
 

 

04 DE JULHO DE 2017 

Terça-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO- Nº 19. XIII 

3 DE JULHO DE 2017 

 INDICADORES INDUSTRIAIS: MAIO REVERTE QUEDA DE ABRIL 

 Produção industrial sobe em maio puxada por veículos 

 Produção industrial cresce 4%, melhor taxa anual para maio em 7 anos 

 Expansão da indústria no Brasil perde força em junho, indica pesquisa 

 Faturamento da indústria volta a crescer em maio, aponta CNI 

 IBGE: PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL SOBE 3,5% EM MAIO ANTE ABRIL 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA QUER AGILIZAR ACORDO COMERCIAL COM UNIÃO EUROPEIA 

 Número de empresas exportadoras em Curitiba e região cresceu 16% 

 Alta na exportação e importação mostra retomada do crescimento, diz 

ministro 

 Petrobras corta o preço do gás liquefeito para indústrias em 5% 

 Balança comercial do Brasil registra melhor primeiro semestre da 

história 

 Governo eleva previsão de superávit comercial para US$ 60 bi 

 ANP: consulta pública sobre cálculo dos royalties será lançada em julho 

 A nova meta da inflação 

 Você terá aumento de salário acima da inflação este ano. Saiba por quê 

 Calendário da reforma trabalhista será definido nesta terça 

 Senado vota hoje urgência para reforma trabalhista 

 Líder do governo diz que votação da reforma trabalhista pode ficar para 

dia 11 

 Disputa entre aliados do governo pode atrasar reforma trabalhista 

 Reforma trabalhista estimulará demissões, adverte Vanessa Grazziotin 

 Paulo Paim: reforma trabalhista é 'indefensável' 

 Reforma tributária deve chegar ao plenário da Câmara até setembro, diz 

relator 

http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_19.2017%5B76603%5D.pdf
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_19.2017%5B76603%5D.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/cc/ec/ccecc0c4-9aae-4ffd-b05a-e59544d3d609/indicadoresindustriais_maio2017.pdf
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http://g1.globo.com/economia/noticia/producao-da-industria-cresce-08-em-maio.ghtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898047-expansao-da-industria-no-brasil-perde-forca-em-junho-com-producao-menor.shtml
http://www.bemparana.com.br/noticia/512459/faturamento-da-industria-volta-a-crescer-em-maio-aponta-cni
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ibge-producao-de-bens-de-capital-sobe-35-em-maio-ante-abril/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/07/industria-brasileira-quer-agilizar-acordo-comercial-com-uniao-europeia/
http://www.bemparana.com.br/noticia/512426/numero-de-empresas-exportadoras-em-curitiba-e-regiao-cresceu-16
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http://www.bemparana.com.br/noticia/512423/petrobras-corta-o-preco-do-gas-liquefeito-para-industrias-em-5
http://www.bemparana.com.br/noticia/512412/balanca-comercial-do-brasil-registra-melhor-primeiro-semestre-da-historia
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-eleva-previsao-de-superavit-comercial-para-us-60-bi/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anp-consulta-publica-sobre-calculo-dos-royalties-sera-lancada-em-julho/
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http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/03/calendario-da-reforma-trabalhista-sera-definido-nesta-terca
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-vota-hoje-urgencia-para-reforma-trabalhista,70001875744
http://www.istoedinheiro.com.br/lider-do-governo-diz-que-votacao-da-reforma-trabalhista-pode-ficar-para-dia-11/
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http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/03/reforma-trabalhista-estimulara-demissoes-adverte-vanessa-grazziotin
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/03/paulo-paim-reforma-trabalhista-e-indefensavel
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 Comissão mista debate MP da regularização tributária em audiência 

nesta tarde 

 Relator diz que apresentará proposta para reforma tributária em agosto 

 Empresário, Eunicio pressiona por MP para restringir terceirizadas 

 Plenário pode votar proposta que inclui crime assédio moral no trabalho 

no Código Penal 

 Alckmin vê cenário muito positivo na indústria de óleo e gás 

 Comissão aprova exigência de estepe idêntico aos outros pneus do carro 

 Trabalhadores da Ford entram em greve por impasse em acordo de 

folgas 

 Comissão restringe mudanças de modelo de veículo por montadora 

 Vendas de veículos crescem 4,2% no primeiro semestre 

 Continental agrega funções ao controle de estabilidade 

 Honda e Hitachi vão produzir motores para carros elétricos 

 Banco Volkswagen bate novo recorde em letras financeiras 

 Ford cria equipe para área de inteligência artificial 

 Petrobras reajusta diesel em 2,7% e gasolina em 1,8% nas refinarias 

 Pis e Cofins sobre o ICMS e a possível armadilha 

 Receita Normatiza Parcelamento do MEI 

 Dívida brasileira assusta? 

 

 
 

          

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      Fonte: BACEN  
 

 

 
 

 
 

 
 

CÂMBIO 

EM 04/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,301 3,301 

Euro 3,745 3,746 
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alckmin-ve-cenario-muito-positivo-na-industria-de-oleo-e-gas/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/537280-COMISSAO-APROVA-EXIGENCIA-DE-ESTEPE-IDENTICO-AOS-OUTROS-PNEUS-DO-CARRO.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/trabalhadores-da-ford-entram-em-greve-por-impasse-em-acordo-de-folgas.ghtml
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http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/537302-COMISSAO-RESTRINGE-MUDANCAS-DE-MODELO-DE-VEICULO-POR-MONTADORA.html
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26054/vendas-de-veiculos-crescem-42-no-primeiro-semestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26059/continental-agrega-funcoes-ao-controle-de-estabilidade
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26056/honda-e-hitachi-vao-produzir-motores-para-carros-eletricos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26055/banco-volkswagen-bate-novo-recorde-em-letras-financeiras
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26057/ford-cria-equipe-para-area-de-inteligencia-artificial
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-reajusta-diesel-em-27-e-gasolina-em-18-nas-refinarias/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/pis-e-cofins-sobre-o-icms-e-possivel-armadilha/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/receita-normatiza-parcelamento-mei/
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Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo- nº 19. XIII . 
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04/07/2017 – Fonte: FIEP  

 
CONFIRA NESSA EDIÇÃO OS NOVOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS NA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.  
 

ÍNDICE 
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 

DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 
 

Proibição do BNDES de financiar a aquisição de ativos por empresas de capital 
nacional no exterior 

 

PDC 697/2017 do deputado Major Olimpio (SD/SP) 
COMÉRCIO EXTERIOR E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

Incidência de ICMS na exportação de produtos primários ou semielaborados 
PEC 23/2017 do senador Jader Barbalho (PMDB/PA) 
 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
Ampliação do prazo de parcelamento no plano especial de recuperação judicial 

às microempresas e empresas de pequeno porte 
PLS 205/2017 do senador Wilder Morais (PP/GO) 
 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
Alteração dos critérios de escolha de Ministros do TCU e criação do Conselho 

Nacional dos Tribunais de Contas 
PEC 22/2017 do senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB) 
Reserva de vagas gratuitas para adolescente em regime de acolhimento 

institucional 
PLS 190/2017 do senador Ciro Nogueira (PP/PI) 

 
MEIO AMBIENTE 
Inclusão da NDC voluntária na Política Nacional sobre Mudança do Clima 

PL 7888/2017 do deputado Carlos Henrique Gaguim (PODE/TO) 
Inclusão do reúso de água como um dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos 
PL 7906/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ) 
 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

Peso máximo laboral 
PL 7846/2017 da deputada Jô Moraes (PCdoB/MG) 

 
POLÍTICA SALARIAL 
Piso salarial dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

PL 7827/2017 da deputada Geovania de Sá (PSDB/SC) 
 

BENEFÍCIOS 
Ampliação da dispensa ao trabalho para doação de sangue 
PL 7832/2017 do deputado Antônio Jácome (PODE/RN) 

Extensão do seguro desemprego aos trabalhadores libertados de condições 
análogas à escravidão 

PL 7859/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ) 
Ampliação da licença e do salário-maternidade em caso de adoção de mais de 

uma criança 

PL 7868/2017 da deputada Jô Moraes (PCdoB/MG) 
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FGTS 
Remuneração da conta vinculada do FGTS conforme os índices da poupança 
PL 7831/2017 do deputado Renato Molling (PP/RS) 

 
INFRAESTRUTURA 

Alteração de critérios de julgamento em licitações de concessão e 
arrendamento 

PL 7902/2017 do deputado Marcelo Squassoni (PRB/SP) 
 
SISTEMA TRIBUTÁRIO 

CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 
 

Alteração das sanções por apresentação extemporânea, omissão ou prestação 
de informações incorretas de obrigações acessórias do IRPJ 

PL 7895/2017 do deputado Celso Pansera (PMDB/RJ) 

 
OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 

Obrigatoriedade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos 

 

PEC 337/2017 do deputado Weverton Rocha (PDT/MA) 
 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Dispensa de avaliação das condições que possibilitaram a concessão ou a 

manutenção do auxílio-doença a portadores de HIV 
PLS 188/2017 do senador Paulo Paim (PT/RS) 

 
SEGURIDADE SOCIAL 
Novas regras para cobrança da dívida ativa da União e da seguridade social 

PL 7630/2017 do deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA) 
 

INTERESSE SETORIAL 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
Ampliação da competência sancionatória da ANVISA 

PL 7853/2017 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 
Inclusão do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

substância ou produtos alimentícios no rol de crimes hediondos 
PL 7893/2017 do deputado Marco Maia (PT/RS) 
 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
Obrigatoriedade de testes de impacto frontal, traseiro e lateral em veículos 

automotores 
PL 7830/2017 do deputado Goulart (PSD/SP 

 

Indicadores Industriais: Maio reverte queda de abril 

04/07/2017 – Fonte: CNI   

 
Todos os índices mostram variações positivas na comparação entre abril e maio de 

2017, considerando as séries livres de influências sazonais.  
 
Entretanto, na comparação do acumulado do ano até maio em igual período de 2016, 

as variáveis apresentam queda. 
Maio/2017 

https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/cc/ec/ccecc0c4-9aae-4ffd-b05a-e59544d3d609/indicadoresindustriais_maio2017.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/cc/ec/ccecc0c4-9aae-4ffd-b05a-e59544d3d609/indicadoresindustriais_maio2017.pdf


 
 
 

Produção industrial sobe em maio puxada por veículos 

04/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo  
 

Alta no mês foi de 0,8%, acima do esperado por analistas; em relação a maio 
de 2016, avanço é de 4% 
 

A produção industrial subiu 0,8% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, 
divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a maio de 
2016, a produção subiu 4%.  

 
Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um avanço de 1% a 4,6%, 

com mediana positiva de 3,4%.  
 

  
Produção de automóveis e caminhões impulsionou indústria em maio Foto: Roosevelt 
Cassio/Reuters 
 

O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções 
Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,7% a uma expansão de 2,0%, e 

acima da mediana positiva de 0,65%. No ano, a indústria teve alta de 0,5%. No 
acumulado em 12 meses, a produção da indústria acumulou recuo de 2,4%.  

 
Todas as atividades econômicas e 17 dos 24 ramos pesquisados tiveram resultados 
positivos. Segundo o IBGE, a principal influência ficou por conta do aumento do 

número de automóveis e caminhões fabricados, o setor teve um avanço de 9,0%, o 
mais elevado desde dezembro de 2016 (10,4%).  

 
Com o resultado mensal de maio, a produção industrial registra a segunda taxa 
positiva consecutiva e acumula um crescimento de 1,9% no período, eliminando a 

queda de 1,6% observada em março. 
 

Produção industrial cresce 4%, melhor taxa anual para maio em 7 anos 

04/07/2017 – Fonte: G1  
 

A produção da indústria brasileira cresceu 4,0% em maio ante o mesmo mês do ano 
passado, e avançou 0,8% na comparação com abril, pelo segundo mês seguido, 

mostram dados divulgados nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,producao-industrial-sobe-em-maio-puxada-por-veiculos,70001876127
http://g1.globo.com/economia/noticia/producao-da-industria-cresce-08-em-maio.ghtml
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Na comparação anual (sem ajuste sazonal), foi o maior avanço para maio desde 2010, 

quando o setor cresceu 14,3% frente a maio de 2009. Já frente a abril (com ajuste 
sazonal), o resultado foi o melhor para o mês desde 2011, quando o setor avançou 
2,7%.  

 

 
(Foto: Arte/G1)  
O gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo, destacou que maio 
deste ano teve um dia útil a mais que maio de 2016, o que interferiu no melhor 

desempenho da produção na comparação anual.  
 

De janeiro a maio de 2017, o setor industrial acumulou alta de 0,5%, de acordo com 
o IBGE. Nos últimos 12 meses, houve recuo de 2,4% até maio de 2017, seguindo com 
a redução no ritmo de queda iniciada em junho de 2016 (-9,7%).  

 
Revisão 

O IBGE revisou os dados da produção industrial de abril. A indústria geral cresceu 
1,1%, ao contrário do crescimento de 0,6% divulgado anteriormente. Para bens de 

capital, o crescimento foi de 1,9%, e não de 1,5%. E para bens de consumo durável 
o avanço na produção foi de 2,9% e não de 1,9%.  
 

17 categorias com resultado positivo 
O crescimento de 0,8% da atividade industrial de abril para maio teve predomínio de 

resultados positivos, destacou o gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, André 
Macedo.  
 

“As quatro grandes categorias econômicas e 17 dos 24 ramos pesquisados tiveram 
resultados positivos. Esse é um perfil mais disseminado de crescimento desde julho 

de 2014”, destacou, referind-se aos avanços disseminados em todas as categorias.  
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/producao-da-industria-sobe-06-em-abril.ghtml


A principal influência positiva foi no setor de veículos automotores, reboques e 
carrocerias, que avançou 9,0%, influenciado, em grande parte, pela maior fabricação 
de automóveis e caminhões, diz o IBGE.  

 
Outras contribuições positivas importantes sobre o total da indústria vieram de 

produtos alimentícios (2,7%) e de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de 
higiene pessoal (4,0%), com o primeiro eliminando o recuo de 0,6% no mês anterior.  

 
De acordo com Macedo, em maio, 59% dos 805 produtos pesquisados pelo IBGE 
tiveram taxas positivas no índice mensal da indústria. “Este é o melhor resultado 

positivo desde abril de 2013 quando tinha 66,7% dos produtos com taxas positivas”, 
destacou o pesquisador.  

 
Entenda 
Bens de capital  

São aqueles usados na produção de outros bens, como máquinas, equipamentos, 
materiais de construção, instalações industriais.  

Bens intermediários  
São os comprados de outra empresa para o processo de produção, como uma bobina 
de aço adquirida de uma siderúrgica para a fabricação de um automóvel.  

Bens de consumo duráveis  
São aqueles que podem ser utilizados durante longos períodos, como automóveis e 

geladeira.  
Bens de consumo semi-duráveis e não duráveis  
Os semi-duráveis podem ser considerados os calçados e as roupas, que vão se 

desgastando aos poucos. Já os não duráveis são aqueles feitos para serem consumidos 
imediatamente, como os alimentos.  

 

Expansão da indústria no Brasil perde força em junho, indica pesquisa 

04/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 

 
 
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.  

 
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% das empresas relataram volume mais alto de 
produção, com aumentos nas categorias de bens de consumo e de bens 
intermediários.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898047-expansao-da-industria-no-brasil-perde-forca-em-junho-com-producao-menor.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/50759-pib-1-trimestre#foto-689108


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

Faturamento da indústria volta a crescer em maio, aponta CNI 

04/07/2017 – Fonte: Bem Paraná  
 

Após cair 3,1% em abril deste ano, o faturamento da indústria brasileira voltou a 
crescer em maio. O índice acompanhou o resultado positivo mensal observado em 

todos os demais itens da pesquisa Indicadores Industriais, divulgada neste segunda-
feira (3) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Segundo a entidade, em maio, 
o faturamento real da indústria brasileira aumentou 5,5% em comparação a abril deste 

ano. Já em relação ao mesmo mês de 2016, o crescimento foi 2,5%.  
 

Apesar disso, se forem somados os resultados dos cinco primeiros meses de 2017, a 
indústria continua amargando um faturamento 5,7% menor que o registrado no 
mesmo período de 2016. As informações são da Agência Brasil.  

 
A comparação entre os resultados acumulados nos primeiros cinco meses dos dois 

últimos anos resulta em quedas em todas as outras variáveis. Caso, por exemplo, do 
nível de emprego na indústria, que aumentou 0,1% na passagem de abril para maio, 
mas que, na comparação do acumulado em 2017 com igual período de 2016, registra 

queda de 4%.  
 

O mesmo aconteceu com o rendimento médio dos profissionais da indústria. Embora 
a CNI aponte que os ganhos médios dos trabalhadores têm crescido mês a mês desde 

março deste ano atingindo um acréscimo de 0,7% em maio em comparação a abril 
deste ano quando comparados os cinco primeiros meses de 2016 e de 2017, o 
resultado, este ano, ainda é 0,2% inferior ao do período anterior.  

 
A massa salarial real paga pela indústria em maio foi 0,4% maior que no mês anterior, 

após os ajustes sazonais. Já na comparação de janeiro a maio de 2017 com igual 
período de 2016, nota-se queda de 4,2% na massa salarial real.  
 

Já o uso da capacidade industrial instalada, em maio, foi 0,8 ponto percentual superior 
a abril, um resultado 0,5 ponto percentual maior que o de maio de 2016. Na média do 

ano, até maio, contudo, o resultado está 0,5 ponto percentual abaixo do registrado no 
mesmo período de 2016.  
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IBGE: produção de bens de capital sobe 3,5% em maio ante abril 

04/07/2017 – Fonte: Tribuna PR   
 

A produção da indústria de bens de capital subiu 3,5% em maio ante abril, informou 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 4. Na 

comparação com maio de 2016, o indicador mostrou avanço de 7,6%. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF).  

 
No ano, houve crescimento de 3,5% na produção de bens de capital. No acumulado 
em 12 meses, a taxa ficou positiva em 0,9%.  

 
Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou alta de 1,3% na passagem de 

abril para maio. Na comparação com maio de 2016, houve avanço de 5,0%. No ano, 
a produção de bens de consumo subiu 1,1%. No acumulado em 12 meses, entretanto, 
houve redução de 2,3%.  

 
Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de maio foi de aumento de 6,7% 

ante abril e alta de 20,7% em relação a maio de 2016. Entre os semiduráveis e os não 
duráveis, houve elevação na produção de 0,7% em maio ante abril, além de alta de 
1,4% na comparação com maio do ano passado.  

 
Para os bens intermediários, o IBGE informou que o indicador teve alta de 0,3% em 

maio ante abril. Em relação a maio do ano passado, houve aumento de 2,9%. No ano, 
os bens intermediários acumularam queda de 0,3%. Em 12 meses, houve redução de 
2,9% na produção.  

 
O índice de Média Móvel Trimestral da indústria apontou avanço de 0,1% em maio. 

 

Indústria brasileira quer agilizar acordo comercial com União Europeia 

04/07/2017 – Fonte: CNI   

 
Pleitos do setor serão levados à reunião de governos do Mercosul com a União 

Europeia, que ocorre nesta semana, em Bruxelas 
 

 
 
Negociadores do Mercosul e da União Europeia têm nova rodada de negociação para 

um acordo de livre comércio nesta semana, em Bruxelas. Representantes da indústria 
brasileira estão presentes na reunião que teve início hoje, e segue até sexta-feira (7), 
para pressionar pela aceleração das negociações entre os dois blocos, já que o lado 

europeu quer esperar o fim das eleições presidenciais na Alemanha em setembro para 
iniciar as negociações sobre redução de tarifas de importação e quotas para o 

agronegócio. 
 

A ação do empresariado brasileiro visa garantir, no fim deste ano, o acordo que conterá 
questões prioritárias já estabelecidas entre os dois blocos. A missão empresarial, 
liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), levará 30 líderes de indústrias 

ligados a setores da agroindústria e da indústria na pauta comercial com o bloco 
europeu. 
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De acordo com o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, o 
acordo pode gerar oportunidades para o setor industrial, desde que sejam mantidas 
regras importantes e transparentes para aumentar o acesso ao mercado para 

exportações brasileiras na Europa. “Além disso, para que seja possível o fechamento 
do acordo ainda este ano, as negociações sobre redução tarifária e quotas para os 

produtos deve ser iniciada o quanto antes”, destaca. 
 

Para a negociação, a CNI preparou documento de posição da indústria que foi entregue 
ao governo brasileiro. Nele, o setor industrial apresenta 79 propostas em dez temas: 
comércio de bens; regras de origem; aduana e facilitação de comércio; medidas 

sanitárias e fitossanitárias; cooperação e capacitação; desenvolvimento sustentável; 
defesa comercial; comércio de serviços e estabelecimento; e compras 

governamentais. 
 
Entre os principais pleitos, está a ampliação do prazo de até 10 anos para até 15 anos 

para desgravação tarifária, que é a redução a zero da tarifa de importação de alguns 
produtos. De acordo com a CNI, a União Europeia, de forma geral, apresenta tarifas 

baixas e quase um quarto dos bens possuem tarifa zero. Entretanto, em 1.001 
produtos que a CNI calculou que o Brasil possui oportunidades de exportação para a 
União Europeia, o bloco aplica tarifa para 67% deles. 

 
O setor também defende aumentar quota de redução tarifária para o agronegócio 

brasileiro, principalmente para carne de frango e bovina, tabaco e açúcar, e eliminar 
reservas de carga no transporte marítimo entre países do Mercosul e da União Europeia 
e com terceiros países. 

  
HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES – As negociações para um acordo entre Mercosul 

e União Europeia se iniciaram há quase 20 anos, mas houve uma interrupção entre 
2004 e 2010. Em maio de 2016, foram trocadas ofertas em bens, serviços e compras 
governamentais. O acordo tem grande impacto para a economia brasileira e para a 

indústria, já que a União Europeia é o maior investidor externo e o principal parceiro 
comercial do Brasil. 

 
COMÉRCIO BRASIL-UNIÃO EUROPEIA – A União Europeia é o segundo principal 
destino das exportações brasileiras, com participação em 23% dos produtos 

exportados, e é a principal origem dos produtos importados pelo Brasil, com 23% de 
participação nas importações brasileiras.  

 
No entanto, a importância do bloco nos fluxos de comércio do Brasil vem diminuindo. 
A União Europeia já representou 28% das exportações e importações brasileiras no 

início dos anos 2000. Com o crescimento das commodities, os produtos chineses 
ganharam importância na pauta comercial. “O acordo com a União Europeia pode 

contribuir para mudar essa tendência”, destaca Abijaodi. 
 

Número de empresas exportadoras em Curitiba e região cresceu 16% 

04/07/2017 – Fonte: Bem Paraná   
 

  
 
O número de empresas exportadoras em Curitiba e região metropolitana cresceu 

16,4% entre 2010 e 2016, segundo levantamento do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), com base nos números da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex). Em 2010 eram 882 empresas e, em 2016, passou 1.027 
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– 16,4% a mais. A maior parte é formada por pequenos exportadores, com embarques 
anuais de até US$ 1 milhão. 
  

“Os anos de 2010 e 2016 representam situações opostas para as empresas. Enquanto 
em 2010, a economia estava em franco crescimento, em 2016, as empresas 

enfrentavam os efeitos da recessão. O aumento do número de exportadores mostra a 
tentativa de os empresários acharem uma alternativa para a crise”, diz Júlio Suzuki 

Júnior, diretor-presidente do Ipardes.  
 
A maior profissionalização para atuar fora do Brasil também tem contribuído, de 

acordo com ele, para que essas empresas achem espaço para seus produtos no 
exterior” 

 
PEQUENOS - Os exportadores da RMC são desde empresas de confecções até 
montadoras, indústria de computadores, autopeças, porcelanas e fabricantes de 

cimento e de sapatos.  
 

O número de pequenos exportadores, com embarques anuais de até US$ 1 milhão, 
passou de 694, em 2010, para 837 no ano passado, alta de 20,6%.  
 

É o caso da Tutu Sapatilhas, de Curitiba, que no ano passado teve sua primeira 
experiência no mercado externo. “Depois de uma apresentação a lojistas em Viena, 

em 2014, conseguimos exportar um lote de 150 pares de sapatilhas de cetim para 
lojas da capital austríaca e Salzburgo”, diz Gustavo Krelling sócio proprietário.  
 

A ideia é usar a experiência para estabelecer um plano estratégico de exportações no 
futuro. “Pensamos em mercados também como Austrália e Estados Unidos. Apesar de 

ser um produto artesanal, feito à mão, o nosso calçado tem apelo cosmopolita e é bem 
competitivo no exterior. O calçado brasileiro é muito aceito no mercado externo”, diz.  
 

A empresa tem 13 funcionários – três na sede em Curitiba e mais dez na fábrica, 
localizada no Rio Grande do Sul.  

 
PARANÁ COMPETITIVO - A entrada em operação de novas fábricas na RMC nos últimos 
anos, com incentivos do programa Paraná Competitivo, também ampliou o número de 

exportadores. Desde 2011, foram R$ 11,03 bilhões em projetos atraídos pelo 
programa na região, que incluem ampliação e construção de novas fábricas.  

 
Muitas das empresas que se instalaram na região também possuem um foco na 
exportação, como é o caso das montadoras e fabricantes de autopeças. Fabricantes 

de cimento, como o Margem, que investiu R$ 340 milhões em uma fábrica de cimento 
em Adrianópolis, na RMC, também já figura na lista de exportadores do Estado. 

 
Das 40 empresas do Paraná com exportações acima de US$ 100 milhões por ano, nove 

são da RMC – Renault, Volkswagen. Volvo, Caterpillar, CNH Industrial, Aker Solutions, 
Petrópolis, Robert Bosch e Petrobras.  
 

Os investimentos foram atraídos não apenas pelos incentivos e a mão de obra 
qualificada, mas também pela localização estratégica, próxima do Porto de Paranaguá, 

que é o principal canal de escoamento para as exportações. 
 

Alta na exportação e importação mostra retomada do crescimento, diz 
ministro 

04/07/2017 – Fonte: Tribuna PR   

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, comemorou o 
resultado recorde da balança comercial no primeiro semestre. Em vídeo, ele ressaltou 

que o superávit de US$ 36,219 bilhões permitiu a revisão da projeção oficial para o 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alta-na-exportacao-e-importacao-mostra-retomada-do-crescimento-diz-ministro/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alta-na-exportacao-e-importacao-mostra-retomada-do-crescimento-diz-ministro/


ano, divulgada nesta segunda-feira, 3, pela pasta, que passou de US$ 55 bilhões para 
US$ 60 bilhões.  
 

“O aumento nas exportações e importações mostra a clara retomada do crescimento 
econômico do Brasil. Estamos trabalhando para gerar empregos”, afirmou o ministro, 

que está em Madri, na Espanha.  
 

A balança comercial brasileira encerrou o primeiro semestre com superávit de US$ 
36,219 bilhões, o melhor resultado para o período da série histórica, que tem início 
em 1989. O montante foi alcançando principalmente com a alta de 19,3% nas 

exportações. As importações cresceram 7,3% no mesmo período. 
 

Petrobras corta o preço do gás liquefeito para indústrias em 5% 

04/07/2017 – Fonte: Bem Paraná   
 

A Petrobras anunciou nesta segunda (3) aos seus clientes um corte de 5% no preço 
do gás liquefeito de petróleo (GLP) vendido em botijões maiores do que 13 quilos ou 

a granel. A redução atinge principalmente consumidores industriais e comerciais. Já o 
preço do gás vendido em botijão de 13 quilos, mais usado em residências, será revisto 
na próxima quarta (5), conforme estabelecido em política de preços anunciada no dia 

7 de junho. Na ocasião, o valor de venda do produto foi elevado em 6,7%.  
 

Desde 2003, a Petrobras pratica preços diferentes para o mercado residencial, 
seguindo determinação do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética). A última 
vez em que a Petrobras revisou o preço do gás vendido em vasilhames maiores ou a 

granel foi em abril, com queda de 4%.  
 

Ainda assim, o Sindigás (Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de 
Petróleo) calcula que os preços nacionais estejam 45% superiores ao custo do produto 
importado. "É uma redução positiva, mas ainda vemos espaço para novas quedas", 

diz o presidente da entidade, Sergio Bandeira de Mello.  
 

RESIDENCIAL Com a queda nas cotações europeias do GLP, diante da redução no 
consumo que tradicionalmente ocorre no verão do Hemisfério Norte, o mercado vê 
espaço também para corte no preço do gás para botijões de 13 quilos, que será revisto 

na quarta. A nova política de preços da Petrobras considera como base a cotação do 
oeste europeu, o custo do frete e a variação da taxa de câmbio. 

 

Balança comercial do Brasil registra melhor primeiro semestre da história 

04/07/2017 – Fonte: Bem Paraná  

 
Beneficiada pela recuperação do preço das commodities (bens primários com cotação 

internacional), a balança comercial fechou o primeiro semestre com o melhor saldo da 
história para o período. Nos seis primeiros meses do ano, o Brasil exportou US$ 36,219 

bilhões a mais do que importou. De janeiro a junho, o saldo da balança comercial 
acumula alta de 53,1% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Somente 
em junho, as exportações superaram as importações em US$ 7,195 bilhões.  

 
O saldo é o melhor para o mês e o segundo mais alto para toda a série histórica, só 

perdendo para os US$ 7,661 bilhões registrados em maio deste ano. As informações 
são da Agência Brasil. Nos seis primeiros meses do ano, as exportações somaram US$ 
107,714 bilhões, o quinto melhor primeiro semestre da história, com crescimento de 

19,3% pela média diária em relação ao mesmo período do ano passado.  
 

As importações totalizaram US$ 71,495 bilhões, alta de 7,3% também pela média 
diária. Apenas em junho, o país exportou US$ 19,788 bilhões e comprou US$ 12,593 
bilhões do exterior. De acordo com o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
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e Serviços), o desempenho dos preços internacionais foi o principal fator que 
impulsionou o crescimento das exportações. De janeiro a junho, os preços das 
mercadorias exportadas aumentaram 17,6%, em média, e a quantidade vendida subiu 

1,8%.  
 

Em relação às importações, os preços tiveram alta média de 4,2%, e a quantidade 
aumentou 2,9%. As vendas de produtos básicos registraram crescimento de 27,2% 

no primeiro semestre, com destaque para petróleo bruto (128,2%), minério de ferro 
(82,7%), carne suína (29%) e soja (20%).  
 

As exportações de semimanufaturados aumentaram 17,5%, impulsionada pelas 
vendas de semimanufaturados de ferro e aço (70,6%), ferro fundido (48,5%) e açúcar 

bruto (36,4%). As exportações de manufaturados subiram 10,1%, com destaque para 
óleos combustíveis (122%), veículos de carga (59,2%), açúcar refinado (56,5%) e 
automóveis (52,8%). Na distribuição por mercados, os maiores crescimentos foram 

registrados nas vendas para a Ásia (27,3%) e para o Oriente Médio (25,4%).  
 

A suspensão da importação de carne fresca brasileira pelos Estados Unidos ainda não 
teve impacto na balança comercial. As exportações de carne bovina encerraram junho 
com crescimento de 16,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. As vendas de 

carne suína tiveram desempenho melhor: alta de 31,2% na mesma comparação.  
 

Governo eleva previsão de superávit comercial para US$ 60 bi 

04/07/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

Com um saldo comercial expressivo no primeiro semestre, o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) aumentou a previsão de superávit na balança 

deste ano de US$ 55 bilhões para US$ 60 bilhões. Se confirmado, esse será o maior 
resultado da história.  
 

O recorde anterior foi registrado no ano passado, quando a balança teve superávit de 
US$ 47 bilhões. “A tendência é continuar o ano com superávits fortes e esperamos 

esse resultado recorde para o ano”, afirmou o diretor do Departamento de Estatística 
da pasta, Herlon Brandão.  
 

A balança comercial brasileira encerrou o primeiro semestre com superávit de US$ 
36,219 bilhões, que representa o melhor resultado para o período da série histórica, 

iniciada em 1989. O montante foi alcançando principalmente com aumento de 19,3% 
nas exportações. As importações cresceram 7,3% no mesmo período.  
 

Além da alta nos preços dos principais produtos da pauta exportadora, que vinha sendo 
registrada até maio, em junho houve ainda melhoria na quantidade exportada, que 

acumulou crescimento de 1,8% no primeiro semestre.  
 

Isso se deve, principalmente, ao crescimento nas vendas de produtos como soja, que 
teve safra recorde neste ano, petróleo e minério de ferro. Brandão destacou também 
o aumento das exportações de automóveis e celulose. No semestre, o crescimento nas 

vendas foi mais forte em produtos básicos (27,2%), seguido de semimanufaturados 
(17,5%) e manufaturados (10,1%).  

 
Já a importação continua com aumento na quantidade (2,9%) e nos preços (4,2%) no 
semestre. “O aumento da importação mostra melhoria do cenário nos últimos meses”, 

afirmou o diretor.  
 

Carne.  
Para Brandão, a Operação Carne Fraca e a suspensão na importação de carne bovina 
in natura brasileira pelos Estados Unidos não tiveram impacto significativo nas vendas 

brasileiras.  
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O embargo à carne bovina in natura havia sido encerrado neste ano pelos EUA e o 
produto alcançou participação de 2% do valor total exportado. No primeiro semestre, 
as vendas do produto para o país norte-americano somaram US$ 59 milhões, ante 

apenas US$ 121 mil no primeiro semestre de 2016. Em maio, o total vendido havia 
sido de 4,5 mil toneladas, o que caiu para 2,4 mil toneladas em junho, mês da nova 

proibição.  
 

“O Brasil é o maior exportador mundial de carne e a oferta é restrita no mundo todo. 
Não acredito que o embargo da carne in natura pelos EUA terá efeito nas vendas 
brasileiras”, afirmou.  

 
Brandão disse ainda que os impactos da Carne Fraca foram pontuais e se diluíram ao 

longo do semestre. De janeiro a junho, houve redução de 2% no valor exportado de 
carne bovina in natura (US$ 2,2 bilhões), mas o montante aumentou 8,2%. Ele 
atribuiu essa variação à redução de 57% no total vendido para o Egito, país que passa 

por uma crise cambial. “Não foram questões sanitárias”, acrescentou.  
 

No total, houve aumento nas exportações da carne brasileira bovina, suína e de frango. 
O valor exportado passou de US$ 6,6 bilhões em 2016 para US$ 6,9 bilhões em 2017 
(+4,3%), enquanto a quantidade subiu de 3,1 milhões de toneladas para 3,26 milhões 

de toneladas (+6,5%).  
 

Petróleo.  
Brandão destacou o desempenho da conta petróleo, que deverá ser superavitária pelo 
segundo ano consecutivo em 2017. De janeiro a junho, a venda de petróleo e 

derivados supera as compras em US$ 3,334 bilhões. Em 2016, essa conta foi positiva 
pela primeira vez na história, fechando em US$ 409 milhões. As exportações 

aumentaram significativamente (106,4%) e há crescimento também nas importações 
dos produtos (25,6%). 
 

ANP: consulta pública sobre cálculo dos royalties será lançada em julho 

04/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

  
O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
Décio Oddone, disse que a consulta pública sobre a revisão na regulamentação da 

metodologia de cálculo dos royalties da exploração de petróleo, pagos a União, Estados 
e municípios, será lançada em julho e deve ser concluída entre setembro e outubro.  

 
O chefe do órgão regulador ponderou, entretanto, que a nova metodologia deve ser 
parecida com a atual. “Não esperamos nada de muito diferente do que já se tinha. A 

ideia é dar segurança, estabilidade e previsibilidade tanto para quem recebe quanto 
para quem paga”, afirmou, em entrevista à imprensa.  

 
Oddone estimou ainda que o processo de revisão seja concluído entre setembro e 

outubro, quando a nova metodologia será publicada pela ANP. As novas regras 
entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018 para todos os contratos existentes, 
e não apenas para os contratos que venham a ser assinados depois disso. 

 

A nova meta da inflação 

04/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo  
 
A melhor consequência de inflação em níveis mais baixos, como indica a nova 

meta fixada pelo CMN, é a criação de condições para queda nas taxas de juros 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN), em sua reunião de 30 de junho passado, 
reduziu a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Atualmente, a meta 
é de 4,5% e essa taxa vem sendo mantida desde 2005.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anp-consulta-publica-sobre-calculo-dos-royalties-sera-lancada-em-julho/
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-nova-meta-da-inflacao-brst5ztm9rz2jwdsq9xstlvzk


 
O regime de metas de inflação foi adotado em 1999 e a revisão para baixo feita agora 
pelo CNM coloca a meta em seu patamar mais baixo, à exceção apenas dos anos de 

2001 (4%), 2002 (3,5%) e 2003 (4%).  
 

A redução da meta para os próximos anos teve como causa o comportamento da 
inflação nos últimos meses, que vem declinando e apontando para fechar 2017 abaixo 

da meta de 4,5%.  

 

O regime de metas de inflação é recomendado por especialistas e agentes de mercado 
em várias partes do mundo desenvolvido porque informa ao mercado que taxa de 

inflação o governo quer, dá transparência sobre até onde as políticas econômicas 
chegarão para a estabilidade de preços, fixa índice inflacionário a ser utilizado nos 
projetos e planos financeiros dos investidores e submete o governo à necessidade de 

perseguir um plano compatível com a meta fixada. 
 

Inflação baixa é objetivo de cunho econômico e social, porquanto se trata de um 
tributo sem lei prejudicial principalmente aos ganhadores de renda fixa, especialmente 
os assalariados.  

 
A elevação de preços reduz o poder de compra dos salários e diminui o padrão de vida 

dos trabalhadores; é uma forma de prejudicar os mais pobres.  
   

Na análise sobre a boa notícia da queda da inflação brasileira deve ser considerado o 
fato de a redução no ritmo da elevação dos preços, entre outras causas, ser causada 
pelo alto desemprego (13,8% dos trabalhadores estão desocupados, segundo o IBGE) 

e pela redução do consumo nacional que o próprio desemprego provoca.  
 

Assim, a queda da inflação tem causas ruins e deixa dúvidas quanto à capacidade de 
a inflação ficar dentro da meta quando a economia voltar a crescer e os empregos 
forem recuperados.  

 
A princípio, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) não deve provocar inflação 

de custos causada pela pressão altista dos salários, pois a legião de desempregados 
atua como desestímulo para aumentos salariais. A decisão do CMN revela que o órgão 
acredita que, mesmo após a recuperação do crescimento econômico, a inflação poderá 

ser mantida na meta. 
 

A melhor consequência de inflação em níveis mais baixos, como indica a nova meta 
fixada pelo CMN, é a criação de condições para queda nas taxas de juros e redução 
nos gastos do governo com juros da dívida pública.  

 
Se a queda de juros ocorrer em níveis expressivos, haverá estímulo para o aumento 

do PIB, por induzir os investidores a expandirem seus projetos empresariais e permitir 
ao setor público aumentar os investimentos estatais à medida que diminuam os gastos 
com pagamento de juros da dívida.  

 
Resta saber se a queda da taxa de inflação é uma tendência firme e sustentável ou 

não. Convém alertar para não se confundir queda na inflação com queda nos preços. 
Os preços continuam subindo, porém, a taxas mensais menores.  



Em todo esse cenário, o aspecto mais problemático é a confiança do mercado e da 
sociedade na capacidade do governo, nas três esferas da federação, em combater o 
déficit público e reorganizar as finanças públicas, que hoje vivem o pior momento de 

sua história.  
 

Os índices de confiança no setor estatal atualmente são muito baixos, e o desafio dos 
futuros governantes é conseguir inverter esse quadro. De qualquer forma, a decisão 

de redução na meta da inflação recebeu aprovação de especialistas e agentes de 
mercado e deve dar um empurrão, ainda que pequeno, na recuperação da economia. 
 

Você terá aumento de salário acima da inflação este ano. Saiba por quê 

04/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
Maio foi o quarto mês consecutivo em que trabalhadores tiveram ganho real 
nos reajustes salariais. Previsão de inflação futura em queda favorece cenário 

para negociações 

 

 
 

A recuperação do poder de compra é um refresco para o trabalhador brasileiro em 
meio à crise que o país atravessa. Essa retomada ocorre graças à recomposição salarial 

e ao controle da inflação.  
 
O boletim de junho do Salariômetro, pesquisa que analisa o mercado de trabalho e 

convenções coletivas da Fipe/USP, aponta que maio de 2017 foi o quarto mês 
consecutivo em que os trabalhadores obtiveram ganhos reais nas negociações 

salariais. E a tendência é de que isso continue, porque a previsão de inflação futura 
continua em queda. 
 

De acordo com o Salariômetro, em maio o reajuste mediano ficou 1% acima do INPC 
e dos 948 acordos e convenções fechados no mês, apenas 4,1% tiveram reajustes 

inferiores à inflação. Esse percentual de ajustes abaixo da inflação é o menor 
registrado nos últimos 12 meses. Para se ter ideia, em agosto de 2016, 42,9% dos 
acordos fechados foram menores que a inflação. 

 
Hélio Zylberstajn, professor da Faculdade de Economia da USP e coordenador do 

projeto Salariômetro da Fipe, admite que até é difícil explicar o porquê do ganho real 
nos salários. “Estamos num tremendo desemprego no Brasil. No mundo inteiro, 

quando tem desemprego, o salário cai, mas no Brasil, sobe”, comenta. 
 
O fato é que a inflação está em queda, muito grande e muito rápida. “Uma inflação 

tão baixa assim abre espaço para reivindicar um aumento maior com a empresa, um 
ganho acima da inflação”, pontua Zylberstajn. A tendência é de que queda na inflação 

acumulada para os próximos meses – o que sinaliza que vai continuar a haver espaço 
para ganhos reais. 
 

O economista Thiago Xavier, da Tendências Consultoria, lembra que nos últimos anos 
a inflação atingiu um patamar muito alto – em 2015, fechou em 10,7% e em 2016, 

6,3%.  
 
“Agora, a gente tem visto que a inflação tem caído fortemente, a tal ponto que agora 

os reajustes de salário estão acima da inflação acumulada”, pondera. Esse reajuste 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/voce-tera-aumento-de-salario-acima-da-inflacao-este-ano-saiba-por-que-86lfe933e0u917rhpumfanovq


igual ou maior que a inflação tem recomposto e aumentado o poder de compra do 
brasileiro. 
 

Embora os aumentos estejam sendo mais vantajosos agora, pode haver uma ilusão 
de perda pelo valor nominal mais baixo dos reajustes. Quando o reajuste salarial é 

dado, ele olha para o período de um ano atrás e qual foi o crescimento da inflação 
nesse período.  

 
“A questão é que como estamos com uma inflação menor, o reajuste nominal dos 
salários também vai ser menor”, pondera Xavier. Mas ele lembra: em maio de 2016, 

os reajustes salariais foram de 9% na média, mas a inflação acumulada era de quase 
10%, o que implicou em perda do poder de compra. 

 
Para onde o mercado vai? 
Com poder de compra recomposto e salários com ganhos reais, a grande questão é 

como a economia e o mercado vão responder a isso. Para Zylberstajn, o aumento no 
poder de compra vai permitir que as pessoas gastem mais, o que movimenta a 

economia diretamente, ou que poupem dinheiro, o que faz com que bancos possam 
emprestar mais valores para outros investimentos. 
 

A incógnita é o comportamento das empresas, e são duas as opções: demitir porque 
o reajuste pesou, aumentando o desemprego, ou fazer rotatividade, mandando 

embora um funcionário para contratar outro por um custo menor. “Não se sabe qual 
será a reação das empresas, mas é de se supor que se elas concordaram em dar esse 
pequeno aumento real, têm espaço para absorver isso”, avalia. 

 
Os indicadores de emprego mostram que o nível de emprego parou de cair – tanto o 

Caged quanto a Pnad. Mas Zylberstajn alerta que é possível que o desemprego 
aumente – as empresas pararam de demitir, mas não estão contratando e tem gente 
chegando ao mercado de trabalho o tempo todo. 

 

Calendário da reforma trabalhista será definido nesta terça 

04/07/2017 – Fonte: Senado Notícias  
 

 
O senador Ricardo Ferraço é relator do projeto da reforma trabalhista aprovado na 

Comissão de Assuntos Econômicos e defendido pelo governo 
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), deve definir nesta terça-feira (4) 
o calendário de votação da reforma trabalhista no Plenário. O governo tem pressa: 
quer evitar que a tramitação se arraste para depois do recesso parlamentar. A 

oposição tenta adiar a decisão final sobre o PLC 38/2017 para a próxima semana. 
 

O Plenário vota nesta terça um requerimento de urgência para a reforma trabalhista. 
Se o pedido for aprovado, o PLC 38/2017 entra na Ordem do Dia da segunda sessão 

ordinária. O senador Jorge Viana (PT-AC) defende que, durante esta semana, o tema 
seja apenas debatido pelos parlamentares no Plenário. O encaminhamento e a votação 
ficariam para o dia 12 de julho. 

 
— Podemos até concordar de aprovar a urgência, mas o bom senso pede que essa 

matéria seja votada só na semana que vem. O presidente Eunício Oliveira até agora 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/03/calendario-da-reforma-trabalhista-sera-definido-nesta-terca
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129049


não assumiu compromisso nenhum. Nós da oposição estamos fazendo um apelo para 
que ele nos ajude a ter um mínimo de entendimento — afirmou Viana. 
 

A resposta ao apelo pode sair após uma reunião de líderes, prevista para as 14h30 
desta terça-feira. O líder do Governo e relator da reforma trabalhista na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), senador Romero Jucá (PMDB-RR), até concorda com o 
adiamento da decisão. Desde que ela não passe da próxima semana, a última antes 

do recesso parlamentar. 
 
— Não descarto nada. Mas não há nenhuma intenção de passar um trator em cima da 

oposição. O presidente Eunício Oliveira está discutindo com as lideranças. A ideia é 
nesta semana votar a urgência e na próxima semana votar o mérito da matéria — 

afirmou Jucá. 
 
A aposta da oposição para tentar barrar a reforma trabalhista é que Michel Temer 

perca apoio parlamentar ao longo dos próximos dias. A Câmara analisa um pedido de 
abertura de inquérito contra o presidente da República pelo crime de corrupção 

passiva. 
 
— O governo a cada dia vive uma agonia. Uma semana, dez dias fazem muita diferença 

no humor do Congresso e no quórum de votação. Semana que vem ninguém sabe 
qual será o comportamento: quem vai estar com Temer, quem vai estar contra Temer. 

Só sabemos que não vai estar como está hoje — afirma Jorge Viana. 
 
O líder do Governo evita falar sobre números. Mas afirma que o PLC 38/2017 será 

aprovado no Senado, mesmo com a estratégia da oposição. 
 

— É claro que vai haver chicana regimental, vai haver tentativa de postergar. Mas faz 
parte do jogo. O embate político prevê obstrução e tentativa de falar demais. Vamos 
superar tudo isso e aprovar uma lei que é boa para o Brasil —  disse Romero Jucá. 

 
A reforma trabalhista já passou por três comissões do Senado. Dos 52 senadores que 

votaram durante a tramitação, 31 declararam voto a favor do texto que veio da 
Câmara. Houve 20 votos contra a proposta e uma abstenção. O Senado tem 81 
parlamentares. 

 
No plenário, o governo vai defender a votação do parecer da Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE). O relatório aprovado, do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), é 
pela aprovação da reforma trabalhista. 
 

Senado vota hoje urgência para reforma trabalhista 

04/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo  

 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), deve pautar hoje requerimento 

de urgência para a votação da reforma trabalhista no plenário da Casa. Se aprovado, 
o projeto ganha prioridade e pode ser apreciado na segunda sessão deliberativa após 
a aprovação do pedido.  

 
Eunício considera que a votação do texto deve ficar para a próxima terça-feira, para 

garantir maior quórum. O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), entretanto, 
destacou que ainda é possível haver um acordo entre os líderes para antecipar a 
votação para quinta-feira.  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-vota-hoje-urgencia-para-reforma-trabalhista,70001875744


  
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) Foto: André Dusek/Estadão 

 
“O governo quer discutir e votar a reforma trabalhista, mas o presidente Eunício vai 
conduzir esse entendimento. Desde que haja um compromisso de forma, e não de 

conteúdo, nós vamos buscar um acordo que facilite a votação”, afirmou.  
 

Ele ponderou que “não há nenhuma intenção de passar um trator em cima da 
oposição”. “No plenário vamos discutir, o que não fizemos na comissão justamente 
para não atrasar as discussões”, declarou Jucá.  

 
Ele afirmou que o governo está discutindo a medida provisória que o presidente Michel 

Temer se comprometeu a editar para atender os parlamentares após eventual 
aprovação da proposta. Sobre a possibilidade de o governo recuar, na MP, sobre o fim 
da obrigatoriedade da contribuição sindical, Jucá afirmou que não há definição.  

 

Líder do governo diz que votação da reforma trabalhista pode ficar para dia 
11 

04/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro  
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse hoje (3) que a votação 
da reforma trabalhista no plenário da Casa pode ficar para a próxima semana. Jucá 

não descarta que o tema seja analisado nesta quinta-feira (6), em uma sessão 
extraordinária, mas disse que, se for necessário fazer um acordo de procedimento com 
a oposição para garantir mais tranquilidade na votação, ele aceitará fazer a votação 

na próxima terça-feira (11). 
 

“Não descarto nada, mas acho que se a gente puder construir um clima para ter um 
debate civilizado, para ter uma condução em que todos possam falar e que 

efetivamente a maioria possa escolher o seu voto com tranquilidade, é melhor para o 
país”, disse. 
 

Amanhã os senadores vão votar o requerimento de urgência para o projeto. Se o 
requerimento for aprovado, são necessárias ainda duas sessões de interstício antes da 

votação. Por isso, para que a reforma seja votada ainda esta semana, seria necessária 
a convocação de uma sessão deliberativa extraordinária na quinta-feira. 
 

Outra questão que precisa ser definida sobre a reforma, além da data de votação, é 
qual relatório será apreciado em plenário. O projeto passou por três comissões e teve 

aprovados os relatórios de Ricardo Ferraço (PMDB-ES), na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), e do próprio Jucá, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
ambos favoráveis à aprovação sem modificações em relação ao texto da Câmara. Na 

Comissão de Assuntos Sociais, no entanto, foi aprovado voto em separado do senador 
Paulo Paim (PT-RS), pela rejeição do projeto. 

 
“O plenário vai escolher qual parecer vai votar. Nós vamos optar pelo parecer do 
senador Ricardo Ferraço na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa é uma decisão 

que será tomada na hora pelo presidente Eunício, mas a liderança do governo vai 
defender que seja votado o relatório do senador Ricardo Ferraço”, disse. 

 
Apesar de confiante sobre a aprovação da reforma, Romero Jucá não quis arriscar o 
número de votos favoráveis à matéria no plenário. “Acho que vamos votar e aprovar 

http://www.istoedinheiro.com.br/lider-do-governo-diz-que-votacao-da-reforma-trabalhista-pode-ficar-para-dia-11/
http://www.istoedinheiro.com.br/lider-do-governo-diz-que-votacao-da-reforma-trabalhista-pode-ficar-para-dia-11/


com extensa maioria, mas depende da presença dos senadores, depende do 
convencimento das discussões. É importante que a gente possa debater”, disse. 
 

Segundo Jucá, amanhã o PMDB – maior bancada do Senado – deverá decidir quem 
será o novo líder do partido na Casa para que ele possa conduzir os colegas nas 

votações desta semana. 
 

Disputa entre aliados do governo pode atrasar reforma trabalhista 

04/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 

A possibilidade de recriação do imposto sindical, apresentada na semana passada pelo 
líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), pode atrasar o cronograma da 
reforma trabalhista.  

 
Inicialmente, o governo contava com a possibilidade de aprovar a proposta nesta 

semana. Mas Jucá reconheceu nesta segunda (3) a possibilidade de que o tema só 
seja apreciado pelo plenário do Senado na próxima semana.  
 

Ao ler durante sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado uma 
proposta de modificações na reforma trabalhista, Jucá sugeriu ao governo uma nova 

discussão sobre a obrigatoriedade do imposto sindical.  
 
"Recomendamos ao Poder Executivo que estude um modelo de extinção gradual da 

contribuição sindical obrigatória, de forma a assegurar o planejamento financeiro e o 
adequado funcionamento das entidades sindicais e patronais", afirmou na sessão.  

 
Com isso, o governo buscava neutralizar críticas que vinha sofrendo de sindicatos e 

de parte da base governista, em especial do grupo do deputado Paulinho da Força 
(SD-SP), e diminuir o impacto das manifestações de rua programadas para sexta (30).  
 

Paulinho garante ao governo algo entre 20 e 30 votos na Câmara dos Deputados, que 
se prepara para analisar denúncia criminal apresentada contra o presidente Michel 

Temer. Ele precisa de 172 votos para barrar a denúncia.  
 
Por outro lado, a possibilidade de que o imposto permaneça como é atualmente, 

obrigatório, incomodou os tucanos, que têm 42 deputados, a maior bancada da base 
governista depois do PMDB.  

 
Hoje, cada trabalhador sofre desconto equivalente a um dia de trabalho todo ano para 
financiar o sindicato da sua categoria. A proposta de reforma trabalhista aprovada em 

abril pela Câmara dos Deputados acaba com a obrigatoriedade da contribuição.  
 

Entre os partidos que divergem da volta da obrigatoriedade está o PSDB, autor do 
texto aprovado na Câmara e do relatório que será apreciado pelo plenário do Senado.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898207-disputa-entre-aliados-do-governo-pode-atrasar-reforma-trabalhista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1897606-articulacao-de-temer-divide-centrais-e-esvazia-protestos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1881775-quem-ganha-e-quem-perde-com-10-propostas-da-reforma-trabalhista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896960-reforma-trabalhista-passa-em-ultima-comissao-e-segue-para-votacao-final-no-senado.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51237-greve-geral-no-brasil#foto-695090


 

 

Um aliado do governo disse à Folha que, ao buscar agradar um grupo de senadores 

para aprovar a reforma, o Palácio do Planalto poderia contrariar os quase 300 
deputados que votaram pelas mudanças nas leis trabalhistas.  

 
Interlocutores do governo procuraram o relator do projeto aprovado na Câmara, 

Rogério Marinho (PSDB-RN), assegurando ao tucano que o tema não será rediscutido. 
  
Para acelerar a reforma, garantindo sua aprovação pelo Senado sem novas alterações 

que façam o projeto voltar à Câmara, o governo prometeu editar depois uma medida 
provisória com mudanças defendidas por aliados.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896704-com-medo-de-derrota-governo-vai-antecipar-pontos-da-mp-trabalhista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896704-com-medo-de-derrota-governo-vai-antecipar-pontos-da-mp-trabalhista.shtml


Nesta segunda, apesar de ter feito a proposta, Jucá negou que a medida provisória 
incluirá a volta do imposto sindical: "Não há nenhum texto pela cobrança. Qualquer 
mudança precisa ser conversada com a base da Câmara."  

 
Outro entrave para o avanço da reforma é a resistência do presidente do Senado, 

Eunício Oliveira (PMDB-CE), de pautar a proposta para esta quarta (5). O 
peemedebista vem dizendo que o projeto deve ir a plenário apenas na próxima terça 

(11). Eunício diz que não há motivo para "atropelar" a pauta do Senado.  
 
Como a aprovação da tramitação em regime de urgência da reforma só será votada 

em plenário nesta terça (4) é necessário um intervalo de duas sessões para que o 
tema seja votado pelos 81 senadores, o que empurraria a análise para a semana que 

vem.  
 

Reforma trabalhista estimulará demissões, adverte Vanessa Grazziotin 

04/07/2017 – Fonte: Senado Notícias  
 

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) declarou nesta segunda-feira (3), em 
Plenário, que o Senado não pode votar a reforma trabalhista, uma vez que, a seu ver, 
o conjunto de medidas é destrutivo para o Brasil e prejudicará inclusive as finanças 

públicas. 
 

— Além de isso ser extremamente perigoso, contrário ao direito dos trabalhadores, é 
um crime contra o próprio Parlamento, é um desrespeito ao Senado Federal — afirmou. 
Vanessa contestou o argumento de que a reforma trabalhista é modernizante. 

 
Segundo ela, caso aprovada, a reforma incentivará as demissões de trabalhadores e 

criará subterfúgios para maus empregadores deixarem de pagar o que determina a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Ela também citou os escândalos envolvendo 
o governo e questionou a autoridade do presidente Michel Temer para sancionar essa 

reforma. 
 

Vanessa Grazziotin também expressou sua preocupação com a liminar que suspendeu 
a realização de novas eleições para governador do Amazonas. 
 

Ela lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou os mandatos do governador 
e do vice-governador e impôs um novo pleito aos amazonenses. Vanessa cobrou uma 

decisão definitiva sobre o caso, sublinhando que a Justiça Eleitoral já gastou mais de 
R$ 6 milhões para organização da nova eleição. 
 

Paulo Paim: reforma trabalhista é 'indefensável' 

04/07/2017 – Fonte: Senado Notícias  

 

 
Em pronunciamento nesta segunda-feira (3) senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou que 

a reforma trabalhista não pode ser votada esta semana no plenário se o Regimento 
do Senado for respeitado. O governo quer que a proposta seja aprovada antes do 
início do recesso parlamentar, em 18 de julho. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/03/reforma-trabalhista-estimulara-demissoes-adverte-vanessa-grazziotin
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/03/paulo-paim-reforma-trabalhista-e-indefensavel


Para o senador, é muito triste e decepcionante ouvir de alguns parlamentares que as 
mudanças nas normas trabalhistas não vão causar perdas de direitos dos 
trabalhadores. 

 
Segundo Paim, mesmo senadores da base de apoio ao governo admitem que a 

proposta tem questões inadmissíveis: 
 

— Como é que alguém em sã consciência consegue defender esse projeto, se nem o 
governo mais defende. Eu chego a dar um conselho para senadores e senadoras: não 
defendam o indefensável — frisou. 

 

Reforma tributária deve chegar ao plenário da Câmara até setembro, diz 
relator 

04/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro  
 

A reforma tributária deverá chegar ao plenário da Câmara para votação até o começo 
de setembro. A previsão é do relator do projeto, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-

PR), que chamou a proposta de “mãe de todas as reformas”. A partir de agosto, o 
parlamentar pretende receber contribuições sobre os projetos ligados à reforma antes 
de encaminhar seu relatório final. 

 
“Vai ser tudo transparente. Não pode ser nada na marra”, disse Hauly hoje (3), 

durante palestra no lançamento oficial da 36ª edição do Encontro Nacional de 
Comércio Exterior, na sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC), no centro 
do Rio. 

 
“Agosto apresento a proposta e a ideia é já debater. Nós entendemos que é 

fundamental abrir o debate nacional e todo mundo opinar. Algo que ninguém fez. Estou 
disposto, se apresenta e recebe a crítica.” 
 

Segundo Hauly, a ideia é chegar ao plenário com consenso sobre a proposta para 
evitar atrasos na votação. “Na hora que estiver atualizado na Câmara, tem que ter no 

Senado também, para não haver dúvidas lá e haver mudanças. Por isso, estamos 
tomando o maior cuidado de fazer debate nacional suprapartidário”, destacou. 
 

Um dos pontos a serem debatidos, segundo o relator, é o projeto que se refere ao 
Imposto de Valor Agregado (IVA). “O IVA faz três meses que estão trabalhando e 

agora que tem a primeira versão. Não dá para copiar dos outros [países]. Tem que 
fazer com as características do Brasil.” 
 

Depois de chegar a um acordo sobre o texto da emenda constitucional que implantará 
a reforma, Hauly disse que apresentará um projeto de emenda aglutinativa para que 

tudo siga direto para o plenário, incluindo os projetos de lei complementares e as leis 
ordinárias. “Nós vamos utilizar a emenda da PEC [proposta de emenda à Constituição] 

do [deputado] Sandro Mabel, que está aprovada na comissão”, adiantou. 
 
“É difícil haver rejeição da proposta. Onde que vai ser o problema? O problema vai ser 

no detalhe. Então, a gente quer deixar claro. Não pode ter perda para municípios, para 
estados, para a União. Para ninguém e também para as inúmeras categorias de 

produtos e mercadorias, de bens e serviços. Tem que deixar mais ou menos próximo”, 
detalhou o relator. 
 

Para o deputado, independentemente da situação política do país, este é o momento 
para aprovar a reforma tributária. “O governo está enfraquecido, mas o Congresso 

também, os empresários também, os trabalhadores também, as prefeituras, os 
governos estaduais também. A oportunidade é ímpar. É agora. O Congresso precisa 
de algo grande e forte para sair deste marasmo que está, porque apanhamos para 

aprovar o teto [de gastos], apanhamos para aprovar a terceirização, apanhamos para 

http://www.istoedinheiro.com.br/reforma-tributaria-deve-chegar-ao-plenario-da-camara-ate-setembro-diz-relator/
http://www.istoedinheiro.com.br/reforma-tributaria-deve-chegar-ao-plenario-da-camara-ate-setembro-diz-relator/


aprovar a reforma trabalhista. A previdenciária, que não saiu até agora, estamos 
apanhando de qualquer maneira. Essa aqui não, é jogo de ganha, ganha”, analisou. 
 

Comissão mista debate MP da regularização tributária em audiência nesta 

tarde 

04/07/2017 – Fonte: Portal Câmara  
 

Comissão mista debate MP da regularização tributária em audiência nesta 
tarde 
A comissão mista que analisa a Medida Provisória 783/17, que institui o Programa 

Especial de Regularização Tributária (Pert), vai promover uma audiência pública para 
debater o tema. 

 
O programa, uma espécie de novo Refis, regulariza os débitos de natureza tributária 
e não tributária com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O 

texto foi editado em 31 de maio, mesmo dia em que a MP 766/17 perdeu a vigência 
sem ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. As medidas provisórias têm prazo de 

vigência de 120 dias. 
 
Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas (de direito público e privado), 

inclusive as que se encontram em recuperação judicial. O prazo para a adesão ao 
programa será até 31 de agosto. Para aderir, o contribuinte deverá estar em dia com 

as obrigações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A aceitação da 
Receita ou da PGFN do pedido de adesão fica condicionada ao pagamento do valor à 
vista do passivo ou da primeira prestação. 

 
Convidados 

Foram convidados para debater a matéria representantes do Ministério da Fazenda, 
da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Receita Federal do Brasil, da 
Confederação Nacional da Indústria Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (Abimaq), do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada 
(Sinicon), da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Única), da Associação de 

Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), e da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip). 
 

Audiência interativa 
O debate está marcado para as 14h30, no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado. 

A audiência será interativa e quem quiser pode participar enviando perguntas e 
sugestões por meio do portal e-Cidadania ou pelo telefone 0800-612211. 
 

A comissão tem como presidente o senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) e como 
vice-presidente o deputado José Rocha (PR-BA). O deputado Newton Cardoso Jr. 

(PMDB-MG) é o relator e o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) é o relator revisor da 
matéria. 

 
 Íntegra da proposta: 
 MPV-783/2017 

 

Relator diz que apresentará proposta para reforma tributária em agosto 

04/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro  
 
O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), relator do projeto da Reforma Tributária da 

Câmara, disse em palestra no Rio que o atual sistema tributário do País é caótico e 
que o Brasil não irá crescer enquanto não fizer o que chamou de “mãe das reformas”. 

O deputado afirmou que irá apresentar em agosto as propostas para a reforma.  
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/537241-COMISSAO-MISTA-DEBATE-MP-DA-REGULARIZACAO-TRIBUTARIA-EM-AUDIENCIA-NESTA-TARDE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/537241-COMISSAO-MISTA-DEBATE-MP-DA-REGULARIZACAO-TRIBUTARIA-EM-AUDIENCIA-NESTA-TARDE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/535656-CONGRESSO-RECEBE-MEDIDA-PROVISORIA-QUE-VAI-SUBSTITUIR-NOVO-REFIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/534590-PRESIDENTE-DO-SENADO-REENVIA-MP-766,-QUE-PODERA-SER-VOTADA-NO-PLENARIO.html
http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=11376
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2139981
http://www.istoedinheiro.com.br/relator-diz-que-apresentara-proposta-para-reforma-tributaria-em-agosto/


“Com a situação política, seja ela qual for, o governo está enfraquecido, mas o 
Congresso, os empresários, os trabalhadores, as prefeituras e os governos estaduais 
também estão enfraquecidos. A oportunidade é ímpar, é agora. O Congresso precisa 

de algo grande e forte para sair desse marasmo”, afirmou durante o lançamento oficial 
do Encontro Nacional de Comércio Exterior-Enaex 2017, que será realizado em agosto 

no Rio. 
 

“Apanhamos para aprovar o teto dos Gastos, a terceirização, a reforma trabalhista e 
a previdenciária, que não saiu até agora, estamos apanhando também. Essa aqui não, 
é jogo de ‘ganha-ganha’, todo mundo sai ganhando.” 

 
Hauly disse ainda ter conversado quatro vezes com o presidente Michel Temer. “Eu 

combinei com o Gastão Toledo, designado pelo presidente, e com o presidente do 
Sebrae, Guilherme Afif Domingos e o Paulo Rabello de Castro presidente do BNDES 
que o segundo semestre é nosso. Vou apresentar essas propostas em agosto.” 

 
Ele defendeu que o Brasil não vai crescer se continuar com esse sistema tributário. 

“Se não adequar ao modelo europeu, não vai a lugar nenhum. As reformas trabalhista 
e previdenciária são importantes, mas a tributária é a mãe das reformas”, disse. 
 

O deputado afirmou que o Brasil tem que crescer num ritmo equivalente ao dobro da 
média mundial. Para ele, é possível chegar a um sistema tributário que permita ao 

país crescer entre 5% a 7% ao ano.  
 
Hauly afirmou ainda que o atual sistema tributário é contra a produção e a geração de 

empregos. “Temos que fazê-lo neutro ou a favor da produção e do emprego. Temos 
um PIB neste ano do tamanho do de 2010”, afirmou. 

 
Na visão do deputado, não há “reforminha pontual” que resolva a questão. “Todas as 
tentativas nos últimos 30 anos não deram em nada”, afirmou. 

 
O relator da reforma tributária destacou que o Brasil tem um elevado custo da 

burocracia, além de ter um nível elevado de sonegação. “Estudos estimam 23% de 
sonegação no País. Não deveria existir sonegação nessa quantidade intolerável”, 
destacou. 

 
Um dos principais pontos da proposta é a criação de um imposto único, visando 

eliminar a guerra fiscal entre Estados e municípios. O deputado propõe que sejam 
extintos o ICMS, ISS, Cofins, Salário Educação e sejam criados dois tipos de Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) – um modelo clássico e um modelo seletivo de destinação 

federal. 
 

Ele defendeu ainda que as mudanças têm que ser amplamente negociadas, com 
participação do governo, do Congresso, dos trabalhadores e dos empresários. 

“Milímetro por milímetro isso tem ser negociado”, afirmou. 
 
O Enaex é promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) e nesta 

36ª edição terá como tema “Reduzir custos para exportar, reindustrializar e crescer.” 
 

Empresário, Eunicio pressiona por MP para restringir terceirizadas 

04/07/2017 – Fonte: Valor Econômico 
 

Dono de empresas de terceirização de vigilância e limpeza do país, o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), pressiona o governo a criar uma regra para 

restringir o número de empresas do setor e, principalmente, a participação delas em 
licitações públicas, relataram quatro fontes ao Valor. A ideia seria publicar a norma na 
medida provisória (MP) da reforma trabalhista ou em uma específica para tratar 

exclusivamente da terceirização de mão de obra. 

http://www.valor.com.br/politica/5025404/empresario-eunicio-pressiona-por-mp-para-restringir-terceirizadas


A articulação seria uma tentativa de estabelecer uma reserva para grandes empresas 
de terceirização, entre as quais estariam as do pemedebista, a Confederal e a Corpvs. 
As fontes sustentam que as regras dificultariam que companhias menores participem 

de licitações por causa de limitações no valor dos contratos. 
 

As fontes que acompanham o assunto no Congresso e no governo dizem que Eunício 
tentou incluir as restrições nos vários projetos que tramitaram no Legislativo nos 

últimos anos e, sem sucesso, agora passou a pressionar o governo. O presidente 
Michel Temer se comprometeu, caso o Senado aprove o projeto da reforma trabalhista 
sem alterações, editar MP com mudanças negociadas com a base aliada. 

 
Segundo um parlamentar, nas conversas, o presidente do Senado chegou a sugerir 

que apenas empresas com capital social superior a R$ 1 milhão prestassem serviços 
de terceirização para a administração pública federal. 
 

"Das 11 mil que fazem intermediação de mão de obra no país, só mil teriam condições. 
As outras perderiam mercado", disse ele. 

 
O argumento do senador, nos bastidores, é que isso evitaria que aventureiros joguem 
para baixo o valor dos serviços, em licitações decididas pelo menor preço, e depois 

não tenham condições de pagar os funcionários corretamente ou arcar com 
indenizações trabalhistas. Ele cita como exemplo duas terceirizadas contratadas pelo 

Senado para fornecer ascensoristas e limpeza e que deram calote nos funcionários 
recentemente. 
 

Procurado pelo Valor, Eunício não quis dar entrevista sobre o assunto. Mas, por meio 
de sua assessoria, disse que "não participa nem participará de nenhuma articulação a 

esse respeito". 
 
Relator de projeto aprovado em 2015 pelos deputados para regulamentar a 

terceirização e que está parado no Senado, o senador Paulo Paim (PT-RS) disse que 
Eunício o procurou com uma emenda para modificar a proposta e que foi incluída no 

seu parecer. "Não vi problema porque se baseava em acórdão do TCU [Tribunal de 
Contas da União] e porque, com apoio do presidente do Senado, diminuiriam as 
resistências ao relatório", disse o petista. 

 
O relatório de Paim não chegou a ser votado porque as entidades patronais preferiram 

a aprovação de outra proposta, que estava parada há 14 anos na Câmara e tinha 
tramitação mais rápida - se tornou a Lei 13.429/2017, que libera a terceirização de 
todas as atividades das empresas, sem a limitação até então imposta pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). 
 

Mas Eunício continuou as articulações para convencer o governo a incluir a emenda 
em uma medida provisória. Umas das alternativas aventadas por ele é inserir o texto 

na MP que seria destinada a conter os efeitos da pejotização, um possível efeito 
colateral da reforma trabalhista em discussão no Senado. Eunício vem conversando 
desde maio com Temer sobre a medida. 

 
A emenda incorporada no relatório de Paim estabelece restrições gerais para as 

terceirizadas, com a necessidade de um capital social mínimo que variaria em cinco 
faixas e vai de R$ 10 mil para até dez empregados a R$ 1 milhão para mais de 500 
trabalhadores. O valor é substancialmente maior do que o vigente: empresas com 

mais de 100 funcionários, por exemplo, só precisam de capital de R$ 250 mil. 
 

As regras mais rígidas são para licitações públicas. O texto estabelece limites ao 
endividamento da empresa, a exigência de que o capital de giro não seja inferior a 
16,66% do valor do contrato e que o patrimônio líquido seja superior a 10% do que 

será recebido. Proíbe a ainda participação quando o patrimônio líquido da empresa 



não for de, pelo menos, 1/12 de todos os contratos somados, com órgãos 
governamentais e entidades privadas. 
 

Para o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e 
Empreendedores Individuais (Conampe), Ercílio Santinoni, as restrições dificultarão a 

atuação das empresas menores. "Na maioria dos casos, são as empresas que sofrem 
ao prestar serviços para os governos, com atrasos nos pagamentos, e com isso têm 

dificuldade de caixa. Se fosse para regulamentar algo, seria obrigar que os 
pagamentos ocorram em dia", disse. 
 

Questionado sobre o impacto das mudanças propostas no relatório de Paim, o 
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, criticou as restrições, que em 

suavisão consolidarão um modelo em que só os grandes têm facilidades para contratar 
com o serviço público. "Esse projeto não é para democratizar oportunidades." 
 

Segundo Afif, o Sebrae está desenvolvendo um projeto para que 
microempreendedores individuais (MEI) prestem serviços diretamente aos governos e 

esse texto vai contra essas tentativas. "O que o Brasil precisa é de completa 
desregulamentação, foi isso que a reforma trabalhista fez. Essa daqui é a típica 
manifestação corporativa." 

 

Plenário pode votar proposta que inclui crime assédio moral no trabalho no 
Código Penal 

04/07/2017 – Fonte: Portal Câmara  
 

Plenário pode votar proposta que inclui crime assédio moral no trabalho no 
Código Penal 

Na pauta desta semana no Plenário da Câmara está prevista a votação de projeto que 
inclui no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) o crime de assédio moral no trabalho 
(PL 4742/01). 

 
O texto, de autoria do ex-deputado Marcos de Jesus, tramita na Câmara há 16 anos e 

define o crime como a depreciação reiterada da imagem ou do desempenho de 
trabalhador ou servidor público, sem justa causa, em razão de vínculo hierárquico 
funcional. 

 
A coordenadora da Bancada Feminina da Câmara, deputada Soraya Santos (PMDB-

RJ), defende a aprovação do texto. 
 
A proposta, apesar de abranger todos os trabalhadores, beneficia principalmente as 

mulheres, já que, segundo a parlamentar, em 65% das denúncias de assédio moral, 
a vítima é do sexo feminino. "Aquilo reiteradamente causando vexame, a pessoa com 

grau hierárquico de subordinação, por necessidade do trabalho, vai se sujeitando 
àquilo. Vai machucando nos seus aspectos físicos e psicológicos, e ataca a moral da 

pessoa. Precisamos regulamentar, deixar clara a definição e a punição." 
 
O projeto que tipifica o crime de assédio moral no trabalho prevê pena de detenção 

de um a dois anos e multa. 
 

 A sessão do Plenário está marcada para esta terça-feira (4). 
 Íntegra da proposta: 
 PL-4742/2001 

 
 

 
 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/537282-PLENARIO-PODE-VOTAR-PROPOSTA-QUE-INCLUI-CRIME-ASSEDIO-MORAL-NO-TRABALHO-NO-CODIGO-PENAL.html
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http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=28692


Alckmin vê cenário muito positivo na indústria de óleo e gás 

04/07/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

O governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), mostrou otimismo em relação às 
projeções apresentadas nesta segunda-feira, 3, pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que apontam São Paulo como o segundo maior 
produtor nacional de petróleo nos próximos dez anos.  

 
“Estamos diante de um cenário muito positivo na indústria de óleo e gás. Há 
expectativa de grande crescimento da produção de petróleo em São Paulo com o pré-

sal. Haverá um impacto muito grande no sentido de empregos, investimentos e 
também a produção para o País”, afirmou, em entrevista à imprensa. “Daqui dez anos, 

o próximo governador será um sheik de Abu Dabi”, brincou, referindo-se ao potencial 
da arrecadação com os royalties.  
 

Segundo a ANP, as próximas rodadas de licitações dos campos de exploração e 
produção de petróleo e gás natural – previstos para 2017, 2018 e 2019 – têm potencial 

para atrair US$ 40 bilhões em investimentos ao Estado de São Paulo, montante que 
corresponde à metade dos investimentos previstos em decorrência de todos os leilões 
programados no País nesse mesmo período. Com isso, São Paulo deve saltar de uma 

produção diária de 330 mil barris de petróleo por dia para 1,1 milhão de barris por dia 
até 2027, ultrapassando o Espírito Santo como segundo maior produtor.  

 
A ANP calcula que essa atividade vai gerar cerca de US$ 11 bilhões em royalties para 
os cofres paulistas ao longo dos 30 anos de vigência dos contratos de exploração dos 

blocos. Isso representará um salto na arrecadação do Estado neste setor, que conta, 
atualmente, com a distribuição de US$ 1,5 bilhão vindo das áreas já contratadas e 

projetos de desenvolvimento e produção, como Lapa, Baúna e Sapinhoá.  
 
Diante das projeções animadoras, Alckmin afirmou que o governo paulista reunirá as 

universidades estaduais, a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp) e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) para estruturar um plano para formação de mão de obra 

qualificada e obtenção de avanços no campo das ciências e da inovação voltados para 
a indústria de óleo e gás.  
 

O governador também prometeu retomar o projeto de instalação de um centro de 
pesquisas da Petrobras na Baixada Santista. Para isso, serão feitas reuniões com a 

própria estatal, além de se buscar apoio nas empresas que venham a arrematar os 
campos de exploração levados ao mercado nas próximas rodadas de licitações da ANP.  
 

Alckmin lembrou que já existe terreno reservado para o futuro centro de pesquisas na 
cidade de Santos. “Era um projeto que estava bem adiantado, mas, com a crise na 

Petrobras e a quebra no valor do petróleo, deu uma parada. Agora, a expectativa é de 
crescer”. 

 

Comissão aprova exigência de estepe idêntico aos outros pneus do carro 

04/07/2017 – Fonte: Portal Câmara  

 
 

 
 
 

 
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que obriga fabricantes de 

veículos a instalar – como equipamento obrigatório nos modelos novos, nacionais e 
importados – comercializados no País, o estepe (pneu e roda sobressalentes) idêntico 
ao demais instalados no veículo ou sistema alternativo. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alckmin-ve-cenario-muito-positivo-na-industria-de-oleo-e-gas/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/537280-COMISSAO-APROVA-EXIGENCIA-DE-ESTEPE-IDENTICO-AOS-OUTROS-PNEUS-DO-CARRO.html


Foi aprovado um substitutivo do relator, deputado Eros Biondini (Pros-MG), para o 
Projeto de Lei 82/15, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). 
 

Biondini optou por um novo texto por considerar que a simplicidade do projeto 
apensado – Projeto de Lei 952/15, do deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE) – conduz a 

uma maior eficácia normativa. 
 

“Ele apenas altera o Código de Trânsito (Lei nº 9.503/97) para incluir o estepe idêntico 
aos demais conjuntos como equipamento obrigatório do veículo, obrigando tanto a 
indústria a fornecê-los, como os condutores a preservá-los. Ademais, aproveita lei já 

existente e, em consequência, todo o aparato de regulação e fiscalização nela 
previsto”, explicou. 

 
Tramitação 
O projeto tramita em caráter conclusivo, e será ainda analisado pelas comissões de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de Viação e Transportes; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 
Íntegra da proposta: 

 PL-82/2015 

 PL-952/2015 
 

Trabalhadores da Ford entram em greve por impasse em acordo de folgas 

04/07/2017 – Fonte: G1  
 

Funcionários pedem escala de trabalho com folgas no sábado e domingo. De 
acordo com o sindicato, a empresa quer manter acordo vencido. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Segundo a entidade, greve é por tempo indeterminado (Foto: Reprodução/ Google 
Maps)  

 
Os 1,6 mil trabalhadores da Ford de Taubaté entraram em greve na tarde desta 

segunda-feira (3) por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a 
greve seria por um impasse na negociação na escala de folgas dos funcionários, gerado 

com o fim do Programa de Proteção ao Emprego (PPE), em junho. Os funcionários 
reivindicam folgas aos sábados e domingos.  
 

A greve foi decidida na entrada do segundo turno da empresa, por volta das 15h. O 
anúncio havia sido protocolado pelo sindicato no dia 13 de junho. A entidade explica 

que os trabalhadores faziam escalas alternadas que previam folga em um dia da 
semana, além da folga de domingo – terça e domingo, por exemplo.  
 

Apesar disso, como a planta estava em PPE, com a jornada reduzida, as folgas vinham 
sendo dadas pela empresa nos últimos meses aos sábados e domingos. Com o fim do 

programa, no mês passado, e aumento da demanda, a Ford retomou a escala anterior, 
que previa uma folga na semana e uma no domingo.  
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/502303-PROJETO-TORNA-OBRIGATORIO-ESTEPE-COM-MESMO-TAMANHO-DOS-OUTROS-PNEUS-DO-CARRO.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9503-23-setembro-1997-372348-normaatualizada-pl.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=944744
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1191099
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/trabalhadores-da-ford-entram-em-greve-por-impasse-em-acordo-de-folgas.ghtml
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2017/02/ford-prorroga-ppe-e-poe-450-em-ferias-coletivas-partir-de-marco-em-taubate.html


Os trabalhadores alegam que o acordo que permitia essa escala venceu em novembro 
em 2016 e o esquema prejudica os trabalhadores que têm as folgas separadas.  
 

Segundo a entidade, eles apresentaram para a empresa uma proposta de novo acordo, 
com a manutenção das folgas sábado e domingo, o que foi negado. O sindicato diz 

que a greve será mantida até a negociação.  
 

Por nota a empresa informou que a jornada de seis escalas foi estabelecida em 2012. 
Na época, o acordo com os trabalhadores era de que esse regime poderia ou não ser 
implementado, dependendo das exigências de volume.  

 
A Ford ainda reforça que o volume de produção fundamenta o restabelecimento da 

jornada de seis turmas. Informou ainda que está "sempre aberta para negociar 
medidas que aumentem a competitividade e assegurem a continuidade da planta de 
Taubaté, além de outros temas de comum interesse".  

 

Comissão restringe mudanças de modelo de veículo por montadora 

04/07/2017 – Fonte: Portal Câmara  
 
Comissão restringe mudanças de modelo de veículo por montadora 

A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que proíbe fabricantes de 
veículos automotores (carros e motos) de modificar a estética ou a mecânica de seus 

produtos para colocá-los no mercado antes do fim do ano em que o modelo anterior 
foi produzido. 
 

Além disso, segundo o texto, o ano-modelo só poderá ser alterado se houver relevante 
inovação técnica, estética ou mecânica no veículo, conforme parâmetros técnicos 

definidos em regulamento. 
 
Foi aprovado substitutivo do relator, deputado Chico Lopes (PCdoB-CE), para o Projeto 

de Lei 7204/14, do ex-deputado Onofre Santo Agostini. 
 

Modelo mantido por 10 anos 
Lopes propôs o substitutivo para aproveitar sugestões contidas em outros projetos 
sobre o assunto. Um deles é o Projeto de Lei 137/03, do ex-deputado Inocêncio 

Oliveira, que torna obrigatória a manutenção no mercado, pelo prazo mínimo de dez 
anos, dos modelos automotores fabricados no País. 

 
Ao adotar essa medida, o relator optou por ampliar seu alcance, determinando a 
manutenção no mercado também de componentes e peças de reposição de veículos 

nacionais e importados. 
 

“Tão importante quanto assegurar a fabricação de novos modelos de veículos 
automotores por dez anos é assegurar a reposição de peças desses veículos”, disse. 

O texto aprovado determina que o descumprimento da medida sujeita o infrator às 
penas do Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei 8.078/90). 
 

“Os consumidores brasileiros são frequentemente surpreendidos por uma rápida 
desvalorização de seus bens, à medida que são lançados novos modelos no mercado 

em um prazo muito exíguo em relação ao modelo anterior”, disse o relator, ao 
concordar com o autor. 
 

Tramitação 
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/537302-COMISSAO-RESTRINGE-MUDANCAS-DE-MODELO-DE-VEICULO-POR-MONTADORA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/474852-PROPOSTA-PROIBE-CARROS-DE-MODELOS-DO-ANO-SEGUINTE-A-VENDA-ANTES-DE-SETEMBRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/26842-MODELO-DE-CARRO-DEVERA-FICAR-DEZ-ANOS-NO-MERCADO.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8078-11-setembro-1990-365086-normaatualizada-pl.html


 Íntegra da proposta: 
 PL-137/2003 
 PL-7204/2014 

 

Vendas de veículos crescem 4,2% no primeiro semestre 

04/07/2017 – Fonte: Automotive Business  
 

Pela primeira vez desde 2013 as vendas de veículos fecharam em alta no primeiro 
semestre do ano. Foram vendidos 991.573 automóveis e comerciais leves de janeiro 
a junho, o que representa um crescimento de 4,2% em relação ao primeiro semestre 

de 2016, quando foram vendidas 951.198 unidades. 
 

Embora pequeno, o aumento é importante porque pode indicar a esperada retomada 
do crescimento, uma vez que no acumulado até maio as vendas subiram 2,2% (leia 
aqui). O crescimento vem se cristalizando nos últimos três meses, indo além da 

perspectiva traçada pela Anfavea, a associação dos fabricantes, que previa 
estabilidade no primeiro semestre e aumento apenas a partir de julho. 

 
O desempeno da GM foi excepcional no semestre. Além de manter uma folgada 
liderança de vendas, a montadora fechou o período com um crescimento de 11,6% e 

175.824 unidades. Destaque também para a Ford, que cresceu 15,8% (93,5 mil 
unidades) e recuperou a quarta posição no ranking, uma vez que a Hyundai, quarta 

colocada no ano passado, perdeu 2,8% no semestre. 
 
A Fiat recuperou a segunda posição, mas vendeu 6,1% a menos do que no primeiro 

semestre do ano passado (134.994) e a Volkswagen, terceira colocada, perdeu 1,4% 
(124.929). 

 
Toyota (sexta colocada com 87.767 unidades), Renault (sétima, com 73.436) e Honda 
(oitava, com 34.155), também aumentaram as vendas em relação ao primeiro 

semestre de 2016, mas em índices inferiores ao crescimento de 4,2% (veja tabela 
abaixo). 

 
Já a Jeep e a Nissan tiveram crescimentos expressivos: a Jeep, nona colocada, vendeu 
40.371 unidades, o que representa um aumento de 53,5%, e a Nissan cresceu 38,2%, 

com 34.155 unidades vendidas. 
 

Suzuki (+17,3%), JAC (+17,9%) e Chery (+9,5%) também aumentaram as vendas 
no semestre, além das luxuosas Jaguar (+ 101,8%), Porsche (+37,5%) e Lexus 
(+21,8%) que tiveram aumentos expressivos no período. A Jaguar foi a marca que 

mais cresceu este ano. 
 

Veja o ranking das 30 marcas mais vendidas e a evolução de vendas em relação ao 
primeiro semestre do ano passado: 

 
Quem mais vendeu: 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=104871
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=607189
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26054/vendas-de-veiculos-crescem-42-no-primeiro-semestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25906/vendas-de-veiculos-voltam-ao-azul


 

 
 
Quem mais cresceu: 
 

 
 

Continental agrega funções ao controle de estabilidade 

04/07/2017 – Fonte: Automotive Business  
  

 
 

 
 

Módulo de ESC: mais funções agregadas 

A Continental tenta usar a adoção em maior escala no Brasil do sistema eletrônico de 
estabilidade, o ESC que começará a produzir em sua fábrica de Várzea Paulista (SP) a 

partir de 2019 (leia aqui), como porta de entrada para outras tecnologias avançadas 
de segurança veicular ativa, que já estão sendo adotadas na maioria dos países 
desenvolvidos. O engenheiro-chefe do centro de pesquisa e desenvolvimento de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26059/continental-agrega-funcoes-ao-controle-de-estabilidade
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26058/continental-fara-esc-em-varzea-paulista


sistemas de freios da Continental, Fabricio Menezes, explica que um mesmo módulo 
pode agregar diversas outras funções além da atuação de estabilidade 
antiderrapagem.  

 
Entre essas funções agregadas estão o controle de tração que evita o rolamento em 

falso das rodas por falta de tração em pisos olhados ou muito lisos, sistema 
anticapotagem, assistência de partida em rampa que trava os freios por cerca de dois 

segundos para facilitar a vida do motorista, assistente de frenagem de emergência 
que aplica força extra aos freios quando entende que o motorista precisa parar mas 
não pisou o suficiente no pedal, frenagem automática de emergência com a inclusão 

no sistema de radar ou câmera para detecção de obstáculos ou pedestres à frente do 
carro, que pode se transformar em controle autônomo de para-e-anda no trânsito, e 

até monitoramento indireto de pressão dos pneus por meio dos sensores de roda do 
ESC.  
 

“Todas essas funções são extensões tecnológicas e integrações com outros sistemas 
dos carros, controladas pelos freios eletrônicos e seus sensores”, destaca Menezes, 

que já testa e demonstra a possíveis clientes no Brasil essas tecnologias no centro de 
P&D da Continental em Várzea Paulista. A área conta com um prédio novo inaugurado 
há cerca de dois anos dentro da área da fábrica, além de uma pequena pista de testes 

que funciona desde o fim de 2013 (leia aqui) com a expectativa de maior utilização 
desses sistemas no País.  

 
Como cada módulo e suas funções precisam ser desenvolvidos para um carro 
específico, levando em conta parâmetros como peso, tamanho, potência e requisitos 

de cada fabricante, Menezes conta que o tempo médio de desenvolvimento chega a 
dois anos. “São muitas idas e vindas de um projeto, com milhares de especificações e 

mudanças no meio do caminho. Tudo isso toma tempo”, explica.  
 
Um exemplo de integração de sistema de frenagem é o módulo MKC 1, que a 

Continental desenvolveu em sua sede na Alemanha e trouxe para testes e 
demonstrações no Brasil. Um único módulo instalado junto ao pedal de freio agrega o 

reservatório de fluído, cilindro-mestre, bomba de vácuo, servofreio e central eletrônica 
que pode integrar controle de estabilidade e tração, assistência de partida em rampa 
e frenagem automática de emergência, entre outras possíveis funções.  

 
Uma das vantagens é a redução de peso: o MKC 1 tem 6 kg, contra 9 a 10 kg de um 

sistema de freios com itens separados e suas tubulações. Outra função agregada é o 
controle de sensação do pedal, que pode ficar mais responsivo e esportivo ou mais 
suave e confortável, conforme o motorista quiser regular.  

 
CONSCIENTIZAÇÃO POR MAIS SEGURANÇA ATIVA 

 
“As pessoas ainda não compram segurança em veículos no Brasil, mesmo carros que 

vão mal em testes (de colisão feitos pelo Latin NCAP) continuam a ser vendidos sem 
problemas. Por isso a legislação é importante para a adoção dessas tecnologias aqui”, 
pondera Menezes.  

 
“Por isso, como desenvolvedor e fornecedor desses sistemas estamos participando das 

discussões em torno do Rota 2030, para que esses sistemas de segurança ativa 
possam ser adotados nos carros nacionais em um futuro próximo”, afirma o 
engenheiro, em alusão ao novo programa de desenvolvimento do setor automotivo 

nacional em gestão pelo governo e entidades representativas. 
 

Menezes destaca que “é importante conscientizar o consumidor sobre a importância 
dessas tecnologias como aliadas para ajudar a baixar o elevado número de mortos e 
feridos no trânsito brasileiro”. Ele cita dados do DPVAT (o seguro obrigatório dos 

veículos no Brasil), que em 2014 contabilizou 55 mil mortos e 440 mil feridos com 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/18399/continental-inaugura-pista-para-testes-de-freios-eletronicos


sequelas em acidentes de trânsito no País, com custo estimado em R$ 60 bilhões, ou 
1,5% do PIB nacional.  
 

Honda e Hitachi vão produzir motores para carros elétricos 

04/07/2017 – Fonte: Automotive Business  

 
A Honda e a Hitachi Automotive Systems formalizaram na segunda-feira, 3, a criação 

de uma joint venture anunciada em fevereiro para desenvolver, fabricar e vender 
motores para veículos elétricos. As duas japonesas estão investindo US$ 44 milhões 
na nova empresa (denominada Hitachi Automotive Electric Motor Systems), da qual a 

Hitachi detém 51%.  
 

A joint venture será uma ponte importante para ajudar a Honda alcançar seu objetivo 
de eletrificar dois terços de seus veículos até 2030 (veja aqui). 
 

Segundo a publicação Autocar, a Honda lançará dois modelos elétricos em 2018. Um 
deles terá bateria com baixo peso, grande autonomia, gerenciador de temperatura 

integrado e outras tecnologias avançadas já dominadas pela Hitachi. A apresentação 
do modelo deve ocorrer no Salão de Frankfurt, em setembro. 
 

Banco Volkswagen bate novo recorde em letras financeiras 

04/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

 

O Banco Volkswagen bate novo recorde ao concluir a emissão de R$ 500 milhões em 
letras financeiras em uma oferta pública no mercado local. Esta, que foi a quinta 

operação deste tipo feita pela instituição, alcançou volume de R$ 3,5 bilhões, sete 
vezes o valor ofertado e 41% acima da emissão concluída há um ano, a maior até 
então, quando o volume foi de R$ 2,48 bilhões (leia aqui). 

 
As letras financeiras são títulos que consistem em uma promessa de pagamento e 

podem ser emitidas por bancos múltiplos, comerciais e de investimento, entre outras 
instituições como sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias 
hipotecárias ou sociedades de crédito imobiliário.  

 
No caso do Banco Volkswagen, este novo negócio também alcançou o menor preço 

entre todas as suas ofertas públicas. Os papéis, que possuem prazo de dois anos, 
renderão juros equivalentes a 104% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 

 
Para o banco da montadora, a captação faz parte da estratégia mundial de diversificar 
o funding do grupo, visando taxas eficientes e maior acesso à base de investidores no 

mercado de dívida local. O Banco Volkswagen possui rating ‘brAA-‘ pela S&P Global, o 
maior concedido pela agência em escala nacional para créditos corporativos. 

 
A modalidade de letras financeiras foi criada em dezembro de 2009 e em geral seu 
prazo é mais longo que os CDBs, pois o tempo mínimo para resgate de capital é de 

dois anos.  
 

Desde que foram lançadas, as LFs receberam incentivos para sua emissão, como a 
permissão para a realização de ofertas públicas, em dezembro de 2010, e a isenção 
de recolhimento compulsório junto ao Banco Central. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26056/honda-e-hitachi-vao-produzir-motores-para-carros-eletricos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25945/honda-eleva-aposta-na-eletrificacao
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26055/banco-volkswagen-bate-novo-recorde-em-letras-financeiras
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22160/banco-vw-conclui-emissao-de-r-500-milhoes-em-letras-financeiras


Ford cria equipe para área de inteligência artificial 

04/07/2017 – Fonte: Automotive Business  
  

 
 

 
 

A Ford anuncia a criação de uma equipe que se dedicará à pesquisa e ao 
desenvolvimento de robótica e inteligência artificial como parte do seu programa de 
veículos autônomos e um desdobramento da parceria firmada recentemente com a 

startup Argo AI, empresa do ramo de inteligência artificial e para a qual a montadora 
investirá US$ 1 bilhão nos próximos cinco anos (leia aqui). 

 
O foco será a pesquisa avançada e a avaliação de novas tecnologias envolvendo 
sensores, métodos de aprendizagem por máquinas e dispositivos de mobilidade 

pessoal, como drones. Por sua vez, a Argo vai liderar o desenvolvimento do sistema 
de direção para os carros autônomos da montadora, incluindo plataforma de 

computação, sensores e algoritmos.  
 
Com isto, a Ford terá pelo menos duas frotas distintas de teste de veículos autônomos 

– uma liderada pela nova equipe, realizando pesquisas avançadas, e outra pela Argo 
AI, desenvolvendo o sistema de direção virtual para produção.  

 
“Assim, nosso time poderá se dedicar à pesquisa contínua com o sistema atual de 
direção autônoma sem interromper o trabalho de produção, para termos um esforço 

mais concentrado na utilização do potencial da robótica e inteligência artificial”, diz o 
vice-presidente de pesquisa e engenharia avançada da Ford, Ken Washington. 

 
Para o executivo, a inteligência artificial poderá ser utilizada de outras maneiras, além 
da tecnologia de veículos autônomos:  

 
“Já usamos a robótica na manufatura, na logística e estudamos avanços adicionais em 

robôs para a execução de tarefas difíceis. A inteligência artificial tem um papel 
importante na análise de dados globais de vendas, marketing e finanças. O novo time 
buscará disseminar essas tecnologias para gerar decisões mais inteligentes e 

experiências mais personalizadas”, afirma. 
 

A nova área também dará continuidade às parcerias, investimentos e aquisições que 
a Ford criou com startups, como Nirenberg Neuroscience, Civil Maps e SAIPS, e vai 
liderar projetos de robótica e inteligência artificial com universidades, como as de 

Michigan, Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (M.I.T.). 
 

“Este é um novo passo na história da automação da Ford. Na medida em que 
entendemos a ciência da robótica e da inteligência artificial, podemos criar um time 

encarregado não só de observar o futuro, mas de ajudar a criá-lo”, finaliza 
Washington. 
 

Petrobras reajusta diesel em 2,7% e gasolina em 1,8% nas refinarias 

04/07/2017 – Fonte: Tribuna PR  

 
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 3, um aumento de 1,8% nos preços da 
gasolina e de 2,7% nos preços do diesel nas refinarias. Esse é o primeiro aumento nos 

preços dos combustíveis desde que a companhia anunciou as novas regras da política 
de preços, que permitem à estatal aumentar a frequência de seus ajustes. A mudança 

foi divulgada na última sexta-feira, quando a Petrobras reduziu em 5,9% o preço da 
gasolina e em 4,8% o do diesel. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26057/ford-cria-equipe-para-area-de-inteligencia-artificial
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25306/por-carro-autonomo-ford-fara-investimento-de-us-1-bi-em-startup-argo-ai
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-reajusta-diesel-em-27-e-gasolina-em-18-nas-refinarias/


Pis e Cofins sobre o ICMS e a possível armadilha 

04/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

A União deve pedir (ou pediu) ao STF que module os efeitos de seu 
julgamento que concluiu pela incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS.  

Logicamente incensurável. Até as pedras podem saber que tributo não pode ser base 
de cálculo de tributo. Entretanto, nesta República de Bizâncio, uma interminável e 

perdida no tempo discussão sobre o tema foi travada. 
 
Ocorre que, enquanto a discussão agita o cérebro, para o contribuinte mexe no bolso. 

Assim, diante de um tributo de constitucionalidade duvidosa, a depender de um 
pronunciamento do STF a perdido de vista, o que fazer?  

 
Por mais que os contribuintes ou seus advogados tenham absoluta convicção da 
inconstitucionalidade, quem pode pronunciar o vício e a consequente invalidade da 

respectiva lei é a Justiça, materializada em nossa Suprema Corte Constitucional. As 
decisões dos juízes inferiores sempre estarão sujeitos a invariáveis recursos do Fisco. 

Como se sabe, uma década é pouco para tanto. 
 
Nesse interregno, o que fazer? A conduta mais prudente é ir a Juízo, mas não somente 

com o pedido declaratório. Fazê-lo acompanhado de uma medida cautelar e depósito 
mensal da diferença devida. Se o resultado não for favorável, o Fisco levanta o valor 

deposito e “tollitur quaestio”. Ao contrário, firmar-se na posição e recolher apenas o 
que se entende devido, por mais inteligente e culto que seja o entendimento do 
contribuinte, poderá ser uma ação temerária. 

 
É que a lei regulatória das ações de inconstitucionalidade (lei nº 9.868, de 1999), em 

seu art. 27, dispõe que o STF pode “modular” os efeitos temporais de seus julgamentos 
de inconstitucionalidade. O critério também é adotado pela Corte nos processos 
subjetivos. Menos pudicos e mais literais que os Ministros brasileiros, os do Tribunal 

Constitucional Português falam diretamente em “manipulação” desses efeitos. 
 

Significa isso que uma lei jamais é inconstitucional, por si só, desde seu nascimento. 
Passa a ser inconstitucional, a partir do momento do pronunciamento definitivo da 
Suprema Corte, a depender da vontade de seus Ministros. É fácil perceber o poder – 

inaceitável – que esse sistema dá a essas Supremas Cortes Constitucionais.  
 

O processo só é posto em pauta de acordo com as decisões da Presidência do Tribunal. 
Consequentemente, uma lei poderá ser declarada inconstitucional depois de três anos; 
outra depois de cinco e outra depois de dez. Enquanto isso, poderá produzir seus 

nefastos efeitos. Sim, nefastos, porquanto assim se presumem todas as expressões 
normativas contundentes da Constituição. 

 
Fica ao arbítrio do Plenário da Corte dizer se a lei deve ser considerada inconstitucional 

desde o princípio, ou se apenas de seu julgamento (efeitos “ex tunc” ou “ex nunc”). 
Logo, se “ex nunc”, a inconstitucionalidade da incidência do PIS e COFINS sobre o 
ICMS só valerá a partir do julgamento do STF, como quer a União. Em relação ao 

período anterior, valerá a lei e o contribuinte será considerado devedor. 
 

Muitos lembram-se do episódio da CSSLL, devida pelos prestadores de serviço. Havia 
uma Súmula do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que a disciplinava em favor do 
contribuinte. Claro que a grande maioria dava crédito ao entendimento do STJ. O STF 

firmou posição contrária, mandou às calendas a Súmula e, pior, não modulou os 
efeitos, declarando, pois, a inconstitucionalidade desde o início.  

 
Todos os contribuintes que seguiram o STJ ficaram devedores – por importâncias 
acumuladas – do Fisco, salvo se tivessem efetuados aqueles depósitos cautelares. Um 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/pis-e-cofins-sobre-o-icms-e-possivel-armadilha/


flagrante e deplorável exemplo de falta de sincronia e unidade mínima entre os órgãos 
superiores da justiça e de insegurança jurídica. 
 

Visto que a tendência é fiscalista, sobretudo num momento de crise financeira do 
Estado, da qual os contribuintes não foram responsáveis, e o arbítrio, puro e simples, 

é a energia ministerial do efeito “modulador”, nesta hipótese é admissível supor que 
o entendimento favorável ao contribuinte seja considerado como seu marco inicial 

determinante, sem retroagir (efeito “ex nunc”). 
 
A consequência será que os contribuintes que não pagaram o PIS e a COFINS sobre o 

ICMS, durante longo, longo tempo transcorrido, deverão fazê-lo, em princípio de um 
jato. Só estarão livres em relação às parcelas que incidiriam a partir do acórdão do 

STF. É manifestação de uma balbúrdia que comprime os contribuintes brasileiros e, 
não raro, levam empresas a quebrar. Esperemos que o STF rejeite o pedido da União, 
por equidade e justiça. É a nossa realidade. 

 

Receita Normatiza Parcelamento do MEI 

04/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
A Receita Federal, através da Instrução Normativa RFB 1.713/2017, 

normatizou o parcelamento de débitos tributários do Microempreendedor 
Individual (MEI). 

 
Os débitos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apurados na 
forma do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos 

pelo Simples Nacional (Simei) até a competência do mês de maio de 2016, devidos 
pelo Microempreendedor Individual (MEI), poderão ser parcelados em até 120 (cento 

e vinte) prestações mensais e sucessivas. 
 
O parcelamento não se aplica: 

I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU); 
II – aos débitos relativos ao ICMS e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS) inscritos em dívida ativa do respectivo ente; 
III – às multas por descumprimento de obrigação acessória; e 
IV – aos débitos relativos à contribuição previdenciária descontada de empregado ou 

decorrente de sub-rogação, nem àqueles cujos fatos geradores tenham ocorrido antes 
da opção pelo Simei. 

 
O pedido de parcelamento deverá ser apresentado a partir das 8 horas do dia 3 de 
julho até às 20 horas do dia 2 de outubro de 2017, horário de Brasília, exclusivamente 

por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço, do Portal e-CAC ou do Portal do 
Simples Nacional. 

 
O parcelamento de débitos do MEI cujos atos constitutivos estejam baixados será 

requerido em nome do titular. 
 
Somente produzirão efeitos os pedidos de parcelamento formulados com o 

correspondente pagamento tempestivo da 1ª (primeira) prestação. 
 

O valor das prestações será obtido mediante divisão da dívida consolidada pelo número 
máximo de até 120 (cento e vinte) parcelas, observado o valor mínimo de R$ 50,00 
(cinquenta reais) por parcela. 

 
O valor de cada prestação, inclusive da parcela mínima, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) 
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente 
ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 

relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/receita-normatiza-parcelamento-mei/


 
O pagamento das prestações deverá ser efetuado mediante Documento de 
Arrecadação Simplificada do Microempreendedor Individual (DAS-MEI). 

 

Dívida brasileira assusta? 

04/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

A dívida brasileira já equivale a 72,5% de tudo que produzimos. E vai crescer mais, 
sem a menor sombra de dúvida. Isso é inevitável, dado o crescimento anêmico, a taxa 
de juro real ainda elevada e os resultados primários do governo projetados para os 

próximos anos: vamos seguir gastando mais (sem incluir o pagamento de juros, vejam 
bem) do que arrecadamos por um bom tempo.  

 
Isso se tudo der certo. Se não tiver reforma fiscal séria, vamos gastar mais do 
arrecadamos por muitos anos. Antecipando que isso geraria uma crise lá na frente, as 

pessoas pararão de emprestar para o governo já hoje. E aí, cabum!  
 

Crise, vocês sabem, é crise, catástrofe social. Mas mesmo que ela não venha (cenário 
que vai passando de provável para um mais minguado possível), uma dívida alta para 
padrões de economias emergentes constitui obstáculo a um crescimento mais pujante 

da economia. Os motivos são os seguintes:  
 

>> Dívida alta é sinônimo de juro alto via risco mais elevado, e juro alto atrapalha 
investimento. 
 

>> Na hora de investir, as pessoas tentam calcular, mais ou menos, quanto precisarão 
pagar de impostos ao longo da vida útil do seu investimento, para ver se vale a pena. 

Se o governo tem uma dívida grandalhona, fica no ar a expectativa de que ele 
precisará aumentar impostos no futuro para pagar as contas, ou... 
>> Ou vai precisar imprimir grana, gerando inflação e confusão.  

 
A outra saída é um calote, que gera uma confusão hipertrofiada com esteroides. 

Vejam, caros leitores, é possível que a crise nem sequer ocorra. Mas o que importa é 
a probabilidade que as pessoas atribuem a esse evento megadisruptivo.  
 

É bem difícil testar isso nos dados, por causa do velho problema conhecido nos meios 
literários mais rigorosos como controvérsia "ovo-galinha".  

 
Se nos dados noto um padrão do tipo dívida alta e crescimento baixo, seria isso devido 
a muita dívida causando crescimento menor; ou ao fato de que um crescimento menor 

gera menos arrecadação e isso faz com que a dívida se eleve? Como dizia o príncipe 
Siddhartha, a verdade provavelmente está no meio do caminho. Em economês: a 

causalidade corre nos dois sentidos.  
 

A dívida do Brasil é mesmo grande assim de meter medo? Se você compara com a de 
países ricos, não.  
 

Mas é uma comparação meio sem sentido. Primeiro, porque esses aí pagam juro perto 
de zero ou negativo sobre seu estoque de dívida. Segundo, porque as pessoas têm -e 

com razão- mais paciência com um rico endividado do que com um país de renda 
média endividado. E no âmbito desse último grupo, estamos meio mal na foto.  
 

O Brasil precisa reequilibrar receitas e despesas (ajuste fiscal) se quiser crescer. Não 
é papo de ortodoxo isso não; o contrário é que é insanidade.  

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=divida-brasileira-assusta&secao=economia-negocios-financas


 

 


