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ARTIGO - AVANÇOS DEVEM SER PRESERVADOS



DEMANDA DAS EMPRESAS POR CRÉDITO CAI 12,2% EM ABRIL



PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO VALORIZA O PAPEL DOS
SINDICATOS E FORTALECE DIÁLOGO
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AVANÇA DISCUSSÃO EM TORNO DA REFORMA TRIBUTÁRIA



MDIC PUBLICA TUTORIAIS SOBRE FUNCIONALIDADES DO NOVO PROCESSO DE
EXPORTAÇÕES DO PORTAL ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR



COMISSÃO APROVA MULTA TRIBUTÁRIA SÓ APÓS 2ª FISCALIZAÇÃO A MICRO E
PEQUENA EMPRESA



SIMPLIFICAÇÃO É O PRIMEIRO PASSO PARA A REFORMA TRIBUTÁRIA



ARRECADAÇÃO FEDERAL CRESCE E ATINGE R$ 118 BILHÕES EM ABRIL, DIZ RECEITA
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CONGRESSO PROMULGA LEI QUE GARANTE SAQUE DAS CONTAS INATIVAS DO FGTS



COMISSÃO APROVA PAGAMENTO DE 1/3 ADICIONAL PARA EMPREGADO QUE VENDER
FÉRIAS



OIT PREVÊ 1 MILHÃO DE NOVOS DESEMPREGADOS NA AMÉRICA LATINA EM 2017



É CEDO PARA AVALIAR EFEITOS DA CRISE POLÍTICA NO BRASIL, DIZ FMI



ESCÂNDALO DAS EMISSÕES DE DIESEL CHEGA AGORA À GM



CRISE NÃO MUDA DIREÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA E FISCAL, DIZ SECRETÁRIA DO
TESOURO



BRASIL LIDERA CASOS DE CORRUPÇÃO INTERNACIONAL NOS ESTADOS UNIDOS



PARA PROFESSOR DA FGV, FALTA DE CAPITAL CAUSA ATRASO NA INOVAÇÃO
NACIONAL



NOVO PRESIDENTE DA FORD CONTA COM VETERANOS PARA RETOMAR LUCROS



AUTOPEÇAS JÁ SOMAM US$ 1,87 BILHÃO DE DÉFICIT



CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL RECUA EM MAIO E RETORNA AO NÍVEL DE
OITO MESES ATRÁS, DIZ

FGV



EXPECTATIVAS MENOS NEGATIVAS EM UM CENÁRIO AINDA ADVERSO



MDIC DEBATE COM SETOR PRODUTIVO NOVO MODELO DE GESTÃO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL



GEFCO ADEQUA OPERAÇÕES PARA ATENDER MERCOSUL



EMPRESAS COMPRAM 524 CAMINHÕES PARA ATENDER OPERAÇÕES DA RAÍZEN



MERCEDES CRIA PACOTE ROBUSTEZ PARA LINHA ATEGO



MERCEDES-BENZ VENDE 524 CAMINHÕES PARA OPERAÇÕES NA RAÍZEN



CONCESSÕES PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS VOLTAM A CAIR



PETROBRAS REDUZ PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS NAS REFINARIAS



VW UP! MANTÉM MENOR CUSTO DE REPARO NO PAÍS



NOVA TECNOLOGIA SEPARA CO2 DE MISTURAS GASOSAS



FUTUROS DO MINÉRIO DE FERRO VOLTAM A CAIR E PERDEM 5% NA SEMANA



IPP CAI 0,12% EM ABRIL ANTE ALTA DE 0,06% EM MARÇO, AFIRMA IBGE
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Oportunidade de Negócios Metalmecânico - Rússia
26/05/2017 – Fonte: FIEP/CNI

6 serviços do Sistema Indústria para fazer o Brasil crescer
26/05/2017 – Fonte: CNI
CNI, SESI, SENAI e IEL investem em programas que ajudam a indústria a
ganhar competitividade, reduzir custos e conquistar mercados internacionais

O Sistema Indústria tem diversos programas que ajudam empresas de qualquer porte
a melhorar os processos produtivos, a reduzir acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais e a buscar novos mercados internacionais.
Além disso, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Instituto
Euvaldo Lodi (IEL) oferecem cursos de educação executiva e ajudam os empresários
até na hora de conseguir financiamento junto aos bancos. Selecionamos alguns desses
serviços. Um deles pode ser o que a sua empresa procura.

1. Brasil Mais Produtivo
O Brasil Mais Produtivo auxilia as empresas industriais a melhorar os processos
produtivos, com implementação de ações rápidas, eficientes e de baixo custo. O
programa atua também nas áreas de eficiência energética e Indústria 4.0. Mais de 3
mil empresas industriais de pequeno e médio porte serão atendidas pelo programa,
com um aumento de produtividade estimado em pelo menos 20% nos processos
aplicados.
O programa é uma parceria entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), SENAI, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi) e a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos(Apex). O Brasil Mais Produtivo
é coordenado pelo MDIC e realizado pelo SENAI.
2. Micro e Pequenas Indústrias
Parceria da CNI com o Sebrae, o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e
Pequenas Indústrias (Procompi) tem o objetivo de promover o aumento de
competitividade das micro e pequenas indústrias. O programa desenvolve projetos de
acordo com a demanda dos empresários, organizados em grupos de 25 empresas.
Podem ser desenvolvidas ações de capacitação empresarial, melhoria do processo
produtivo, acesso a mercados e consultorias. Na edição 2015, houve aumento de 29%
na produtividade das empresas beneficiadas, em comparação com apenas 2% de
aumento das demais empresas brasileiras.
Até 2019 o Procompi investirá R$ 23 milhões. Em 2016, foi lançada a 1ª chamada,
que selecionou 63 projetos para apoio em 23 estados e vai beneficiar 1.574 empresas
de micro e pequeno porte.
3. Crédito
O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) é um serviço de apoio às empresas industriais,
criado e coordenado pela CNI e disponibilizado pelas federações estaduais de
indústrias. O objetivo é orientar o empresário no processo de captação de recursos
para viabilizar investimentos e a operação das empresas, inclusive com a realização
de cursos nos estados. Veja a programação.
O Núcleo de Acesso ao Crédito conta atualmente com atendimento em 14 estados:
AL, BA, CE, MA, MG, MT, PB, PE, PR, RN, RS, SC, SP e TO. Em 2017 a expectativa é a
implantação em pelo menos mais dois estados: DF e RJ. O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é a primeira instituição parceira da CNI
na área de crédito. Para 2017, a expectativa é firmar mais quatro parcerias, com
bancos públicos e privados.
4. Segurança e Saúde do Trabalho
O Serviço Social da Indústria (SESI) oferece diversos serviços em Segurança e Saúde
para a indústria por meio dos departamentos regionais do SESI nos 27 estados e no
Distrito Federal. O objetivo é diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais,
reduzindo os índices de absenteísmo e afastamento o trabalhador, contribuindo com
a produtividade industrial.
Neste sentido, a atuação do SESI é a oferta de soluções inovadoras com foco na
prevenção de riscos profissionais e promoção da saúde, em áreas como ergonomia,
higiene ocupacional, prevenção da incapacidade, fatores psicossociais, construídas a
partir da demanda da indústria e que apresente resultados em termos de redução de
custos e melhoria e preservação da integridade física e mental do trabalhador.
5. Educação Empresarial
O serviço de educação empresarial do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) atua de forma
customizada, para a melhoria das competências em gestão das empresas. Em 2016,
as capacitações foram realizadas com os seguintes programas: MBA em Gestão

Industrial (parceria com a Faculdade da Indústria IEL e os Núcleos Regionais do IEL);
Capacitação Empresarial para Pequenos Negócios (parceria com o Sebrae) e Educação
Executiva (Relações Governamentais na Estratégia Corporativa e Compliance e
Eficiência Empresarial). O IEL também oferece capacitações em parceria com as
melhores escolas de negócios do mundo.
6. Internacionalização
Dentre os serviços de apoio à internacionalização das empresas, oferecidos pela CNI,
em conjunto com a Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN),
estão: assessoria e consultoria, capacitação e sensibilização empresarial, inteligência
comercial, promoção de negócios, operação comercial e aduaneira, adequação de
produtos para os mercados externos e atração e promoção de investimentos. Apenas
no ano passado, a Rede CIN fez mais de 62 mil atendimentos a quase 6 mil clientes.
4 indicadores de produtividade que sua empresa precisa medir
26/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O acompanhamento de indicadores de produtividade permite que a empresa
meça o rendimento da equipe e a eficiência dos processos internos.
Basicamente, trata-se de contrapor os recursos empregados com as saídas
disponibilizadas.
No caso de uma indústria, por exemplo, a conta tende a ficar muito clara: quantas
peças são produzidas por hora? Mas o cálculo se torna mais complexo quando focamos
no setor de serviços, pois é preciso lidar diretamente com competências pessoais.
Assim, enquanto um profissional consegue realizar 10 atendimentos por dia, um outro
completa apenas 7.
Independentemente do segmento de atuação, um fato se mantém constante: os
indicadores são simplesmente essenciais para medir a performance da empresa. Mas
quais você deve medir? É o que vai descobrir agora. Então continue acompanhando!
1. Produção por hora
Se você trabalha em uma indústria, esse é um dos indicadores de produtividade que
não pode faltar na sua lista. Afinal de contas, a quantidade de produtos que sai da sua
linha de produção dita não só as vendas e a gestão do estoque, mas também a compra
de insumos e, claro, seu faturamento!
2. Tempo de ociosidade
Há sempre 2 ou 3 pessoas tomando um cafezinho na sua empresa? Sabia que você
pode medir o tempo de ociosidade da equipe, a fim de criar políticas para evitar a
queda de produtividade?
Um recurso bastante usado consiste em cronometrar o tempo conectado ao sistema
adotado pela organização. Nesse contexto, passados 5 minutos sem ação, por
exemplo, o tempo sem produzir começa a contar. E o tempo de ociosidade também
pode ser aplicado a máquinas. Uma gráfica de grande porte pode contabilizar quanto
tempo os maquinários ficam parados, calculando a partir daí quanto dinheiro poderia
ser gerado caso os equipamentos trabalhassem mais.
Com esse dado em mãos, é possível identificar a necessidade de contratação de novos
funcionários, decidir pela ampliação do tempo de funcionamento da empresa e até
pela criação de turnos de trabalho, tudo com o intuito de aumentar a produtividade
final.

3. Capacitações por mês
Anote aí: investir na qualificação da sua equipe é uma ótima maneira de melhorar a
performance da empresa. E um dos principais indicadores de produtividade dessa área
é o número de funcionários capacitados no mês. Você pode inclusive ir além,
analisando quanto o investimento feito em treinamento vem gerando de retorno para
a organização.
Digamos que você pagou um treinamento de 5 mil reais para 10 vendedores. No mês
seguinte, esses profissionais aumentaram as vendas em 20%, gerando uma receita
de 20 mil reais adicionais. É assim que você consegue saber que os treinamentos estão
mesmo contribuindo mesmo para o sucesso da organização!
4. Entregas no prazo
Uma empresa da área logística ou mesmo um e-commerce, por exemplo, devem ter
como um de seus principais indicadores de produtividade a quantidade de entregas
feitas dentro do prazo. Já um call center pode adaptar esse indicador para o tempo
médio de atendimento, enquanto uma empresa da área de TI pode calcular o número
de tickets resolvidos por dia.
Não restam dúvidas: mensurar a produtividade é um excelente meio para detectar
falhas processuais e otimizar o desempenho da empresa. Com isso em mente, evite
colocar qualquer indicador como um método de pressão para a equipe! Lembre-se de
que buscar produtividade a qualquer custo só faz a qualidade cair.
Representação empresarial mais forte contribui para o aumento da
competitividade das empresas
26/05/2017 – Fonte: Relações do Trabalho/CNI
A união faz a força! Embora muito conhecido, esse lema ainda não é uma realidade
entre as empresas. Isso porque, muitas vezes, elas se veem apenas como
concorrentes, disputando palmo a palmo uma fatia no mercado. Se, por um lado, essa
postura faz sentido – pois é preciso muito esforço para conquistar e fidelizar clientes
–, por outro, há diversas situações em que a união dos empresários é fundamental
para a competitividade dos negócios.
A atuação coletiva dos empresários é imprescindível, por exemplo, para defender a
modernização das leis trabalhistas, a redução dos impostos e mais investimentos em
infraestrutura. E é para ajudá-los em questões como essas, relacionadas ao “ambiente
de negócios”, que existem os 1.286 sindicatos empresarias da indústria, as 27
federações estaduais e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Para tornar essa estrutura de representação empresarial mais forte, a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) criou, em 2007, o Programa de Desenvolvimento
Associativo (PDA). O principal foco do PDA é o desenvolvimento dos sindicatos
empresariais.
“Os sindicatos estão próximos das empresas - principalmente as micro, pequenas e
médias - e, por isso, são essenciais para identificar as reais dificuldades enfrentadas
pelos empresários, sugerir propostas para melhorar o ambiente de negócios e liderar,
em conjunto com as federações e a CNI, a ação política para aprovação dessas
propostas”, ressalta a gerente-executiva de Desenvolvimento Associativo da CNI,
Camilla Cavalcanti.
De acordo com a Pesquisa Sindical 2016, os sindicatos avançaram em vários aspectos.
Atualmente, 65% possuem planejamento estratégico, 69,3% definem periodicamente
uma lista de temas prioritários para o setor e 58% realizam atividades para formação
de novas lideranças, resultados superiores aos registrados em 2014. Na mesma

direção, 92,3% dos sindicatos oferecem serviços para as indústrias e 84,9% mantêm
parcerias com SESI, SENAI ou IEL.
Com uma representação empresarial mais forte, as principais beneficiadas são as
indústrias. “Os empresários passam a se sentir parte de uma rede capaz de propor e
defender medidas para melhorar o ambiente de negócios. Eles percebem que suas
demandas são ouvidas pelos sindicatos e levadas adiante, motivando a ação política
nos níveis local, estadual e nacional. Além isso, o acesso aos serviços oferecidos pelos
sindicatos, focados nas necessidades do setor, é outro benefício muito tangível para
as indústrias”, destaca Cavalcanti.
EIXOS DE ATUAÇÃO – Para nortear o planejamento e a execução das ações, o PDA
está estruturado em cinco eixos: Formação de Líderes e Executivos Sindicais, Gestão
e Comunicação Sindical, Inteligência Sindical, Serviços dos Sindicatos e
Relacionamento Sindical.
SÉRIE ESPECIAL: A cada real produzido pela indústria, são gerados R$ 2,32
para a economia brasileira
26/05/2017 – Fonte: CNI
Nesta semana, para celebrar o dia da Indústria, em 25 de maio, a Agência
CNI de Notícias veicula uma série especial de reportagens sobre a
importância da indústria para o país, os desafios para a competitividade do
setor e as ações realizadas pelo Sistema Indústria
A indústria é o setor que mais gera riqueza para o país. A cada real produzido por ela,
são gerados R$ 2,32 para a economia brasileira como um todo. Para se ter uma ideia,
a agricultura gera R$ 1,67 e, o setor de serviços, R$ 1,51 a cada real produzido, de
acordo com cálculos da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A indústria
brasileira responde por 55% das exportações do país, 66% dos investimentos privados
em pesquisas e desenvolvimento e 30% da arrecadação de tributos federais.
Além disso, a indústria, que emprega 10,5 milhões de trabalhadores, é responsável
por 22% dos empregos formais e paga salários acima da média. Enquanto a média
salarial dos trabalhadores com nível superior é de R$ 5.272, a dos empregados na
indústria é de R$ 7.667. Os trabalhadores com ensino médio recebem, por sua vez,
em média, R$ 1.870 e, os da indústria, R$ 2.157. A disparidade salarial entre os
profissionais da indústria e a dos demais segmentos ocorre pela maior qualificação da
mão de obra do setor.
Mesmo com essa relevância, a indústria vem perdendo participação na economia
brasileira. Em 2016, o segmento participou com 21,2% do Produto Interno Bruto
(PIB). Dez anos antes, em 2006, essa participação era de 27,7%. Segundo o diretor
de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes, isso deve-se a várias causas,
dentre elas as crises econômicas, as políticas de correção das crises, a emergência da
China como “fábrica do mundo”, a incapacidade de o país corrigir as distorções do seu
ambiente econômico que reduzem a competitividade, e ao processo natural do
desenvolvimento econômico, em que o setor de serviços aumenta sua participação.
A queda tem sido acelerada em razão da perda de competitividade da indústria
brasileira devido a entraves como baixa produtividade do trabalhador, elevação do
custo unitário em dólar, infraestrutura precária, burocracia, elevada carga tributária e
altos custos com encargos trabalhistas. “As empresas brasileiras têm grande
dificuldade de competir com indústrias de outros países. Assim, perdem mercados e,
consequentemente, produzem menos, contratam menos e geram menos renda”,
ressalta Fernandes.

RESULTADOS – Para superar esses desafios em um momento de crise econômica, a
CNI defende junto ao governo projetos de interesse da indústria e, entre as demandas
prioritárias, estão as reformas Trabalhista, Tributária e da Previdência, para melhorar
o ambiente de negócios e estimular investimentos. Em parceria com o Serviço Social
da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o
Instituto Euvaldo Lodi (IEL), também oferece serviços de apoio à inovação,
internacionalização, melhoria da gestão e segurança e saúde no trabalho, além de
educação básica, profissional e executiva.
Matéria veiculada dia 22/05/2017, pela CNI.
ARTIGO - Avanços devem ser preservados
26/05/2017 – Fonte: Relações do Trabalho
A conjuntura já vinha, de certa forma, refratária aos esforços da indústria para quebrar
o seu ciclo de queda. Em março último a produção industrial voltou a cair, seja no
acumulado do ano ou no comparativo do mês em relação a igual período do ano
anterior.
Ainda assim, um olhar mais atento revelava alguns sinais de recuperação da atividade,
justo a partir do componente social que a torna tão importante: a criação de empregos.
O mercado de trabalho experimentou pequena reação em abril e fechou o mês em alta
no Brasil, a Bahia inclusive. Aqui, no setor industrial, os chamados serviços de utilidade
pública (água, energia etc) tiveram alta de 0,8% no emprego com carteira assinada,

enquanto na indústria de transformação o crescimento foi um pouco menor (0,5%),
mas ainda significativo.
Nacionalmente, pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria revelou
sutil melhora nas expectativas da iniciativa privada. O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (que oscila de 0 a 100 pontos) alcançou, em maio, 53,7 pontos,
ainda ligeiramente abaixo da média histórica (54 pontos), mas muito acima do pico
de queda registrado em outubro de 2015 (35 pontos), no auge da crise econômica.
Estes indicadores tinham tudo para desanuviar um pouco o ambiente econômico e
trazer algum otimismo quanto à expectativa de retomarmos, ainda que de forma
gradual, o crescimento da atividade econômica. Mas as últimas reviravoltas do quadro
político ameaçam jogar por terra todos os esforços dos agentes econômicos
comprometidos com a volta do crescimento.
Os avanços relativos às reformas estruturais, obtidos nos últimos meses, no
Congresso, podem ser comprometidos. Sem as reformas trabalhista, previdenciária e
tributária, a economia jamais voltará aos trilhos do crescimento, o ambiente de
negócios permanecerá turvo, investimentos continuarão sendo adiados e o Estado
ficará impossibilitado de atender, no médio prazo, às necessidades de cunho social.
Não podemos deixar que as conquistas estruturais sejam interrompidas. Pelo
contrário, elas devem avançar, pois só desta maneira o país estará preparado contra
futuras crises.
A economia – a indústria especialmente – não pode parar. Não há país ou região que
cresça de forma sustentável se a sua indústria não vai bem.
Nesta quinta-feira, a FIEB terá ampla programação para comemorar o Dia da
Indústria. Será a oportunidade de divulgar a importância estratégica do setor, que
precisa ser preservado neste quadro de turbulências políticas. Será, também, o
momento de afirmar que é preciso manter os avanços conquistados.
Garantir a higidez da indústria é contribuir para preservar uma das atividades mais
nobres desenvolvidas pelo homem.
(Ricardo Alban é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB).
Demanda das empresas por crédito cai 12,2% em abril
26/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

A demanda por crédito por parte das empresas caiu 12,2% em abril na comparação
com março, segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por
Crédito. Na comparação com abril de 2016, houve recuo de 5,7%. No acumulado de
2017, a queda foi de 2,6% com relação ao mesmo período do ano passado.
“A procura por crédito por parte das empresas ainda segue bastante deprimida neste
início de ano, apesar de a economia demonstrar alguns sinais de saída da recessão. A
elevada inadimplência empresarial, ocasionando uma certa restrição da oferta de
crédito às empresas, acaba também contribuindo para um cenário de crédito
corporativo ainda enfraquecido”, dizem os economistas do Serasa Experian.

Detalhamento
As empresas de micro e pequeno porte apresentaram queda de 12,6% em abril. Nas
médias empresas, caiu 2,7% e nas grandes 0,9%. No acumulado dos primeiros quatro
meses do ano, a demanda por crédito das micro e pequenas empresas recuou 2,2%
em relação aos primeiros quatro meses do ano passado. Nas médias empresas, esta
queda foi de 9,4% e, nas grandes empresas, o recuo em relação ao primeiro
quadrimestre do ano passado foi de 9,0%.
O setor industrial teve queda de 11,5% e o das empresas comerciais, de 11,3%. Já o
setor de serviços teve um crescimento de 13,1%. No acumulado do ano, a demanda
das empresas por crédito caiu 5,4% na indústria, 4,2% no comércio e 0,2% nas
empresas de serviços em relação aos primeiros quatro meses do ano passado.
Todas as regiões apresentaram queda na demanda por crédito nos primeiros quatro
meses do ano: Centro-Oeste (-3,6%); Norte (-4,3%), Sul (-4,3%), Nordeste (-5,1%),
Sudeste (-0,3%).
Pesquisa do SPC e Dirigentes Lojistas
Outra pesquisa, do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgou hoje que a demanda por crédito das
micro e pequenas empresas caiu 6,4% em abril. No mês, o indicador ficou em 12,36
pontos, número ligeiramente abaixo do observado em março, quando foram
registrados 13,2 pontos. O indicador varia de zero a 100. De acordo com os dados,
6% dos micro e pequenos empresários manifestaram a intenção de contratar crédito
nos próximos 90 dias, contra 85% de entrevistados que não têm esse objetivo. Outros
7% não souberam responder.
Entre os empresários que rejeitam buscar recursos de terceiros nos próximos três
meses, 48% querem manter o negócio com recursos próprios. As altas taxas de juros
pesam nessa decisão, sendo a justificativa de 19% dos empresários. A insegurança
com as condições econômicas do país foi mencionada por 14%.
Entre os micro e pequenos empresários, 29% consideram difícil o processo de
contratação de crédito, contra 25% que avaliam como fácil. Entre os que consideram
difícil, o excesso de burocracia e as exigências dos bancos são o principal entrave,
mencionado por 48% dos entrevistados. As taxas de juros elevadas (33%) e as
irregularidades na documentação da empresa (3%) também foram mencionados.
O índice que avalia o interesse em realizar investimentos nos negócios também
mostrou-se baixo. O indicador de propensão a investir registrou 29,84 pontos em abril,
pouco acima dos 28,44 pontos observados em março. A escala varia de zero a 100.
Proposta de modernização das leis do trabalho valoriza o papel dos sindicatos
e fortalece diálogo
26/05/2017 – Fonte: CNI
Projeto em debate no Congresso Nacional é avanço porque traz equilíbrio
para as relações trabalhistas no Brasil, diz Paulo Afonso Ferreira, vicepresidente da CNI

A proposta de modernização das leis do trabalho, em discussão no Congresso Nacional
(PLC 38/17), valoriza o papel dos sindicatos e fortalece o diálogo entre empresas e
empregados. Segundo o presidente do Conselho de Assuntos Legislativos e vice-

presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo Afonso Ferreira, o
projeto construído no Legislativo é um avanço porque representa o consenso possível
e a busca por equilíbrio nas relações trabalhistas. “Não é a proposta perfeita, mas é
extremamente positiva”, avaliou.
Ferreira participou do painel Modernização das Leis do Trabalho no Encontro Nacional
da Construção Civil (ENIC), realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), nesta quinta-feira (25), em Brasília. Ele frisou que a proposta não
reduz ou elimina qualquer direito do trabalhador consagrado na Constituição – 13º
salário, férias, hora-extra, INSS, FGTS, entre outros. Pelo contrário, a valorização da
negociação coletiva permite que empresas e empregados encontrem ajustes
específicos à realidade em que vivem. “Hoje, mesmo que empregados e empresas
concordem sobre algo, o acordo não é possível”, lembrou.
MODERNIDADE – Para o presidente da CBIC, José Carlos Martins, a atual discussão
das relações do trabalho é essencial para adequar e trazer a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) ao século 21. “Nossa lei é da época do telégrafo, da máquina de
escrever. Vivemos em outro mundo e as regras não podem ser as mesmas”, disse.
Para ele, a possibilidade de negociar rotinas e condições de trabalho – sempre à luz
da lei e normas de saúde e segurança do trabalho – reduzirá o conflito e contribuirá
para melhorar a produtividade da economia.
O juiz Marlos Melek, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª região (Paraná),
que contribuiu para a construção do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, em
abril, considera que a reforma tem três méritos: prestigiar a liberdade de negociação,
dar segurança jurídica aos instrumentos coletivos e trazer simplificação para a lei. Ele
assegurou que não há perda de direitos e que o projeto trará harmonia para as
relações do trabalho, com a decorrente redução do conflito. “Temos 11 mil novas ações
trabalhistas por dia. Isso é insustentável”, observou.
ENTREVISTA: Se reformas não forem feitas, dificuldades do próximo governo
serão maiores
26/05/2017 – Fonte: CNI
Diretor para o Brasil do Eurasia Group, João Augusto de Castro Neves diz que
crise política afetará ritmo das reformas e poderá atrasar recuperação da
economia. O grande desafio do próximo governo deve ser a reforma
tributária, além de temas da agenda comercial e a reforma política

A atual crise política acendeu a luz amarela para a recuperação da economia. A
avaliação é do diretor para o Brasil da Eurasia Group, uma das principais consultorias
de análise de risco político do mundo, João Augusto de Castro Neves. “Na agenda
fiscal, o impacto é óbvio e mais grave, chegando à paralisação, na prática,
especialmente com a reforma da Previdência”, diz, em entrevista à Agência CNI de
Notícias. Ele considera a agenda de reformas “ótima e ambiciosa”, aponta o risco de
que um eventual prolongamento da crise prejudique o avanço das propostas, mas
pondera que há a percepção no mundo político de que é preciso votar as propostas

para preparar o país para depois das eleições de 2018. “Vamos empurrar para o
próximo governo uma dificuldade maior. Muitos que estão olhando para 2018 estão
torcendo para que essas reformas passem agora, porque facilita a vida para se fazer
outras reformas”, alertou. Confira a entrevista na íntegra:
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O cenário político volta a afetar a economia. Que
avaliação o senhor faz do impacto desta nova crise sobre a agenda econômica
e as reformas?
JOÃO AUGUSTO DE CASTRO NEVES - Sem dúvida, a crise política é uma fonte
enorme de preocupação. Na agenda fiscal, o impacto é óbvio e mais grave, chegando
à paralisação, na prática, especialmente com a reforma da Previdência.
Agora, na agenda microeconômica e setorial, podemos ainda ver algum movimento,
como a leitura do parecer da reforma trabalhista, na última terça-feira (23), algumas
medidas provisórias que podem caminhar paralelamente à crise. Essa agenda, que é
ótima e ambiciosa, como no setor de petróleo, independe do Congresso, mas ela afeta
os mercados e, na medida que há volatilidade, há o risco de termos atrasos em novas
rodadas de leilões. Essa é uma luz amarela para a retomada da economia.
Sem a agenda fiscal, que fica mais comprometida no curto prazo, a agenda micro
também é afetada. Temos investidores olhando para o Brasil, e o governo e o
Congresso têm feito o que podem nessa agenda – como na área trabalhista e em
outras propostas –, a qual têm avançado. Mas, na nossa visão, o efeito deve ser no
curto prazo, uma vez que acreditamos que a resolução da crise política não vai
demorar tanto e quem quer que substitua o presidente (Michel) Temer consiga tocar
essa agenda de reformas.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é a expectativa dos efeitos sobre os
indicadores recentes da economia – inflação, CAGED e a prévia do PIB (ICBr)
– que apontavam para a estabilização da economia e a retomada do
crescimento?
JOÃO AUGUSTO DE CASTRO NEVES - O Brasil teve uma década perdida em termos
de crescimento, nesses últimos dois ou três anos, e 2017 seria o ano da saída, já em
território positivo, o que é um excelente sinal. No entanto, uma crise política
prolongada ameaça esses números da economia, que são muito frágeis, com
indicadores positivos e negativos.
De fato, ainda não estamos fora da zona de risco, por isso o timing da crise é crucial.
Se for muito prolongada, temos o risco de que uma mudança de humor possa
contaminar a economia real, com corte nos investimentos e, assim, desacelerar a
retomada.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - A equipe econômica tem ido a público, nos
últimos dias, reforçar o empenho pela aprovação das reformas. Isso pode
contribuir para se manter o ímpeto das reformas?
JOÃO AUGUSTO DE CASTRO NEVES – No que diz respeito à reforma da Previdência,
ela não anda enquanto não se resolver a crise. O governo não tem voto para passar
uma emenda constitucional.
Claro que a tentativa de ministros e de alguns líderes do Congresso é tentar sinalizar
algum grau de normalidade, o que a gente chama de ancorar as expectativas, seja do
mercado, seja da base aliada. Agora, isso é limitado. Em relação às grandes propostas,
como as que necessitam de mudança constitucional, não há clima para votar. As
infraconstitucionais, como a trabalhista, podem ter avanço.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O que esperar para o Brasil, após as eleições de
2018, caso o Congresso Nacional não aprove esta agenda de reformas
iniciada no ano passado?
JOÃO AUGUSTO DE CASTRO NEVES – Quem quer que assuma em 2018 terá o
desafio de conduzir uma segunda onda de reformas. Tudo que está sendo feito no
Brasil, em termos de reformas, é bom, mas não resolve. Não se trata de uma bala de
prata para os nossos problemas.
A própria reforma da Previdência estanca o sangramento (das contas públicas), mas
não é suficiente e o próximo governo terá de continuar com esta agenda. O grande
desafio do próximo governo deve ser a reforma tributária, além de temas da agenda
comercial e a reforma política, necessária para tornar nosso sistema mais eficiente e
menos custoso. A demanda por uma pauta reformista continuará para o próximo
governo.
A vantagem de ter o trabalho feito agora é que se consegue tirar do caminho algumas
questões mais emergenciais e deixar o próximo governo pronto para adotar, digamos,
essa segunda leva de reformas. Se há uma crise agora e não se consegue fazer essas
reformas, vamos empurrar para o próximo governo uma dificuldade maior. Muitos que
estão olhando para 2018 estão torcendo para que essas reformas passem agora,
porque facilita a vida para se fazer outras reformas. A tributária, por si só, deve ser
tão difícil ou mais de passar que a da Previdência. O movimento de reformas
continuará.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como o cidadão será afetado neste cenário de
curto prazo?
JOÃO AUGUSTO DE CASTRO NEVES - Fica ainda mais evidente para o cidadão
comum que há algo de errado com nosso sistema político, que não apenas consome
muitos recursos - é caro de se manter - como atrapalha a resolução de muitos
problemas, como as reformas. A crise atual aumentará a raiva do eleitorado com a
classe política, alimentando um sentimento anti-establishment em 2018. O problema
é que, com as regras eleitorais atuais, a qualidade de nosso Congresso não vai mudar
muito.
ENTREVISTA: Antidumping não foi criado para proteger ineficiência nem
improdutividade, diz Ana Caetano
26/05/2017 – Fonte: CNI
Sócia e coordenadora do Grupo de Prática de Comércio Exterior do Veirano
Advogados, no escritório de São Paulo, a advogada é uma das principais
especialistas em Defesa Comercial no Brasil

As medidas antidumping existem para combater concorrência desleal e não podem ser
confundidas com protecionismo. Essa é a avaliação da sócia e coordenadora do Grupo
de Prática de Comércio Exterior do Veirano Advogados, no escritório de São Paulo, Ana
Caetano. A advogada é uma das principais especialistas em Defesa Comercial no
Brasil.

Nesta entrevista exclusiva à Agência CNI de Notícias, Ana Caetano explica de forma
simples e didática a importância dos instrumentos de defesa comercial – antidumping,
medidas compensatórias e salvaguardas – para proteger os produtores nacionais da
competição externa predatória.
No momento, há 209 medidas de defesa comercial em vigor no mundo e 37 delas
afetam os exportadores brasileiros. Entre 2015 e 2016, o número de investigações
abertas contra as exportações brasileiras aumentou cinco vezes. Apesar disso, o Brasil
reduziu em mais de 60% as medidas contra outros países.
A advogada explica que o objetivo da Organização Mundial do Comércio (OMC) é
promover o livre comércio. No entanto, diz, é preciso ter uma visão crítica do impacto
que ele pode causar. O livre comércio ocorre quando um grupo de países decide
eliminar tarifas, impostos, quotas de exportação e preferências tarifárias de suas
importações.
“O livre comércio, sem nenhum tipo de visão crítica do impacto que pode causar,
também não é o desejado”, afirma Ana. “Não é a proteção da indústria ineficiente,
mas a proteção de uma prática que pode ser considerada desleal ou uma proteção
temporária decorrente de um surto de importação. A ideia do instrumento não é a
proteção da ineficiência e nem da improdutividade”. Acompanhe a entrevista:
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O que é defesa comercial?
ANA CAETANO – É um conjunto de medidas que um país utiliza para se defender de
determinadas práticas, sejam elas desleais ou leais, que de alguma forma atingem o
mercado
interno.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Quais são as medidas de defesa comercial? Elas
são sinônimo de protecionismo?
ANA CAETANO – Não são protecionismo. São três instrumentos tradicionais:
antidumping, medidas compensatórias (para compensar os subsídios concedidos por
outros governos a seus exportadores) e salvaguardas.
O dumping ocorre quando o exportador pratica no mercado externo um preço menor
do que no seu próprio mercado de origem para poder ganhar mercado e, ao fazer isso,
prejudica o produtor local. O dumping só é considerado uma prática desleal se tiver
dano para o produtor doméstico e tiver nexo causal entre eles.
Pode ser que se tenha uma indústria doméstica que esteja sofrendo por outros motivos
que não a prática de dumping. Os subsídios são contribuições financeiras dadas pelos
governos ou por entidades públicas para empresas e que geram benefícios. Em
condições de mercado, esses subsídios colocam a empresa numa posição mais
favorável no mercado internacional.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como funcionam as salvaguardas?
ANA CAETANO – As salvaguardas são um instrumento temporário para impedir
surtos de importação que põem em risco a indústria doméstica.
Neste caso, o aumento das importações não precisa ser uma concorrência desleal,
mas é necessário comprovar o dano que prejudica a indústria doméstica. As
salvaguardas são necessárias por um determinado período para a indústria que sofre
com a competição decorrente do surto de importação.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Qual o papel da defesa comercial? É proteger
as indústrias que não estão preparadas para enfrentar a concorrência das
importações?
ANA CAETANO – Estes instrumentos não foram concebidos com o intuito de proteger
empresas ineficientes. Todo o espírito da Organização Mundial do Comércio (OMC) é
a promoção do livre comércio.
Dito isso, o livre comércio, sem nenhum tipo de visão crítica do impacto que pode
causar, também não é o desejado. Há indústrias e países em estados e níveis de
desenvolvimento muito diferentes uns dos outros, então é necessário ter mecanismos
que possam prever algum tipo de proteção. Não é a proteção da indústria ineficiente,
mas a proteção de uma prática que pode ser considerada desleal ou uma proteção
temporária decorrente de um surto de importação. A ideia do instrumento não é a
proteção da ineficiência e nem da improdutividade.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – As medidas antidumping podem ser usadas
como medidas protecionistas?
ANA CAETANO – Todos esses instrumentos estão sujeitos a serem usados de forma
abusiva. Mas normalmente não são utilizados desta forma. Para se conceder uma tarifa
antidumping é preciso atingir critérios objetivos e demonstrar que existe efetivamente
o dumping e que se comprove o dano. Se não houver isso, o país não consegue aplicar
uma medida antidumping, uma medida compensatória ou de salvaguardas. É óbvio
que podem haver abusos, mas não é na sua maioria.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Percebe algum tipo de exagero do Brasil na
aplicação dessas medidas?
ANA CAETANO – Como esses instrumentos estão intimamente ligados à evolução do
comércio e estão ligados à economia e às circunstâncias no mundo, de uma forma
global, não tem como fazer essa análise desassociada. Na crise de 2008, o Brasil que
era um grande mercado consumidor, não foi atingido com força.
Naquele momento, mercados exportadores tradicionais viram os mercados
consumidores diminuírem seu poder de compra. Isso aconteceu com Estados
Unidos, Europa e, num grau menor, com a China e a produção se voltou para a
exportação. Então, entre 2008 e 2009, houve um aumento muito grande das
exportações direcionadas ao Brasil.
Hoje isso não ocorre, até pela conjuntura econômica atual. O mercado ficou
desaquecido, nós tivemos um aumento do câmbio, que acaba se tornando uma
barreira natural para as importações, e começamos a ver um movimento contrário. O
mundo aumentou o número de casos de antidumping, mas o Brasil diminuiu.
O Brasil é mais demandado em outras jurisdições. Então passamos a ver uma
retomada de casos na China, nos Estados Unidos e, inclusive, em outros lugares não
tão convencionais como Colômbia e Chile, envolvendo exportações brasileiras, então
mudou o foco.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – E como a senhora vê essa evolução contra o
Brasil? Quase um terço das medidas afetam o país.
ANA CAETANO – Vejo de forma bem natural. Há quem diga que o Brasil faz uma
prática desleal de comércio ou é protecionista. Essa movimentação está mais ligada à
movimentação do mundo.

Por causa da crise, nós tivemos uma diminuição do nosso mercado consumidor. Há
dois anos, o mercado consumidor era muito mais voraz do que é hoje. Então, é natural
que as indústrias passem a exportar mais, como os outros fizeram com a gente lá
atrás.
Agora, o Brasil tem um foco maior nas exportações e, por isso, ele vai virar alvo, como
os outros países também viraram, quando se voltaram mais para o mercado externo.
Hoje, o Brasil tem poucos casos abertos no Departamento de Defesa Comercial
(Decom), a maior parte desses casos é de revisão, ou seja, são casos passados que
continuam. Casos novos, se eu não me engano, são seis de antidumping e um de
medida compensatória. É pouco.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como os exportadores brasileiros, que são
alvo da aplicação de medidas de defesa comercial, devem agir?
ANA CAETANO – Estamos vivendo um momento em que o exportador brasileiro está
efetivamente mais sujeito a essas medidas. Ele precisa ficar atento a várias coisas.
Antes mesmo da exportação, ele deve fazer uma consulta para saber se o que está
fazendo está dentro dos conformes, se não incorreria num pedido de abertura de
antidumping ou se o subsídio que ele recebe do governo é um subsídio que não é
proibido. Há várias ações anteriores à exportação.
Uma vez iniciada uma ação antidumping, o produtor/exportador brasileiro não pode
deixar de participar, porque deixar de participar de um desses processos é muito mais
prejudicial. É como se estivesse à revelia. Tudo o que você não disser será dito por
outros, provavelmente a indústria doméstica do outro país, de uma forma pior, então
para reverter esse cenário é muito pior.
A grande palavra de ordem é a cooperação com essas investigações em outras
jurisdições. E, obviamente, é preciso ter uma assessoria boa tanto aqui no Brasil como
lá fora para poder fazer o melhor possível dentro do procedimento. Mas não participar
é ruim. O trabalho para reverter o resultado da não participação é muito maior.
Avança discussão em torno da reforma tributária
26/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC/ Diário do Comércio
Relator da comissão especial que discute a reformulação do sistema
tributário, o deputado Luiz Carlos Hauly promete finalizar o texto em julho
A proposta de reforma tributária faz parte da agenda positiva para o Brasil,
independentemente das crises que surgem e desaparecem. O sistema tributário deve
ser limpo, simples e transparente para a retomada da competividade do país, disse
o deputado Luiz Carlos Hauly, relator da comissão especial que discute o projeto de
reforma tributária na Câmara dos Deputados.
Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo para expor os
principais pontos da proposta, o parlamentar informou que já existe um consenso em
torno da reformulação completa do sistema, que contempla os interesses do setor
produtivo, do trabalhador e do fisco.
“É uma proposta de reengenharia tributária, simplificadora e tecnológica que vai
enxugar o sistema, acabar com a guerra fiscal, o contencioso tributário e a sonegação,
tornando a tributação mais justa para o país”, resumiu.
Essa é a 35ª palestra do relator para explicar as mudanças propostas, entre as quais
a extinção de vários tributos e uma nova forma de partilha da arrecadação.

O texto deve ficar pronto em julho e depois será submetido à audiência pública na
internet para receber sugestões e críticas, antes de ir ao plenário.
Ousada, a proposta envolve mudanças na Constituição e cerca de 12 projetos de
alterações infraconstitucionais. Por esta razão, deverá ser feita em duas etapas. Para
o relator, trata-se de um grande projeto nacional de desenvolvimento econômico, cuja
discussão não pode ser contaminada com outros projetos mais polêmicos em
tramitação no Congresso, como as reformas Trabalhista e Previdenciária.
Para facilitar a aprovação do texto, o relator disse que a proposta tem uma transição
para garantir que a União, Estados e municípios mantenham a arrecadação tributária
atual.
Durante a transição, seriam discutidos os novos critérios de partilha, que entrariam
em vigor a partir do sexto ano e seriam aplicados gradualmente por 15 ou 20 anos. A
disputa em torno da partilha foi o principal obstáculo para a aprovação de reformas
no passado.
MUDANÇAS
O texto em gestação na comissão especial vai propor a extinção do ICMS, carro-chefe
das finanças dos Estados; IPI e Cofins, tributos federais; ISS (Serviços), de
competência municipal e o Salário Educação.
No lugar desses tributos, o relator propõe a criação de dois impostos: IVA (Imposto
sobre Valor Agregado), de competência estadual; e um seletivo (ISE), destinado à
União, que incidiria sobre energia elétrica, combustíveis, cigarros, bebidas entre
outros produtos.
O imposto sobre a renda e a CSLL seriam fundidos num único tributo, o IR, de caráter
progressivo.
Na nova partilha proposta, os municípios ficariam com todos os tributos que incidem
sobre o patrimônio, como o IPTU (imóveis urbanos), ITBI (transmissão de imóveis),
IPVA (veículos), ITCMD (herança) e ITR (imóveis rurais).
De acordo com o relator, a extinção de tributos que incidem sobre o consumo, como
o ICMS, Pis, Cofins e ISS tornaria o sistema tributário menos regressivo.
Atualmente, mais da metade da arrecadação total (54,4%) está concentrada nos
impostos sobre o consumo, quando a média mundial é de 32%.
No ranking de nações que mais tributam o consumo, o Brasil ocupa a décima posição,
de acordo com dados apresentados pelo parlamentar.
APOIO
Presente à audiência pública, o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif
Domingos, disse que a simplificação do sistema é uma etapa que pode ser
implementada de forma imediata por meio, por exemplo, da padronização da Nota
Fiscal Eletrônica usada pelos Estados.
“É preciso construir uma base para um sistema mais racional e simples, como é o
Simples Nacional, que vem segurando a arrecadação de impostos”, comparou.
Em apoio à proposta de reforma tributária, Afif informou ter colocado uma equipe do
Sebrae à disposição da comissão especial para subsidiar os debates.
O presidente do Sindicato das Empresas Contábeis do Estado de São Paulo (SesconSP), Márcio Shimomoto, também vê com bons olhos a proposta. “Atualmente, os

contadores gastam quase 90% do tempo no cumprimento de obrigações acessórias”,
criticou.
A audiência pública foi realizada pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da
Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual a Associação Comercial de São Paulo
(ACSP) faz parte.
Ao final da audiência, o deputado Itamar Borges entregou ao relator documento com
os principais pontos que devem nortear a reforma, como a revisão dos prazos de
lançamento e revisão dos créditos tributários, simplicidade e clareza nas regras
tributárias, fim da guerra fiscal, prazo de no mínimo 60 dias para o contribuinte
cumprir as obrigações acessórias e a inserção da lei que criou o Simples Nacional no
Sistema Tributário Nacional.
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26/05/2017 – Fonte: MDIC
Vídeos explicam como usuários devem realizar atividades como o registro de
Declaração Única de Exportação (DU-E) e a recepção de mercadoria por Nota Fiscal
Eletrônica (NFE)
A Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do MDIC publicou, nesta quinta, uma série
de tutoriais explicando funcionalidades do Novo Processo de Exportações do Portal
Único de Comércio Exterior. O material está disponível no canal do MDIC no Youtube
e também pode ser acessado por meio do Portal Siscomex.
Os vídeos mostram o passo a passo das novas funcionalidades do Novo Processo de
Exportações, como o registro de Declaração Única de Exportação (DU-E) e a recepção
de mercadoria por Nota Fiscal Eletrônica (NFE).
Para facilitar a navegação dos operadores de comércio exterior, os tutoriais foram
organizados por funcionalidades. Cinco vídeos já estão disponíveis aos usuários:
Registrar Declaração Única de Exportação (DU-E)
Consultar Declaração Única de Exportação (DU-E)
Recepcionar mercadoria por Nota Fiscal Eletrônica (NFE)
Entregar mercadoria para o transportador
Manifestação de dados de embarque

Portal Único de Comércio Exterior
Em março, o Governo Federal lançou o Novo Processo de Exportações do Portal Único
do Comércio Exterior, com objetivo de reduzir prazos e custos e aumentar a
competitividade dos produtos brasileiros no exterior.
A iniciativa, coordenada pela SECEX e pela Receita Federal, com apoio de outros 20
órgãos de governo, eleva o patamar do Brasil no comércio internacional. São
oferecidos trâmites simplificados para as vendas externas dos produtos brasileiros,
com a eliminação de documentos e etapas e a redução de exigências governamentais.
A facilitação alcançará cerca de 5 milhões de operações anuais de exportação,
envolvendo mais de 25.500 empresas.
Quando completamente implantado, o Portal Único irá reduzir a burocracia e aumentar
a eficiência nos processos governamentais de comércio exterior, encurtando os prazos
médios das operações em cerca de 40%. A meta é reduzir o tempo de exportação de
13 para 8 dias e de importação de 17 para 10 dias, com consequente queda de custos
para o setor privado.
A implementação integral do Novo Processo de Exportações tem os seguintes
benefícios principais:
• Eliminação de documentos - os atuais Registro de Exportação, Declaração de
Exportação e Declaração Simplificada de Exportação dão lugar a um só documento, a
Declaração Única de Exportação (DU-E);
• Eliminação de etapas processuais - fim de autorizações duplicadas em documentos
distintos, com possibilidade de autorizações abrangentes a mais de uma operação;
• Integração com a nota fiscal eletrônica;
• 60% de redução no preenchimento de dados;
• Automatização da conferência de informações;
• Guichê único entre exportadores e governo;
• Fluxos processuais paralelos - despacho aduaneiro, movimentação da carga e
licenciamento e certificação deixam de ser sequenciais e terão redução de tempo;
• Expectativa de redução de 40% do prazo médio para exportação.
Comissão aprova multa tributária só após 2ª fiscalização a micro e pequena
empresa
26/05/2017 – Fonte: Portal Câmara
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da
Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (24) o Projeto de Lei Complementar
329/16, do deputado Laercio Oliveira (SD-SE), que estabelece cobrança de multa
tributária apenas a partir da segunda fiscalização a micro e pequena empresa.
Atualmente, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei
Complementar 123/06) estabelece o critério da dupla visita para fiscalizações de
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de
consumo e de uso e ocupação do solo. Por esse critério, o fiscal tem uma primeira
notificação pedagógica e a segunda com aplicação de multa. O texto amplia esse
critério para as fiscalizações tributárias.
Para o relator na comissão, deputado Aureo (SD-RJ), a inclusão de uma fiscalização
orientadora será extremamente positiva para os pequenos negócios. “Muitos deles não
têm capacidade técnica e financeira para cumprirem adequadamente o que se exige”,
declarou.
Tramitação
A proposta tramita em regime de prioridade e ainda será analisada pelas comissões

de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá
para o Plenário.



Íntegra da proposta:
PLP-329/2016
Simplificação é o primeiro passo para a Reforma Tributária
26/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC/Sebrae
O primeiro passo para a realização de uma reforma tributária no Brasil é a
simplificação dos sistemas de tributação, afirmou nesta segunda-feira (22) o
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, durante audiência pública
sobre o tema promovida na Assembleia Legislativa de São Paulo pela
Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal
(Frepem).
De acordo com Afif, o Sebrae vem contribuindo para a simplificação, investindo R$
200 milhões junto à Receita Federal, permitindo a criação de dez sistemas que irão
diminuir a complexidade e o tempo gasto no cumprimento das obrigações tributárias,
previdenciárias, trabalhistas e de formalização.
Segundo Afif, a Receita privilegia o sistema de arrecadação e não de simplificação. Ele
destacou que as medidas para melhorar o sistema existente hoje podem ser tomadas
mesmo antes de uma reforma tributária mais ampla. Citou, por exemplo, a
padronização das notas fiscais eletrônicas estaduais, o que representará uma redução
da complexidade para administração contábil das empresas.
De acordo com Afif, o Simples Nacional – destinado aos pequenos negócios e que
unifica oito impostos em uma única guia de pagamento – é um modelo a ser seguido
na simplificação. “Houve resistência quando o Simples foi implementado, sob a
alegação de que poderiam ocorrer perdas na arrecadação, mas ocorreu justamente o
contrário”, disse.
Ele destacou que o Simples também é um modelo de distribuição de impostos entre
União, estados e municípios. Afif também lembrou as iniciativas que ocorreram para
prejudicar o regime Simples, como a implementação da substituição tributária nos
estados. “A substituição tributária foi muito mais nefasta do que positiva”, ressaltou,
acrescentando que o Sebrae está apoiando as discussões de reforma tributária na
Câmara, inclusive com a cessão de técnicos da instituição especialistas no tema.
O deputado federal Luiz Carlos Hauly, relator especial que analisa a proposta da
Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, ressaltou que as incongruências do
sistema tributário brasileiro afetam de forma decisiva o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB). “Fizeram do nosso sistema um verdadeiro manicômio tributário,
que conspira contra o crescimento econômico”, disse o deputado.
O modelo proposto
criação do Imposto
Monofásico (ISM),
veículos, cigarros e
proposta.

por Hauly contempla a extinção de tributos que vigoram hoje e a
de Valor Agregado (IVA) Nacional, acrescido do Imposto Seletivo
que abrangeria setores como energia elétrica, comunicações,
bebidas. A manutenção do Supersimples está contemplada nessa

O deputado estadual Itamar Borges, presidente da Frepem – Frente Parlamentar do
Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, entregou ao relator a “Carta de São
Paulo”, com pontos defendidos pela entidade na reforma tributária. Entre eles, o fim
da guerra fiscal e a redução da carga tributária entre os estados. Há ainda o interesse
na inserção do Simples Nacional no sistema tributário nacional.

Arrecadação federal cresce e atinge R$ 118 bilhões em abril, diz Receita
26/05/2017 – Fonte: R7
De janeiro a abril, valor arrecadado com impostos e contribuições foi de R$ 446,8
bilhões

No ano passado, a queda no ingresso de receitas federais só começou a desacelerar
em outubro Getty Images
A arrecadação de impostos e contribuições federais chegou a R$ 118 bilhões em abril,
com crescimento de 2,27% em relação ao mesmo período de 2016. De janeiro a abril,
o total arrecadado ficou em R$ 446,8 bilhões, 0,65% maior que o registrado em igual
período do ano passado.
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pela Receita Federal. O crescimento
é real, ou seja, leva em consideração a inflação do período medida pelo IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo).
Consideradas apenas as receitas administradas pela Receita Federal (excluídos outros
órgãos), no entanto, o valor arrecadado ficou em R$ 112,5 bilhões em abril, com queda
real de 1,3% em relação a abril de 2016. No acumulado de janeiro a abril, o valor
arrecadado chegou a R$ 432,4 bilhões, apresentando um decréscimo real de 0,93%.
O recolhimento das receitas federais brasileiras já registrou sucessivas quedas, devido
à contração da atividade econômica. O ano de 2016 terminou com queda real de
2,97% do total arrecadado.
No ano passado, a queda no ingresso de receitas federais só começou a desacelerar
em outubro, com a entrada de recursos do programa de regularização de ativos, ou
repatriação. Em janeiro deste ano, a arrecadação federal cresceu pela primeira vez em
três anos, na comparação com o mês anterior.
Ministros do TST pedem mudanças na proposta de reforma trabalhista
26/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dirigentes da Associação Nacional
dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) entregaram nesta quinta-feira (25) ao
presidente do Senado, Eunício Oliveira, um documento com ponderações de 17 dos
26 ministros do TST sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017, que trata da
reforma trabalhista. Segundo o grupo, pontos da proposta prejudicam direitos dos
trabalhadores.

O presidente do Senado destacou que vem garantindo o debate da matéria na Casa,
já promoveu duas sessões temáticas sobre o tema e se comprometeu em pautar a
reforma, no Plenário, sem pedido de urgência, mas após a apreciação em três
comissões: Assuntos Sociais (CAS), Assuntos Econômicos (CAE) e Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ).
— Contem com o equilíbrio aqui sempre — disse Eunício.
Participaram da reunião o ministro Maurício Godinho Delgado e as ministras Delaíde
Alves Miranda Arantes e Maria Helena Mallmann do TST; e, da Anamatra, Germano
Siqueira, presidente, Guilherme Feliciano, vice-presidente, e Luiz Colussi, diretor de
Assuntos Legislativos. Reforma trabalhista cria novas modalidades de emprego.
Reforma trabalhista cria novas modalidades de emprego
26/05/2017 – Fonte: Relações do Trabalho/ DC Comércio

O home office e o trabalho intermitente, que não estão previstos na legislação atual,
passariam a compor os contratos firmados entre patrões e empregados
O projeto de reforma trabalhista (PLC 38/2007) prevê a criação de novas modalidades
de contratação, como o trabalho intermitente e o teletrabalho (home office). O objetivo
do autor das propostas, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), é proporcionar maior
flexibilidade ao mercado de trabalho.
O trabalho intermitente permite que o trabalhador seja contratado por períodos,
recebendo pelas horas, dias ou meses trabalhados.
Essa modalidade não existe na legislação atual. Um dos defensores da implantação
dessa medida é o setor de bares e restaurantes.
Paulo Solmucci Júnior, presidente da Abrasel, associação que está à frente desse setor,
diz que “será possível contratar milhões de jovens de maneira intermitente”.
Ele lembra ainda que essa modalidade não tira direitos como férias, 13° salário, fundo
de garantia, adicionais legais ou repouso.
Além das garantias já previstas nas leis trabalhistas atualmente em vigor, o texto da
reforma estabelece normas para a contratação por essa nova modalidade.
O contrato de trabalho intermitente, por exemplo, deverá especificar o valor da hora
de trabalho, que não poderá ser menor que o salário mínimo ou inferior ao pago aos
demais empregados que executam a mesma função.
Além disso, a oferta do trabalho deve ser apresentada pelo empregador ao menos três
dias antes do início do contrato. Já o empregado terá um dia útil para responder se
aceita ou não a proposta.
Caso uma das partes não cumpra o acordado em contrato, o projeto prevê multa de
50% do valor da remuneração combinada para o período.

Passado o prazo contratual, o empregado estará livre para trabalhar para outro
empregador.
O trabalho intermitente também é visto com bons olhos por representantes do varejo.
Para Antônio Carlos Pipponzi, presidente do Instituto do Desenvolvimento do Varejo
(IDV), essa modalidade destrava o mercado de trabalho, e abre novas oportunidades
para os mais jovens.
“Muitos sonham em fazer faculdade, mas sem uma jornada flexível, eles ficam presos.
São obrigados a ficar nove horas no ambiente de trabalho”, disse Pipponzi, durante
audiência pública sobre a reforma trabalhista realizada na última terça-feira, 16/05,
no Senado.
HOME OFFICE
Outra novidade embutida no texto da reforma é o teletrabalho, ou home office, que
abre a possibilidade do trabalhador executar suas atividades fora do ambiente de
trabalho.
O legislador busca diferenciar essa modalidade - que também não é prevista na
legislação atual - do trabalho externo.
Para tanto, diz que a diferenciação se dá por meio de tecnologias de informação e de
comunicação, sem entrar em mais detalhes.
O texto determina que a previsão do teletrabalho precisa constar do contrato de
trabalho. Fica aberta a possibilidade de alteração do contrato presencial para o
teletrabalho, desde que haja acordo entre as partes.
O contrato também deve prever de quem será a responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura
necessária à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas
arcadas pelo empregado.
De acordo com o projeto, é responsabilidade do empregador instruir os empregados
contratados pela modalidade teletrabalho sobre precauções a tomar a fim de evitar
doenças e acidentes de trabalho.
TRAMITAÇÃO
O PLC 38/2017 foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de abril. O texto está
atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Se os senadores
fizerem alterações no projeto, a Câmara terá de fazer uma nova análise do conteúdo.
Senadoras questionam tramitação da reforma trabalhista na CAE
26/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

Segundo Gleisi, não houve pedido de vista de relatório antes de encerramento da
reunião da comissão
As senadoras Gleisi Hoffman (PT-PR) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) apresentaram
nesta quinta-feira (25) questões de ordem contra o andamento do projeto da reforma
trabalhista (PLC 38/2017) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Na terça-feira

(23), após um desentendimento entre alguns senadores, o presidente do colegiado,
Tasso Jereissati (PSDB-CE), deu como lido o relatório de Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e
concedeu vista coletiva à matéria, o que permite que o projeto seja votado na próxima
semana.
Segundo Gleisi, não houve pedido de vista antes do encerramento da reunião. Ela
alega também que o presidente da CAE descumpriu o regimento ao dar como lido um
relatório que não havia sido previamente distribuído para os senadores. A senadora
pediu a apuração dos fatos narrados, a suspensão da tramitação do PLC 38 e a
anulação da reunião.
— Em momento algum o presidente anunciou que matéria seria colocada em
discussão. Em momento algum passou a palavra para o relator ler o relatório. Em
momento algum o relatório foi lido. É uma clara afronta ao regimento. Relatórios dados
como lidos só são possíveis com acordo nas comissões — disse.
Gleisi completou a questão de ordem afirmando que Tasso descumpriu os princípios
de publicidade e transparência ao retirar a imprensa e assessores da sala e afirmou
que houve fraude nas notas taquigráficas e na ata da reunião.
— Há nesse caso um problema extremamente grave a ser apurado tendo em visto
uma diferença muito grande entre o que de fato foi dito pelo presidente da CAE, e as
filmagens registram isso, e o que foi formalizado no processo. Há indícios concretos
de fraude — afirmou a senadora.
Já Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) pediu que a Mesa do Senado determine à CAE o
envio do projeto para analisar a anexação de outros projetos que tratam de mudanças
na CLT . Segundo Vanessa, o presidente da CAE não aceitou requerimento de sua
autoria que solicitava encaminhamento para a Mesa e também estaria violando o
regimento:
— O projeto, por tratar de mais de uma centena de dispositivos da CLT, por óbvio
versa sobre várias matérias em trâmite nesta Casa que não podem ser
desconsideradas. Embora a comissão tenha sido oficiada na segunda-feira até a
presente data a CAE não cumpriu a determinação — observou.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, informou que decidirá sobre as questões de
ordem posteriormente.
Reformas levam secretário-geral da Força Sindical a renunciar cargo no CDES
26/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, renunciou ao
cargo de membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES),
colegiado ligado à presidência da República. Em carta enviada nesta quinta-feira, 25,
ao presidente Michel Temer, Juruna justifica a decisão, em “caráter irrevogável”, pelo
fato do governo ter optado pelas reformas trabalhista e da Previdência da forma como
estão sendo feitas.
“Tal decisão justifica-se pelo fato de o governo de Vossa Excelência ter optado pelo
caminho de impor aos trabalhadores e aos brasileiros mais humildes o ônus dos ajustes
econômicos e sociais representados pelas propostas de reforma trabalhista e da
Previdência Social, medidas que buscam extinguir direitos fundamentais conquistados
pela luta histórica do povo trabalhador e do movimento sindical brasileiro, adotadas a
toque de caixa e sem a necessária negociação e construção de consensos, o que
deveria comandar a ação de um Conselho plural e tripartite como é o caso do CDES e
de qualquer governo democrático preocupado com o bem-estar do povo”, afirma na
carta.

Congresso promulga lei que garante saque das contas inativas do FGTS
26/05/2017 – Fonte: R7

Saques das contas inativas animou trabalhadores Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Congresso Nacional promulgou a lei que assegura a liberação dos saques de contas
inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O texto promulgado
consiste na conversão da Medida Provisória 763/2016 em lei. A norma está publicada
na edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial da União.
A Medida Provisória foi aprovada na quinta-feira (25) pelo Senado Federal depois de
ter passado pela Câmara. Por se tratar de medida provisória, os saques já eram
permitidos desde a sua edição, no fim do ano passado, mas era necessário aprovação
da MP pelo Congresso para que a medida não perdesse a validade.
A Câmara aprovou a proposta na última terça-feira (23). Havia preocupação de que,
com a crise política no governo, a base não tivesse força para votar o texto no Senado
e a MP caducasse sem votação. Mas, como a iniciativa é um tema consensual, a
oposição não obstruiu a análise da MP e o texto foi rapidamente votado.
Se a medida provisória não tivesse sido aprovada pelo Senado até o dia 1º de junho,
as pessoas nascidas de setembro a dezembro não seriam beneficiadas. Isso porque o
saque para os aniversariantes desses meses só começará a partir de 16 de junho. Para
os nascidos em dezembro, somente após o dia 14 de julho.
A nova lei também autoriza a divisão com o trabalhador da metade do lucro líquido
obtido pelo fundo. De acordo com o texto, a distribuição de lucros será autorizada pelo
Conselho Curador do fundo sob algumas condições. Antes da MP, o lucro do FGTS era
reaplicado no próprio fundo, principal fonte de recursos para os financiamentos nas
áreas de habitação, saneamento e infraestrutura.
Comissão aprova pagamento de 1/3 adicional para empregado que vender
férias
26/05/2017 – Fonte: Portal Câmara
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou proposta que
garante o pagamento de um terço do salário referente ao adicional de férias para o
trabalhador que vender 10 dias de férias.
A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT- Decreto-lei 5.452/43),
que, atualmente, assegura ao empregado o direito de receber em dinheiro o valor
correspondente a 10 dias de férias – o chamado abono pecuniário –, mas sem a
incidência do terço a mais previsto na Constituição para o gozo das férias anuais.
O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Assis Melo (PCdoB-RS), ao
Projeto de Lei 4705/12, do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), e ao PL 7989/14,
apensado.
Para Melo, a proposta “vem em boa hora, já que os tribunais estão assoberbados de
casos tratando de matéria que, se colocada com clareza no texto legal, não causaria
problemas interpretativos”.

Paralisação da empresa
O relator acrescentou ao texto dispositivo prevendo que o adicional de férias também
seja pago nos casos de paralisação total ou parcial da empresa por mais de 30 dias. A
medida está contida no PL 7989/14, que tramita apensado ao projeto principal.
“Algumas empresas não pagam o adicional, sob o argumento de que, se não há o
direito a férias, não há direito ao acréscimo remuneratório que ele implicaria” afirma
Melo.
“Tal entendimento resulta em claro e manifesto prejuízo ao trabalhador, uma
verdadeira burla ao que foi estabelecido pela Constituição”, complementa.
Tramitação
A proposta ainda será analisada conclusivamente pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
Íntegra da proposta:
 PL-4705/2012
 PL-7989/2014
OIT prevê 1 milhão de novos desempregados na América Latina em 2017
26/05/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirmou que cerca de um milhão de
pessoas ficarão sem emprego durante 2017 na América Latina e no Caribe, o que pode
elevar para mais de 26 milhões o número de desempregados na região.
As previsões da OIT indicam que a taxa de desemprego na região latino-americana
poderia aumentar de 8,1% a 8,4%, devido ao débil crescimento projetado para as
economias da região. A informação é da Agência EFE.
“São as taxas mais altas da última década”, destacou ontem, 25, o diretor da OIT para
América Latina e Caribe, José Manuel Salazar.
Salazar comentou que o crescimento de 1,1% calculado pela Comissão Econômica
para América Latina e Caribe (Cepal) para a região “não será suficiente para mudar o
rumo das tendências negativas no mercado de trabalho”.
“Depois de um abrupto aumento na média regional do desemprego em 2016, se prevê
que 2017 termine com um novo aumento”, observou.
“À medida que vai transcorrendo o ano, os indicadores e prognósticos confirmam que
a situação trabalhista está se tornando mais preocupante”, acrescentou.
Salazar ressaltou que, ainda que o comportamento dos países seja heterogêneo e em
alguns inclusive possa diminuir a taxa de desocupação, a média regional reflete uma
realidade em que “em 2016 houve aumentos na taxa de desemprego em 15 dos 21
países onde se tem dados”.

O diretor regional da OIT alertou ainda que o aumento do desemprego pode acarretar
um novo crescimento do trabalho informal, situação de 134 milhões de latinoamericanos, além de quedas nos salários e um aumento do trabalho por conta própria.
Salazar destacou também a necessidade de “ligar novos motores de crescimento” para
enfrentar, com novas políticas, os “múltiplos desafios apresentados por este cenário
para os países”.
“O mau desempenho nos mercados de trabalho dos últimos anos não poderá ser
revertido de maneira fundamental sem grandes esforços em matéria de
desenvolvimento produtivo, inovação e talento humano”, concluiu Salazar.
É cedo para avaliar efeitos da crise política no Brasil, diz FMI
26/05/2017 – Fonte: Exame
Porta-voz do Fundo apontou que espera contar "com informações mais
detalhadas" sobre as possíveis consequências em julho

FMI: fundo espera mais informações sobre a política brasileira para avaliar efeitos da
crise do governo Temer (Yuri Gripas/Reuters)
Washington – O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta quinta-feira
considerar que ainda é “muito cedo” para avaliar os possíveis efeitos econômicos da
nova crise política no Brasil, em um ano em que o país tinha previsto retornar ao
crescimento positivo após dois anos de profunda recessão.
“É muito cedo para avaliar as potenciais implicações na economia da situação política
no Brasil”, disse Gerry Rice, porta-voz da instituição, em sua habitual entrevista
coletiva quinzenal.
O porta-voz do Fundo apontou que espera contar “com informações mais detalhadas”
sobre as possíveis consequências em julho, quando for apresentada a revisão anual
sobre a economia brasileira, conhecida como “artigo IV”.
Nas últimas previsões, de abril, o FMI calculou que o Produto Interno Bruto (PIB) do
país avançou um tímido 0,2% este ano e subirá para 1,7% em 2018, após dois anos
consecutivos de agudas quedas, com crescimentos negativos de 3,8% em 2015 e
3,6% em 2016.
As previsões da organização baseavam-se na aprovação no Congresso de uma reforma
estrutural do sistema de aposentadorias, para equilibrar as contas públicas, algo que,
por enquanto, não foi conseguido, e os últimos eventos aprofundaram as dúvidas
sobre o seu futuro.
Nos últimos dias houve fortes oscilações na Bolsa de Valores de São Paulo, e o real
sofreu aguda desvalorização. A respeito, Rice apontou que “o Brasil construiu colchões
nos últimos anos e criou instrumentos para encarar a volatilidade nos mercados e
preservar a estabilidade financeira”.

Escândalo das emissões de diesel chega agora à GM
26/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A General Motors é a nova envolvida no escândalo mundial de emissões de poluentes
por motores movidos a diesel. A empresa enfrenta processo movido por 705 mil donos
de picapes supostamente equipadas com dispositivos ilegais a fim de burlar os testes
de emissões.
O processo contra a GM afirma que algumas picapes da montadora emitem de 2 a 5
vezes mais óxidos de nitrogênio (NOx) do que o limite autorizado para emissões dessa
categoria de poluentes.
O processo foi apresentado nesta quinta (25) e envolve os modelos Chevrolet
Silverado Duramax e GMC Sierra Duramax, todas a diesel.
A GM negou as acusações. "A Duramax Diesel Chevrolet Silverado e a GMC Sierra
cumprem todas os regulamentos da Agência de Proteção Ambiental e do governo da
Califórnia", diz em nota.
No começo da semana, os problemas legais da Fiat Chrysler, outra montadora
apanhada no escândalo, se intensificaram com a abertura de um processo do
Departamento da Justiça contra a empresa, acusada de empregar "dispositivos
manipuladores" para violar os controles de emissões em 104 mil veículos vendidos nos
EUA.
O processo não chega a acusar a empresa do mesmo tipo de conduta ilegal que a
Volkswagen admitiu algumas semanas atrás, quando aceitou pagar US$ 4,3 bilhões
em multas e indenizações.
Os advogados da montadora ítalo-americana declararam em audiência judicial,
quarta-feira, que ela tinha a capacidade de ajustar o software de controle de emissões
para resolver o problema em seus veículos. As negociações entre a Fiat Chrysler e as
autoridades regulatórias norte-americanas continuam.
TRÊS DISPOSITIVOS
A queixa contra a GM afirma que a empresa usou ao menos três dispositivos
manipuladores em seus motores diesel Duramax.
Isso permitiu que a montadora "obtivesse e divulgasse mais potência e eficiência em
seus motores, e ainda assim fosse aprovada nos testes de emissões com partida a
frio. Isso tornou as picapes da GM mais atraentes e competitivas no mercado, elevando
as vendas e lucros da empresa".
O advogado que abriu o processo, Steve Berman, também representa queixosos em
processos por motivos semelhantes contra a Fiat Chrysler, Mercedes e Chevrolet, e
queixosos contra a Volkswagen, que já arcou com custos de US$ 24 bilhões só nos
EUA.

"É uma descoberta chocante e um problema muito sério, porque os limites de NOx
para essas grandes picapes são quatro vezes mais altos que os dos pequenos carros
de passageiros da Volks, e há número maior delas nas ruas", disse Berman.
"Como resultado, essas picapes da GM despejaram tantas emissões venenosas de NOx
na atmosfera quanto os carros de passageiros da Volkswagen que burlavam o controle
de emissões", afirmou o advogado.
Crise não muda direção da política econômica e fiscal, diz secretária do
Tesouro
26/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse que a crise aberta na última
semana com a delação dos executivos da JBS não muda a direção da política
econômica e fiscal.
“Toda a política econômica continua em sua trajetória”, garantiu.
Ana Paula disse que há “completa condição” para o cumprimento da meta fiscal do
ano, que admite um déficit de até R$ 139 bilhões, e que o papel da equipe econômica
continua sendo o de trazer informações “da forma mais fidedigna possível”.
Previdência
A secretária disse que a equipe econômica continua confiante na “percepção” do
Congresso Nacional e da sociedade sobre a importância de aprovar a reforma da
Previdência. “Reforma da previdência é uma agenda de Estado. Continuamos à
disposição para esse importante diálogo sobre reforma da Previdência”, completou.
Brasil lidera casos de corrupção internacional nos Estados Unidos
26/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil lidera o ranking de países em que ocorreram casos de corrupção internacional
sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca o jornal O
Estado de S. Paulo.
Com 30 menções, o País tem quase o dobro de registros do segundo colocado, a China,
mostra levantamento do FCPATracker baseado em comunicados a agências
reguladoras das 104 empresas que revelaram estar sob investigação.
O Brasil ultrapassou a China e assumiu a liderança da lista pela primeira vez no ano
passado, quando apareceu em processos de 19 companhias. No ano anterior, o País
havia sido mencionado por 11 empresas investigadas com base no Ato de Práticas de
Corrupção Internacional (FCPA, na sigla em inglês), a legislação americana que pune
o pagamento de subornos para obtenção de vantagens indevidas no exterior.
A lei se aplica às companhias dos EUA e a todas as demais que tenham papéis
negociados nas bolsas americanas ou usem o sistema bancário do país para a prática
de atos ilícitos.
O grande aumento no número de empresas investigadas por ações realizadas no Brasil
é resultado da postura mais agressiva das autoridades locais na investigação de casos
de corrupção e da crescente cooperação entre os dois países.
“Eu não consigo pensar em nenhum outro país em que a coordenação entre os
procuradores e as agências de combate à corrupção seja tão próxima. A parceria entre
os Estados Unidos e o Brasil é a mais forte de todas”, disse Eric Snyder, sócio do
escritório de advocacia Jones Day.

Sua própria trajetória é um exemplo do peso cada vez maior do Brasil nos casos de
corrupção internacional investigados pelo Departamento de Justiça. Ex-procurador
federal, Snyder começou a trabalhar em 2010 com empresas brasileiras ou americanas
com atividades no Brasil acusadas de violarem o FCPA. Neste ano, ele decidiu se mudar
com a família para São Paulo.
“Eu vi um aumento significativo no número de investigações conjuntas realizadas pelo
Brasil e os Estados Unidos desde 2010. É uma tendência crescente, que realmente se
acelerou nos últimos dois anos”, disse Snyder.
Aliado
Nesta semana, uma das principais autoridades do Departamento de Justiça, o
procurador Trevor McFadden, está no Brasil. Na segunda-feira, 22, ele se reuniu com
o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e nesta quarta-feira, 24, fez uma
palestra em São Paulo em evento sobre combate à corrupção. “Ao longo dos últimos
anos, o Brasil se tornou um dos mais próximos aliados do Departamento de Justiça
dos EUA na luta contra a corrupção”, afirmou.
Secretário adjunto de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República,
Carlos Bruno Ferreira da Silva disse que essa área foi reforçada de maneira expressiva
desde o início da gestão de Janot, em 2013.
“A progressiva confiança com autoridades de outros países aumentou o número de
contatos e, com isso, o número de cooperações”, afirmou Silva. “Sempre que aparece
mais corrupção é porque melhorou a investigação.”
Silva disse que não podia revelar se McFadden e Janot discutiram o caso da JBS, mas
observou que a pauta do encontro abrangeu o combate à corrupção, ao lado de tráfico
de drogas, crimes cibernéticos, extradição e imigração ilegal. Na terça-feira, a J&F,
controladora da JBS, confirmou que contratou um escritório nos EUA para representála perante o Departamento de Justiça.
“Eles nos comunicaram que vão reforçar a equipe que atende o Brasil na parte de
extradição, que eventualmente envolve pedidos relacionados à corrupção e crimes
cibernéticos”, disse Silva, sobre o encontro entre McFadden e Janot.
Professor de Legislação Anticorrupção Internacional da Universidade de Richmond,
Andrew Spalding ressaltou o elevado número de menções ao Brasil no FCPATracker é
um indício de que os EUA estão tendo mais sucesso em processar companhias
suspeitas de praticar atos de corrupção no país.
“Quando os Estados Unidos investigam casos de corrupção internacional, um dos
problemas é a falta de cooperação de governos estrangeiros, seja por falta de vontade
política ou de recursos”, ressaltou Spalding, que é um dos editores do FCPA Blog,
responsável pelo levantamento de dados do FCPATracker. “O Brasil demonstrou ter
enorme disposição política e os recursos necessários para isso.”
Para professor da FGV, falta de capital causa atraso na inovação nacional
26/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ao menos em produtos digitais para o consumidor final, o Brasil ainda fica devendo
inovação, de acordo com Marcelo Coutinho, professor da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.
Os principais casos de sucesso conhecidos ainda são exceções. Isso se deve ao grande
gargalo que qualquer outro empreendedor enfrenta: falta capital. Segundo Coutinho,
boa parte dos negócios digitais brasileiros faz apenas a adaptação local de negócios
globais. A boa notícia, diz, é que universidades e mercado estão mais próximos.

Marcelo Coutinho, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo,
da FGV
Folha - Qual o cenário atual das empresas de tecnologia no país?
Marcelo Coutinho - O Brasil é um país periférico na tecnologia e vai continuar assim
por um bom tempo. A área de inovação digital sofre das mesmas dificuldades que o
empreendedorismo em geral: o país é pouco amigo da inovação, desde a baixa
disponibilidade de capital até a dificuldade de integrar a pesquisa acadêmica com as
necessidades do mercado.
O que tem aparecido de específico e que chama a atenção é principalmente o
surgimento de empresas de inovação no setor financeiro. Isso não é surpresa, pois os
bancos brasileiros estão na vanguarda da tecnologia desde que tiveram de lidar com
a inflação altíssima dos anos 80. O grande burburinho acontece hoje na área de
"fintech".
Dada a forma de inserção do Brasil na economia mundial, é mais fácil que profissionais
brasileiros ganhem importância global a partir de grandes empresas, como foi o caso
do Hugo Barra [ex-vice-presidente do Android, no Google, e vice-presidente da Oculus,
empresa de realidade virtual no Vale do Silício]. O sistema de inovação brasileiro não
tem musculatura e disponibilidade de capital para crescer como se gostaria.
Como estão as parcerias entre universidades e empresas para gerar
inovação?
O ambiente está mudando; já foi bem pior no Brasil. Havia desconfiança das
universidades em relação às empresas e vice-versa. Esse panorama está se alterando,
mas muitos pesquisadores de ponta acabam indo embora. Na Europa e no Vale do
Silício, eles encontram ambientes muito mais propícios para desenvolvimento e
inovação.
Inovação não é algo que venha do zero, é um processo. É muito mais arriscado inovar
do que continuar fazendo o que se faz, pois há baixa disponibilidade de capital. Então,
o ambiente se caracteriza mais pelas exceções. Nossa tendência é de ter empresas de
pequeno e médio porte que inovam para nacionalizar processos que já ocorrem lá fora.
O sonho do inovador brasileiro é ser comprado por alguém no exterior. O paradigma
no Brasil é o Buscapé [site de comparação de preços criado em 1999 e vendido para
o grupo sul-africano Naspers dez anos depois].
Entre as start-ups brasileiras, há alguma que se destaque?
Temos o caso do 99 Táxis, aplicativo criado no Brasil e que conseguiu ir para fora.
Fora isso, não há um aplicativo global surgido no Brasil. Isso não é ruim. Em vez de
criar inovações disruptivas, os brasileiros geram inovações incrementais, que se
encaixam em processos existentes.
O "Wall Street Journal" diz que o Brasil é a capital de mídias sociais do universo. É
natural que as empresas vejam isso como um diferencial, já que o sistema de inovação
não é muito amigável. Esse uso intenso, que já está bem documentado, é uma
vantagem competitiva e gera espaço para a criação de produtos.

Que tipo de empresas digitais seus alunos buscam criar?
Converso muito com alunos que buscam fazer algo na área de marketing. Há uns dois
anos, as ideias sempre são de aplicativos para mobile, com o uso das redes sociais.
Há outras ideias de aplicativos de serviços e algo para finanças. Alguns alunos já têm
projetos andando, com dois ou três clientes, mas nenhum decolou até agora.
Novo presidente da Ford conta com veteranos para retomar lucros
26/05/2017 – Fonte: R7
A Ford remodelou sua chefia e trouxe de volta um ex-executivo do Uber, indicando
que seu novo presidente-executivo vai apostar em veteranos em vez de novos
talentos.
James Hackett, nomeado presidente-executivo na segunda-feira, disse que quer
simplificar a hierarquia da Ford e acelerar a tomada de decisões, já que a segunda
maior fabricante automotiva dos Estados Unidos enfrenta ameaças da tecnologia de
direção autônoma do Vale do Silício e o retorno da rival General Motors em seus
mercados tradicionais.
A Ford contratou Sherif Marakby como novo vice-presidente para desenvolver veículos
autônomos e elétricos. Marakby também veio do Uber, onde foi vice-presidente do
programa global de veículos. O executivo entrou no Uber em 2016, após mais de 25
anos no setor de carros híbridos e elétricos da Ford.
Raj Nair, atual vice-presidente de desenvolvimento de produto e diretor técnico da
Ford, assumirá a presidência na América do Norte. Ele também será responsável pelas
operações que geram cerca de 90 por cento do lucro global da Ford.
A Ford também nomeou o diretor de operações europeias Steven Armstrong como
líder na Europa, Oriente Médio e África e Peter Fleet, encarregado das vendas e
marketing da empresa na região da Ásia-Pacífico, como responsável na Ásia-Pacífico
e China.
Hackett, que substitui Mark Fields, é o mais recente de uma linha de executivos de
fora da empresa com a orientação de mudar a cultura de gestão em uma das mais
antigas montadoras.
As ações da empresa caíram cerca de 36 por cento desde que Fields assumiu há três
anos, no auge da recuperação da indústria automotiva dos EUA desde a crise da última
década.
Autopeças já somam US$ 1,87 bilhão de déficit
26/05/2017 – Fonte: Automotive Business

A balança comercial de autopeças atingiu de janeiro a abril um déficit de US$ 1,87
bilhão, anotando alta de 31,5% sobre o mesmo período do ano passado. As
importações somaram US$ 4 bilhões, crescendo 13,9%, e os embarques totalizaram
US$ 2,1 bilhões, registrando leve alta de 2%.
As exportações cresceram durante três meses consecutivos, mas em abril exibiram

queda de 12,7% ante o mesmo mês do ano passado. Os números foram divulgados
pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças).
A entidade recorda que as importações apresentaram comportamento mais irregular
do que os embarques neste começo de ano, aumentando e diminuindo em meses
alternados.
Os Estados Unidos permanecem como a principal origem das autopeças compradas
pelo Brasil. Eles enviaram US$ 520,6 milhões, 14,1% a mais do que no mesmo período
do ano passado.
A China tomou o segundo lugar da Alemanha no início do ano e permanece nessa
posição. O país asiático vendeu ao Brasil US$ 459,4 milhões e anotou 33,3% de
crescimento sobre o primeiro quadrimestre de 2016. Das 20 principais nações
fornecedoras ao Brasil, 14 registraram crescimento sobre o mesmo período do ano
passado.
O País continua bastante dependente da Argentina para suas exportações. Para lá
seguiram US$ 638,1 milhões em autopeças, o que representa 29,9% (quase um terço)
de todos os componentes vendidos ao exterior. O segundo posto permanece com os
EUA, para onde seguiram US$ 373,5 milhões em itens automotivos.
Durante o VIII Fórum da Indústria Automobilística, realizado em abril por
Automotive Business, o presidente do Sindipeças, Dan Ioschpe, afirmou que o
déficit deste ano pode chegar a US$ 6 bilhões.
Confiança da construção no Brasil recua em maio e retorna ao nível de oito
meses atrás, diz FGV
26/05/2017 – Fonte: G1/Jornal Extra
A confiança da construção no Brasil registrou forte queda em maio, interrompendo
sequência de duas altas e retornando ao nível de oito meses atrás, pressionada pelo
recuo das expectativas e piora da avaliação sobre a situação atual, segundo dados
divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
O Índice de Confiança da Construção (ICST) do Brasil recuou 2,5 pontos, para 74
pontos, depois de ter alcançado no mês anterior o nível mais alto desde abril de 2015.
"A queda do ICST reflete a situação de fragilidade do cenário para o setor da
construção. A avaliação dominante entre as empresas é que o quadro está melhor do
que no ano passado, mas ainda não mostra dinamismo para uma possível
recuperação", disse a coordenadora de projetos da construção da FGV/IBRE, Ana Maria
Castelo, em nota.
O Índice de Expectativas (IE-CST) caiu 3,0 pontos, para 84,6 pontos, com destaque
para o recuo do indicador que mede o otimismo com a situação dos negócios nos seis
meses seguintes, cuja queda foi de 3,8 pontos, a 85,6 pontos, menor nível desde
janeiro deste ano.
O Índice da Situação Atual (ISA-CST) caiu 2,0 pontos, indo a 63,7 pontos e devolvendo
a alta de 2,9 pontos do mês anterior, com destaque para o indicador que mede a
situação dos negócios corrente.
Ana Maria ressalta que a pesquisa ainda não reflete a incerteza política que ronda o
presidente Michel Temer, mas aponta que a crise política pode prejudicar ainda mais
o setor.

"A percepção em relação à situação corrente vem oscilando em patamares muito
baixos, levando a uma calibragem para baixo de expectativas. A pesquisa ainda não
captou o aumento de incerteza no ambiente político, que pode postergar ainda mais a
retomada dos investimentos."
Segundo a FGV, o fato de a atividade manter-se em nível muito baixo e as expectativas
de melhora se revertem faz com que as empresas do setor continuem com tendência
de desmobilização da mão de obra.
A FGV informou ainda, em uma segunda nota, que o Índice Nacional de Custos da
Construção (INCC-M) registrou alta de 0,13 por cento em maio, após recuar 0,08 por
cento em abril. O movimento foi influenciado pela alta de 0,27 por cento do índice Mão
de Obra, ante estabilidade no mês anterior.
Expectativas menos negativas em um cenário ainda adverso
26/05/2017 – Fonte: CNI
O cenário da indústria da construção permanece difícil. Os indicadores da Sondagem
Indústria da Construção continuam mostrando queda da atividade e do emprego.
Entretanto, os indicadores de expectativa apontam para um cenário menos negativo
que o observado em 2016.
Abril/2017

MDIC debate com setor produtivo novo modelo de gestão na construção civil
26/05/2017 – Fonte: MDIC

Secretário Igor Calvet falou no ENIC sobre a estratégia nacional de disseminação do
BIM
O secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, Igor Calvet, participou
nesta quinta-feira do Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC).
No evento, ele afirmou que o MDIC pretende lançar nos próximos meses o Comitê
Estratégico do Building Information Modeling (BIM), que consiste em um modelo de
gestão da informação utilizado principalmente na construção civil.
O Comitê Estratégico do BIM terá como função mobilizar com previsibilidade o
mercado, a academia e o sistema de educação profissional para a transição do modelo
de construção tradicional para o modelo de planejamento, gestão e execução
avançado e digitalizado.

O BIM demonstra todo o ciclo de vida de uma construção e fornece informações
essenciais sobre qualidade e quantidade de materiais, segurança, custos, prazos de
construção, eficiência energética, periodicidade de manutenção preventiva. A
ferramenta eleva o nível de confiabilidade da construção civil: projetos, planejamento
e controle de obras; além de aumentar a produtividade e reduzir custos e riscos.
Entre os impactos da adoção do BIM na indústria da construção civil estão: aumento
da competitividade, da eficiência e da produtividade do setor; intensificação do uso de
novas tecnologias e alinhamento com manufatura avançada; formação de capital
humano altamente capacitado; redução do desperdício em obras; maior transparência
nas compras públicas e confiabilidade nas estimativas de prazo e de custo; redução
de riscos e aperfeiçoamento da fase de planejamento e acesso facilitado de
informações.
Gefco adequa operações para atender Mercosul
26/05/2017 – Fonte: Automotive Business

De olho no crescimento das exportações de veículos a partir do Brasil, a Gefco está
adequando sua operação para agilizar as movimentações entre Brasil e Argentina,
principal fluxo de seus negócios na região, a partir da nova plataforma logística na
região do Porto de Grande (RS). O local, que geograficamente fica no meio do eixo
São Paulo-Buenos Aires, oferece todas as soluções que a empresa tem em seu
portfólio, incluindo o de armazenamento secundário.
Segundo o diretor comercial e de marketing da Gefco, Alex Feijolo, localizar os serviços
no Porto de Rio Grande é estratégico para atuação no Mercosul, onde há casos em que
o veículo entra pela Região Sul, vai para São Paulo para homologação/nacionalização
e depois volta para o Sul, onde será distribuído para venda. “Estar em Rio Grande é
uma oportunidade de reduzir custo porque elimina parte do processo”, afirma.
Além da movimentação de veículos entre Brasil e Argentina, que é o mais
representativo para a Gefco, o fluxo de operações se estende para a Europa e Ásia,
estes concentrados em peças e componentes.
Com 70% dos negócios dedicados ao setor automotivo, as operações da Gefco no
Brasil estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste. A empresa, que já pertenceu ao
Grupo PSA, atende exclusivamente a montadora em todo mundo, inclusive no Brasil,
além de prestar serviços logísticos para as principais fabricantes da América Latina,
como BMW, FCA, Ford, General Motors, MAN Latin America, Nissan, Renault, Troller,
Volkswagen e Volvo.
A alta das exportações de veículos made in Brazil é uma oportunidade de ampliar sua
atuação.
“Historicamente, nascemos como uma empresa prestando todo o tipo de serviço
logístico para a PSA, seja inbound e outbound; estamos no mundo todo e atendemos
todas as montadoras globais com diferentes serviços. Como principal característica,
estamos focados no cliente: vamos acompanhar conforme a necessidade de cada um,
não há restrição. Dispomos de plataformas completas, desde o fluxo de abastecimento
das fábricas até o apoio na distribuição do veículo. Estamos conversando com as

montadoras e apresentando o melhor modelo de atendimento. Temos condição de
operar em qualquer região do Brasil”, reforça.
“O País tem potencial de se tornar uma plataforma exportadora, é um caminho quase
que inevitável. O grande desafio será a velocidade com que o Brasil atenderá as
necessidades globais, estamos relativamente atrasados em termos tecnológicos. O
crescimento das exportações neste momento é bastante positivo, mas há uma
preocupação sobre sua sustentabilidade; a otimização do ativo é fundamental para o
Brasil avance como produtor e exportador.”
Outra oportunidade de elevar os negócios é o atendimento à Foton: em 2015, a Gefco
anunciou investimento de R$ 33 milhões em uma nova plataforma logística na cidade
de Guaíba, na região da capital gaúcha e que está em fase de obtenção de licenças.
Feijolo estima que as obras iniciem até o fim deste ano. O empreendimento terá
conexão direta com a fábrica de caminhões que a Foton está erguendo no local, mas
que ainda não está concluída, aguardando licenças adicionais para continuar com a
obra.
Empresas compram 524 caminhões para atender operações da Raízen
26/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Leoncine e parte da frota vendida aos prestadores de serviços da Raízen: a venda da
década
A Mercedes-Benz confirmou sua maior venda unitária dos últimos 10 anos. Na quintafeira, 25, a montadora informou que já começou a faturar 524 caminhões pesados
para aplicações fora-de-estrada, que vão atender operações de apoio à produção e
transporte de cana-de-açúcar da Raízen, maior produtora de etanol do País e maior
exportadora individual de açúcar do mundo. A entregas dos veículos foram iniciadas
em abril passado e vão se estender até setembro próximo.
O negócio se divide em dois blocos: 286 modelos Atego 2730 6x4 serão entregues à
Borgato, que vai locar os veículos exclusivamente para serviços das usinas da Raízen,
enquanto outras 238 unidades do Axor 3344S 6x4 estão sendo compradas por
transportadores de cana que atendem a empresa.
“Com um mercado tão reprimido, fechar um negócio desse porte para renovar a frota
(a serviço) do maior produtor de etanol do Brasil mostra que estamos no caminho
certo de atender as necessidades dos clientes”, diz Roberto Leoncini, vice-presidente
de vendas, marketing e peças e serviços de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do
Brasil. “Esse expressivo volume de venda é resultado do ótimo relacionamento que
mantemos com a Raízen, para quem, neste caso, desenvolvemos e aprimoramos
soluções focadas no transporte canavieiro”, completa.
A compra foi feita por prestadores de serviços da Raízen, que adota o modelo de
terceirização de sua frota de transporte, mas a empresa cuida diretamente da gestão
logística, define os caminhões adequados às suas necessidades, realiza comparativos
e testes e estabelece os procedimentos de operação dos veículos no dia a dia, além
dos prazos para renovação que não passam de cinco anos – a idade média atual da
frota gira em torno de dois anos.

A Raízen também atua na negociação comercial, definindo as condições de aquisição
que serão praticadas pelos transportadores ou locadores contratados. Neste caso,
segundo Leoncini, a maior parte dos veículos foi financiada pela linha Finame do
BNDES, bem como leasing operacional (arrendamento) pelo Banco Mercedes-Benz.
NEGÓCIO COMPLETO
Para conquistar a aprovação da Raízen no negócio, a Mercedes ofereceu seu pacote
completo de vendas, incluindo plano de manutenção “Complete” para os 238 Axor,
que prevê intervenções preventivas e corretivas com atendimento 24 horas. Os
concessionários montaram esquema de horários flexíveis de atendimento em suas
oficinas e em alguns casos instalaram oficinas dentro das instalações da Raízen.
Os veículos também foram vendidos com o sistema de telemetria Fleetboard da
Mercedes, com monitoramento on-line do desempenho de cada caminhão, consumo e
comportamento do motorista.
Os Atego 2730 6x4 comprados pela Borgato para locação à Raízen são do tipo
plataforma, para atender operações de apoio à atividade canavieira, para transporte
de materiais até as áreas de plantação, com como para aplicações como munck
(caçamba com guindaste), reboque, bombeiro e carro pipa, entre outros.
Já os Axor 3344S 6x4, equipados com câmbio automatizado PowerShift, serão usados
por transportadores exclusivamente para levar carregamentos de cana-de-açúcar até
as usinas da Raízen.
Mercedes cria pacote robustez para linha Atego
26/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Via Lácteos comprou os primeiros 20 semipesados Atego equipados com pacote
robustez para transporte de leite
Baseada na experiência com um cliente, a Via Lácteos, especializada na coleta de leite
em fazendas e seu transporte até processadores, a Mercedes-Benz criou o pacote
robustez para a linha de caminhões Atego com cabine standard ou estendida. Os
modelos semipesados da marca agora podem sair de fábrica equipados para aplicações
de uso misto, com pneus e para-choques para esse fim que tornam mais alto ângulo
de entrada do veículo, garantindo maior eficiência para rodar tanto no asfalto como
em estradas de terra.
Este era exatamente o caso da Via Lácteos, que coleta leite com sua frota de 500
caminhões-tanque em áreas rurais e depois entrega o produto passando por estradas
asfaltadas e cidades.
O transportador foi o primeiro a comprar 20 veículos chassi-cabine com o pacote
robustez. Foram 10 Atego 1719 4x2 e outros 10 da versão 2426 6x2. “Para este cliente
um caminhão fora-de-estrada como o Atego 2730 6x4 seria exagerado, muito grande.
Ele precisava de um veículo menor com características próprias para rodar em pisos
irregulares. Com o pacote robustez voltamos a vender para a Via Lácteos e deveremos
conquistar outros transportadores”, explica Marcos Andrade, gerente de produto
caminhões da Mercedes-Benz.

As modificações foram desenvolvidas pela área de customizações da montadora, o
Custom Tailored Trucks (CTT), que incorporou aos Atego um para-choque dianteiro
mais robusto, em plástico de alta resistência e com altura maior do solo e tripartido
(em caso de quebra, apenas uma das três partes pode ser trocada). Isso, somado à
substituição dos pneus 275 por 295 de uso misto terra-asfalto, aumentou levemente
a altura do veículo e fez o ângulo de entrada subir de 20 para 25 graus, garantindo
assim maior flexibilidade para enfrentar buracos e o início de ladeiras íngremes sem
raspar o veículo.
Também pensando no o uso rural, para acesso à cabine foi instalado um primeiro
degrau metálico, os faróis receberam uma grade protetora de metal e a luz de seta foi
transferida para a lateral posterior da cabine, o que evita danos. A placa foi deslocada
para a lateral do para-choque, para deixar livre o acesso ao pino de reboque, no caso
de precisar de ajuda para sair de algum atoleiro.

Terra e asfalto: a operação dupla da Via Lácteos com os Mercedes Atego
equipados com o pacote robustez
“Percebemos que essas modificações atendiam as necessidades de muitos clientes,
por isso tornamos o pacote robustez disponível para toda a linha Atego e vamos
apresentar essas novas versões na Fenatran (em outubro deste ano)”, diz Andrade,
que aposta no sucesso da solução para atrair mais clientes que operam no setor
agropecuário.
“O agronegócio brasileiro não é formado só por grandes corporações e caminhões
extrapesados. O Brasil rural é bem mais amplo, também consome muitos
semipesados. Cerca de 90% das entregas nos Ceagesp, por exemplo, são feitos por
esses modelos”, destaca.
MAIS APLICAÇÕES
Para além do agronegócio, a Mercedes já traçou estratégia para oferecer o pacote
robustez para outros tipos de operações. “Enxergamos que existem oportunidades não
só para aplicações rurais, mas também para urbanas, como carga geral, entrega de
bebidas e coleta de lixo, pois em muitas cidades também existem subida íngremes,
valetas, buracos e lombadas”, lembra Andrade.
Nesse sentido, o pacote robustez também poderá ser aplicado aos novos caminhões
Atego vocacionais para coleta de lixo. Além do 1729 KO 6x2 com motor seis-cilindros
de 286 cv preparado para receber compactador de até 19 m3, que já era vendido, a
Mercedes acrescentou mais duas opções menores à linha: o 1719 KO com motorização
quatro-cilindros de 185 cv e o 1726 KO seis-cilindros de 256 cv, ambos 4x2,
compatíveis com compactadores de 15 m3.
Mercedes-Benz vende 524 caminhões para operações na Raízen
26/05/2017 – Fonte: DCI
A Mercedes-Benz vendeu 524 caminhões fora de estrada para uso em transportadoras
contratadas pela produtora de etanol Raízen, controlada pelos grupos Cosan e Shell ,
informou a montadora alemã nesta quinta-feira.

Do volume vendido para atendimento à Raízen, 286 unidades foram encomendadas
pela Borgato, uma das maiores locadoras de equipamentos pesados do País, para uso
em serviços de apoio à produção de cana-de-açúcar, afirmou a Mercedes-Benz em
comunicado à imprensa.
A encomenda dos 286 caminhões envolve o modelo Atego 2730 6x4 que serão
entregues até setembro deste ano.
A Mercades-Benz também vendeu 238 unidades do modelo extrapesado Axor3344S
6x4 a um conjunto de empresas transportadoras de cana-de-açúcar para a Raízen.
A montadora não informou o valor total das vendas.
"A venda de um grande volume de caminhões é um sinal da força do agronegócio e
do seu papel essencial na retomada do crescimento econômico do país", disse Roberto
Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing para caminhões e ônibus da
Mercedes-Benz do Brasil.
Concessões para financiamento de veículos voltam a cair
26/05/2017 – Fonte: Automotive Business

As concessões de crédito para o financiamento de veículos voltaram a cair em abril
após registrar aumento expressivo no mês anterior, informa o Banco Central em
relatório divulgado na quinta-feira, 25. As instituições financeiras liberaram R$ 5,9
bilhões no mês passado, o que representa queda de 20,3% sobre os R$ 7,4 bilhões
liberados no mês imediatamente anterior.
Vele lembrar que em março o setor de veículos registrou seu melhor resultado mensal
de vendas até agora, o que resultou no alto volume de concessão de crédito para
aquele mês. Já em abril, as vendas voltaram a cair, em parte pelo menor número de
dias úteis, 18 contra os 23 de março.
Contudo, o saldo das carteiras fechou o período beirando a estabilidade, com leve
aumento de 0,6%, apontando para R$ 14,69 bilhões, o maior saldo do ano até o
momento.
Por sua vez, a taxa média de juros vem decrescendo mês a mês desde o início deste
ano, que começou em 26,2% chegando a 24,4% em abril: uma queda de 1,8 pontos
porcentuais em quatro meses, refletindo a queda da taxa básica de juros. O índice de
abril ficou 0,4 pontos porcentuais abaixo do apurado em março, que foi de 24,8%.
A inadimplência apurada em abril ficou estável, com os mesmos 4,5% registrados em
março, embora a curva indique que os atrasos dos pagamentos está em declive,
considerando que o ano começou em 4,7% em janeiro e 4,6% em fevereiro.
O prazo médio dos financiamentos fechados em abril também ficou estável em 41,9
meses.

Petrobras reduz preços de combustíveis nas refinarias
26/05/2017 – Fonte: Portal Brasil
Redução nas refinarias foi de 5,4% para a gasolina e 3,5% para o diesel. Aumento das
importações motivou ação da estatal
A Petrobras anunciou uma revisão na política de preços da empresa nesta quinta-feira
(25). Após avaliação, o Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) decidiu reduzir
o preço médio nas refinarias em 5,4% para a gasolina e em 3,5% para o diesel.
O aumento das importações de combustíveis em abril viabilizou a adoção da medida
para elevar a competitividade no mercado interno. Conforme princípio da política em
vigor, a participação de mercado da empresa é um dos componentes de análise
considerado pelo GEMP.
Entre fevereiro e abril, a importação de gasolina saltou de 240 mil metros cúbicos para
419 mil, com previsão de manutenção em torno deste nível em maio. No diesel, a
compra no exterior saiu de 564 mil metros cúbicos em fevereiro para 811 mil em abril
e previsão de mais de um milhão de metros cúbicos em maio.
Com isso, as refinarias da Petrobras podem chegar a um fator de utilização abaixo do
último dado divulgado pela companhia em seus resultados trimestrais, que foi de 77%.
Consumidor
A lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados,
e por isso as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no
preço final ao consumidor.
Isso depende de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis,
especialmente distribuidoras e postos revendedores. Se o ajuste for integralmente
repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao
consumidor final, o diesel pode reduzir 2,2%, ou cerca de R$ 0,07 por litro, em média,
e a gasolina, 2,4% ou R$ 0,09 por litro, em média.
VW Up! mantém menor custo de reparo no País
26/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Reestilização do Up! ajudou a baixar o custo do conserto
O VW Up! permanece como o hatch compacto à venda no Brasil com o menor custo
de reparo em pequenos impactos, segundo estudo Car Group elaborado pelo Centro
de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Brasil). No mês de abril ele manteve o
índice 10, o menor possível.
“Com as modificações feitas em abril pela VW no desenho do Up! (modelo 2018), o
comportamento do carro melhorou no teste de impacto em relação ao carro antigo e
o custo de reparação baixou. Ele só permaneceu com o índice 10 porque não há nota
menor do que esta”, afirma o coordenador técnico do Cesvi Brasil, Alessandro Rubio.
O redesenho também teria favorecido o Up! porque o capô agora não é mais afetado
no teste feito pelo Cesvi.
O segundo lugar em abril para os hatches compactos ficou o QQ. O modelo montado

pela Chery em Jacareí (SP) obteve índice 15. “O QQ foi favorecido porque tem as
lanternas traseiras altas, assim como a tampa do porta-malas, e sua nota melhorou
porque a Chery passou a vender separadamente os itens que se danificavam”, diz
Rubio.
Dentro do estudo Car Group, o segmento de hachtes compactos é o que tem o maior
número de carros participantes, 14 ao todo. Nessa lista há mais um Chery, o Celer,
ranqueado no quarto lugar com índice 18, e outros dois VW, Fox e Gol, ambos
empatados em sexto lugar com Renault Sandero e Toyota Etios. Os quatro receberam
índice 21.
A segunda categoria mais disputada no Car Group é a dos sedãs compactos, liderada
pelo Toyota Etios Sedan, com índice 18. O Chery Celer Sedan surge na segunda
colocação, com 19. O Chevrolet Prisma foi o terceiro colocado com 28, seguido por VW
Voyage (29) e Fiat Grand Siena.
Vale dizer que a classificação varia de 10 a 60, sendo 10 correspondentes ao menor
custo de reparo e 60, o maior. Volkswagen Up! e QQ foram em abril os melhores não
só entre os hatches compactos, mas nas dez categorias avaliadas.
O índice é calculado pelo Cesvi Brasil a partir de impactos realizados em seu
laboratório. As batidas ocorrem a 15 km/h contra barreiras fixas e atingem somente
40% da largura do carro, afetando o lado dianteiro esquerdo e o traseiro direito.
Depois disso é feita a cotação do reparo pelo preço das peças afetadas e o tempo de
mão de obra necessário. Para ver o ranking do Cesvi
Nova tecnologia separa CO2 de misturas gasosas
26/05/2017 – Fonte: CIMM
Pesquisadores querem aprimorar os níveis de eficiência do sistema para
aplicações industriais.
A procura por novas tecnologias para captura e armazenamento de dióxido de carbono
(CO2) tem aumentado em razão da preocupação cada vez maior em reduzir os
impactos climáticos causados pelo aumento da concentração desse gás de efeito estufa
na atmosfera.
Uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores do Centro de Ciência e Tecnologia dos
Materiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), em colaboração
com colegas da Universidade de Aveiro, de Portugal, é baseada em membranas
cerâmicas compósitas (feitas por meio da combinação de materiais diferentes). E
promete ser mais eficiente do que as soluções disponíveis hoje para separar CO2 de
misturas gasosas.
O projeto é realizado no âmbito do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais
(CDMF) – um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) apoiado pela FAPESP.
“Essencialmente, o que temos tentado desenvolver é um sistema que consiga separar
o CO2 de misturas gasosas – como a fumaça que sai da chaminé de uma indústria e
que emite dióxido de carbono como poluente, por exemplo – ou que pode ser resultado
da queima de um combustível, como o gás natural”, disse Fernando Manuel Bico
Marques, professor do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da
Universidade de Aveiro e um dos pesquisadores participantes do projeto, à Agência
FAPESP.

De acordo com Marques – que está no Brasil para desenvolver parte da pesquisa no
Ipen com auxílio da FAPESP –, as tecnologias disponíveis para separação de CO2 se
baseiam no uso de solventes para absorção, de adsorventes sólidos (superfícies de
adesão de moléculas de um fluido) como separadores sólidos e membranas.
Dentre essas tecnologias, as membranas eletroquímicas de separação têm despontado
como uma alternativa promissora para essa finalidade porque, entre outras vantagens,
consomem menos energia e são escalonáveis.
O problema das membranas de separação existentes atualmente – compostas por
materiais inorgânicos, orgânicos (como polímeros) ou a combinação dessas duas
classes de materiais –, contudo, é que não conseguem selecionar totalmente CO2 de
misturas gasosas e operar em altas temperaturas, acima dos 400 ºC, por exemplo.
“Não é trivial separar CO2 de uma mistura gasosa, como a proveniente da queima do
gás natural, cuja temperatura pode atingir 1.000 ºC e que, além de CO2, também tem
monóxido de carbono, óxidos de enxofre, vapor d’água e uma série de outras
moléculas com tamanhos diferentes”, disse Marques.
“Por isso, os sistemas de membrana de separação precisam ter alta seletividade e ser
capazes de operar em altas temperaturas”, afirmou.
A fim de superar essas barreiras, os pesquisadores pretendem desenvolver
membranas compósitas para separação seletiva de CO2 a altas temperaturas por meio
da combinação de eletrólitos (soluções que permitem a passagem de elétrons) de
pilhas a combustível à base de óxido de cério e de carbonatos alcalinos fundidos.
Nesse sistema, baseado em fenômenos eletroquímicos, os eletrólitos à base de óxido
de cério exercem a função de condutores de íons óxido, enquanto os de carbonatos
alcalinos fundidos desempenham o papel de condutores de íons carbonatos.
Ao atravessar a membrana cerâmica, as moléculas de CO2 presentes em uma mistura
gasosa combinam-se com os íons óxidos e formam CO32− (íons carbonatos).
Os íons carbonatos são transportados pelos carbonatos alcalinos fundidos ao longo da
membrana, até ao lado oposto, onde se decompõem e liberam CO2.
Os íons óxidos retornam, então, às suas posições de origem na membrana para se
combinarem com novas moléculas de CO2 e reiniciarem um novo ciclo do processo de
separação do composto de misturas gasosas.
“O grande desafio para a produção dessas membranas de separação seletiva de CO2
a altas temperaturas é o de combinar esses dois materiais – óxidos de cério e
carbonatos alcalinos fundidos – em uma microestrutura compósita adequada para
garantir que o sistema tenha o máximo de eficiência”, explicou Marques.
Aplicação industrial
Segundo o pesquisador, a demonstração do conceito das membranas cerâmicas
compósitas para separação seletiva de CO2 já foi feita. Agora, o que se pretende é
aprimorar os níveis de eficiência desse sistema a fim de torná-lo interessante para
aplicações industriais.
“Na área de membranas a referência de um sistema com alta eficiência na separação
de CO2 é de um mililitro por centímetro quadrado por minuto. E já atingimos
aproximadamente 60% desse número”, disse.
O custo dessa tecnologia em comparação com as existentes poderá ser muito
competitivo, em razão de os materiais que utiliza – os óxidos sólidos e os carbonatos
fundidos – já serem muito conhecidos e amplamente utilizados, estima Marques.

Os carbonatos são muito baratos e a quantidade de óxido de cério utilizada é bastante
pequena. “Além do baixo custo dos materiais envolvidos, esse sistema pode funcionar
por muitos anos, sem a necessidade de manutenção”, disse.
Futuros do minério de ferro voltam a cair e perdem 5% na semana
26/05/2017 – Fonte: Reuters Brasil
Os contratos futuros do minério de ferro caíram novamente nesta sexta-feira,
encerrando a semana com cerca de 5 por cento de queda em meio a uma pressão
causada por uma ampla oferta na China e uma queda nos preços do aço.
O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de Dalian fechou em queda de 0,7
por cento, a 454 iuanes (66 dólares) por tonelada.
Os estoques de minério de ferro nos portos chineses alcançaram 136 milhões de
toneladas na semana passada, maior nível desde 2004, segundo a consultoria
SteelHome.
A BMI Research cortou suas estimativas de preço para o minério de ferro para 65
dólares em 2017, ante 70 dólares anteriormente. Para 2018, a projeção agora é de 50
dólares, ante 55 dólares antes.
"O apoio fiscal do governo chinês aos setores de infraestrutura e construção deverá
esfriar mais cedo em 2017 do que esperávamos anteriormente", disse a BMI.
O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai caiu 0,4 por cento, a
3.240 iuanes por tonelada, no quarto dia consecutivo de retração.
IPP cai 0,12% em abril ante alta de 0,06% em março, afirma IBGE
26/05/2017 – Fonte: R7/ Folha Vitória
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de
transformação, registrou queda de 0,12% em abril, informou na manhã desta sextafeira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de março foi
revisada de uma alta de 0,09% para elevação de 0,06%.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e
fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação. Com o
resultado agora anunciado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou
recuo de 0,20% no ano. A taxa em 12 meses ficou positiva em 3,05%.
Considerando apenas a indústria extrativa, houve aumento de 1,72% em abril após a
elevação de 3,44% em março. Já a indústria de transformação registrou redução de
0,19% no IPP de abril, ante recuo de 0,06% em março, segundo o IBGE.
Os bens de capital ficaram 0,09% mais caros na porta de fábrica em abril. O resultado
ocorre após os preços terem ficado 0,79% maiores em março. Já os bens
intermediários recuaram 0,29% em abril, ante uma alta de 0,28% no mês anterior.
Os preços dos bens de consumo aumentaram 0,09%, após queda de 0,44% em março.
Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram elevação de 0,43%, após
avanço de 0,37% no mês anterior. Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis
recuaram 0,01% em abril, ante queda de 0,69% em março.
A queda de 0,12% do IPP em abril teve contribuição de 0,01 ponto porcentual de bens
de capital; -0,16 ponto porcentual de bens intermediários e 0,03 ponto porcentual de
bens de consumo.

No âmbito dos bens de consumo, não houve impacto da ligeira queda de preços
observada nos bens de consumo semiduráveis e não duráveis (0,00 ponto porcentual)
e a contribuição de bens de consumo duráveis foi de 0,04 ponto porcentual.
Atividades
As quedas nos preços das indústrias alimentícias e de refino puxaram a redução de
0,12% no IPP de abril, informou o IBGE. Por outro lado, os aumentos nas indústrias
extrativas e em outros produtos químicos impediram um recuo maior.
Entre as
variações
(1,73%),
segmento

24 atividades industriais pesquisadas pelo instituto, 13 apresentaram
positivas no mês. Os maiores aumentos foram registrados em madeira
indústrias extrativas (1,72%) e metal (1,11%). Na direção oposta, o
de refino de petróleo e produtos de álcool teve o principal recuo: -2,85%.

Em relação à formação da taxa do IPP de abril, as maiores contribuições negativas
partiram de refino de petróleo e produtos de álcool (-0,29 ponto porcentual) e
alimentos (-0,07 ponto porcentual, como resultado de um recuo de 0,35% nos
preços).
Por outro lado, pressionaram a inflação da indústria os setores de outros produtos
químicos (0,06 ponto porcentual) e indústrias extrativas (0,06 ponto porcentual).

