
 

 

03 DE JULHO DE 2017 

Segunda-feira 

 PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PUBLICA A REGULAMENTAÇÃO DO PERT 

 EXPANSÃO DA INDÚSTRIA NO BRASIL PERDE FORÇA EM JUNHO COM PRODUÇÃO 

MENOR, MOSTRA PMI 

 CAPITAL DE GIRO A PEQUENAS EMPRESAS ESBOÇA REAÇÃO 

 FGV: CONFIANÇA EMPRESARIAL CAI 2,1 PONTOS EM JUNHO ANTE MAIO PARA 83,9 

PONTOS 

 DESIGUALDADE NAS IMPORTAÇÕES 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA TENTA ADIAR ABERTURA A IMPORTADOS 

 PMI INDUSTRIAL DO BRASIL CAI PARA 50,5 PONTOS EM JUNHO, REVELA MARKIT 

 PARCERIA ENTRE CNI E APEX-BRASIL AJUDARÁ 1,3 MIL EMPRESAS A ATUAREM NO 

COMÉRCIO EXTERIOR 

 COMPANHIAS INVESTEM EM INTERNET DAS COISAS PARA OTIMIZAR PROCESSOS 

 ARTIGO: 'ROBIN HOOD ÀS AVESSAS' DEFINE SITUAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS 

 REFIS PODE BENEFICIAR 300 MIL EMPRESAS NO PARANÁ 

 PROPOSTA QUE VISA AGILIZAR FECHAMENTO DE EMPRESAS ESTÁ NA PAUTA DA CAE 

 MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PODERÃO PARCELAR DÍVIDAS COM O FISCO 

EM 120 PRESTAÇÕES 

 O QUE SUA EMPRESA TEM A GANHAR COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS 

 ABERTURA DE EMPRESAS PODERÁ SER FEITA PELA INTERNET A PARTIR DE SEGUNDA 

 INVESTIMENTO PRIVADO NO BRASIL RECUA AO MENOR NÍVEL DESDE 2000 

 GOVERNO ESTUDA FIM DO ABONO SALARIAL 

 BRASILEIRO QUER MENOS IMPOSTO, MAS ESPERA QUE O GOVERNO FAÇA A ECONOMIA 

CRESCER 

 ESTADOS E MUNICÍPIOS MIRAM EM PPPS PARA AUMENTAR INVESTIMENTOS 

 EMPRÉSTIMO DO BNDES A EMPRESAS MENORES SOBE 200% 

 EMPRESAS VÃO À JUSTIÇA PARA ADIAR REONERAÇÃO DA FOLHA 

 CIDADES DO INTERIOR LIDERAM CRIAÇÃO DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA 

 VAGA SEM CARTEIRA VAI GANHANDO ESPAÇO DO EMPREGO FORMAL 
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 REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE USAR LEI ORDINÁRIA 

 BRASIL ESTÁ MENOS VULNERÁVEL, DIZ ILAN 

 BRASIL VAI VOLTAR À RECESSÃO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017, SUGERE 'FT' 

 CRISE POLÍTICA PODE JOGAR RECUPERAÇÃO ECONÔMICA PARA 2019 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2017 SOBE DE R$ 3,32 PARA R$ 3,35%, APONTA RELATÓRIO 

FOCUS 

 PODER ECONÔMICO CONTROLA O PODER POLÍTICO NO BRASIL, DIZ DELFIM NETTO 

 ECONOMISTAS REDUZEM NA FOCUS PERSPECTIVA PARA SELIC EM 2018 A 8,25% 

 CARROS VOADORES ESTÃO MELHORES, MAS AINDA LUTAM CONTRA A CIÊNCIA E A LEI 

 RENAULT CAPTUR 1.6 GANHA NOVO CÂMBIO E SE EQUIPARA A RIVAIS; VEJA TESTE 

 NOVO SCOOTER DA HONDA SE SAI BEM NA CIDADE, MAS FALTA ESPAÇO NO BAGAGEIRO 

 FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS REGISTRA ALTA, MAS RETOMADA DO SETOR ESTÁ 

DISTANTE 

 FORD TESTA REALIDADE VIRTUAL EM FÁBRICA NA RÚSSIA 

 FORD LANÇA KITS DE REPARO PARA CAMINHÕES 

 NISSAN MOSTRA FUTURA INSTALAÇÃO NA ARGENTINA 

 TESLA RECEBE AVAL REGULATÓRIO PARA INICIAR PRODUÇÃO DO SEDÃ MODEL 3 

 VOLKSWAGEN LANÇARÁ TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE EM 2019 

 COMO PASSAR UM NEGÓCIO DE UMA GERAÇÃO PARA OUTRA 
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Procuradoria da Fazenda Nacional publica a regulamentação do Pert 

03/07/2017 – Fonte: COAD 
 

Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, 30-6, a Portaria 690/2017, que 
regulamenta o Pert (Programa Especial de Regularização Tributária,) instituído pela 
Medida Provisória 783, para os débitos administrados pela PGFN (Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional) de responsabilidade de pessoa física ou jurídica. 
 

CÂMBIO 

EM 03/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,299 3,300 

Euro 3,750 3,751 
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Poderão ser regularizados na forma do Pert os débitos inscritos em Dívida Ativa da 
União até a data de adesão ao Programa, de natureza tributária ou não tributária, 
vencidos até 30-4-2017, inclusive objeto de parcelamentos anteriores ativos ou 

rescindidos, ou em discussão judicial, mesmo que em fase de execução fiscal já 
ajuizada, exceto aqueles: 

 
– passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação; 

– devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou de pessoa física com 
insolvência civil decretada; 
– apurados na forma do Simples Nacional; 

– constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em decorrência da 
constatação da prática de crime de sonegação, fraude ou conluio; 

– devidos pela incorporadora optante do RET (Regime Especial Tributário do 
Patrimônio de Afetação), instituído pela Lei 10.931/2004. 
 

Os débitos inscritos em Dívida Ativa da União poderão ser liquidados da seguinte 
forma: 

 
a) pagamento da dívida consolidada em até 120 parcelas mensais e sucessivas, 
calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o 

valor consolidado: 
– da 1ª à 12ª prestação – 0,4%; 

– da 13ª à 24ª prestação – 0,5%; 
– da 25ª à 36ª prestação – 0,6%; e 
– da 37ª prestação em diante – percentual correspondente ao saldo remanescente em 

até 84 prestações mensais e sucessivas; ou 
 

b) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, 
sem reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro 
de 2017, e o restante: 

 
– liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 

90% dos juros de mora, de 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 
25% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; ou 
– parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro 

de 2018, com redução de 80% dos juros de mora, 40% das multas de mora, de 
ofício ou isoladas, e de 25% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; 

ou 
– parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro 
de 2018, com redução de 50% dos juros de mora, 25% das multas de mora, de 

ofício ou isoladas, e dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, sendo 
cada parcela calculada com base no valor correspondente a 1% da receita bruta da 

pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não 
podendo ser inferior a 1/175 do total da dívida consolidada. 

 
Na hipótese de adesão a uma das modalidades da letra “b”, ficam asseguradas aos 
devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00: 

 
– a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 7,5% do valor da 

dívida consolidada, sem reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de 
agosto a dezembro de 2017; e 
 

– após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de oferecimento de 
dação em pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceita pela União, para 

quitação do saldo remanescente. 
 
A adesão ao Pert ocorrerá mediante requerimento a ser realizado exclusivamente por 

meio do sítio da PGFN na internet, no endereço http://www.pgfn.gov.br, no Portal e-
CAC PGFN, opção "Programa Especial de Regularização Tributária", no período de 1º 

http://www.pgfn.gov.br/


a 31-8-2017. No momento da adesão, o sujeito passivo deverá indicar as inscrições 
em Dívida Ativa da União que comporão a modalidade de parcelamento a que pretende 
aderir. 

 
Os requerimentos de adesão deverão ser formalizados de forma distinta para os 

débitos a seguir: 
 

– decorrentes das contribuições sociais das empresas, incidentes sobre a remuneração 
paga ou creditada aos segurados a seu serviço, dos empregadores domésticos, e dos 
trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição, das contribuições 

instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim 
entendidas outras entidades e fundos; 

– os demais débitos administrados pela PGFN; e 
– os relativos às contribuições sociais correspondentes a 0,5% incidente sobre a 
remuneração mensal dos empregados, e de 10% incidente sobre o montante do FGTS, 

para os casos de demissão sem justa causa. 
 

O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor 
à vista ou da primeira prestação, conforme o caso, o que deverá ocorrer até o último 
dia útil do mês do requerimento de adesão. 

 
A dívida será consolidada na data do pedido de adesão e resultará da soma do 

principal,  da multa de mora, de ofício e isoladas, dos juros de mora e dos honorários 
ou encargos-legais. A consolidação abrangerá as inscrições em Dívida Ativa da União 
indicadas pelo sujeito passivo por ocasião da adesão ao parcelamento. 

 
O valor mínimo do pagamento à vista e da prestação mensal de cada uma das 

modalidades de parcelamento previstas, consideradas isoladamente, será de R$ 
200,00, quando o optante for pessoa física e R$ 1.000,00, quando o optante for pessoa 
jurídica. 

 
O pagamento das prestações deverá ser efetuado exclusivamente mediante Darf 

emitido pelo sistema de parcelamento da PGFN, através de acesso ao e-CAC PGFN, 
sendo considerado sem efeito, para qualquer fim, eventual pagamento realizado de 
forma diversa.  

 
O pagamento das prestações do parcelamento dos débitos referentes às contribuições 

sociais correspondentes a 0,5% incidente sobre a remuneração mensal dos 
empregados, e de 10% incidente sobre o montante do FGTS deverá ser efetuado por 
meio de Guia de Regularização de Débitos (GRDE), emitida nas agências da Caixa. 

 

Expansão da indústria no Brasil perde força em junho com produção menor, 
mostra PMI 

03/07/2017 – Fonte: G1 /Jornal Extra 

 
O crescimento do setor industrial perdeu força em junho diante de taxas menores de 
aumento da produção e no volume de novos pedidos, de acordo com o Índice de 

Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgado nesta segunda-feira. 
 

O PMI do setor industrial divulgado pelo IHS Markit caiu a 50,5 em junho de 52,0 no 
mês anterior, mas permaneceu acima do nível de 50 que separa crescimento de 
contração pelo terceiro mês seguido. 

 
O ritmo mais fraco foi registrado em um momento de melhora nas condições da 

demanda, porém a recuperação foi contida por pressões competitivas e questões 
políticas. 
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Os dados "indicam que a indústria deverá ter uma contribuição mais forte para o PIB 
(no segundo trimestre) do que teve no primeiro trimestre do ano", avaliou a 
economista do IHS Markit Pollyanna De Lima. 

 
De acordo com o IHS Markit, quase 23 por cento das empresas relataram volume mais 

alto de produção, com aumentos nas categorias de bens de consumo e de bens 
intermediários. 

 
"Os dados indicam que os bens de capital foram a principal fonte de fraqueza, onde 
uma alta marginal nos livros de encomendas foi insuficiente para levar os produtores 

a aumentarem a produção", completou Pollyanna. 
 

Já o número de novos negócios para o exterior ficou estagnado, já que o crescimento 
modesto entre produtores de bens intermediários e de bens de investimento foi 
compensado pela contração na demanda externa por bens de consumo. 

 
Em meio a isso e a tentativas de redução de custos, o nível de emprego na indústria 

brasileira sofreu contração em junho, à taxa mais rápida de perda de empregos desde 
março. 
 

O enfraquecimento do real frente ao dólar, por sua vez, provocou aceleração da 
inflação após recorde de baixa de 16 meses em maio. 

 
Algumas empresas repassaram essa carga aumentando seus preços, porém o excesso 
de oferta e as pressões competitivas limitaram esse movimento. 

 
Ainda assim os fabricantes permaneceram otimistas de que o volume de produção 

crescerá ao longo do próximo ano, diante de lançamentos de novos produtos e de 
oportunidades para exportação. 
 

Capital de giro a pequenas empresas esboça reação 

03/07/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
Ricardo Ramos, diretor do BNDES: "Há sinais de melhora na demanda, mas muito 
concentrada em capital de giro" Embora permaneça em território negativo, o crédito 

destinado a micro, pequenas e médias empresas começam a esboçar alguma reação.  
 

Instituições comerciais e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) já veem uma pequena melhora na demanda, principalmente nas linhas de 
capital de giro. "Estou vendo alguma luz no fim do túnel. Espero que não sejam mais 

motos vindo na direção contrária", diz Ricardo Gelbaum, diretor de relações com 
investidores do banco Daycoval, que atende principalmente empresas desse porte.  

 
Segundo ele, as concessões mostram leve aumento em relação ao ano passado, e o 

banco está "marginalmente" mais disposto a emprestar. "Tenho a impressão de que o 
segundo semestre vai ser melhor." LEIA MAIS Risco a bancos freia acesso a recurso 
do BNDES No Banco do Brasil (BB), a média diária de desembolsos para capital de giro 

cresceu de R$ 150 milhões em janeiro para R$ 185 milhões em maio, afirma Edmar 
Casalatina, diretor de micro e pequenas empresas da instituição.  

 
"As empresas estão tomando financiamentos de prazos menores e estão muito focadas 
na antecipação de recebíveis", diz. Linhas voltadas a investimentos continuam com 

demanda fraca, afirma o executivo do BB, uma vez que ainda há muita capacidade 
ociosa nas empresas. No BNDES, os desembolsos para as micro, pequenas e médias 

empresas caíram 8% no acumulado de janeiro a maio em relação ao mesmo período 
do ano passado, somando R$ 10,546 bilhões.  
 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=capital-giro-pequenas-empresas-esboca-reacao&secao=economia-negocios-financas


O recuo foi liderado pelas linhas voltadas para aquisição de bens de capital - caso do 
Finame, que recuou 6%, para R$ 6,9 bilhões, dos quais 65% foram para companhias 
dessa faixa. No entanto, a principal linha do BNDES para capital de giro (Progeren) 

teve desembolsos de R$ 2,7 bilhões até maio, 365% acima do observado no mesmo 
período do ano passado.  

 
Desse montante, R$ 1,5 bilhão foi para micro, pequenas e médias empresas, com alta 

de 10,8%. "Há sinais de melhora na demanda, ainda muito concentrada em capital de 
giro e uma parcela pequena em máquinas", observa Ricardo Ramos, diretor de 
operações indiretas e da área de comércio exterior e fundos garantidores do BNDES.  

 
No caso do repasse da linha Progeren, o BB afirma que o banco desembolsou R$ 750 

milhões até maio, aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2016. Já o repasse 
na linha Proger Urbano, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e 
voltada para o financiamento de reforma de instalações ou compra de máquinas, 

equipamentos e veículos, caiu 6,34% no primeiro trimestre.  
 

A Caixa teve aumento dos desembolsos em sua linha própria de capital de giro para 
micro, pequenas e médias - e também no Progeren. As concessões cresceram 30% e 
13,09% neste ano, respectivamente. O banco também liberou R$ 10 bilhões, até maio, 

de uma linha lançada pelo governo em outubro passado com o objetivo de ampliar o 
financiamento a empresas de menor porte.  

 
No total, a linha soma R$ 30 bilhões e é direcionada a microempreendedores 
individuais com faturamento de até R$ 3,6 milhões. O Santander também registrou 

incremento nos repasses de BNDES neste ano, principalmente Progeren. "Temos 
ampliado nossos negócios por meio de repasses do BNDES, baseados principalmente 

no fortalecimento das equipes e numa mesa centralizada de especialistas que apoia 
nossa rede de agências", diz Marcelo Aleixo, superintendente-executivo de negócios e 
empresas do Santander.  

 
O banco, porém, ainda não notou crescimento da demanda das pequenas e médias 

empresas por crédito, observa Aleixo. A carteira do Santander nesse segmento 
totalizava R$ 32,511 bilhões em março, apontando uma redução de 4,6% em 12 
meses. De forma geral, a melhora no crédito ao segmento no país é discreta, muito 

concentrada e ainda pouco visível nos números. Indicador da Serasa Experian aponta 
crescimento de 12,9% na demanda das micro e pequenas companhias por crédito em 

maio na comparação com abril.  
 
No caso das médias empresas, a alta foi de 2,5%. Porém, em relação a maio do ano 

passado, houve queda de 1,2% e 9%, respectivamente. "Não vejo melhora no crédito 
a pessoa jurídica. A não ser que os bancos estejam conseguindo enxergar isso daqui 

para frente", afirma o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi. Segundo ele, 
a inadimplência ainda é alta e os bancos estão muito criteriosos na análise de risco. 

Segundo o Banco Central, a inadimplência de pessoa jurídica marcou 4% em maio.  
 
Nas operações com recursos livres, os calotes subiram de 5,6% em abril para 6% no 

mês seguinte.  
 

O órgão regulador não divulga dados com base no porte das empresas. Porém, nos 
balanços do primeiro trimestre alguns bancos ainda apresentavam piora na 
inadimplência de curto prazo (atrasos de até 90 dias) de pequenas e médias 

companhias, o que sugere que persistiam dificuldades para esse segmento.  
 

"O pior já passou", afirma Gelbaum, do Daycoval. Segundo ele, a inadimplência no 
banco vem há alguns meses sem piorar. A delação dos controladores da JBS, que veio 
à tona em meados de maio e colocou o governo de Michel Temer na berlinda, teve um 

impacto momentâneo no crédito.  
 



"Deu uma arrefecida, agora vejo um sopro de operações", diz Gelbaum. Para ele, o 
episódio mostrou que o mercado tem conseguido se dissociar do risco político, mas é 
preciso que haja um ciclo mais sustentável de confiança na economia - com inflação 

sob controle e avanço nas reformas - para que o crédito volte de fato a deslanchar. 
Enquanto isso não acontece e os bancos continuam muito restritivos no crédito, as 

companhias têm buscado canais alternativos para se financiar.  
 

Pesquisa da Serasa Experian mostra que a participação de pequenas e médias 
empresas no crédito a pessoa jurídica somado de BB, Itaú Unibanco, Bradesco e 
Santander caiu de 43,7%, no fim de 2011 para 29,8% do saldo no primeiro trimestre 

deste ano. Apesar do cenário complexo, há quem tenha planos para ganhar mercado 
no segmento. É o caso do próprio Santander. O banco pretende ampliar a participação 

nesse mercado e tem o objetivo de dobrar o número de clientes, que somava 850 mil 
pequenas e médias empresas em março.  
 

O Banco Inter (ex-Intermedium) passou a oferecer neste mês uma conta corrente 
gratuita para empresas, que inclui até quatro cartões corporativos múltiplos. A 

instituição tem 800 clientes pessoa jurídica. "Nossa meta é atingir 1 milhão de clientes 
digitais em 2018, e desse total esperamos que 200 mil sejam contas de pessoas 
jurídicas", diz João Menin, presidente do banco.  

 
O Inter já oferece empréstimo com garantia em imóveis e desconto de recebíveis e 

pretende operar com antecipação de recebíveis de cartões no segundo semestre. Uma 
retomada mais consistente do financiamento às empresas de menor porte só vai 
acontecer, no entanto, quando a cadeia do crédito como um todo começar a girar, e 

isso só deve ocorrer mais para o fim do ano, afirma Rabi, da Serasa. "Estamos 
começando a sair de uma crise que não foi pequena. Consertar tudo leva tempo", diz.  

 

FGV: Confiança empresarial cai 2,1 pontos em junho ante maio para 83,9 
pontos 

03/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 2,1 pontos em junho, para 83,9 
pontos, informou nesta segunda-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE). É o 
menor patamar do indicador desde fevereiro, quando atingiu 82,7 pontos. Em médias 

móveis trimestrais, o índice recuou pela primeira vez no ano, em 0,4 ponto. A crise 
política detonada em maio pelas delações de executivos da JBS influenciou o resultado.  

 
“A queda de junho interrompe uma sequência de cinco altas consecutivas do ICE, com 
um resultado influenciado pelo aprofundamento da crise política após 17 de maio. Caso 

esta tendência de queda da confiança não seja revertida, o mau humor se refletirá no 
dia a dia das empresas, levando, por exemplo, a revisões de contratações 

anteriormente planejadas ou postergações de investimentos, tornando ainda mais 
lenta a recuperação da economia”, alerta Aloisio Campelo Jr., superintendente de 

Estatísticas Públicas do FGV/IBRE.  
 
O ICE agrega os dados das sondagens de confiança da Indústria, Serviços, Comércio 

e Construção. O cálculo do índice leva em conta os pesos proporcionais à participação 
na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das 

pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre 
o ritmo da atividade econômica.  

 
A maior contribuição para a queda da confiança em junho veio do Índice de 

Expectativas (IE-E), com queda de 1,9 ponto em relação a maio, para 91,2 pontos. Já 
o Índice de Situação Atual (ISA-E) caiu 0,5 ponto, para 79,4 pontos.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-confianca-empresarial-cai-21-pontos-em-junho-ante-maio-para-839-pontos/
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Segundo a FGV, a distância ainda grande entre o nível dos indicadores que medem a 
percepção atual dos empresários e as expectativas futuras, é observada nas quatro 
sondagens setoriais. O setor com maior diferença entre ISA e IE é a Construção, com 

20,9 pontos, seguida por Comércio com 12,8 pontos, Serviços com 9,0, e Indústria 
com 5,1 pontos.  

 
A queda da confiança empresarial em junho ocorreu na Indústria, nos Serviços e no 

Comércio, como mostra a tabela abaixo. Na Construção, houve um leve aumento, de 
0,2 ponto, após queda de 2,5 pontos no mês de maio.  
 

Em junho, a confiança recuou em 59% dos 49 segmentos integrantes do ICE. Apesar 
disso, em virtude da alta nos meses anteriores, considerando-se médias trimestrais, 

a proporção de segmentos em alta ainda supera os 50% do total.  
 
Foram coletadas informações de 4.974 empresas entre os dias 01 e 27 de junho. A 

próxima divulgação do ICE ocorrerá em 01 de agosto. 
 

Desigualdade nas importações 

03/07/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

As alíquotas do PIS/Cofins Importação foram majoradas pela Lei 13.137/2015, após o 
Supremo Tribunal Federal (STF) julgar inconstitucional a inclusão do ICMS no valor 

aduaneiro, base de cálculo dessas contribuições. Foram aumentadas tanto a alíquota 
geral, como as alíquotas aplicáveis a produtos específicos. A alíquota geral de 
PIS/Cofins aumentou de 9,25% para 11,75%.  

 
De acordo com o governo federal, esse aumento de alíquotas seria uma forma de 

colocar em igualdade competitiva os produtos importados e os produtos nacionais, 
tendo em vista que em 20 de março de 2013 o Supremo Tribunal Federal julgou 
inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins Importação 

(Recurso Extraordinário 559.937) - os ministros entenderam que essas contribuições 
na importação poderiam apenas incidir sobre "valor aduaneiro", conceito que não 

abrange o ICMS. Na visão do governo federal, os produtores nacionais estariam em 
desvantagem, pois deveriam incluir o ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins nas 
vendas domésticas.  

 
Como veremos, essa justificativa não se sustenta, pois o ICMS não pode compor a 

base de cálculo das contribuições em nenhuma hipótese, nem no mercado interno nem 
nas importações. É importante que os contribuintes obtenham decisões para não pagar 
as alíquotas majoradas de PIS/Cofins Importação Em janeiro de 2015, o governo 

federal editou a Medida Provisória (MP) 668/2015, que mais tarde seria convertida na 
Lei 13.137/2015.  

 
A exposição de motivos deixou claro o objetivo do governo: "Com o intuito de evitar-

se que a importação de mercadorias passe a gozar de tributação mais favorecida do 
que aquele incidente sobre os produtos nacionais, desprotegendo as empresas 
instaladas no país, torna-se necessário elevar as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação."  
 

Mas esse aumento de alíquota já nascia ilegal. Isso porque o ICMS também não pode 
compor a base de cálculo do PIS/Cofins incidente nas operações no mercado interno, 
como já havia sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 8 de outubro de 

2014, portanto antes da edição da MP 668/2015, por ocasião do julgamento do 
Recurso Extraordinário 240.785 (que tinha efeito apenas entre as partes daquele 

processo).  
 
No início deste ano, esse entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706, com repercussão geral (ou seja, 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=desigualdade-nas-importacoes&secao=economia-negocios-financas


conclusão que deve ser observada pelas demais Cortes do país). Em outras palavras, 
as alíquotas majoradas do PIS/Cofins Importação impõem uma tributação mais 
gravosa aos produtos importados (taxados, por exemplo, à alíquota geral de 11,75%) 

que aos produtos nacionais (taxados, por exemplo, à alíquota geral de 9,25%), em 
clara ofensa ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).  

 
Os países signatários do GATT, dentre eles o Brasil, concordam em não tributar de 

forma mais vantajosa os produtos nacionais em detrimento dos produtos importados 
de outros países signatários. Trata-se do princípio da não discriminação. Esse acordo 
foi internalizado no Brasil pelo Decreto Legislativo 30/94 e, nos termos do artigo 98 

do Código Tributário Nacional (CTN), deve ser respeitado pela legislação posterior.  
 

Portanto, o aumento das alíquotas do PIS/Cofins Importação é ilegal, viola o princípio 
da não discriminação do produto importado de países signatários do GATT e ofende o 
artigo 98 do CTN. Em outras situações similares de ofensa ao GATT o tratamento 

desigual foi repelido de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 20 
e 71) e pelo STF (Súmula 575).  

 
Contudo, tendo em vista que as alterações introduzidas pela Lei 13.137/2015 ainda 
continuam em vigor e não foram expressamente declaradas inconstitucionais pelo 

Supremo Tribunal Federal, os contribuintes interessados em questionar esse tema 
devem procurar o Judiciário. Especificamente com relação ao pedido de restituição do 

que foi pago indevidamente no passado já é possível saber o entendimento das 
autoridades fiscais federais.  
 

A Receita Federal do Brasil (RFB) editou o Parecer Normativo Cosit/RFB 1/2017, com 
o intuito de regular os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada 

acima, que julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins 
Importação (Recurso Extraordinário 559.937).  
 

Dentre outras previsões, esse parecer normativo determinou que a RFB somente 
deverá aceitar pedidos de restituição de PIS/Cofins Importação pagos indevidamente 

por contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo do PIS/Cofins quando tais 
contribuintes comprovarem que não aproveitaram créditos relativos às contribuições 
pagas indevidamente na importação. Entendemos que esse entendimento da RFB pode 

ser questionado, pois não encontra base legal. 
 

O fato é que esse precedente mostra que provavelmente a RFB criará dificuldades para 
os pedidos de restituição. Por esse motivo, é importante que os contribuintes 
obtenham decisões autorizando-os a deixar de pagar as alíquotas majoradas de 

PIS/Cofins Importação desde já, para diminuir o valor sujeito à restituição no futuro. 
Vinicius Jucá Alves é sócio de TozziniFreire Advogados e professor da Direito FGV/SP 

Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico.  
 

O jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações 
acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas 
informações. 

 

Indústria brasileira tenta adiar abertura a importados 

03/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
A indústria brasileira pedirá mais tempo antes de abrir o mercado para produtos da 

Europa. Em vez de redução gradual de tarifas até zero em dez anos, as empresas vão 
pedir 15 anos no acordo que o Mercosul negocia com a União Europeia. “Precisamos 

de um tempo maior”, disse o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Carlos Eduardo Abijaodi.  
 

http://www.istoedinheiro.com.br/industria-brasileira-tenta-adiar-abertura-a-importados/


A proposta é que a abertura se dê em ritmos diferentes. No caso do Brasil, em 15 
anos. Na mão contrária, os europeus estão dispostos a zerar suas tarifas de importação 
num prazo de sete a oito anos, disse o diretor. 

 
Os europeus já não cobram imposto em cerca de 25% de suas importações de 

produtos industriais. Mas, em 1.001 produtos que o Brasil teria melhores condições de 
competir, há taxação em 67% deles, segundo a CNI. Os aviões da Embraer, por 

exemplo, recolhem 2,3%, o que é muito considerando o valor elevado. Os calçados 
pagam 17% de imposto, mesma tarifa cobrada sobre o suco de laranja. 
 

Um grupo de 30 industriais brasileiros embarcou para Bruxelas, onde haverá nesta 
semana uma nova rodada de negociações. Eles vão pressionar para que o assunto não 

fique em compasso de espera até as eleições da Alemanha, em setembro. O ministro 
das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, mencionou o prazo na Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara. 

 
A CNI quer que as negociações sigam em ritmo forte, para fechar as linhas gerais do 

acordo até dezembro. A parte mais espinhosa da negociação começa em setembro – 
ela trata da abertura do mercado sul-americano para os produtos industriais europeus 
e a da Europa para os itens agropecuários daqui.  

 
Os empresários que vão acompanhar as negociações em Bruxelas querem também 

que os europeus ampliem as cotas de importação a tarifas baixas de produtos como 
carne de frango e bovina, tabaco e açúcar. 
 

Na semana passada, integrantes do Parlamento Europeu pediram que as negociações 
sejam suspensas após as denúncias contra o presidente Michel Temer. A questão, 

porém, não tem afetado as negociações, segundo um técnico do governo.  
 
Os europeus também fizeram várias críticas ao sistema de controle sanitário do Brasil, 

após inspecionar amostras de carne exportadas. A carne brasileira enfrenta problemas 
também nos Estados Unidos. 

 

PMI industrial do Brasil cai para 50,5 pontos em junho, revela Markit 

03/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
O Índice dos Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Brasil 

caiu de 52 em maio para 50,5 pontos em junho, de acordo com dados divulgados 
nesta segunda-feira, 3, pelo instituto inglês IHS Markit. Questões políticas foram um 
dos fatores responsáveis por conter a recuperação do setor, segundo os empresários 

entrevistados para a pesquisa. Apesar da redução, o índice segue acima do patamar 
de 50, o que pela metodologia do indicador indica expansão da atividade. 

 
O PMI da indústria do Brasil terminou o segundo trimestre com média mensal de 50,9, 

o nível mais elevado desde o primeiro período de 2013, segundo o relatório. Os meses 
de abril a junho foram um período “relativamente forte” para os produtores de 
mercadorias no País, segundo a Markit, indicando que a manufatura pode ter maior 

contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do que teve no primeiro 
trimestre, quando a agricultura puxou a expansão da economia. 

 
“A economia do setor industrial brasileiro permaneceu em terreno positivo em junho, 
mas a recuperação mostrou algumas fissuras”, afirma a economista do IHS Markit e 

autora do relatório, Pollyanna De Lima, no material enviado à imprensa nesta segunda-
feira. “As empresas reagiram à desaceleração reduzindo as operações, com os níveis 

de compras regredindo novamente, e os cortes de empregos se intensificando.” 
 
Os estrangeiros aumentaram a cautela nas últimas semanas, segundo a pesquisa. 

Depois de registrar aumento em maio, o volume de novos negócios provenientes do 

http://www.istoedinheiro.com.br/pmi-industrial-do-brasil-cai-para-505-pontos-em-junho-revela-markit/


exterior para o Brasil ficou estagnado no mês recém-terminado. Além disso, o nível 
de empregos do setor industrial teve contração e a perda de empregos foi a mais 
rápida desde março. 

 
O relatório aponta que as “condições de negócios na economia industrial brasileira 

melhoraram em junho, com o crescimento contínuo do volume de novos pedidos 
sustentando mais um aumento na produção.”  

 
Ao mesmo tempo, a Markit chama atenção para o fato de que as taxas de expansão 
se atenuaram em relação ao recente recorde de alta observado em maio, os níveis de 

compra da indústria diminuíram e houve outra rodada de cortes de empregos. Com 
relação aos preços, houve um aumento acentuado e acelerado nos custos de insumos, 

mesmo em um contexto de queda da inflação.  
 
A pesquisa da Markit mostra que o setor industrial segue com capacidade ociosa 

elevada e continua reduzindo os estoques. No entanto, os empresários do setor 
industrial brasileiro seguem “fortemente otimistas” de que o volume de produção 

crescerá no próximo ano, de acordo com o relatório. 
 

Parceria entre CNI e Apex-Brasil ajudará 1,3 mil empresas a atuarem no 
comércio exterior 

03/07/2017 – Fonte: CNI 

 
Convênio entre as instituições pretende formar 1 mil novas exportadoras e 
apoiará a consolidação de mais de 300 empresas no mercado internacional 

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da Rede Brasileira de Centros 

Internacionais de Negócios (Rede CIN), e a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) renovaram parceria para promover a 
inserção de empresas brasileiras no comércio internacional.  

 
Ao longo de dois anos, serão investidos R$ 14 milhões em missões prospectivas, 

comerciais, encontros de negócios no Brasil e no exterior, além de apoio ao investidor 
estrangeiro. A meta é atender 1,3 mil empresas, sobretudo de pequeno e médio 
portes. As ações devem resultar em R$ 900 milhões em negócios. 

 
"A cooperação entre CNI e Apex-Brasil tem buscado a promoção de negócios e o 

fortalecimento da imagem do Brasil como um player de relevância nos mercados 
internacionais" - Carlos Abijaodi 

 
A expectativa do convênio é fortalecer a atuação de mais de 300 empresas no exterior 

e contribuir para a internacionalização de cerca de 1 mil indústrias. "A cooperação 
entre CNI e Apex-Brasil tem buscado a promoção de negócios, a ampliação da base 

de empresas brasileiras exportadoras e o fortalecimento da imagem do Brasil como 
um player de relevância nos mercados internacionais", afirma o diretor de 

Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi. 
 
Em 2017, estão previstas 27 ações - 15 no Brasil e 12 no exterior. A iniciativa prioriza 

o desenvolvimento de oito setores industriais: alimentos e bebidas, têxtil e calçados, 
máquinas e equipamentos, móveis e madeira, construção, químicos e farmoquímicos, 

além de tecnologias da informação e comunicação.  
 
RESULTADOS - A CNI e a Apex-Brasil mantêm a parceria para apoiar a 
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internacionalização desde 2008. Na última edição do convênio, entre 2015 e 2016, 
foram investidos R$ 10,5 milhões em ações que beneficiaram 1,6 mil empresas. 
Dessas, 300 se tornaram exportadoras e movimentaram R$ 1 bilhão em negócios no 

exterior.  
 

Desde 2008, mais de 6 mil empresas foram beneficiadas pela parceria entre a CNI e 
a Apex-Brasil. Entre elas está a Maryne, indústria paraense de alimentos. A Maryne 

produz alimentos congelados como pão de queijo, pão francês, salgados, biscoito três 
queijos e chipa paraguaia. A empresa existe há 23 anos e foi fundada pela mãe do 
empresário Délcio Sá, Maryanne Mendes, que começou vendendo pão de queijo 

caseiro. 
 

O negócio cresceu e ela alugou um salão para aumentar a produção, contratou 
funcionários e depois fundou a indústria. Hoje, a fábrica vende para as regiões Norte 
e Nordeste e está em negociação para começar a vender para a região Centro-Oeste. 

Em 2015, a empresa começou a desenvolver o plano de exportação com a Federação 
das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), amparada pelo convênio entre CNI e Apex-

Brasil.  
 
O empresário fez cursos e treinamentos. Aprendeu sobre merchandising, marca, 

embalagem e o passo a passo para exportar.  No começo de 2016, começou a vender 
para os Estados Unidos. Agora, a empresa está em negociação para vender para 

México, Paraguai e países da África.  
 

Companhias investem em internet das coisas para otimizar processos 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

O corredor nordeste da Amtrak é a ferrovia mais movimentada da América do Norte. 
Sua confiabilidade está na média das ferrovias estatais —cerca de 20% de seus trens 
registraram atrasos significativos no ano passado—, mas, como conecta os centros de 

poder político e financeiro dos Estados Unidos, atrai críticas ruidosas pela lentidão de 
seus serviços.  

 
Longe dos olhares dos passageiros insatisfeitos, os engenheiros da Amtrak têm usado 
tecnologias avançadas para evitar atrasos. A Siemens, companhia alemã que construiu 

algumas das locomotivas usadas na rota entre Washington e Nova York, está 
recorrendo à chamada "internet industrial das coisas" para prevenir problemas.  

 
Ao analisar dados de 900 sensores em cada uma de suas locomotivas, a Siemens pode 
compreender por que problemas ocorrem e preveni-los. Os atrasos se reduziram em 

33% em 2016 ante 2015, e o desempenho "é quase uma ordem de magnitude melhor 
do que no passado", diz Rick Shults, gerente do projeto.  

 
O trabalho para a Amtrak está na vanguarda de uma revolução radical para setores 
da indústria, energia e transportes. A queda de custo dos sensores, comunicações, 

armazenagem de dados e sistemas de análise tornou possível registrar e processar 
grandes volumes de informações sobre sistemas físicos, de trens e refinarias de 

petróleo a turbinas eólicas.  
 
Análises da temperatura, pressão, vibração, movimento e fluxos de correntes elétricas 

podem prevenir falhas, simplificar a manutenção, melhorar o desempenho —e até 
mesmo mudar como produtos são projetados e feitos.  

http://www.maryne.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1897879-companhias-investem-em-internet-das-coisas-para-otimizar-processos.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/38927-o-brasil-que-da-certo-inovacao-industrial#foto-554368


Em 2020, empresas gastarão cerca de R$ 1 trilhão ao ano com internet das coisas. 
Metade desses gastos virão da indústria, dos transportes e das companhias de 
infraestrutura, de acordo com o Boston Consulting Group.  

 

 
 

"É uma grande oportunidade para toda a indústria", diz Bill Ruh, vice-presidente digital 
da General Electric. "A análise de dados e a conectividade de máquinas permitirão 

chegar em um novo patamar de produtividade". Assim como a robótica e a impressão 
3D, a internet das coisas deve transformar a indústria nas próximas duas décadas.  
 

FOCO NO SOFTWARE  
Qualquer indústria que queira continuar existindo em 20 anos está ampliando sua 

capacitação digital, inclusive com aquisições. A GE adquiriu quatro empresas para 
reforçar seus negócios digitais e aHoneywell adquiriu a israelense Nextnine para 
reforçar suas operações de segurança na internet.  

 
A Siemens investiu US$ 15 bilhões na aquisição de companhias norte-americanas de 

software desde 2007, e tem 21 mil engenheiros na área. A Bosch, da Alemanha, tem 
mais de 20 mil engenheiros de software —4 mil se dedicam à internet das coisas. A 
GE tem 14 mil engenheiros, e planeja contratar mais 6 mil técnicos na área digital.  

 
Os consultores de branding encontraram um veio de negócios rico. A GE tem a Predix, 

a Siemens tem a MindSphere, a francesa Schneider tem a EcoStruxure, a ABB, de 
Zurique, tem a ABB Ability, e assim por diante.  
 

Jeff Immelt, que anunciou este que deixará em breve a presidência executiva da GE, 
quis transformar o grupo em um negócio "industrial digital". Quando começou a se 

despedir das unidades da empresa junto a John Flannery, seu sucessor, a primeira 
divisão visitada foi a sede das operações digitais da GE, em San Ramon, Califórnia.  
 

Como os trens da Amtrak, porém, o luminoso futuro digital está chegando mais tarde 
do que muitos esperavam. O potencial é real, diz Venkat Atluri, analista da consultoria 

McKinsey, mas as companhias industriais demoraram a explorá-lo. Pode ser necessário 
que mudem completamente sua organização para se beneficiar de novas tecnologias.  
 

Outro obstáculo é que o número de produtos e serviços disponíveis é tão grande que 
ainda não emergiram padrões setoriais.  

 
Com processos sigilosos, além de maquinaria cara e potencialmente perigosa, as 
companhias industriais são cautelosas quanto a confiar decisões críticas a terceiros. 

"Os clientes rejeitam riscos porque precisam rejeitá-los", disse Guido Jouret, vice-
presidente digital da ABB. "Se você fizer alguma coisa de errado, pode ferir pessoas".  

 
Os potenciais clientes também são muito cautelosos quanto ao controle de dados 

capazes de revelar detalhes de suas operações. A Gehring, uma empresa que fabrica 
máquinas que pulem e afiam superfícies metálicas com alta precisão, é uma das 
empresas que a Siemens aponta como exemplo no uso de sua plataforma digital 

MindSphere. Wolfram Lohse, vice-presidente de tecnologia da Gehring, diz que as 
montadoras de automóveis que são clientes de sua empresa exercem muita cautela 

sobre a maneira pela qual ela pode empregar seus dados de produção.  
 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/40636-producao-industrial-na-china-mostra-recuperacao#foto-573634


 
 

A Gehring se beneficiou da nova tecnologia, diz Lohse, e espera novos avanços, entre 
os quais aumentar a produtividade de suas máquinas. Mas ele acrescenta: "Preciso 

admitir que isso é apenas potencial, por enquanto. Não está em uso comercial ainda".  
Nesse mercado desafiante e superlotado, novos concorrentes emergem o tempo todo.  

 
Avançar mais no campo do software leva as companhias industriais a enfrentar 
empresas especializadas em tecnologia da informação, e o panorama de cooperação 

e competição é altamente mutável, entre diferentes grupos que uma década atrás 
teriam ignorado uns aos outros.  

 
Empresas de tecnologia estabelecidas como IBM, SAP, Microsoft, Intel e Cisco também 
oferecem tecnologia preditiva de manutenção, e há numerosas startups que buscam 

novas oportunidades nos mercados industriais. Até o ano passado, havia mais de 360 
companhias oferecendo plataformas de internet das coisas, de acordo com a IOT 

Analytics, uma empresa de pesquisa de Hamburgo.  
 
Ganhar dinheiro nesse ambiente não é fácil. A GE diz que seus negócios digitais não 

começarão a fazer contribuição notável para sua receita até 2019-20.  
 

O contrato de "transformação digital" que a Engie, da França, uma das maiores 
geradoras de energia e fornecedoras de gás da Europa, colocou em licitação no ano 
passado, serve como exemplo de como a concorrência é dura. A Engie conversou com 

muitas empresas sobre o contrato para a criação de uma plataforma de internet das 
coisas para os seus negócios em todo o mundo, com o objetivo de usar todos os dados 

de que a companhia dispõe a fim de melhorar a eficiência e o atendimento aos clientes.  
 
A GE, que já tinha a Engie como uma de suas maiores clientes, poderia parecer a 

escolha óbvia para fornecer a plataforma. Em lugar disso, a Engie anunciou em junho 
do ano passado que havia selecionado uma empresa do Vale do Silício chamada C3 

IOT, fundada em 2009 como C3 Energy pelo bilionário Tom Siebel, um pioneiro do 
software de administração de relacionamento com clientes.  
 

Um mês mais tarde, a Engie assinou um acordo de parceria com a GE em uma série 
de atividades como a melhora de desempenho de usinas de energia, mas a impressão 

foi a de que isso não passava de um prêmio de consolação.  
 
Siebel descreve a GE como "um conglomerado do século 19, com uma visão do século 

19 ou século 20 sobre como desenvolver software", investindo bilhões de dólares e 
contratando milhares de pessoas para desenvolver seus produtos. "Não é assim que 

funciona", ele disse. "Pode-se criar excelentes produtos de software com 10, 20 ou 30 
pessoas". A C3 IOT tinha 130 funcionários, em maio.  

 
Em novembro, a GE fechou acordo com a empresa de eletricidade norte-americana 
Exelon, para melhorar o desempenho de suas usinas e desenvolver novos aplicativos 

para o setor de eletricidade. Ela tem outros clientes para sua plataforma digital de 
administração da confiabilidade e desempenho de usinas de energia, como a Sonelgaz, 

da Argélia, e a Invenergy, dos Estados Unidos, mas o contrato da Engie é um sinal de 
como o domínio no setor de hardware não necessariamente se traduz em vantagem 
no software.  

 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/49196-tecnologia-nacional#foto-670073


Os grupos industriais afirmam que têm conhecimentos especializados sobre seus 
setores e clientes que lhes oferecem uma vantagem competitiva crucial.  
 

"Sabemos como produzir. Sabemos como automatizar uma edificação. Sabemos como 
operar trens, ou uma turbina", diz Busch. "Isso significa que somos capazes não só de 

dar escala ao software mas que temos conhecimento de campo especializado. Essa é 
a nossa mais poderosa alavanca, e nenhuma outra empresa conta com ela".  

 
Os potenciais riscos caso algo saia errado também favorecem manter um 
relacionamento com fornecedores estabelecidos, diz Jouret, da ABB. "Os clientes 

pensam: calma lá, será que posso deixar essa cara operar minha fábrica?"  
 

A QUEM PERTENCEM OS DADOS?  
Mas já começam a surgir histórias que sugerem que os grandes grupos industriais 
seriam imprudentes em confiar nas vantagens de seu atual predomínio. A Precognize, 

uma startup israelense de manutenção preditiva, conquistou um contrato com o grupo 
químico alemão BASF, a maior companhia química de capital aberto do planeta, para 

trabalhar em suas fábricas.  
 
Chen Linchevski, presidente-executivo da Precognize, admite alegremente que ele e 

sua equipe não são especialistas em produtos químicos.  
 

"Nós admitimos não saber coisa alguma sobre o negócio do cliente; o importante é 
que ele sabe. Ele sabe sobre suas fábricas, nós sabemos de software", diz Linchevski.  
Oferecer serviços específicos e permitir que os clientes mantenham mais controle 

sobre seus dados muitas vezes é mais atraente que aparecer com uma "caixa preta" 
dizendo "não se preocupe, pode confiar em nós", acrescenta Linchevski.  

 
Essa decisão gera uma pergunta fundamental para todas as empresas: o que 
exatamente elas fazem? Se entregam o controle de seus dados a terceiros, e 

transferem a um provedor de serviços decisões sobre como realizar suas operações, 
que valor estão adicionando?  

 
Francisco Starace, presidente-executivo da Enel, companhia italiana de eletricidade, 
diz que sua empresa compra produtos de fornecedores de software, mas que integra 

sua tecnologia e desenvolve serviços sozinha.  
 

Executivos e analistas concordam em que a atual proliferação de plataformas 
concorrentes não pode durar. Zia Yusuf, sócio do Boston Consulting Group, diz que 
em cada segmento do mercado devem surgir três ou quatro fornecedores dominantes. 

É possível que empresas consigam controlar segmentos nos quais são 
tradicionalmente fortes: GE e Siemens na geração de energia, Siemens na indústria, 

Honeywell no refino, e assim por diante.  
 

Ruh diz que a GE será "uma das apenas duas ou três empresas" capazes de realizar a 
otimização de equipamento e operações que ele vê como foco do grupo.  
 

Mas em um mercado assim novo e complexo, o quadro está mudando constantemente. 
"Dentro de cinco anos, a abordagem terá evoluído mais de uma vez", diz Starace.  

 
Joe Kaeser, presidente-executivo da Siemens, diz que faz sentido se preocupar com a 
concorrência que a empresa enfrenta. "Paranoia não é bom. Mas ter medo faz bem", 

ele diz. "Às vezes nos assustamos um pouco, e isso ajuda muito a nos concentrarmos". 
 

 
 
 

 
 



Artigo: 'Robin Hood às avessas' define situação das micro e pequenas 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Talvez a história de Robin Hood, que tirava dos ricos para dar aos pobres, possa nos 
ajudar a entender o que tem acontecido hoje com as micro e pequenas empresas.  

Todos sabem que são negócios desse porte que mais geram empregos no país -54% 
das vagas formais.  

 
Além disso, é o primeiro emprego de muitas pessoas. As micro e pequenas ajudam a 
estimular a economia local, descentralizando o desenvolvimento e a renda. 

Representam 27% do PIB. São as grandes geradoras de inovação.  
 

E são um dos principais colchões sociais em crises econômicas.  
 

Por isso tudo, é difícil entender por que ainda é trabalhoso fazer com que as micro e 
pequenas empresas sejam tratadas como prioridade.  
 

Basta ver um exemplo recente. A MP 783/2017, que institui o programa Especial de 
Regularização Tributária, conhecido como novo Refis, oferece condições favoráveis às 

grandes empresas para renegociarem suas dívidas.  
 
Isso mesmo com o artigo 179 da Constituição, que tive a honra de propor por ocasião 

da Constituinte de 1988, estabelecendo que as micro e pequenas empresas devem ter 
tratamento diferenciado nos campos fiscal, tributário, creditício e administrativo.  

 
Em dezembro passado, o Sebrae lançou o Mutirão da Renegociação, com o objetivo 
de regularizar a situação de cerca de 600 mil micro e pequenas empresas notificadas 

pela Receita e evitar que perdessem os benefícios do Simples Nacional, um regime 
tributário diferenciado.  

 
Juntas, deviam mais de R$ 21 bilhões. O mutirão, encerrado em 31 de janeiro último, 
conseguiu resolver o caso de 345 mil pequenos negócios. 

 
A Lei 155/2016, chamada de Crescer Sem Medo, é que autorizou essa renegociação.  

 
Para se ter uma ideia de como as condições para as pequenas empresas são menos 
favoráveis, esse tipo de negócio teve apenas 120 meses para quitar seus débitos. E 

as grandes empresas, no novo Refis, terão 180 meses, com abatimento de 90% nos 
juros e 50% nas multas.  

 
Os pequenos não tiveram esses dois benefícios. O que se espera, ainda mais em um 
momento de economia frágil, é isonomia no tratamento das grandes em relação às 

pequenas empresas.  
 

É preciso continuar trabalhando para que prevaleça o que está previsto na Constituição 
e evitar um "Robin Hood às avessas". Ou seja, tirar da sociedade, que é quem sente 
no bolso o impacto das benesses fiscais, para privilegiar os grandes.  

 
(Guilherme Afif Domingos é presidente do Sebrae).  

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1897596-robin-hood-as-avessas-define-situacao-das-micro-e-pequenas.shtml


Refis pode beneficiar 300 mil empresas no Paraná 

03/07/2017 – Fonte: Bem Paraná (postado dia 02-06-2017) 
 

Começa hoje o prazo para a nova adesão ao novo Refis - Programa Especial de 
Regularização Tributária - da Receita Federal do Brasil. Com ele, é possível parcelar 

dívidas de impostos vencidos até 30 de abril de 2017. Atualmente, 256.465 empresas 
paranaenses devem tributos não previdenciários e 50.345 apresentam débitos 

previdenciários, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 
Com o novo Refis, é possível parcelar dívidas em até 180 vezes, sendo que a parcela 

mínima será de R$ 200,00 quando o devedor for pessoa física e de R$ 1 mil quando 
for pessoa jurídica. 

 
Para aderir ao Refis, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento que 
pode ser protocolado no site da Receita (idg.receita. fazenda.gov.br), a partir do dia 

3 de julho. O prazo final para adesão é 31 de agosto de 2017. 
 

Depois da formalização do requerimento de adesão, a Receita divulgará o prazo para 
que o contribuinte apresente as informações necessárias para a consolidação do 
parcelamento ou para o pagamento à vista. Será possível usar créditos tributários para 

abater o débito. 
 

De acordo Lucas Ribeiro, da ROIT Consultoria e Contabilidade, esta é uma grande 
chance das empresas que se endividaram com a crise. “O número de empresas 
endividadas no Paraná é grande e esta é uma grande chance delas voltarem a respirar.  

 
É importante neste momento que o governo se torne sensível à condição do 

empresariado brasileiro e lance projetos como este para equilibrar a situação 
econômica do país”, afirma Lucas Ribeiro. 
 

Novo Refis 
Podem ser parceladas dívidas vencidas até 30 de abril de 2017 

180 meses é o limite de parcelamento dos débitos 
R$ 200 é o valor mínimo das parcelas a serem pagas por devedor Pessoa Física 
R$ 1000 é o valor mínimo das parcelas a serem pagas por devedore Pessoa Jurídica 

90% será o desconto aplicado aos juros no pagamento à vista 
50% será o desconto da multas no pagamento à vista 

25% será o desconto nos encargos e honorários para as dpividas com a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional 
31 de agosto é o prazo afinal para adesão 

 

Proposta que visa agilizar fechamento de empresas está na pauta da CAE 

03/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC) 
 

O relator do projeto propôs mudanças no texto, que resultaram num substitutivo 
 

 
 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) tem reunião marcada para terça-feira, dia 
4, a partir das 10h, para analisar, entre outras proposições, o PLS 150/2016, que visa 

facilitar a baixa dos registros de empresas mercantis e atividades afins. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/512259/refis-pode-beneficiar-300-mil-empresas-no-parana
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/proposta-que-visa-agilizar-fechamento-de-empresas-esta-na-pauta-da-cae/


O projeto, do senador Hélio José (PMDB-DF), estabelece que a simples apresentação 
de requerimento pelo responsável legal é providência suficiente para deflagrar a baixa 
da empresa. Além disso, prevê que o encerramento deverá se dar no prazo máximo 

de dois dias úteis em todos os órgãos federais, distritais, estaduais e municipais 
competentes. 

 
O relator do projeto, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), propôs mudanças no texto, 

que resultaram num substitutivo. O relatório já foi lido e a discussão encerrada. Se 
aprovada e não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado, a proposta 
poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, pois tramita de forma terminativa 

na CAE. 
 

Precatórios 
O segundo item da pauta é o PLS 57/2017, que cancela os precatórios e Requisições 
de Pequeno Valor (RPV) federais cujos valores não tenham sido sacados pelo credor e 

estejam depositados há mais de dois anos em banco oficial. A proposta é da 
Presidência da República e está sendo relatada pelo senador Fernando Bezerra Coelho 

(PSB-PE). 
 
O texto já recebeu críticas da oposição, que alega tratar-se de uma manobra do 

governo para fazer caixa e melhorar o superávit primário. A matéria tramita em regime 
de urgência constitucional e está sendo analisada simultaneamente pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
 
INPI 

Os parlamentares devem analisar ainda o PLS 62/2017, do senador José Agripino 
(DEM-RN), que assegura verbas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

O projeto determina que os recursos dos serviços realizados pelo INPI sejam 
reinvestidos na própria instituição. 
 

O autor argumenta que as atividades da autarquia, como registro de marcas e 
concessão de patentes, são de extrema relevância para o país. Segundo Agripino, os 

serviços são rentáveis, mas a autarquia sofre com a falta de recursos, visto que o 
dinheiro segue para o Tesouro Nacional. A situação se agravou diante do ajuste fiscal 
pelo qual passa o Brasil, com a restrição orçamentária. A proposta tem relatório 

favorável do senador Cristovam Buarque (PPS-DF) 
 

Diretrizes 
Os senadores também vão discutir e votar as emendas da comissão ao PLN 1/2017, 
que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). As emendas serão enviadas depois 

para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
A LDO compreende as metas e prioridades da administração pública federal, para o 

exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual 
(LOA). 

 

Microempreendedores Individuais poderão parcelar dívidas com o Fisco em 

120 prestações 

03/07/2017 – Fonte: Bem Paraná (postado dia 02-06-2017) 
 

A partir desta próxima segunda-feira (3), os MEIs (microempreendedores individuais) 
poderão parcelar seus boletos em atraso junto a Receita Federal. O pagamento poderá 
ser feito em até 120 meses (o mínimo é de duas prestações, de ao menos R$ 50).  

 
Será possível aderir ao programa de parcelamento até o dia 2 de outubro. Após o 

prazo, o parcelamento poderá ser de apenas 60 meses. A solicitação de parcelamento 
poderá ser feita no Portal e-CAC da Receita Federal, no serviço “SIMEI-
PARCELAMENTO”.  

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/512199/microempreendedores-individuais-poderao-parcelar-dividas-com-o-fisco-em-120-prestacoes
http://www.bemparana.com.br/noticia/512199/microempreendedores-individuais-poderao-parcelar-dividas-com-o-fisco-em-120-prestacoes


Para confirmar a operação, é necessário que o empreendedor apresente a Declaração 
Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual relativa aos pagamentos em 
atraso. O Sebrae informa que 60% dos mais de 7 milhões de MEIs possuem boletos 

atrasados.  
 

Podem se formalizar como MEIs empreendedores que faturam até R$ 60 mil ao ano. 
A opção permite acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio doença e licença-

maternidade. O microempreendedor individual paga o valor fixo mensal de R$ 47,85 
(comércio ou indústria), R$ 51,85 (prestação de serviços) ou R$ 52,85 (comércio e 
serviços). 

 

O que sua empresa tem a ganhar com o parcelamento de débitos federais 

03/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
Novo programa de renegociação de dívidas tributárias federais, o Pert, 

atende contribuintes com diferentes perfis de débitos e perdoa multas e juros 
para quem pagar à vista 

 
Debruçados sobre o texto da Instrução Normativa n° 1711, que regulamentou o 
novo parcelamento de débitos tributários federais, o PERT (Programa Especial de 

Regularização Tributária), advogados, consultores e contadores já realizam simulações 
para escolher a modalidade de pagamento mais vantajosa para os seus clientes. 

 
Na comparação com o programa anterior, instituído em janeiro, oPERT é mais 
vantajoso porque perdoa parte das multas e dos juros incidentes sobre o débito, 

oferece mais opções de pagamento, permite a compensação de prejuízos fiscais e 
estende o prazo para até 175 meses para o acerto de contas com o fisco. 

 
Contribuintes que aderiram ao primeiro parcelamento, o antigo PRT, poderão migrar 
para o atual, mesmo aqueles que já tenham pago parcelas. 

 
Uma das modalidades, prevista no programa antecessor, é o pagamento da dívida 

consolidada em 120 parcelas, de forma escalonada, sem redução no valor da multa e 
juros. 
 

Nessa modalidade, no primeiro ano de programa, ou da 1ª a 12ª parcela, o 
contribuinte vai pagar o correspondente a 0,4% do valor da dívida consolidada. Da 

13ª a 24%, o valor da parcela será de 0,5% sobre o total da dívida. 
 
Para Elvira de Carvalho, consultora tributária da King Contabilidade, essa pode ser a 

melhor opção para os contribuintes em “situação financeira extrema”, sem capacidade 
de caixa no momento. 

 
“As parcelas são mais atrativas e suaves nos primeiros anos do programa e aumentam 

ao longo do tempo”, resume. 
 
A consultora chama a atenção que o primeiro passo antes de fazer a adesão seja 

identificar a origem dos débitos,ou seja, se as dívidas são referentes à Receita Federal 
ou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

 
O contribuinte que possuir dívidas nos dois órgãos, terá que separar os pedidos de 
adesão. 

 
“Já vi casos de contribuintes que perderam a chance de participar de um programa de 

renegociação porque ingressaram com apenas um pedido”, explica. 
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/o-que-sua-empresa-tem-ganhar-com-o-parcelamento-de-debitos-federais/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade


Pelas regras do programa, o contribuinte com dívida em valor igual ou menor do que 
R$ 15 milhões tem uma vantagem adicional, caso faça a opção pelo pagamento à 
vista. 

 
Nessa modalidade, há uma redução significativa no valor da entrada, correspondente 

a 7,5% do valor do débito. 
 

Para as dívidas acima de R$ 15 milhões, a entrada será de 20% do valor do débito. 
Nos dois casos, a entrada deve ser paga em cinco parcelas sucessivas, de agosto a 
dezembro, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic. 

 
Se o restante da dívida for quitada em parcela única, o programa oferece uma redução 

de 90% no pagamento dos juros e de 50% nas multas. 
 
“A adesão deverá ser alta, o que não significa que todas as empresas que ingressarem 

no programa, vão quitar suas dívidas até o final”, avalia Fábio Cunha Dower, do 
escritório Miguel Silva & Yamashita. 

 
De acordo com Dower, muitas empresas, mesmo sabendo que não possuem 
capacidade de caixa para honrar com as parcelas, ingressam nos parcelamentos 

especiais para obter a certidão negativa de débitos e, com isso, regularizam a sua 
situação fiscal. 

 
O advogado ressalta que, além da redução do valor dos juros e multas, a outra grande 
vantagem do programa é a possibilidade de usar o prejuízo fiscal como “moeda de 

troca” no pagamento. 
 

Quando uma empresa do lucro real apura prejuízo em determinado ano, o valor é 
usado para reduzir o lucro de períodos futuros. 
 

“O programa transforma o prejuízo fiscal em moeda de pagamento para os débitos 
incluídos no parcelamento”, explica. 

 
Em tempos de crise, várias empresas tiveram prejuízos fiscais. Nesse caso, os valores 
apurados até dezembro de 2015 poderão usados no parcelamento. 

 
“O programa é interessante para todas as empresas. Para aquelas que tiveram 

prejuízos fiscais, as vantagens são enormes”, conclui. 
 
Esses valores, porém, só poderão ser usados para abatimento do valor dos débitos no 

caso de dívidas com a Receita Federal. Para os débitos inscritos em Dívida Ativa, no 
âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), há uma vedação para o 

uso dos valores. 
 

PROGRAMA EXCLUI PEQUENAS EMPRESAS 
O programa também veda a participação das empresas optantes do Simples Nacional, 
o que está sendo questionado pela Federação Nacional das Empresas de Serviços 

Contábeis (Fenacon). 
 

De acordo com a entidade, 550 mil empresas que ingressaram no último parcelamento 
voltado ao segmento aguardavam o atual para fazer a migração de seus débitos e, 
com isso, obterem os mesmos descontos nas multas e juros concedidos às grandes 

empresas. 
 

Instituído pela Lei Complementar nº 155, o programa de renegociação de débitos 
empresas do Simples prevê o pagamento das dívidas em até 120 parcelas, sem 
descontos, e parcela mínima de R$ 300. 

 



 
 

Abertura de empresas poderá ser feita pela internet a partir de segunda 

03/07/2017 – Fonte: Bem Paraná  (postado dia 02-06-2017) 

 
A abertura de empresas de baixo risco na cidade de São Paulo passa a poder ser feita 

totalmente pela internet a partir da próxima segunda-feira (3). Lançado em maio, o 
programa é promessa do prefeito João Doria (PSDB) de viabilizar a abertura de 
empresas em sete dias.  

 
Como a Folha de S.Paulo mostrou, apesar de avanços obtidos pela prefeitura para 

melhorar o processo (entre eles a redução de cinco para apenas um deslocamento 
obrigatório do empresário) por órgãos públicos, gargalo na liberação do CCM (Cadastro 
de Contribuinte Municipal) impedia o cumprimento do prazo definido por Doria.  

 
É justamente essa etapa, que precisava ser feita presencialmente após agendamento, 

que deve ser alterada na próxima semana para acontecer on-line. Daniel Annenberg, 
secretário municipal de inovação e tecnologia, afirmou em entrevista coletiva que o 
prazo de agendamento do desbloqueio do CCM era de nove dias nos primeiros dias do 

programa e, após esforço da prefeitura, já vinha sendo reduzido para dois dias.  
 

O secretário também disse que, até o final do ano, o prazo de abertura de empresas 
deve chegar a cinco dias e ser reduzido para dois dias até o final do primeiro semestre 
de 2018. Desde o lançamento do Empreenda Fácil, foram abertas 2.000 empresas em 

São Paulo. No período foram realizadas 30 mil avaliações de viabilidade (primeira 
etapa de abertura de empresas no novo sistema, em que o empresário verifica se pode 

instalar negócio que deseja no endereço escolhido. 
 

Investimento privado no Brasil recua ao menor nível desde 2000 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Investimento privado no Brasil recua ao menor nível desde 2000 

   

A longa recessão em que o Brasil mergulhou há quase três anos derrubou os 

investimentos para o nível mais baixo desde a virada do século, principalmente por 
causa da retração do setor privado.  

http://www.bemparana.com.br/noticia/512138/abertura-de-empresas-podera-ser-feita-pela-internet-a-partir-de-segunda
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1897709-investimento-privado-no-brasil-recua-ao-menor-nivel-desde-2000.shtml


Do ponto mais alto dos últimos anos, em 2013, a taxa de investimento de empresas 
e famílias caiu de 19% para 13,7% do PIB (Produto Interno Bruto) em dezembro de 
2016, o pior nível desde 2000, de acordo com estimativas do Cemec (Centro de 

Estudos do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais) para a Folha.  
 

Investimentos são recursos aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos, na 
construção civil e no desenvolvimento de novos produtos. Quanto maior a taxa de 

investimento, maior será a capacidade da economia de crescer de forma sustentável.  
As incertezas criadas pela crise que o país atravessa e o esforço que empresas e 
famílias têm feito para reduzir suas dívidas explicam parte da retração dos 

investimentos.  
 

Mas o estudo do Cemec sugere que o desequilíbrio crescente das contas do governo é 
parte do problema. Os dados mostram que o setor privado está poupando como nunca, 
mas boa parte dos recursos tem servido para financiar o governo em vez de comprar 

máquinas ou erguer fábricas.  
 

Em meio ao cenário econômico instável, os juros pagos para financiar a dívida pública 
garantem retorno superior às possibilidades oferecidas às empresas por investimentos 
produtivos.  

 
MOTORES  

Essa dinâmica é muito ruim para a economia num momento em que, para reagir, ela 
precisa de outros motores além do consumo, que sofre com a falta de crédito e o 
elevado nível de desemprego —fora as incertezas criadas pela turbulência na política.  

 
Em linha com a deterioração das contas do governo, a taxa de investimento do setor 

público, que já era baixa, caiu para 1,8% do PIB em 2016, o menor nível desde 2004, 
segundo os cálculos do Cemec.  
 

A queda do investimento privado é brutal e mais evidente. Entre 2013 e 2016, mostra 
o estudo, o setor privado respondeu por 84% da redução da taxa de investimento 

global da economia brasileira.  
 

 



Por isso, o investimento somado, do setor público e do setor privado, encerrou 2016 
na sua pior marca desde 2000. No primeiro trimestre deste ano, essa taxa subiu um 
pouco, mas nada que possa ser considerado uma reação.  

 
Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre investimentos 

só separam as contribuições do governo e do setor privado com dois anos de 
defasagem. As estimativas do Cemec levam em consideração os números do IBGE e 

estatísticas de outras fontes.  
 
Carlos Antonio Rocca, diretor do Cemec e autor do estudo, diz que, para sustentar 

expansão da atividade econômica de 3% a 4% ao ano, a taxa de investimento deveria 
girar em torno de 20% do PIB.  

 
Algo próximo de países como Chile, Peru, México e Colômbia, que, em percentual do 
PIB, investem respectivamente, 21,7%, 22,8%, 23,2% e 25,4%, segundo o FMI.  

 
POUPANÇA  

A taxa global de poupança doméstica —o dinheiro disponível para investimentos— 
encerrou 2016 no menor nível desde 2001 (13,9% do PIB).  
Mas a poupança do governo assumiu trajetória diferente da observada no setor 

privado. O setor público não poupa. Empresas e famílias poupam, mas investem cada 
vez menos no setor produtivo.  

 
O setor privado tem economizado em níveis acima da média histórica, ao mesmo 
tempo em que o governo "despoupa" —ou seja, apresenta deficit em suas contas.  

A taxa de poupança do setor privado alcançou 19,9% do PIB em dezembro, maior 
patamar atingido desde 2007 e acima da média de 18,9% do PIB registrada desde 

2000.  
 
Já o governo saiu de uma taxa de poupança baixa, mas positiva, de 0,6% do PIB em 

2012, para uma negativa de 6,1% em dezembro passado —o pior resultado desde 
2000 e um sinal do profundo agravamento das contas públicas.  

 
A redução dos investimentos do setor privado não é um fenômeno novo, mas tem se 
agravado nos últimos anos, diz Samuel Pessôa, pesquisador associado do Ibre 

(Instituto Brasileiro de Economia) da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e colunista da 
Folha.  

 
A combinação do desequilíbrio fiscal estrutural com uma taxa de poupança pública 
muito baixa, diz Pessôa, resulta em taxas de juros reais elevadas, que encarecem 

investimentos e inibem o financiamento do setor privado.  
 

Para Pessôa, a melhor forma de enfrentar a questão seria equacionar o desequilíbrio 
das contas do governo, elevando a poupança do setor público e abrindo espaço para 

a queda dos juros reais.  
 
Sem o ajuste fiscal, diz Rocca, e mantida a taxa atual de investimento na economia, 

além do baixo crescimento da produtividade, o potencial de crescimento do país hoje 
não passaria de 1,5% a 2% ao ano. A crise política e as dúvidas sobre a recuperação 

econômica podem reduzir ainda mais esse número, afirma.  
 

Governo estuda fim do abono salarial 

03/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado dia 01-06-2017) 
 

Se a votação da reforma da Previdência naufragar no Congresso Nacional, a equipe 
econômica já trabalha com uma alternativa para cortar despesas e garantir o 
cumprimento do teto de gastos e a volta de superávits primários nas contas públicas. 

A ideia é acabar com o pagamento do abono salarial.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-estuda-fim-do-abono-salarial/


O benefício, que é pago anualmente aos trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo 
menos cinco anos e que têm rendimento médio mensal de até dois salários mínimos, 
custará R$ 17 bilhões neste ano. Tradicionalmente, era pago de julho a outubro para 

todos os 22 milhões de trabalhadores que têm direito. Desde 2015, porém, o governo 
da ex-presidente Dilma Rousseff dividiu o pagamento em duas etapas, como forma de 

diluir o custo.  
 

O benefício também passou a ser pago proporcionalmente ao tempo de serviço, de 
maneira semelhante ao 13º salário – ou seja, atualmente varia de R$ 78 a R$ 937. O 
custo político do fim do abono salarial, porém, seria bem alto, uma vez que seus 

beneficiários são a camada mais pobre da população.  
 

Embora o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, considere ainda viável a aprovação 
das novas regras para aposentadorias e pensões no segundo semestre, depois da 
votação da reforma trabalhista, sua equipe tem em mãos uma série de medidas que 

poderão ser adotadas no caso de a proposta de reforma previdenciária ser desidratada 
ou mesmo não for aprovada.  

 
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a Fazenda monitora as negociações da reforma 
diante do quadro político instável. Mas o ministério não vai ficar parado se a reforma 

não avançar, informou um membro da equipe econômica, destacando que há 
alternativas para garantir uma trajetória sustentável da dívida pública.  

 
O fim do abono chegou a ser discutido há um ano, durante a elaboração da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) do teto de gastos. Na última hora, a proposta foi 

retirada, assim como outras medidas mais duras, como o financiamento, pelo Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) – responsável pelo pagamento do seguro-

desemprego e do abono salarial -, de despesas de Previdência dos trabalhadores da 
iniciativa privada e dos servidores públicos, além de benefícios assistenciais previstos 
na Constituição.  

 
Com as contas fechando no vermelho todos os anos, o FAT precisa da injeção de 

recursos do Tesouro para bancar o seguro-desemprego e o abono. Para este ano, 
estão previstos R$ 18 bilhões. A União, porém, já avisou o conselho deliberativo do 
FAT que não terá como bancar os rombos do fundo nos próximos anos e pediu medidas 

para diminuir as despesas.  
 

Para a equipe econômica, o abono salarial, criado há 46 anos, não se justifica mais. O 
argumento é que o benefício foi criado na década de 1970, quando não havia política 
de valorização do salário mínimo com ganhos reais e nem rede de proteção social.  

 

Brasileiro quer menos imposto, mas espera que o governo faça a economia 
crescer 

03/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Pouco mais da metade da população quer depender menos do governo e 
pagar menos impostos. Mas três quartos põem no Estado a responsabilidade 

pelo crescimento econômico 
 

A opinião do brasileiro em relação à presença do Estado na economia é controversa. 
De um lado, adota posições mais associadas à direita: quer pagar menos impostos 

(caso de 51%) e depender menos do governo (54%). De outro, prega a receita 
tipicamente esquerdista de que o Estado é o principal responsável pelo crescimento 
econômico – 76% defendem isso. 

 
Os números são de pesquisa realizada pelo Datafolha entre 21 e 23 de junho com 

2.771 pessoas. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para 
menos. 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/brasileiro-quer-menos-imposto-mas-espera-que-o-governo-faca-a-economia-crescer-e3rbn1qqnzwcrff8zw7yo9hrk
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/brasileiro-quer-menos-imposto-mas-espera-que-o-governo-faca-a-economia-crescer-e3rbn1qqnzwcrff8zw7yo9hrk


De acordo com o instituto, o perfil ideológico do brasileiro movimentou-se ligeiramente 
para a esquerda desde a pesquisa anterior, feita em setembro de 2014. 
 

Na soma das posições identificadas pelo instituto, o porcentual de brasileiros com viés 
de esquerda e centro esquerda aumentou de 35% para 41%. A soma de direita e 

centro-direita recuou de 45% para 40%. A proporção de brasileiros de centro se 
manteve em 20%. 

 
Pobreza não é culpa da preguiça 
No geral, avançaram posições de viés progressista. A parcela da população que 

acredita que a pobreza está relacionada à falta de oportunidades iguais para todos 
(uma posição mais à esquerda) aumentou de 58% para 77%. Ao mesmo tempo, os 

que acreditam que a pobreza é fruto da preguiça (pensamento mais ligado à 
direita) caiu de 37% para 21%. 

 
A aceitação de migrantes pobres aumentou de 63% em setembro de 2014 para 70% 

da população. Também cresceu a tolerância à homossexualidade (de 64% para 74%) e 
a rejeição à pena de morte (de 52% para 55%). 

 
Mais armas, menos drogas 
Por outro lado, mais brasileiros defendem o direito do cidadão de ter uma arma 

legalizada – o porcentual passou de 35% na pesquisa de 2014 para 43% no 
levantamento do mês passado. Os que têm opinião oposta recuaram de 62% para 

55%. 
 
Segundo o Datafolha, a ampla maioria defende a proibição das drogas (80%, ante 

82% na pesquisa anterior, uma variação dentro da margem de erro). 
 

Estados e municípios miram em PPPs para aumentar investimentos 

03/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Brasil ainda engatinha quando assunto são parcerias público-privadas, 
embora haja bons exemplos de projetos executados pelo país 

 
A crise orçamentária vivida por estados e municípios brasileiros, aliada a uma política 
de restrições fiscais, tem pressionado os governos locais a encontrar soluções para 

resolver problemas urbanos que não impliquem em endividamento ou criação de 
impostos.  

 
Essa foi uma das principais razões que levou o governo federal a criar um fundo de R$ 
4 bilhões, anunciado em abril e prestes a ser lançado oficialmente, para financiar 

concessões municipais para serviços como de água e esgoto, iluminação pública e 
parques e praças.  

 
O modelo de parceria público-privada prevê que obras de infraestrutura ou prestação 
de serviços são concedidas, de forma total ou parcial, pela administração pública para 

o setor privado, que, com sua capacidade técnica, assume a responsabilidade de 
implementação e gestão a fim de oferecer um serviço eficaz à população. 

 
“O grande benefício da parceria público-privada é que o ente privado tem a expertise 
no negócio e consegue entregar um bom resultado à sociedade, dentro de um custo 

mais adequado. O Estado continua sendo o responsável pela parceria, cobrando e 
monitorando a empresa para que cumpra o que foi previsto no contrato”, explica 

Gilberto Porto, diretor do Instituto Publix, organização que presta consultoria em 
gestão pública. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/especial-patrocinado/ccr-rodonorte/estados-e-municipios-miram-em-ppps-para-aumentar-investimentos-231k1m032uvd1v86vojnthgwi


O novo fundo é uma alternativa dos municípios às restrições impostas pela lei federal 
das PPPs, de 2004, que determina que o valor de um projeto em parceria público-
privada não pode ser inferior a R$ 20 milhões.  

 
No Brasil, o modelo de parceria público-privada ainda se encontra em fase 

embrionária, embora o país seja líder na América Latina. Segundo relatório do Banco 
Mundial publicado neste ano, o Brasil firmou, entre 2006 a 2015, 450 parcerias 

público-privadas. De acordo com o Programa de Parceria de Investimentos do governo 
federal, foram realizados 44 leilões na área de infraestrutura nos últimos 12 meses e 
estão previstos 18 leilões no segundo semestre deste ano, a partir de setembro. 

 
Os estados brasileiros com mais contratos de parcerias público-privadas assinados 

atualmente são São Paulo (11), Minas Gerais (10) e Bahia (6). Os projetos mais 
comuns são de resíduos sólidos (23), água e esgoto (19), saúde (11) e iluminação 
pública (10). No Paraná, há apenas um contrato em vigor. Trata-se da parceria 

público-privada de iluminação pública em Guaratuba, assinada em junho de 2016. Os 
dados são da organização Radar PPP.  

 
Para Gilberto Porto, do Instituto Publix, as parcerias público-privadas são instrumentos 
de investimento e podem até ser alternativas para a crise econômica brasileira. “Numa 

PPP a empresa faz o investimento e recebe o recurso ao longo do contrato de 
concessão. É uma forma de aumentar a capacidade de investimento do estado, pois é 

possível estender o pagamento ao longo da concessão.  
 
Quando se tem uma crise fiscal, de fato, você tem a parceria público-privada para 

sanar alguns gargalos do país”, diz. 
 

A presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-PR), Maria de 
Fátima Miranda, enxerga as PPPs como instrumento moderno no sentido de unir 
forças: “É fundamental a troca de experiências entre poderes público e privado para 

alcançar metas e objetivos propostos”, avalia. 
 

O exemplo mineiro 
O programa de parceria público-privada de Minas Gerais foi o precursor na 
estruturação do modelo no Brasil. A lei estadual foi criada em 2003, um ano anterior 

à federal.  
 

O estado foi reconhecido, em 2012, pela revista britânica World Finance, como o 
melhor exemplo de programa de PPP do mundo. Projetos como a rodovia MG-050, o 
complexo penal em Ribeirão das Neves, as Unidades de Atendimento Integrado (UAI) 

e o estádio Mineirão também foram classificados entre os melhores exemplos de boas 
práticas de financiamentos de PPPs na América Latina pelo Banco Mundial.  

 
De acordo com Frederico de Sant’Anna Caetano, coordenador da Secretaria de 

Planejamento e Gestão de Minas Gerais, o reconhecimento das PPPs de Minas Gerais 
se deu porque o estado colocou o programa de parcerias público-privadas no centro 
do governo. 

 
O próximo grande marco do programa mineiro será na educação. Mais de 100 unidades 

de ensino deverão ser construídas nos próximos anos no estado.  
 
“O governo está fazendo a análise das empresas participantes e a previsão é de que 

até o final do ano seja publicado o edital. Aí será feita a licitação e o vencedor declarado 
inicia as obras já no próximo ano. As entregas são divididas e a expectativa é de que 

após um ano, já tenhamos 30 escolas entrando em operação”, explica Caetano. 
 
 

 



Empréstimo do BNDES a empresas menores sobe 200% 

03/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Impulsionado por ajustes nas regras feitas no ano passado, o BNDES FGI, fundo 
garantidor para empresas de menor porte administrado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), registrou aumento de 200% no valor 
dos empréstimos garantidos nos cinco primeiros meses do ano, na comparação com 

igual período de 2016. O ritmo da entrada de novos financiamentos no fundo está em 
torno de R$ 1 bilhão ao ano, mas há espaço para acelerar, segundo a instituição.  
 

O banco aposta em um novo ajuste, que pode ser adotado já em agosto, para dobrar 
esse valor para R$ 2 bilhões ao ano, disse o superintendente de Comércio Exterior e 

Fundos Garantidores, Leonardo Pereira.  
 
A falta de garantias é um dos principais entraves para que as companhias de menor 

porte acessem financiamentos do BNDES. Mesmo nas linhas específicas, é comum uma 
pequena empresa não poder pedir o empréstimo porque não atende exigências, como 

uma garantia corporativa, ou não tem como arcar com o custo de uma fiança bancária.  
 
 

Tanto que, até dezembro de 2016, 64,5% das 24.105 empresas que contrataram 
operações no BNDES com garantia do FGI nunca tinham tomado crédito no banco de 

fomento. Ou seja, a garantia do fundo foi necessária para viabilizar o primeiro 
financiamento. “É um dos indicadores que mostram a efetividade do FGI”, disse 
Pereira.  

 
Novas regras. No ano passado, o BNDES fez mudanças no FGI. Uma delas foi ampliar 

o limite do valor a ser garantido sem contragarantias, de R$ 1 milhão para R$ 3 
milhões. Até esse valor de garantia, a empresa só precisa apresentar aval dos sócios. 
“É um valor bem adequado para financiamentos a empresas que faturam de R$ 15 

milhões a R$ 40 milhões”, afirmou Pereira.  
 

Outra mudança foi a melhoria das condições nas garantias para empréstimos de outros 
bancos. Só em 2015, o FGI passou a aceitar financiamentos de bancos que não o 
BNDES. “Essa modalidade é recente, então ela ainda tem poucas operações. A grande 

maioria é com o BNDES”, disse Fernando Mantese, chefe do Departamento de Política 
e Gestão de Instrumentos de Garantia do BNDES.  

 
Essas mudanças, somadas a um crescimento na demanda nas operações indiretas, 
especialmente no Progeren (linha de capital de giro do BNDES), explicam o 

crescimento de 200% no FGI este ano, segundo os executivos. Em 2016, o valor dos 
financiamentos garantidos já havia saltado 31%.  

 
Ainda assim, até o fim de maio, o FGI havia garantido só R$ 4,4 bilhões, de um total 

de R$ 6 bilhões em financiamentos realizados, menos da metade do máximo que o 
fundo pode garantir, que é R$ 10,9 bilhões. Ou seja, há espaço para crescer. Embora 
destaquem que o crescimento do FGI depende da maturação da carteira, os executivos 

do BNDES apostam em mais mudanças.  
 

O foco agora é a rede de bancos repassadores do crédito do BNDES. No diagnóstico 
de Pereira, em parte, o FGI não é mais utilizado porque os agentes financeiros não 
oferecem o produto a seus clientes. Um dos motivos é que o FGI trabalha com 

parâmetros e regras de diligência e análise de risco diferentes dos bancos privados, 
segundo Mantese.  

 
Por isso, a ideia é simplificar esses parâmetros, aproximando os sistemas do FGI das 
regras usadas pelos bancos repassadores. “O método que o banco usa na política de 

crédito e na renegociação vai poder ser reproduzido. Vamos convergir para a prática 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/emprestimo-do-bndes-a-empresas-menores-sobe-200/


operacional da ponta, com a qual os bancos estão acostumados”, disse Pereira, 
lembrando que a medida ainda depende de aval da diretoria. O executivo acha possível 
aprovar a mudança em agosto 

 

Empresas vão à Justiça para adiar reoneração da folha 

03/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 01-06-2017) 
 

A Comissão Mista do Congresso Nacional decidiu que a reoneração da folha de 
pagamento de empresas de alguns setores econômicos deverá ficar somente para 
2018. A determinação sobre a Medida Provisória (MP) 774, porém, ainda não garante 

que o Fisco leve em consideração a opção pela desoneração da folha para o mês que 
se inicia neste sábado, 1º de julho. Isso porque, de acordo com especialistas, enquanto 

a MP — que teve 15 emendas propostas — não for votada no plenário da Câmara e do 
Senado e sancionada pelo presidente, o prazo previsto no texto original enviado pelo 
governo é o que tem validade.  

 
Receosas, muitas empresas têm recorrido ao Judiciário para garantir que a opção pela 

desoneração sobre a folha de pagamento seja mantida até o final de 2017. No 
escritório WFaria, por exemplo, de cada dez empresas de setores impactados pela MP, 
sete entraram com liminares na Justiça.  

 
A principal alegação das empresas é que o orçamento anual já estava planejado com 

base no regime de tributação escolhido no início do ano. “Com a MP, o planejamento 
financeiro das companhias vai por água abaixo”, afirma Pedro Ackel, da área 
tributarista do WFaria.  

 
Nos escritórios Pinheiro Neto, Mattos Filho e Machado Meyer os últimos meses também 

foram de grande demanda das empresas por ações questionando a legalidade da MP 
em 2017. Da área tributarista do escritório Pinheiro Neto, a advogada Cristiane 
Matsumoto tem recomendado aos clientes que, por segurança, entrem com pedido na 

Justiça a fim de tentar garantir que o efeito da medida não seja aplicado em 2017.  
 

“Enquanto a MP não virar lei, determinando que a desoneração só deixe de valer em 
2018, não há garantias de que a cobrança não será feita agora em julho”, diz Cristiane.  
 

Para Marco Behrmdt, sócio do Machado Meyer, “o governo mudou as regras no meio 
do jogo”. Ele explica que, como a escolha do regime tributário, é irretratável — ou 

seja, não pode ser alterada –, ela deveria ser respeitada não somente pelo 
contribuinte, mas também pelo governo. Por isso, o Judiciário, em boa parte dos casos, 
tem decidido a favor das empresas.  

 
“O principal argumento é o princípio da não-surpresa”, diz Glaucia M. Lauletta 

Frascino, sócia do escritório Mattos Filho. A argumentação defende, justamente, que 
os contribuintes não sejam surpreendidos por uma tributação inesperada. Tribunais 

Federais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília já aprovaram liminares com esse 
entendimento.  
 

Apesar da prevalência de decisões a favor das empresas, também houve decisões 
contrárias. De acordo com Pedro Ackel, do WFaria, nessas decisões os juízes 

consideraram que “o Fisco tem prerrogativa de aumentar ou diminuir tributos e, como 
a MP levou três meses para entrar em vigor, as empresas teriam tempo para se 
organizar.”  

 
O que está em jogo. Criada em março, a MP 774 é uma das apostas do governo para 

melhorar a arrecadação. A medida prevê que 50 dos 56 setores econômicos que 
tinham direito a optar pelo regime tributário de desoneração da folha de pagamento 
(pagando tributos somente sobre o faturamento) voltem a pagar contribuição 

previdenciária sobre o valor total dos salários pagos aos funcionários.  
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Desde 2011, a lei 12.546, a fim de estimular a contratação formal, permite que esses 
setores optem, no início de cada ano, por qual regime serão tributados: contribuição 
patronal de 20% do INSS sobre a folha de pagamento ou de 2 a 4,5% sobre a receita 

bruta da empresa.  
 

Caso a medida provisória entre de fato em vigor neste sábado, ela representará um 
reforço de R$ 2,1 bilhões nas contas do governo. As empresas, porém, argumentam 

que essas cifras podem ser menores – na casa dos R$ 10 milhões -, porque muitos 
precisariam demitir funcionários.  
 

De acordo com os advogados tributaristas, os contribuintes que mais foram afetados 
pela MP são da área de tecnologia de informação, alimentos, vestuário e de call center, 

responsáveis por grande número de contratações.  
 
Por acordo firmado entre as lideranças, os 15 destaques apresentados na Comissão 

serão analisados na próxima terça-feira, 4. Ainda assim, caso não seja votada e 
sancionada até 10 de agosto, a medida perderá validade e a lei de desoneração 

continuará valendo como funciona hoje. 
 

Cidades do interior lideram criação de emprego com carteira assinada 

03/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Indústria responde por quase 60% das vagas com carteira assinada abertas 
nas 20 cidades que mais contrataram até maio deste ano 

 
Giuliano Gomes / Gazeta do Povo  
 

Quem está em busca de um emprego precisa olhar com atenção para as cidades do 
interior do país. São esses municípios que, mesmo em meio à crise econômica, estão 
conseguindo gerar novas oportunidades de trabalho. 

 
As cidades do interior demoraram mais para sentir os efeitos da crise e começar a 

demitir. Agora, mostram uma recuperação mais rápida do emprego formal. Enquanto 
a maioria das capitais ainda está demitindo – apenas três contrataram mais do que 
demitiram em 2017: Goiânia, Boa Vista e Cuiabá – os municípios do interior lideram a 

criação de vagas no acumulado do ano no país.  
 

Das 20 cidades que mais geraram empregos no acumulado de janeiro a maio deste 
ano, 17 estão no interior, especialmente da região Centro-Sul. Com 2.413 vagas 
criadas, Goiânia é a única capital nesse grupo, segundo o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 

O estado de São Paulo tem seis cidades na lista das 20 maiores geradoras de emprego, 
incluindo Franca, a campeã nacional até maio. Com pouco mais de 130 mil habitantes, 

o município gerou 6.203 novas vagas, 83% delas criadas pela indústria da 
transformação, especialmente pelo setor calçadista, responsável por 4.710 novos 
postos de trabalho com carteira assinada.  

 
Assim como Franca, outros dez municípios dos 20 que mais contrataram tiveram o 

saldo positivo puxado pela indústria da transformação. É o caso Santa Cruz do Sul 
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(RS), Venâncio Aires (RS), Nova Serrana (MG), Joinville (SC), Blumenau (SC), Juazeiro 
(BA), Goianésia (GO), Pontal (SP), Vista Alegre do Alto (SP) e Birigui (SP).  
 

Já o bom desempenho de outras cinco cidades da lista das Top 20 do emprego – 
Vacaria (RS), Cristalina (GO), Mogi Guaçu (SP) Bebedouro (SP) e Patrocínio (MG) – 

está diretamente ligado aos resultados vindos do campo, com destaque para a 
agroindústria.  

 
Goiânia e Rio Verde, em Goiás, e as cidades de Cascavel e Maringá, no Paraná, 
aparecem na lista das grandes geradoras de emprego graças a criação de vagas mais 

equilibrada em diferentes setores como indústria, construção civil, comércio e 
serviços.  

 
Ilhas de emprego no interior  
No mapa interiorano do emprego, esses 20 municípios abriram, juntos, 54,6 mil novos 

postos de trabalho. Quase 60% das vagas foram criadas pela indústria da 
transformação, seguida pelas oportunidades geradas pela agricultura (21%) e pelo 

setor de serviços (16%).  
 
No geral, contudo, o cenário do mercado de trabalho está longe de ser positivo. Apesar 

de um leve recuo no trimestre encerrado em abril, 13,7 milhões de brasileiros ainda 
engrossavam a fila do desemprego no resultado de maio da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística.  
 

“Seria desejável que o setor terciário começasse a reagir porque a recuperação do 
emprego depende desse segmento, que ainda está reticente em investir em função do 

consumo interno baixo”, afirma Julio Suzuki Júnior, diretor-presidente do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).  
 

No Paraná, emprego está longe da capital  
Dois municípios paranaenses - Cascavel e Maringá - ficaram entre as 20 cidades do 

país que mais abriram vagas no acumulado de 2017 no país, segundo o Caged. Nos 
dois casos, o bom desempenho na criação de vagas esteve mais diluído entre pelo 
menos quatro setores. Enquanto Cascavel criou empregos na indústria, construção 

civil, serviços e administração pública, Maringá abriu vagas na indústria, construção 
civil, comércio e serviços.  

 
Olhando apenas os números do Paraná, nove dos dez municípios que mais contrataram 
estão no interior do estado – e apenas três deles têm mais de 100 mil habitantes. Na 

maioria deles, o agronegócio monopolizou a criação de empregos. É o caso de Palotina, 
no Oeste do estado. Em março deste ano, reportagem da Gazeta citou o exemplo de 

uma cooperativa do município que estava selecionando mais de mil trabalhadores para 
atuar na agroindústria.  

 
Isso comprova a boa condição do mercado de trabalho em locais em que o agronegócio 
vai muito bem, sobretudo, a agroindústria paranaense, avalia Suzuki, do Ipardes. Ele 

lembra, contudo, que o efeito positivo desse setor no mercado de trabalho tende a 
diminui nos próximos trimestres.  

 
“A agropecuária e a agroindústria não dependem exclusivamente da demanda interna, 
ao contrário dos grandes centros urbanos onde há uma predominância de comércio e 

serviços que dependem basicamente consumo interno, ainda em baixa. Esse também 
é o caso da indústria mais vinculada ao consumo doméstico, que segue em 

dificuldades”, afirma Suzuki.  
 
A capital Curitiba, por sua vez, fechou 626 postos de trabalho no acumulado do ano, 

o segundo pior desempenho do estado, atrás apenas de Guaratuba, no Litoral, que 
registrou 666 demissões. Em maio, Curitiba liderou as demissões no Paraná.  
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“Na economia de Curitiba, predomina o comércio e os serviços que dependem do 
consumo local. Londrina é outro exemplo de município com essa característica que 
ainda está demitido”, diz Suzuki.  

 
No acumulado do ano, o Paraná tem saldo positivo de 25.182 mil vagas, o quarto 

melhor desempenho, atrás apenas de São Paulo (58.762), Minas Gerais (46.583) e 
Goiás (30.534). Depois, aparecem Santa Catarina (22.729), Mato Grosso (10.644), 

Rio Grande do Sul (8.568) e Espírito Santo (5.520). 
Números 
Cidades que mais geraram empregos no acumulado do ano*: 

 

 

 

 
 
 



Vaga sem carteira vai ganhando espaço do emprego formal 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
A taxa de desemprego no país manteve-se estável no período de março a maio, mas 

a qualidade do emprego continuou a piorar no país, com a substituição de postos de 
trabalho com carteira assinada por postos informais.  

 
O país fechou o trimestre encerrado em maio com 13,7 milhões de pessoas sem 
emprego, o que representa 13,3% da população em idade de trabalhar. A taxa de 

desemprego estava em 13,2% no trimestre imediatamente anterior, finalizado em 
fevereiro.  

 
Essa estabilidade, porém, foi sustentada por aumento de 2,2% no número de 
trabalhadores no setor privado sem carteira assinada (mais 221 mil pessoas em 

relação ao trimestre encerrado em fevereiro) e de 3% no número de empregados do 
setor público (mais 329 mil pessoas).  

 
Além disso, os brasileiros voltaram a recorrer ao trabalho por conta própria: 216 mil 
passaram a trabalhar como autônomos (motorista de Uber, por exemplo), 1% mais 

que no trimestre até fevereiro.  
 

Esse crescimento do trabalho informal, no entanto, foi suplantado pela perda de vagas 
com carteira.  
 

O número de trabalhadores formais caiu em 479 mil, no 12º trimestre consecutivo de 
queda. Em maio, o número de empregados com carteira bateu novo recorde negativo 

desde o início da pesquisa do IBGE, em 2012, chegando a 33,2 milhões.  
 
"O trabalho registrado é muito importante na vida do trabalhador brasileiro, já que 

representa ter fundo de garantia, plano de saúde, auxílio-alimentação", disse o 
coordenador de Trabalho e Emprego do IBGE, Cimar Azeredo.  

 
Ele ressaltou que, em dois anos, 2,7 milhões de postos de trabalho com carteira foram 
perdidos. "Está crescendo a informalidade no país."  

 
Reportagem da Folha de abril mostrou que, no fim do ano passado, pela primeira vez 

metade dos brasileiros que estavam trabalhando não tinha carteira assinada. No 
primeiro trimestre deste (dado mais recente), esse percentual avançou para 50,2%.  
 

DESACELERAÇÃO  
O indicador do IBGE aponta, porém, para uma desaceleração do aumento do 

desemprego nos últimos trimestres. Foi a segunda vez nos últimos trimestres, que a 
taxa mostra estabilidade -a primeira foi em novembro de 2016, quando o desemprego 

parou de subir após sete trimestres consecutivos de alta.  
 
Além disso, a indústria apresentou crescimento de 3% na geração de postos de 

trabalho -ainda que sem carteira assinada.  
 

Em maio, apenas a construção mostrou saldo negativo nessa base de comparação, de 
3,9%.  
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Mas Azeredo, do IBGE, prefere cautela ao analisar os dados. "Neste momento, a 
melhor leitura é não conjecturar sobre o mercado de trabalho. Temos um momento 
político difícil no pais e crise econômica forte." 

  
O mercado espera melhora nas taxas de desemprego apenas no fim do ano, se a crise 

política não atrapalhar a recuperação da economia.  
 

De acordo com o IBGE, o rendimento médio do trabalhador brasileiro também ficou 
estável em maio: R$ 2.109.  
 

Reforma da Previdência pode usar lei ordinária 

03/07/2017 – Fonte: Valor Econômico 

03/07/2017 | 06h10min  

 
 
O governo avalia um conjunto de medidas infraconstitucionais para completar a 

reforma da Previdência, caso o Congresso limite o alcance da PEC 287 à instituição da 
idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres requererem 

aposentadoria. 
 
Tão logo seja votada a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) com o 

pedido de autorização para processar o presidente Michel Temer, na Câmara, o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai retomar as negociações para aprovação 

da reforma.  
 
Segundo interlocutores do ministro, ele acredita que encerrada essa etapa da crise 

política gerada pela delação premiada dos irmãos Batista, da JBS, o Congresso voltará 
a trabalhar normalmente. Provavelmente, isso ocorrerá a partir de setembro. 

 
Examina-se, na área econômica, quais as medidas da seguridade social que podem 
ser implementadas por legislação complementar ordinária. Essa é, no entanto, parte 

da estratégia legislativa que o governo trata com reserva. 
 

Meirelles tem deixado claro que espera ter ainda este ano uma definição da política 
fiscal para a próxima década. O governo considera possível a aprovação da PEC 284, 
que reforma a previdência, porque o PSDB já disse que mesmo se vier a abandonar a 

base de apoio do presidente Temer, votará a favor da proposta. O DEM também está 
comprometido com a sua aprovação. 

 
Não é só a política fiscal de longo prazo que está à espera de definições. A meta para 
as contas públicas deste ano - de um déficit de US$ 142 bilhões no governo federal - 

ainda não está garantida. Razão pela qual cogita elevar impostos para conter o déficit 
primário no valor acima citado. 

 
A Fazenda espera, porém, a Receita Federal concluir uma reavaliação da arrecadação 

do sistema financeiro antes de decidir se aumentará a tributação sobre combustíveis, 
mediante elevação da Cide ou do PIS/Cofins. 
 

Segundo explicou uma fonte, houve uma quebra da correlação histórica entre as 
receitas e a atividade econômica. Ou seja, a arrecadação de impostos não reagiu à 

recuperação da economia que, embora ainda tênue, já deveria ter produzido algum 
efeito. Isso decorre, principalmente, da queda na arrecadação do setor financeiro, em 
função da maturação das provisões constituídas em 2014 e que só agora começam a 
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ter efeito fiscal. Os prejuízos das empresas em anos anteriores estão sendo absorvidos 
e a expectativa é de que isso se normalize e gere receitas ainda no decorrer deste 
ano. 

 
Caso os cálculos da Receita Federal indiquem que não haverá reação da arrecadação 

a tempo de cumprir a meta fiscal, o governo deverá decidir pelo aumento do imposto. 
Na avaliação do Ministério da Fazenda, a deterioração do quadro político a partir das 

delações dos irmãos Batista deve prejudicar pouco a trajetória da atividade econômica 
anteriormente prevista, comprometendo o resultado apenas "na margem".  
 

O segundo trimestre do ano não repetirá o crescimento de 1% registrado no primeiro 
trimestre sobre o ultimo período do ano passado, mas ainda ficará no terreno positivo. 

A expectativa dos técnicos do governo é de que no último trimestre deste ano a 
economia esteja crescendo algo entre 2% e 2,7%. Não se cogita mais que a 
recuperação fique no limite superior do intervalo. 

 
Do leque de reformas microeconômicas em estudo no Ministério da Fazenda, duas 

estão em fase de conclusão dos projetos de lei que serão enviadas ao Congresso 
Nacional: a que altera o Cadastro Positivo e a que aperfeiçoa a lei de recuperação 
judicial. 

 
No caso do Cadastro Positivo, o que se pretende é inverter o mecanismo de adesão e 

abrir um novo lote de informações. Assim, de forma automática, todos farão parte do 
sistema de informações cadastrais a menos que se peça para sair dele. Hoje é preciso 
que o cidadão autorize a inclusão do seu nome e das suas informações bancárias. O 

universo das informações cadastrais também será ampliado para todas as contas que 
dispõem de registro público (contas de luz, de água, de telefone). Se uma pessoa paga 

rigorosamente em dia as suas contas junto às concessionárias, ela deve ter acesso a 
crédito mais barato na rede bancária. 
 

Em relação à mudança na legislação que trata da recuperação judicial (lei de falência), 
há vários aspectos do projeto de lei definidos. Pela proposta do governo, a empresa 

sob recuperação judicial poderá tomar crédito para voltar a produzir desde que haja a 
concordância da maioria dos credores. 
 

Outra mudança importante refere-se à garantia de não haver sucessão de dívida em 
caso de compra de ativos de companhias em recuperação. As dívidas continuam sob 

a responsabilidade da empresa em recuperação que as saldará com o produto da 
venda de ativos. 
 

Brasil está menos vulnerável, diz Ilan 

03/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou em discurso nesta sexta-feira, 

30, que o Brasil está menos vulnerável a choques externos e internos por ter 
amortecedores “robustos”. Em evento do Grupo Estado, o dirigente disse que o BC 
encara o momento atual de crise política com “serenidade” e ressaltou que a ampliação 

do prazo de validade da meta de inflação anunciada esta semana vai permitir juros 
menores de longo prazo.  

 
“Hoje vivemos uma situação econômica capaz de absorver choques”, disse Ilan, 
destacando a melhora do balanço de pagamentos do Brasil e os US$ 375 bilhões das 

reservas internacionais. Além disso, o regime de câmbio flutuante garante a primeira 
linha de defesa do País e o BC atua ainda em outras frentes, como o programa de 

swap cambial. “Isso nos dá conforto para suavizar os choques que venham por aí. Não  
vai ter nenhum problema no funcionamento do mercado, nenhuma descontinuidade.”  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-esta-menos-vulneravel-diz-ilan/


Nas últimas semanas, desde a delação da JBS, o ambiente de crise política provocou 
aumento da incerteza na economia, observou Ilan. Como consequência, cresceram as 
dúvidas sobre o andamento das reformas e a implementação dos ajustes econômicos. 

Mesmo assim, o dirigente ressaltou que o BC encara o momento com serenidade. 
Nesta sexta, Ilan afirmou que permanece no governo mesmo que haja troca de 

comando no Planalto.  
 

O discurso de Ilan durou cerca de 40 minutos e o dirigente falou pela primeira vez das 
mudanças da meta de inflação, anunciadas na quinta-feira. O governo reduziu o 
referencial para 4,25% em 2019 e 4% em 2020, além de ampliar o prazo de validade 

da meta para 3 anos. A experiência internacional mostra que outros mercados têm 
prazos longos para a meta, disse Ilan, citando Estados Unidos e Banco Central 

Europeu, onde não há uma data de validade.  
 
Juros  

Por isso, o Brasil também tentou ampliar o prazo de validade da meta, em vez de 
decidir a cada dois anos, o referencial agora vale para três anos. “Essa mudança pode 

parecer pequena, mas não é”, afirmou o presidente do BC, destacando que a decisão 
alonga o horizonte que as pessoas olham. Assim, com expectativas de inflação 
ancoradas em patamares mais baixos, a economia pode almejar juros de longo prazo 

mais baixos. “Se a meta é crível, ela faz o juro longo cair.”  
 

A meta de inflação de 2020 foi fixada em 4% e o presidente do BC ressaltou que a 
mudança está sendo feita de forma “gradual, consistente e serena”. “Se fizéssemos 
algo diferente, elevaríamos as expectativas de inflação”, disse ele, destacando que 

isto é a última coisa que o BC quer. Já no caso de 2019, o novo referencial foi definido 
“exatamente onde as expectativas estavam”, que era de 4,25%.  

 
Foram mudanças na política econômica nos últimos meses, durante o governo de 
Michel Temer, que criaram condições para a queda da inflação e permitiram a redução 

da meta, afirmou Ilan em seu discurso. Um dos fatores positivos mencionados foi a 
queda da taxa real de juros, quando se desconta a inflação. O indicador hoje está na 

casa dos 4,5%, o menor patamar que o País teve em décadas, apesar de ainda estar 
alto na comparação internacional. Nos anos 90, o juro real superou os 20%, caindo 
para a casa dos 10% na década seguinte.  

 
Ilan destacou que a taxa básica de juros, a Selic, está em processo de queda, já recuou 

400 pontos-base nos últimos meses e há a expectativa de reduções adicionais à frente. 
Sobre o cenário internacional, Ilan ressaltou que o ambiente continua sendo favorável 
para o Brasil. O capital segue migrando para mercados emergentes e as incertezas 

sobre eleições em países importantes se reduziram. “No entanto sempre tem riscos e 
não podemos assumir que o cenário vai ficar favorável para sempre.”  

 

Brasil vai voltar à recessão no último trimestre de 2017, sugere 'FT' 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 
 
No enunciado do "Financial Times", "Brasil vai voltar à recessão, sugerem dados". O 

retorno aconteceria no último trimestre deste ano, segundo a World Economics, a 
partir de um levantamento com gerentes de vendas dos setores de serviços e 

indústria.  
 
O índice não é específico e sim de nove países latino-americanos, mas "com muito 

peso" para o Brasil. Segundo Ed Jones, presidente da consultoria, "é o Brasil que é o 
problema":  

 
— Até março ele vinha se recuperando um pouco, mas nos últimos meses começamos 
a percebê-lo mergulhando de novo.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelsondesa/2017/07/1897964-brasil-vai-voltar-a-recessao-no-ultimo-trimestre-de-2017-sugere-ft.shtml
https://www.ft.com/content/9c03755e-5c10-11e7-b553-e2df1b0c3220


A gestora de investimentos BlackRock também vê o país em direção, outra vez, à 
recessão. "Tudo no Brasil aponta para baixo", afirmou seu chefe para dívida de 
mercados emergentes, depois da acusação de Michel Temer pelo Ministério Público 

Federal.  
 

Crise política pode jogar recuperação econômica para 2019 

03/07/2017 – Fonte: R7 

 

 
Economistas afirmam que as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer já 
traçaram o destino da economia real Thinkstock  
 

Os economistas Edmar Bacha, José Roberto Mendonça de Barros, Bernard Appy, 
Marcos Lisboa e Alexandre Schwartsman já ocuparam cargos públicos e sabem como 

política e economia se entrelaçam. 
 
Hoje, eles têm um diagnóstico comum: apesar de o mercado financeiro manter a calma 

e o governo insistir que está no controle da situação, as denúncias envolvendo o 
presidente Michel Temer (PMDB) já traçaram o destino da economia real, que só deve 

mesmo crescer depois que o País eleger um novo governante. 
 

Há três meses, Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda, se declarava um otimista incondicional com a recuperação. Previa para 
2017 crescimento de 1% do PIB (Produto Interno Bruto) — até que veio a delação dos 

donos da JBS. Foi um balde de água fria. Agora, ele estima algo entre 0,5% e zero. 
 

— É desolador, porque eu tenho certeza de que a gente ia mesmo sair do buraco, mas 
a recuperação deu uma miada e fica amortecida até a próxima eleição. 
 

As novas denúncias de corrupção, diz, são indiscutíveis e conclusivas. Por isso, tiraram 
de cena a alavanca da retomada: a confiança dos empresários. 

 
— Para sair do buraco, todos sabem, precisamos de investimentos em infraestrutura, 
com escala, e já não há ambiente para isso. 

 
Para os investidores internacionais, o sinal é ainda pior, avalia Alexandre 

Schwartsman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do BC. 
 
— Passamos a imagem de País com sérios problemas de governança, que vai ficando 

mais parecido com a Rússia — onde a corrupção está aí, ninguém dá a mínima e faz 
parte do jogo — e menos parecido com países que conseguiram avançar, como Peru 

e Colômbia, que hoje oferecem mais estabilidade institucional.  
 
Fiscal 

Preocupa, em particular, o fato de que, enquanto o governo se mobiliza para ficar no 
poder, há desarticulação em torno de medidas para socorrer as combalidas contas 

públicas. Quem já viu uma crise do gênero, por dentro, garante que compromete a 
rotina de trabalho. 
 

"Estava no Ministério da Fazenda quando ocorreu o escândalo do Mensalão. Na hora 
em que um governo enfraquece, abandona a agenda propositiva e surge um monte 

http://noticias.r7.com/economia/crise-politica-pode-jogar-recuperacao-economica-para-2019-02072017


de propostas de bondades, para salvar a situação", diz Bernard Appy, ex-secretário 
executivo e de Política Econômica da Fazenda. 
 

Nesse cenário, cresce o temor de que, no toma lá dá cá para sobreviver, haja sacrifício 
da reforma da Previdência. Ela pode vir "desmilinguida" ou nem vir, inviabilizando o 

corte de gastos e levando à explosão da dívida. 
 

"Há um lado degenerativo no fiscal, que se agrava à medida que o tempo passa. 
Enquanto governo e Congresso param para se defender, a crise nas contas públicas 
da União e dos Estados não espera, se aprofunda", diz Marcos Lisboa, presidente do 

Insper e ex-secretário de Política Econômica. 
 

O estrago, dizem, não pode mais ser revertido na gestão de Temer, indiciado por 
corrupção. Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, define o estado de ânimo geral: 
— Alguém disse, muito corretamente, que esse governo se divide em AJ e DJ, antes e 

depois de Joesley Batista, da JBS [empresário que gravou o presidente]. Pois, no DJ, 
não tem ponte nem pinguela para futuro da economia. 

 
Segundo Bacha, o atual governo deveria passar o bastão para um novo nome, de 
consenso. No intervalo que falta até a eleição, o País faz a reforma política e uma 

constituinte: 
 

— Estou preocupado é com o tipo de País que queremos: se o governo insistir em 
ficar, desse jeito aí, a crise se agrava, as pessoas vão se alienando da política, se 
frustrando com a economia e, lá na eleição, votam na extrema-direita ou extrema-

esquerda. 
 

Segundo Bacha, se isso acontecer, nem a eleição trará alívio.  
 
Sem recessão 

Na avaliação dos economistas, existe ao menos um alento no cenário: é baixo o risco 
de um novo agravamento da crise. "Há uma certa resistência, uma resiliência na 

economia, e a boa notícia é que ela não vai dar meia volta, não retornaremos àquela 
recessão", diz José Roberto Mendonça de Barros. 
 

O que impede um eventual retrocesso é o avanço de setores que ficam descolados da 
crise, como agricultura e mineração; o bom desempenho das exportações; bem como 

a queda da inflação, que permite a redução da taxa básica de juros e, 
consequentemente, deixa o crédito mais acessível. 
 

Alexandre Schwartsman estima que pode haver recuperação do consumo, em especial 
porque o desemprego deu sinais de que parou de aumentar. 

 
— Não será um consumo nada exuberante, mas qualquer melhora já é bom.  

 

Câmbio para fim de 2017 sobe de R$ 3,32 para R$ 3,35%, aponta Relatório 

Focus 

03/07/2017 – Fonte: R7 
 

Câmbio para fim de 2017 sobe de R$ 3,32 para R$ 3,35%, aponta Relatório Focus 
O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Banco Central, 
mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 passou 

de R$ 3,32 para R$ 3,35. Há um mês, estava em R$ 3,30.  
 

O câmbio médio de 2017 foi de R$ 3,24 para R$ 3,26, ante R$ 3,22 de um mês antes. 
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No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,40. Quatro 
semanas antes, estava no mesmo patamar. Já a projeção para o câmbio médio no 
próximo ano foi de R$ 3,38 para R$ 3,40, ante R$ 3,35 de quatro semanas atrás. 

 

Poder econômico controla o poder político no Brasil, diz Delfim Netto 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 

 

Eduardo Knapp/Folhapress 

 

 

O economista Delfim Neto, em seu escritório em Higienópolis, São Paulo 

   

A principal revelação da Lava Jato é que o Brasil deixou o poder econômico controlar 

o político, diz o economista Antonio Delfim Netto.  
 

"O setor privado anulou a única força que controla o capitalismo, que é o Congresso. 
Não é simplesmente que o Estado e o setor privado tenham feito um incesto, produzido 
um monstrengo. Ele eliminou o único instrumento de educação do capitalismo."  

 
Para ele, as denúncias do empresário Joesley Batista contra o presidente Michel Temer 

tem "proporções catastróficas" e tornam impossível prever quando o país sairá da crise 
atual.  
 

O economista defende que a manutenção de Temer no governo é a solução "menos 
pior", porque eleva as chances de aprovar as reformas trabalhista e da Previdência, 

ainda que a segunda seja diluída: "Não acredito que uma eleição indireta produza um 
equilíbrio do nível que o Temer hoje, com todos os problemas, é capaz de produzir".  
 

Delfim -que foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento durante a 
ditadura militar- não está otimista em relação às eleições de 2018. "Tenho sérias 

dúvidas, no quadro que tem hoje, de que você vai ter um governo muito melhor do 
que teve no passado recente".  
 

O economista criticou duramente a esquerda "primitiva" e os sindicatos —que, 
segundo ele, se aliaram ao capital— brasileiros por fazerem oposição às reformas.  

 
Após mais de 60 minutos de entrevista, Delfim, que acaba de fazer 89 anos, não 
demonstrava cansaço. Fez questão de acompanhar as repórteres e o fotógrafo e de 

abrir a porta de seu escritório. "É para vocês voltarem."  
 

 
 
As coisas estão melhorando ou continuamos na beira do precipício?  
O Brasil não cabe no precipício. O precipício não aguenta esse problema.  

Por que esta crise é sem precedentes?  
Não sabemos qual a dimensão da crise, nem se ela começou ainda. Há uma incerteza 

muito profunda.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1897865-poder-economico-controla-o-poder-politico-no-brasil-diz-delfim-netto.shtml
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Você veio caminhando razoavelmente bem. De repente um ato político de proporções 
catastróficas mudou todo o quadro e tornou impossível qualquer previsão.  
Não há nenhuma hipótese de solução razoável. O máximo que se pode conseguir é 

uma "menos pior".  
 

Qual a "menos pior"?  
Usar o resto deste mandato para aprovar essas medidas. Elas vão ser aprovadas 

conosco ou "sem nosco", na maior ordem ou na maior desordem.  
Porque uma coisa é certa: a aritmética é mais forte que a política.  
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Delfim Netto faz esquema de reuniões entre empresários e trabalhadores, durante 
entrevista 

 

Este governo Temer tem condição ainda de se sustentar?  
Depende muito do Supremo. Aquela maioria original dificilmente será mantida, mas 

há a possibilidade de aprovar a reforma trabalhista. Seguramente a previdenciária terá 
que ter mais descontos.  
Não acredito que uma eleição indireta produza um equilíbrio do nível que o Temer 

hoje, com todos os problemas, é capaz de produzir.  
Eleição geral é um sonho, um autoengano, uma coisa ridícula, para exibicionista.  

 
Qual a aritmética que se impõe à política?  
Não vai ter recurso para pagar aposentadoria. Há uma esquerda primitiva que é 

incapaz de compreender que, por maior que seja seu altruísmo, isso encontra limite 
na disponibilidade de recursos.  

Por maior que seja a cooperação, 2 + 2 serão 4. Não podem ser 6. Para a esquerda 
primitiva pode ser até 22.  

 
Há atalhos para a reforma?  
Vamos pensar quem é contra ela.  

Há luta de classes no Brasil hoje? Sim, há. Uma elite do funcionalismo público federal, 
extrativista, que se empoderou de direitos muito mal adquiridos por causa do laxismo 

dos governos e da incrível, incrível tolerância do trabalhador que a sustenta.  
Os sindicatos brasileiros negociam com o capital. Fazem parte da elite extrativista.  
E temos um negócio tão generoso que a produtividade do trabalho vivo tem que ser 

igual à do trabalho morto.  
 

Integralidade e paridade do reajuste do funcionalismo?  
Sim. É lá que está o problema. E como eles foram capazes de manipular a sociedade!  
O sujeito que ganha dois salários mínimos pensa que vai ter prejuízo. E não vai. Quem 

vai ter prejuízo é quem ganha 40.  

Eduardo Knapp/Folhapress 

 



O ex-ministro Delfim Netto após entrevista em seu escritório, em SP 

 

Não houve também problema de comunicação?  
Sem dúvida. O governo perdeu nesse campo. Dizer que é para pagar o futuro? O futuro 

está muito longe. Só que está se aproximando com enorme rapidez, porque os deficits 
são gigantescos.  
 

O trabalhador é prejudicado pela unicidade sindical?  
A unicidade, somada ao imposto sindical, é malandragem pura.  

O sindicato é um instrumento fundamental na paridade de poder entre o trabalho e o 
capital. Num momento em que você transforma o sindicato em um instrumento do 
governo e dá para o sindicato o poder de negociar com o capital contra o interesse 

dos seus sindicalizados, terminou a paridade.  
 

Esta lei trabalhista exige sindicatos sérios, independentes, cujos membros o 
mantenham em competição com outros. E tudo conspira contra isso. A unicidade é um 
monopólio e o imposto é o conforto.  

 
Então a reforma trabalhista terá alcance limitado?  

Sim, a princípio, porque a unicidade precisa de mudança constitucional.  
Mas perder o imposto é um desarranjo de tal ordem que acaba levando à mudança da 
unicidade.  

 
O sr. disse que a crise está apenas começando, mas estamos vindo já de três 

anos de recessão.  
Há incerteza sobre os mecanismos políticos de controle da sociedade.  
Não adianta ter ilusão, só há um regime capaz de funcionar, que é a democracia. 

Errou, tem uma eleição e corrige o erro. Basta ter eleições livres em períodos 
adequados, corretos, e a sociedade vai aprender e vai escolhendo seu caminho.  

 
Nesse nosso presidencialismo imperial, a solução é impossível. Vai fazer dois 
impeachments em um ano? O Brasil é vítima das piores falácias lógicas. Essa é uma 

lição que aprendi nos meus 24 anos no Congresso. O pior instrumento de 
convencimento no Congresso é a lógica.  

 
Qual o melhor?  
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Troféu de "100 Mais Influentes", no escritório de Delfim Netto, em SP 

A conversa.  

Mas o sr. vê alguma evolução?  
Claro, o Brasil melhorou muito. Não é um fracasso. A renda per capita é baixa, mas é 

a sexta economia do mundo. O Brasil cresceu durante 35 anos 7,5% ao ano, igual à 
China. Deixou de crescer em 85.  
 

Mas aí já tem outros 30 anos.  
Por isso mesmo. Demora para aprender.  

 
E existe o risco de passar mais uma década? O que pode advir dessa crise?  
Mas o que vamos fazer? Regime autoritário? Que garantias há de que seria melhor? 

Já experimentamos tudo.  
 



O sr. está otimista para a eleição de 2018?  
O que acho é que a vox populi não quer justiça, quer vingança.  
 

Então o sr. não está otimista.  
Tenho sérias dúvidas, no quadro que tem hoje, de que você vai ter um governo muito 

melhor do que teve no passado recente.  
 

Nessa crise política, empresários dizem que foi feito dessa forma porque não 
tinha outro jeito. O sr. concorda que era assim mesmo?  
A Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. Pode causar algum problema 

no curto prazo, mas vai impedir esse incesto em que o setor privado anulou a única 
força que controla o capitalismo, que é o Congresso.  

 
O que há de mal nesse negócio nosso não é simplesmente que o Estado e o setor 
privado tenham feito um incesto, produzido um monstrengo. Não, ele fez muito pior, 

permitiu que o poder econômico controlasse o poder política, ou seja, eliminou o único 
instrumento de educação do capitalismo.  

 
O capitalismo só se salvou porque havia uma organização política dos trabalhadores 
através de partidos.  

 
Mas se não houver uma reforma política...  

Vamos chegar lá: isso só foi possível porque nunca tivemos uma reforma política.  
Por que o Brasil tem 30 partidos representados? Quem promoveu isso? Uma decisão 
do Supremo dizendo que era inconstitucional a regra de barreira.  
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O economista Delfim Netto após entrevista em seu escritório, em SP 

Precisa haver um concílio, em que os três Poderes sentam na mesa, olham o livrinho 
e falam "olha, você fica aqui, a sua caixinha é esta, a sua é esta. Vamos voltar a 

administrar o país".  
 

A Constituição de 88 está esgotada?  
Pelo contrário. O modelo de sociedade da Constituição de 88 é muito parecido com o 
modelo de uma economia social de mercado, onde o mercado é um instrumento 

através do qual o governo consegue fazer a política social.  
 

O mercado é um instrumento poderoso e eficiente, produz mais excedente que 
qualquer outro sistema produtivo, e para fazer justiça social precisa de excedentes.  
 

O que é necessário é a negociação na mesa, a transparência, em que o trabalhador 
está em paridade com o capital. Sabe que o capital sozinho não faz nada, nem o 

trabalho sozinho. A união dos dois é uma soma não nula.  
 

Aqui no Brasil, se esse equilíbrio entre capital e trabalho fosse um jogo de 
futebol, como estaria o placar?  
Agora nem dá para saber porque o capital determina as regras do jogo.  

Quantos deputados e senadores eleitos foram eleitos pelo capital? Qual a 
independência desse mecanismo com relação ao capital?  



Isso tudo é um sistema que se autorreproduz. Quem recebeu o dinheirinho num ano 
fica contando com o da próxima eleição e jamais fará nada contra quem ajudou a 
financiar a eleição.  

 
Qual o pior cenário na próxima eleição?  

Ainda não sei quem vai ser candidato.  
 

Em termos de tendência?  
Não tenho nenhuma ideia. Vamos supor que os candidatos que estão aí se elejam. 
Qual a razão de supor que vão cometer os erros que cometeram no passado?  

A ideia de que, se eleger fulano, ele desmonta tudo, isso é um sonho de uma noite de 
verão. Ninguém desmonta nada. Se desmontar, é desmontado.  

 
O sr. tem rede social?  
Nunca, não ponho a mão nisso. Virou um sistema de intriga 24 horas por dia. É uma 

invenção atrás da outra.  
Não tenho a menor participação nesse negócio. Porque sinto, tenho experiência, de 

que são tentativas de manipulação.  
 
Em suas conversas com gente das empresas, economistas, a sensação geral 

é de incerteza?  
Sim, está todo mundo muito cuidadoso.  

Um bom número de pessoas acha que "de qualquer jeito há uma responsabilidade do 
Congresso, eles vão aprovar essas medidas".  
Não há garantia nenhuma de que isso se faça, porque sem organização não acontece.  

 
Parou tudo?  

Está tudo paralisado.  
 
Podemos continuar em recessão?  

Tranquilamente. Você tinha começado a recuperar. Hoje qualquer solução é possível. 
Uma crise desse tamanho não tem solução ótima. Talvez consiga encontrar a "menos 

pior". Mas não há nada brilhante para acontecer.  
 
Que preço a crise vai cobrar para as gerações mais jovens?  

Eles vão viver me outro mundo. O mundo do trabalho mudou completamente, ninguém 
mais vai ficar preso em algum lugar.  

 
O que o sr. está lendo agora?  
"Capitalismo." ["Capitalism: Competition, Conflict, Crises"; de Anwar M. Shaikh; 

Oxford University Press]. Um catatau de 1.000 páginas, nem sei se vou ter coragem 
de chegar até o fim.  

Mas é interessantíssimo. É um marxista que vem há 40 anos fazendo experimentos 
empíricos, de forma que é um sujeito que vale a pena ler.  

 
Descobriu algo novo sobre o capitalismo na leitura?  
O capitalismo é sempre uma coisa nova.  

No fundo, foi a única forma que o homem encontrou para realizar três valores 
contraditórios. A liberdade plena mata a igualdade. A igualdade plena mata a 

liberdade. E não posso gozar nem de uma nem de outra a não ser que tenha uma 
forma de subsistência material eficiente. E foi isso que o capitalismo deu.  
 

Mas tem um inconveniente: exige a propriedade privada, que é o principal instrumento 
de acumulação de riqueza, que produz a "malaise" que estamos vivendo.  

 
Ele dá a volta em cima de si mesmo. Vai sempre empurrando para a frente, e, se olhar 
a história, vai ver que cada vez que essa acumulação foi muito forte, vem uma 

revolução e começa do zero.  



Economistas reduzem na Focus perspectiva para Selic em 2018 a 8,25% 

03/07/2017 – Fonte: Reuters  
 

 

A perspectiva para a taxa de juros em 2018 recuou em meio a um cenário de inflação 
mais baixa no Brasil e depois que o governo fixou metas menores para a alta dos 

preços em 2019 e 2020. 
 

Os economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta 
segunda-feira reduziram a estimativa para a taxa básica Selic em 2018 a 8,25 por 
cento, contra 8,50 por cento anteriormente. 

 
Para este ano, permanece a expectativa de que a taxa básica de juros, atualmente em 

10,25 por cento, terminará a 8,5 por cento, com corte de 0,75 ponto percentual na 
reunião de julho do Comitê de Política Monetária. 
 

Já o grupo que mais acerta as previsões, o chamado Top-5, reduziu seu cenário para 
ambos os anos, vendo a Selic a 8,13 por cento, de 8,38 por cento, em 2017; e a 8 por 

cento, de 8,25 por cento, em 2018. 
 
Isso em meio a um cenário de inflação que perde força a cada semana no Focus. A 

projeção para a alta da inflação neste ano agora é de 3,46 por cento, contra 3,48 por 
cento anteriormente. 

 
Com isso, o dado se aproxima da faixa mais baixa de tolerância para a meta, que é de 
4,5 por cento com margem de 1,5 ponto percentual. 

 
Para 2018, a inflação foi estimada em 4,25 por cento, contra 4,30 por cento no 

levantamento anterior. 
 

Na semana passada, o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou para 2019 o centro 
da meta de inflação a 4,25 por cento pelo IPCA e, para 2020, a 4 por cento, nos dois 
casos com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. A medida é um 

esforço para mostrar a continuidade de uma política econômica mais austera. 
 

As contas para a atividade econômica, por sua vez, mostraram manutenção da 
estimativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano crescerá 0,39 por cento. 
Mas, para 2018, houve piora, com a expansão estimada em 2 por cento, de 2,10 por 

cento antes. 
 

Carros voadores estão melhores, mas ainda lutam contra a ciência e a lei 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 
 

 
Talvez nunca seja possível sair voando com seu carro para escapar do 
congestionamento. Mas isso não significa que as empresas tenham parado de tentar 

chegar perto disso.  

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN19O19C-OBRTP
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/07/1897355-carros-voadores-estao-melhores-mas-ainda-lutam-contra-a-ciencia-e-a-lei.shtml
javascript:launchArticleSlideshow();
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51240-carros-voadores#foto-694881


Na corrida pelo primeiro "carro voador", estão Airbus, Toyota, a brasileira Embraer e 
start-ups nos Estados Unidos e na Europa. A ideia é oferecer veículos para transporte 
urbano aéreo, com decolagem vertical, em até cinco anos.  

 
Em abril, a Uber lançou uma divisão, a Elevate, para coordenar um serviço de táxi 

voador quando as aeronaves estiverem prontas.  
 

"O trânsito é muito incômodo nas metrópoles. Começamos a estudar como trazer as 
aeronaves para ajudar na mobilidade urbana", diz Antonio Campello, diretor de 
inovação da Embraer, uma das empresas que vai desenvolver veículos para a Uber. A 

ideia é ter um protótipo até 2020.  
 

O time da Embraer é pé no chão. "Chamam de carro voador, mas é uma aeronave. 
Não é prático fazer um avião com rodas, chassi, engrenagens de carro. Até dá, mas 
gasta muito combustível", afirma Campello.  

 
Além disso, não é provável que as autoridades permitam que cada um pilote seu 

próprio carro-avião pela cidade, como nos filmes. "A regulamentação da indústria 
aeronáutica é bem restritiva e conservadora nesse sentido, e nós mesmos não 
faríamos uma nave que voasse sem confiabilidade", afirma Sandro Valeri, também 

engenheiro da Embraer.  
 

Mas não há porque descartar o ideal "Blade Runner". O Pop.Up, da Airbus, tem partes 
desmontáveis —um chassi com as rodas, uma cápsula de passageiros e um conjunto 
de hélices acoplado no teto. Intercala o uso terrestre com o aéreo, ambos sem 

motorista.  
 

A Airbus pertence a um grupo de empresas que defende uma mudança na regulação 
internacional para permitir naves sem motorista, controladas à distância. É também o 
objetivo da Embraer e da Uber no Brasil. Atualmente, não existe certificação para um 

veículo assim.  
 

"A tendência é favorável, tanto nos desafios regulatórios quanto técnicos", afirma Zach 
Lovering, executivo da Airbus responsável por outro projeto de "táxi voador", o 
Vahana. "Meu time está trabalhando com afinco para ter um protótipo em tamanho 

real voando antes do fim de 2017, e uma demonstração de produto em 2020."  
 

BATERIA FRACA  
As limitações técnicas não são poucas. Para operar em grande escala, em meio ao 
trânsito comum, é necessário um motor silencioso e seguro. O ideal é que seja um 

veículo elétrico, mas a eficiência das baterias ainda não sustenta o voo por muito 
tempo.  

 
A chinesa eHang e a alemã Volocopter aperfeiçoaram a tecnologia de drones e criaram 

veículos elétricos, potencialmente autônomos, que já foram testados no ar. Ambos 
têm limitações de alcance. O eHang voa sozinho por até 23 minutos, e o Volocopter, 
20, e o tempo para carregar é quase o dobro.  

 
Os protótipos serão testados em Dallas, nos Estados Unidos, e Dubai, nos Emirados 

Árabes, ainda neste ano. Mas a autonomia de bateria permite percorrer apenas metade 
de Dubai. Em São Paulo, seria o suficiente para levar alguém do aeroporto de 
Guarulhos até a avenida Paulista.  

 
O problema é que, quanto maior a bateria, maior o peso e a perda de eficiência. Há, 

ainda, quem questione se as baterias de lítio são seguras o suficiente para voos, e se 
estão sendo usados os métodos de refrigeração adequados nesses protótipos.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2016/10/1826908-uber-investe-para-oferecer-servico-de-carros-voadores-na-proxima-decada.shtml
https://vahana.aero/vahana-configuration-trade-study-part-i-47729eed1cdf


A limitação de peso imposta pelo modelo elétrico reforça a necessidade de mudar a 
regulação aérea, dispensar o piloto e tornar os veículos completamente autônomos, 
segundo os fabricantes.  

 
CONCORRENTES  

A Toyota espera ter um veículo a tempo de receber turistas na Olimpíada de Tóquio, 
em 2020.  

 
Há também o Aeromobil, menos sustentável, para quem tem licença de piloto de avião. 
Movido a gasolina quando voa e a bateria quando está no chão, vai precisar de uma 

pista de 15m para decolar e deve custar mais de 1 milhão de euros.  
 

Já o Lilium Jet, avião alemão completamente elétrico, terá propulsão vertical e 
horizontal. No projeto, ele decola com rotores de helicóptero e depois, quando já está 
no ar, passa a se sustentar com asas.  

 
Com autonomia de voo de uma hora, o Lilium afirma que terá bateria o bastante para 

rodar 300 km, e a ideia é carregar até cinco pessoas. Não é exatamente um "carro 
voador". Mas caso consiga decolar, pode inspirar a criação de modelos menores —
alguns, até, com rodas.  

 

 

 



Renault Captur 1.6 ganha novo câmbio e se equipara a rivais; veja teste 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 
 

O utilitário compacto Renault Captur tem agora mais uma opção de câmbio 
automático. A versão com motor 1.6 flex (120 cv) pode ser equipada com a caixa do 

tipo CVT, que simula seis marchas.  
 

A nova configuração custa a partir de R$ 84,9 mil. Os principais itens de série são 
quatro airbags, ar-condicionado, luzes diurnas de LED, rodas de 17 polegadas, direção 
elétrica e controles de tração e de estabilidade.  

 
"Queremos dobrar as vendas do Captur no Brasil com a nova opção", diz Federico 

Goyret, diretor de marketing da Renault. O carro teve 1.400 unidades vendidas em 
maio. Isso equivale a um terço dos emplacamentos de seu principal concorrente, o 
Honda HR-V (a partir de R$ 86,8 mil na versão com câmbio CVT) no mesmo período. 

O Nissan Kicks (R$ 85,6 mil) também oferece esse tipo de caixa.  
 

A nova transmissão se mostra melhor que a automática de quatro velocidades do 
Captur 2.0 (R$ 91,9 mil).  
 

O interior tem acabamento simples, com molduras cromadas nas saídas do ar-
condicionado e ao redor do quadro de instrumentos.  

 
Os bancos seguram bem os passageiros em curvas. A posição de dirigir é boa, embora 
a coluna de direção só tenha regulagem de altura.  

 

 

Divulgação 

 

 

Renault Captur durante apresentação, no Rio 

A central multimídia é a mesma do hatch Sandero, fácil de ser operada. Falta, no 
entanto, o espelhamento para celular encontrado em modelos da concorrência.  
 

Um dos adjetivos da Renault para o novo Captur CVT é "econômico". De fato, a nova 
versão gasta menos combustível que a opção 2.0 automática (148 cv), de acordo com 

o teste Folha-Mauá. Na cidade, com gasolina, a média ficou em 10,4 km/l. A versão 
mais potente marcou 8,2 km/l na mesma condição.  
 

O modelo 1.6 precisou de 13,8s para ir de zero a 100 km/h. O Renault com motor 2.0 
foi 1,5s mais rápido nessa prova. Em ambos os casos, os carros estavam com etanol.  

Apesar de não ser tão ágil, a versão 1.6 com câmbio automático do tipo CVT é uma 
compra sensata na linha Captur. Os equipamentos estão em dia com o oferecido pelos 
rivais, assim como o preço. O desenho bem resolvido ajuda, embora a cabine 

merecesse um acabamento com menos plástico rígido.  
 

*  
POTÊNCIA 120 cv (e) 118 cv (g) a 5.500 rpm 
TORQUE 16,2 kgfm (e/g) a 4.000 rpm 

CÂMBIO Automático tipo CVT 
PORTA-MALAS 437 litros 

PESO 1.286 kg 
PNEUS 215/60 R17 

ACELERAÇÃO (0 a 100 km/h) 14,2s (e/g) 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/07/1897563-renault-captur-16-ganha-novo-cambio-e-se-equipara-a-rivais-veja-teste.shtml


RETOMADA (80 a 120 km/h) 10,7s (e) e 11,4s (g) 
CONSUMO URBANO 7,5 km/l (e) e 10,4 km/l (g) 
CONSUMO RODOVIÁRIO 10,6 km/l (e) e 15 km/l (g) 

PREÇO a partir de R$ 84,9 mil  
 

 

Novo scooter da Honda se sai bem na cidade, mas falta espaço no bagageiro 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
A sigla SH significa "Smart Honda" e batiza a linha de scooters da marca japonesa. A 

palavra em inglês pode ser traduzida como "inteligente" ou "esperta". Ambos os 
adjetivos combinam com a proposta dessa categoria de motos para uso urbano.  

 
A versão menor da família, chamada SH 150i, começou a ser vendida no Brasil neste 
ano e foi avaliada pela Folha.  

 
O desenho adota uma solução tradicional dos scooters: o assoalho plano, que facilita 

o subir e descer da moto. A carenagem frontal protege bem dos esguichos em dia de 
chuva leve.  
 

POTÊNCIA  
A mecânica é similar à usada pelo scooter PCX, mas com injeção eletrônica e 

escapamento diferentes. Isso rende potência maior ao SH 150i (14,7 cv contra 13,1 
cv).  
 

"Para garantir agilidade no uso urbano, o motor tem dois picos de potência. O primeiro 
aparece logo após arrancar, estabiliza e depois torna a crescer de forma mais rápida", 

explica Alfredo Guedes, engenheiro da Honda.  
 
No entanto, o painel não oferece conta-giros para checar a rotação do motor. O 

mostrador analógico informa a velocidade, e há também uma tela digital que exibe 
hora e dados de consumo.  

 

 

Divulgação 

 

 

Scooter tem apoio para os pés de piloto e garupa  

   

Acabamento e design agradam, bem como as posições de assento e guidão.  
Para fazer valer o preço sugerido de R$ 12.450, o scooter SH traz alguns itens raros 
na categoria. Exemplos são a partida feita por meio de botão, os freios a disco com 

ABS e o sistema de iluminação com LEDs.  
 

A Honda colocou um porta-objetos com tampa junto à carenagem frontal. Lá dentro 
há uma tomada 12V para recarregar telefones celulares. Um gancho com trava 
localizado à frente do piloto ajuda a fixar sacolas.  

 
O espaço sob o assento acomoda apenas 25 litros –só dá para guardar um capacete 

menos volumoso e alguns poucos objetos pessoais. Quem precisar de mais espaço 
terá de instalar um baú na parte traseira.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/07/1897565-novo-scooter-da-honda-se-sai-bem-na-cidade-mas-falta-espaco-no-bagageiro.shtml


Equipado com câmbio automático do tipo CVT, o Honda SH 150i se sai bem na cidade, 
com acelerações e retomadas satisfatórias. O porte esguio permite passar bem por 
entre os carros nos corredores de trânsito.  

 
Porém, as mudanças rápidas de trajetória são mais lentas, devido ao tipo de 

construção do scooter. Não se pode fazer bem o pêndulo (inclinação da moto ao 
contornar curvas) como nos modelos que não tem o assoalho para apoio dos pés.  

 

Divulgação 

 

 

 

Espaço sob o banco comporta um capacete pequeno 
 

LIGA E DESLIGA  
O consumo de combustível pode beirar a média de 40 km/l. Para que isso ocorra, o 
piloto precisa utilizar o sistema "Idling Stop" (parada de marcha lenta), que desliga o 

motor quando se está a mais de três segundos sem acelerar o scooter. Isso ocorre, 
por exemplo, ao parar em um sinal vermelho, e ajuda a reduzir as emissões de 

poluentes.  
 
Com três anos de garantia, o SH 150i é produzido na fábrica da Honda em Manaus. 

Há três cores disponíveis: duas opções de azul (perolizados) e prata fosco.  
 

O principal concorrente do scooter da Honda é o modelo Yamaha NMax 160, que custa 
R$ 11.690 e usa rodas de 13 polegadas.  
 

O "primo" Honda PCX 150 custa R$ 10,8 mil e está no mesmo segmento, que é 
complementado pelo Dafra Cityclass 200i (R$ 11 mil).  

 

Financiamento de veículos registra alta, mas retomada do setor está distante 

03/07/2017 – Fonte: R7 
 
O financiamento de carros novos, que praticamente secou nos últimos anos, começa 

a mostrar sinais positivos. Em maio, as concessões de crédito não subsidiado para o 
setor somaram R$ 7,3 bilhões, o que representa alta de 23,2% em relação a abril 

deste ano e crescimento de 5,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. 
Antes de comemorar uma eventual retomada e já ir pensando em trocar de carro, 
porém, especialistas recomendam cautela. 

 
A queda da taxa de juros e os primeiros sinais de recuperação da economia servem 

para animar um pouco o setor. No entanto, a confirmação de uma melhora no cenário 
de crédito automotivo, de fato, só deve acontecer no segundo semestre. 
 

"O crescimento ainda é muito tímido, mas a tendência é de melhora para os próximos 
meses", diz Fernando Miranda, presidente da plataforma Webmotors, maior site de 

vendas de carros do País.  
 
Marcos Lavorato, gerente de relações institucionais da B3 - empresa originada da fusão 

da BM&FBovespa com a Cetip -, é um pouco mais cauteloso. O executivo vê mais 
estabilidade do que recuperação no financiamento de automóveis.  

 

http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/financiamento-de-veiculos-registra-alta-mas-retomada-do-setor-esta-distante-03072017


"A renda do brasileiro começou a reagir mais por conta da queda da inflação", afirma. 
Para ele, o desemprego ainda alto é o principal entrave para os bancos aumentarem 
o volume de recursos para o setor. 

 
A B3 apontou em seu relatório de maio que a venda financiada de veículos cresceu 

17,5% em maio na comparação com o mesmo mês de 2016. Os dados consideram 
automóveis leves, motos e caminhões. 

 
Para André Novaes, diretor do Santander Financiamentos, uma consolidação de 
retomada deve chegar até o final do ano.  

 
A perspectiva do executivo baseia-se na queda esperada para o desemprego e para a 

Selic, a taxa básica de juros da economia. Analistas consultados pelo BC no último 
relatório Focus projetam que a Selic encerre o ano em 8,5% ao ano, bem abaixo dos 
atuais 10,25%. 

 
No caso do mercado de trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) mostrou um saldo positivo de 34,2 mil vagas de emprego geradas em maio. 
 
"O desemprego avançou rápido no Brasil, mas não houve uma grande crise de 

inadimplência nos financiamentos de veículos. Pelo contrário, os bancos, de certa 
forma, mantiveram carteiras seguras em um momento econômico sensível e com juros 

muito altos. Agora, com a melhora dos indicadores, há estabilidade para fomentar 
mais o crédito", diz Novaes. 
 

Preço 
Mesmo sem um incremento substancial de crédito na praça, o desempenho do setor 

em maio foi animador. Entre os automóveis leves, foram financiadas 97.154 unidades 
novas no mês, alta de 12,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, 
segundo a B3. Já as vendas a prazo de carros usados totalizaram 259.601 unidades, 

aumento de 22,1% quando comparado com o mesmo período do ano passado. 
 

Quanto aos preços, mesmo em um cenário de retração de vendas, os veículos 
acumularam altas acima da inflação nos últimos 12 meses. 
 

A pedido da reportagem, a consultoria Molicar fez um levantamento de preços de 
veículos, considerando dois dos modelos mais vendidos no ano, o Ônix, da General 

Motors, e o HB20, da Hyundai. "O Ônix teve um aumento de 7,6% e o HB20, 4,9%. 
Esses são veículos de entrada, mais suscetíveis a variações de preços, por isso os 
aumentos são menores, mas bem acima da inflação", afirma a empresa. 

 
Segundo as montadoras, uma das explicações para o aumento de preço no período 

está relacionada ao repasse de preços de insumos e ao aumento de tecnologia 
embarcada nos veículos. 

 

Ford testa realidade virtual em fábrica na Rússia 

03/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  

 
 
 

 
 

A fábrica da Ford na Rússia, localizada em Naberezhnye Chelny, começou a 
experimentar uma nova ferramenta na linha de montagem: a equipe utiliza óculos 3D 
de realidade virtual HoloLens, da Microsoft, para a produção dos veículos. A medida 

que ainda está em fase de testes tem como objetivo facilitar a localização de peças no 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26047/ford-testa-realidade-virtual-em-fabrica-na-russia


estoque e aumentar a eficiência da operação. Denominado Pick by Vision (Escolha pela 
Visão), o sistema pode ser instalado em até trinta minutos. 
 

A unidade russa, que é uma joint venture com a Sollers, é considerada pela Ford uma 
de suas fábricas mais modernas. Ela foi destinada inicialmente para a produção do 

Fiesta e posteriormente, passou a montar também o Ecosport: agora se prepara para 
fabricar a nova geração do modelo, que também será feito no Brasil. 

 
De acordo com a empresa, dependendo dos resultados, a tecnologia poderá ser 
adotada em outras fábricas. Desenvolvido pela ID-Rússia e pelo departamento de TI 

da Ford Sollers, o sistema os óculos de realidade aumentada contam com vários 
sensores, são equipados com uma câmera de 2 megapixels para identificar a posição 

no espaço e projetam uma imagem com alta resolução de 2,3 megapixels para o 
operador.  
 

Operando com a aplicação de marcadores visuais nos locais de armazenamento os 
óculos 3D permitem visualizar as peças que estão sendo requisitadas na linha de 

montagem. Ele então orienta o operador até o local exato onde elas estão 
armazenadas, seja em prateleiras ou em áreas no piso, por meio de setas de 
navegação no visor dos óculos. 

 
A ordem de serviço com a lista de peças para cada veículo é transmitida via wi-fi para 

a interface visual dos óculos, pelo sistema integrado de gerenciamento do 
almoxarifado. Todas as ativações da tela virtual são feitas por gestos ou comandos de 
voz, deixando o operador com as mãos livres.  

 
Após cada ação, o programa confirma a sua conclusão com uma mensagem no visor, 

reduzindo o número de erros e agilizando o processo. Se o operador não estiver na 
caixa correta ou a quantidade de itens não corresponder ao pedido, a confirmação não 
é feita. A tecnologia também é flexível: se houver mudanças no estoque, basta um 

especialista em TI reconfigurar todo o sistema. 
 

Ford lança kits de reparo para caminhões 

03/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Os kits podem ser completos como este ou parciais, com juntas ou válvulas 
 
A Ford Caminhões lançou para os modelos das linhas Cargo e Série F os “kits de 

motores”, conjuntos de peças com redução média de 10% no preço em comparação à 
compra dos itens separadamente. Os kits foram desenvolvidos com a ajuda da Abrafor, 

associação dos distribuidores, com base em pesquisas com os clientes.  
 
Os conjuntos são divididos em quatro opções: kit completo; kit de válvulas de 

admissão; kit de válvulas de escapamento; e kits de jogos de juntas. A ação faz parte 
do trabalho que a marca vem fazendo no pós-venda para atrair consumidores à rede. 

Recentemente, a rede Ford promoveu uma redução média de 50% no preço dos 200 
itens mais procurados (veja aqui).  
 

Além da economia, outra vantagem dos conjuntos é a facilidade de logística e estoque, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26046/ford-lanca-kits-de-reparo-para-caminhoes
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25942/ford-reduz-precos-de-pecas-para-caminhoes


permitindo que todas as peças necessárias para o serviço estejam juntas num único 
item, o que aumenta a rapidez no atendimento. Segundo a Ford, a venda desses itens 
cresceu 30% desde abril, quando os kits foram criados.  

 
Os conjuntos são aplicáveis aos motores Cummins Euro 5 de quatro e seis cilindros 

que equipam os caminhões semileves, leves, médios e pesados das linhas Cargo e 
Série F. O kit de motor completo inclui jogo de pistões, anéis, pinos, jogo de camisas 

de cilindro e jogo de juntas superior e inferior.  
 

Nissan mostra futura instalação na Argentina 

03/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

As obras do polo industrial da Nissan na província de Córdoba, na Argentina, onde será 
feita a picape Frontier a partir de 2018, estão avançando. A Nissan apresentou o 
projeto dos escritórios de onde a operação da nova fábrica será administrada.  

 
Segundo a montadora, as instalações estarão prontas nas próximas semanas. A sede 

administrativa tem capacidade para cerca de 150 pessoas e será responsável pelo 
projeto industrial argentino.  
 

O prédio é constituído de um espaço aberto rodeado por aquilo que a Nissan chama 
de "dupla pele", que serve como proteção climática e acústica, reduzindo o consumo 

de energia. Em abril de 2015 a montadora japonesa anunciou o investimento de US$ 
600 milhões na Argentina para erguer uma fábrica com capacidade instalada para 70 
mil utilitários por ano.  

 
A unidade montará a Nissan Frontier e as picapes Renault Alaskan e Mercedes Classe 

X. O polo industrial de Córdoba passará a ser parte de uma rede de produção global 
de picapes e, na América Latina, servirá de complemento à fábrica Nissan de Resende 
(RJ), onde são produzidos o utilitário esportivo Kicks, o hatch March e o sedã Versa.  

 
O início da montagem das picapes está previsto para o segundo semestre de 2018. 

Atualmente, participam do projeto, juntamente com a equipe argentina, profissionais 
do Japão, Brasil, México, Espanha, Venezuela e Holanda. 
 

A Nissan Frontier à venda hoje no Brasil é importada do México (veja aqui), mas 
passará a ser trazida da Argentina quando a unidade entrar em produção.  

 

Tesla recebe aval regulatório para iniciar produção do sedã Model 3 

03/07/2017 – Fonte: G1/ Jornal Extra 

 
O sedã Model 3 da Tesla passou em todos os requisitos regulatórios para início da 

produção duas semanas antes do cronograma, informou no domingo o presidente-
executivo da montadora, Elon Musk, no Twitter. 

 
As ações da companhia subiam 2 por cento no pré-mercado desta segunda-feira, 
cotadas a 368,80 dólares. 

 
"A produção (do Model 3) cresce exponencialmente, então em agosto devem ser 100 

carros e, em setembro, acima de 1.500", escreveu Musk. "Parece que podemos atingir 
20 mil automóveis Model 3 por mês em dezembro", continuou. 
 

O executivo disse ainda que espera concluir o SN1 na sexta-feira. O SN1 é o primeiro 
carro que sai da linha de montagem para a venda, confirmou uma pessoa com 

conhecimento do assunto.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26045/nissan-mostra-futura-instalacao-na-argentina
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25491/nissan-lanca-frontier-2017-mas-pela-metade
https://extra.globo.com/noticias/economia/tesla-recebe-aval-regulatorio-para-iniciar-producao-do-seda-model-3-21547008.html


Em maio, Musk afirmou que a Tesla estava a caminho de iniciar a produção do Model 
3 em julho. 
 

Anteriormente, a montadora informou que esperava produzir mais de 5 mil unidades 
do Model 3 por semana até o fim deste ano e 10 mil por semana "em algum momento 

de 2018". 
 

Em fevereiro, a Reuters noticiou que a companhia fechou a unidade de montagem na 
Califórnia por uma semana para produção do sedã Model 3, a fim de cumprir a meta 
de iniciar as operações em julho. 

 
Os lançamentos anteriores da Tesla do sedan Model S e o veículo utilitário esportivo 

Model X tiveram atrasos na produção e problemas de qualidade inicial. 
 
Esse histórico levou alguns analistas a serem céticos sobre o lançamento do modelo 

em julho. 
 

Volkswagen lançará tecnologia de conectividade em 2019 

03/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

 
Sistema de comunicação entre veículos e com o meio ambiente local compartilhará 

informações antecipadas sobre a situação real, o que poderá evitar acidentes 
 
A Volkswagen anuncia que a partir de 2019 seus veículos sairão de fábrica com a 

tecnologia pWLAN, sistema de comunicação adicional que permitirá a troca de 
informações selecionadas e relevantes entre outros veículos (V2V), inclusive de outras 

fabricantes, bem como com a infraestrutura de transporte nas proximidades onde 
estiver trafegando.  
 

O objetivo é aumentar a segurança por meio da conectividade, gerando informações 
sobre os riscos de curto prazo ao longo dos trajetos, em tempo real ou mesmo 

antecipado. Isto permitirá que as informações relacionadas ao trânsito, como a 
situação atual do fluxo, acidentes ou mesmo aviso de aproximação de ambulâncias e 
outros possam ser compartilhadas com o meio ambiente local em um raio de 500 

metros. 
 

A tecnologia utilizada pela Volkswagen se baseia no padrão IEEE 802.11p (pWLAN), 
que a indústria automotiva padronizou e testou para comunicação direta entre veículos 

e infraestrutura em mercados internacionais.  
 
Especialmente desenvolvida e validada para requisitos das aplicações automotivas, 

sua rapidez de comunicação – medida em milissegundos – amplia a cobertura virtual 
do veículo permitindo olhar ao redor antes mesmo de atingir o ponto de visão. Isso 

proporciona aos clientes uma vantagem adicional, pois usa uma banda de frequência 
especial destinada à segurança rodoviária e à eficiência do tráfego. 
 

Graças à natureza de localização dos dados trocados usando esta banda, nenhum dado 
é armazenado de forma centralizada, o que significa que não há custos com esta 

comunicação contínua e ela também não depende da cobertura da rede de telefonia 
móvel. 
 

No caso da Volkswagen, a montadora planeja incluir a tecnologia pWLAN nas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26044/volkswagen-lancara-tecnologia-de-conectividade-em-2019


especificações básicas de seus modelos como padrão, independente e além da 
conectividade do telefone celular.  
 

“Queremos aumentar a segurança rodoviária com a ajuda de veículos em rede e a 
maneira mais eficiente de conseguir isso é por meio de uma tecnologia comum”, 

explica o chefe de desenvolvimento de veículos da marca, Johannes Neft. “O que mais 
importa é que a tecnologia é usada de forma consistente e por tantos fabricantes e 

parceiros quanto possível”, completa. 
 
A montadora está cooperando com as autoridades, os ministérios dos transportes e 

outros parceiros da indústria automobilística e de transportes trabalhando em projetos 
para acelerar a disseminação da tecnologia até a sua inclusão na produção em série. 

Ao mesmo tempo, estão em curso os esforços conjuntos com empresas parceiras para 
encontrar formas de cumprir os altos requisitos impostos à proteção e ao 
processamento dos dados pessoais. 

 

Como passar um negócio de uma geração para outra 

03/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Yuta Suzuki estava estudando finanças e queria trabalhar em um banco de 

investimentos. Foi quando seu pai o chamou para conversar.  
 

"Ele estava sério. Disse que sabia que eu era bom em matemática e precisava de ajuda 
para resolver um pequeno problema", afirma Suzuki, 37.  
 

Seu pai era chefe de cozinha e sócio do restaurante Sushi Zen, que tem mais de 30 
anos de história na região central de Manhattan. O problema não era assim tão 

pequeno. "Quando analisei as contas, vi que a situação não era saudável. Então 
estudei tudo, até a compra de alimentos", disse Suzuki.  
 

Como resultado, ele se viu trabalhando em um restaurante de sushi. Passaram-se 
cinco anos, e o restaurante fechou, mas pai e filho estão levando adiante o negócio da 

família, com uma nova casa chamada Suzuki. No novo restaurante, o filho cuida dos 
negócios para que o pai possa fazer sushi.  
 

"Quero me concentrar no treinamento e na preparação dos funcionários mais jovens", 
diz Toshio Suzuki, 71.  

 
Conversas sobre sucessão em empresas familiares costumam ser tão complicadas 
quanto as famílias. Como o negócio tende a ser a principal origem do patrimônio, é 

essencial que as coisas sejam discutidas, por mais que a situação seja desconfortável. 
Isso não significa que as conversas transcorram tranquilamente ou mesmo que 

aconteçam quando deveriam.  
 

"A empresa passa a ser quase que um outro membro da família", diz Karen Reynolds 
Sharkey, do departamento de atendimento a donos de empresas no banco norte-
americano U. S. Trust.  

 
Na família Suzuki, a transição foi tranquila, até o momento -um irmão mais novo de 

Yuta não teve interesse pelo negócio. Mas consultores dizem que, quando transições 
correm bem, é porque houve muito planejamento, alguma sorte, ou ambos.  
 

"O desafio é que, frequentemente, o filho não sabe coisa alguma sobre o negócio", 
disse Carl Genberg, diretor nacional de planejamento de transições de negócios no 

Wells Fargo Private Bank. "Ele quer trabalhar na empresa? Até que ponto ele diz que 
quer só para contentar os pais?", questiona.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/negocios/2017/07/1897560-como-passar-um-negocio-de-uma-geracao-para-outra.shtml


Daisy Medici, diretora executiva da GenSpring, uma empresa de administração de 
patrimônio, diz que as famílias devem desenvolver políticas voluntárias de 
governança. "Eles precisam ter normas sobre como trabalharão juntos, como gestão 

de riscos e código de conduta. Não é um documento com valor legal, mas tem valor 
moral", disse Medici.  

 
A probabilidade de surgirem atritos é alta e, em alguns casos, o filho precisa resistir. 

Yuta Suzuki disse que a visão do pai quanto ao novo restaurante era ter um sushi bar 
com 10 lugares. O filho apontou que essa provavelmente não era a melhora maneira 
lucrar, e os dois chegaram a um meio-termo: além de ter um sushi bar, a casa tem 

outros dois restaurantes.  
 

Tirando os atritos, há mais chance de aproximação. "Nunca tivemos um 
relacionamento entre pai e filho porque ele trabalhava seis dias por semana, e passava 
o domingo dormindo", diz Yuta.  

 
Agora que está dirigindo o restaurante, ele sente o orgulho de comandar um negócio 

que ajuda toda sua família. Sua dificuldade é se ver como patrão do pai. "Jamais 
pensei que seria o chefe do meu pai. Tento não pensar nisso."  
 


