme Pequim mantém uma campanha 
para fechar as usinas mais poluentes. 

 
A cidade de Tangshan, na província de Hebei, maior região produtora de aço da China, 
anunciou mais cedo neste mês esforços para suspender e multar usinas que falhem 

em atender padrões exigidos para emissões. A campanha iniciou em 9 de maio e vai 
até o final do mês. 
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O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai chegou a subir 6,3 por 
cento, para 3.385 iuanes (491 dólares) por tonelada, maior nível desde 20 de março. 
O produto fechou com alta de 4,9 por cento, a 3.342 iuanes. 

 
O minério de ferro subiu embalado pelo aço, com o contrato mais negociado na bolsa 

de Dalian fechando em alta de 4,2 por cento, a 494 iuanes. O contrato chegou a tocar 
501 iuanes por tonelada, maior nível desde 4 de maio. 

 
No mercado físico, o minério subiu 0,8 por cento, para 63,19 dólares por tonelada, 
nesta segunda-feira.  

 


