
 

 

11 DE JULHO DE 2017 

Terça-feira 

 PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL : ALTERAÇÃO DE NR 

 NR-12 É ALTERADA PARA GARANTIR MAIS SEGURANÇA AO TRABALHADOR 

 CAMINHONEIROS FAZEM MANIFESTAÇÃO EM APOIO À PRF E PF EM CURITIBA 

 ANÁLISE: É POSSÍVEL UNIR INTERESSE COLETIVO E LIBERDADE INDIVIDUAL NO 

IMPOSTO SINDICAL 

 PARANÁ É DESTAQUE EM ALIMENTOS, VEÍCULOS, PAPEL, CELULOSE E MADEIRA 

 IBGE: PRODUÇÃO INDUSTRIAL SOBE EM 10 DOS 14 LOCAIS PESQUISADOS EM MAIO 

ANTE ABRIL 

 COMO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS SÃO AFETADAS PELA BAIXA PRODUTIVIDADE? 

 CAPTAÇÃO DAS EMPRESAS NO MERCADO DE CAPITAIS CRESCE 30% NO 1º SEMESTRE 

 HÁ APETITE PELAS EMISSÕES DE RENDA VARIÁVEL, DIZ DIRETOR DA ANBIMA 

 EMPRESAS ALEMÃS PERDEM MILHÕES DE EUROS EM GOLPE 'FRAUDE DO CEO' 

 THYSSENKRUPP CORTARÁ ATÉ 2,5 MIL VAGAS ADMINISTRATIVAS ATÉ 2020 

 VENDAS DE CIMENTO NO PAÍS CAEM 8,8% NO PRIMEIRO SEMESTRE 

 MÃO DE OBRA SOBE MENOS E DESACELERA INFLAÇÃO DA CONSTRUÇÃO, APONTA FGV 

 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS ENSAIA RETOMADA EM JUNHO 

 MP QUE MUDA CÁLCULO DE TAXAS DE JUROS PARA CONTRATOS DO BNDES SERÁ 

DEBATIDA 

 GOVERNO DESCARTA MUDANÇA NO PROJETO QUE CRIA TLP NO BNDES, DIZ 

MINISTRO 

 BNDES SERÁ O ALVO PRINCIPAL DA SABATINA DA OMC AO BRASIL 

 ARTIGO: DEFLAÇÃO + RECESSÃO=JUROS ALTOS 

 EM REUNIÕES PRIVADAS, MAIA DÁ COMO IRREVERSÍVEL QUEDA DE TEMER 

 METALÚRGICOS PROTESTAM NA ANCHIETA CONTRA A REFORMA TRABALHISTA 

 GOVERNO PREVÊ VITÓRIA EM REFORMA TRABALHISTA 

 SENADO TEM QUÓRUM DE 17 SENADORES 1 HORA ANTES DE SESSÃO PARA REFORMA 

TRABALHISTA 
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http://www.bemparana.com.br/noticia/513839/parana-e-destaque-em-alimentos-veiculos-papel-celulose-e-madeira
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ibge-producao-industrial-sobe-em-10-dos-14-locais-pesquisados-em-maio-ante-abril/
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http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899969-captacao-das-empresas-no-mercado-de-capitais-cresce-30-no-1-semestre.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ha-apetite-pelas-emissoes-de-renda-variavel-diz-diretor-da-anbima/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899974-empresas-alemas-perdem-milhoes-de-euros-em-golpe-fraude-do-ceo.shtml
http://exame.abril.com.br/negocios/thyssenkrupp-cortara-ate-25-mil-vagas-administrativas-ate-2020/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/vendas-de-cimento-no-pais-caem-88-no-primeiro-semestre/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mao-de-obra-sobe-menos-e-desacelera-inflacao-da-construcao-aponta-fgv/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900129-arrecadacao-de-impostos-federais-ensaia-retomada-em-junho.shtml
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/10/mp-que-muda-calculo-de-taxas-de-juros-para-contratos-do-bndes-sera-debatida
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-sera-o-alvo-principal-da-sabatina-da-omc-ao-brasil/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/07/1900083-deflacao--recessaojuros-altos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1900121-em-reunioes-privadas-maia-trata-ja-como-irreversivel-queda-de-temer.shtml
http://exame.abril.com.br/brasil/metalurgicos-protestam-na-anchieta-contra-a-reforma-trabalhista/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-preve-vitoria-em-reforma-trabalhista/
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/07/11/internas_economia,882795/senado-tem-quorum-de-17-senadores-1-hora-antes-de-sessao-para-reforma.shtml
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 EUNÍCIO SUSPENDE SESSÃO APÓS SENADORAS DA OPOSIÇÃO OCUPAREM MESA DO 

PLENÁRIO 

 REFORMA TRABALHISTA VIOLA CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, DIZ OIT 

 VOTAÇÃO DE REFORMA TRABALHISTA TESTA FORÇA POLÍTICA DE TEMER NO 

CONGRESSO 

 PARA JUÍZES, PROCURADORES E ADVOGADOS, REFORMA TRABALHISTA VIOLA 

CONSTITUIÇÃO 

 CÁRMEN LÚCIA NEGA SUSPENDER VOTAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA 

 TRABALHADORES PROTESTAM CONTRA REFORMA TRABALHISTA EM AUDIÊNCIA NA 

CDH 

 PAULO ROCHA DIZ QUE O SENADO NÃO PODE ABRIR MÃO DO PAPEL DE CASA 

REVISORA 

 LINDBERGH CRITICA VOTAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA EM MOMENTO DE CRISE 

POLÍTICA 

 VANESSA GRAZZIOTIN AFIRMA QUE REFORMA TRABALHISTA SERÁ RETROCESSO PARA 

O PAÍS 

 COMO FICAM AS NEGOCIAÇÕES ENTRE PATRÕES E EMPREGADOS COM A REFORMA 

TRABALHISTA 

 ARTIGO: MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA E AUTONOMIA 

 REFORMA TRIBUTÁRIA NÃO TEM DATA PARA SER VOTADA, DIZ ASSESSOR DA 

PRESIDÊNCIA 

 GOVERNO RETOMA DISCUSSÕES SOBRE PROJETO QUE PERMITE SECURITIZAÇÃO DE 

DÍVIDA 

 FÁBRICA DA VOLKSWAGEN EM TAUBATÉ SUSPENDERÁ PSE ATÉ O FIM DO ANO 

 EMPLACAMENTO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS CAI 20,51% NO 1º SEMESTRE 

 ABCR: PARANÁ LIDEROU EXPANSÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS EM JUNHO COM 

EXPANSÃO DE 2,3% 

 ETANOL CAI EM 20 ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL E SOBE EM CINCO, DIZ ANP 

 IMPLEMENTOS TÊM QUEDA MENOR NO SEMESTRE 

 HONDA CONFIRMA 11ª MORTE POR EXPLOSÃO DE AIRBAG DA TAKATA 

 BMW COMEMORA 10 MIL X1 PARA EXPORTAÇÃO 

 NISSAN ESPERA QUE 20% DE SUAS VENDAS NA EUROPA SEJA DE CARROS NÃO 

POLUENTES 

 STONERIDGE ANUNCIA COMPRA DE 100% DA PST ELECTRONICS 

 MERCEDES TRAZ C 300 ESTATE AVANTGARDE 

 MODEL 3 COLOCA À PROVA MODELO DE NEGÓCIO DA TESLA 

 DUNLOP FORNECE PNEUS VERDES PARA O ARGO 

 BOSCH APOSTA NA ELETRIFICAÇÃO ACESSÍVEL 
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http://portalcontabilsc.com.br/noticias/reforma-tributaria-nao-tem-data-para-ser-votada-diz-assessor-da-presidencia/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/reforma-tributaria-nao-tem-data-para-ser-votada-diz-assessor-da-presidencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-retoma-discussoes-sobre-projeto-que-permite-securitizacao-de-divida/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-retoma-discussoes-sobre-projeto-que-permite-securitizacao-de-divida/
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http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26091/bmw-comemora-10-mil-x1-para-exportacao
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899976-nissan-espera-que-20-de-suas-vendas-na-europa-seja-de-carros-nao-poluentes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899976-nissan-espera-que-20-de-suas-vendas-na-europa-seja-de-carros-nao-poluentes.shtml
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 RENAULT TERÁ MOTOR TURBO NO BRASIL; VEJA QUANDO E EM QUAIS CARROS 

 VALOR TOTAL DAS TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO TEVE ALTA DE 3% EM 2016 

 BOLSA SOBE 1% E DÓLAR RECUA PARA R$ 3,26 COM CENÁRIO POLÍTICO NO RADAR 

 ENERGIA ELÉTRICA AJUDA EM DEFLAÇÃO AO CONSUMIDOR NA 1ª PRÉVIA DO IGP-M 

DE JULHO 

 FGV: IPC-S SOBE EM TODAS AS 7 CAPITAIS PESQUISADAS NA 1ª QUADRISSEMANA 

DE JULHO 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN  
 

Publicação Diário Oficial : Alteração de NR 

11/07/2017 – Fonte: FIEP 
 

Publicação DOU 

Segue para conhecimento publicações referentes as alterações na NR 6 e NR 9, 

conforme publicado no Diário Oficial da União do dia 07 de julho de 2017, Seção 1, 

página 146.  

Para ter acesso ao documento clique nos links abaixo: 

NR 6 

NR 9 
 

NR-12 é alterada para garantir mais segurança ao trabalhador 

11/07/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho  
 
Modificações têm como alvo máquinas injetoras de materiais plásticos, prensas e 

similares  
 
Uma mudança publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10) pelo 

Ministério do Trabalho traz alterações no texto da Norma Regulamentadora nº 12 (NR-
12), que define medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho na utilização 

de máquinas e equipamentos em todas as atividades econômicas. 
 

CÂMBIO 

EM 11/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,248 3,249 

Euro 3,712 3,714 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/renault-tera-motor-turbo-no-brasil-veja-quando-e-em-quais-carros-0p2eeuzatq9mc59hpymhf9rs2
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As modificações tratam de adequações e atualizações relacionadas a novos 
dispositivos de proteção, distâncias de segurança e requisitos para o uso de detectores 
de presença em máquinas injetoras de materiais plásticos, prensas e similares. 

 
Exemplos das novas aplicações normatizadas são a utilização de sistemas de 

segurança de detecção multizona - AOPD - em dobradeiras hidráulicas e a regulação 
das proteções para as conhecidas prensas enfardadeiras verticais, muito comuns no 

mercado e que precisavam de regulamentação. 
 
O coordenador de Normatização e Programas do Ministério do Trabalho, Elton 

Machado, ressalta: “A revisão das normas regulamentadoras tem por objetivo torná-
las cada vez mais adequadas à sociedade, bem como incorporar as novas soluções 

tecnológicas, além de embasar-se nas normas técnicas nacionais e internacionais mais 
atuais". 
 

As alterações foram definidas pela Comissão Nacional Tripartite Temática da NR-12 
(CNTT NR-12) e aprovadas pela Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), 

composta de representantes dos trabalhadores, empregadores e governo. 
 
Normas - A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) atribui ao Ministério do Trabalho 

a competência de estabelecer disposições complementares aos artigos sobre saúde e 
segurança, o que é feito por meio das normas regulamentadoras.  

 
As normas têm a função de estabelecer parâmetros de segurança em setores, 
equipamentos e funções específicas, porque cada profissão exige um cuidado próprio 

para resguardar a vida e integridade física da equipe e de terceiros. 

 

Caminhoneiros fazem manifestação em apoio à PRF e PF em Curitiba 

11/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Comboio saiu de São José dos Pinhais e segue até sede das instituições no 
Santa Cândida e na Linha Verde 
 

Cerca de 100 caminhoneiros participam na manhã desta terça-feira (11) de uma 
manifestação em Curitiba, em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Polícia 

Federal (PF). Ambas as instituições anunciaram recentemente um contingenciamento 
orçamentário, restringindo atividades na região. 
 

O comboio saiu da BR-277, na altura do Posto Maru, em São José dos Pinhais, por 
volta das 11 horas, e segue em direção às sedes da PF, no bairro Santa Cândida, e da 

PRF, na Linha Verde.  
 

 
Cerca de 100 caminhoneiros participam de protesto Divulgação PRF  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/caminhoneiros-fazem-manifestacao-em-apoio-a-prf-e-pf-em-curitiba-1wk6kl7uc5o9veabka5i0t6hm


 
Caminhoneiros fazem manifestação em apoio à PRF e PF  
 
De acordo com o coordenador regional da União da Defesa da Cidadania e Combate à 

Corrupção, entidade que encabeça a mobilização, Wanderlei Loureiro Alves, os 
manifestantes vão nestes locais entregar cartas de apoio às instituições. O ato ocorre 

também em São Paulo, São José dos Campos e Catalão, em Goiás. 
 

A PRF informa que o trânsito pode ficar complicado na região da Linha Verde durante 
a passagem do comboio. 
 

Análise: É possível unir interesse coletivo e liberdade individual no imposto 

sindical 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

A contribuição sindical (conhecida como imposto sindical) deve ser compulsória, como 
estabelece a CLT, ou poderia ser voluntária, como propõe o projeto de reforma 

trabalhista em exame no Senado Federal?  
 
Há argumentos legítimos e sólidos para defender as duas possibilidades. A justificativa 

da contribuição voluntária é muito simples, pois se vale do princípio básico e universal 
da liberdade individual: se um cidadão não concorda em ser representado por um 

sindicato –por qualquer motivo–, deve ter o direito da recusa de pertencer a e/ou de 
contribuir para essa instituição. Simples assim.  
 

A defesa da compulsoriedade é um pouco mais complexa e elaborada. O ponto de 
partida do argumento começa com a constatação de que há bens e serviços que pela 

simples razão de existirem são acessíveis a qualquer pessoa.  
 
O exemplo da iluminação pública é bastante esclarecedor: o acesso à iluminação das 

ruas da cidade é totalmente livre. Não é possível restringir o uso apenas aos que 
pagarem por ela, pois basta transitar pelas ruas para utilizá-lo.  

 
Como financiar esse tipo de serviço? Solicitando aos munícipes que paguem 
voluntariamente? Se apenas alguns cidadãos decidirem contribuir, os que não 

pagarem utilizarão a iluminação, pegando "carona" na contribuição dos que pagaram. 
Por essa razão, a iluminação pública é paga compulsoriamente por todos, por meio 

dos impostos municipais.  
 
O mesmo se pode dizer de muitos serviços coletivos que o governo oferece: segurança 

pública, defesa nacional, sistema judiciário, vacinação etc. São todos pagos com 
impostos compulsórios, que viabilizam a oferta de bens e serviços públicos e evitam a 

esperteza do "carona".  
 

Quando um sindicato consegue um aumento salarial, todos os empregados 
representados se beneficiam. Se a empresa der o aumento apenas para os que 
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contribuem, agiria de forma discriminatória e comprometeria o ambiente da 
organização.  
 

A defesa do interesse coletivo, função básica do sindicato, é, portanto, um serviço 
público, similar à iluminação pública. Uma vez conquistado o aumento, todos se 

beneficiam. Assim como o pagamento dos impostos é compulsório, as contribuições 
sindicais também devem ser pagas por todos, para evitar o "carona".  

 
Como ficamos? No caso dos sindicatos, seria possível compatibilizar a liberdade 
individual com o interesse coletivo? Penso que sim, utilizando a simples regra da 

maioria.  
 

Em cada estabelecimento ou empresa, os empregados manifestariam sua opção, 
individualmente. Se os que quiserem contribuir constituírem a maioria (50% + 1), 
todos pagariam a contribuição.  

 
Os que se opusessem à contribuição teriam manifestado sua preferência, mas se 

submeteriam à vontade da maioria. Por outro lado, se menos da metade se dispuser 
a pagar, os demais não seriam obrigados a contribuir.  
 

A regra da maioria criaria um incentivo para os sindicatos conquistarem suas bases, 
que hoje inexiste devido à compulsoriedade incondicional. Para conseguir a totalidade 

das contribuições, teriam que se esforçar para convencer pelo menos metade dos 
trabalhadores da empresa.  
 

Para garantir a representatividade permanentemente, a manifestação da preferência 
dos trabalhadores poderia ser aferida periodicamente –por exemplo, a cada cinco 

anos. Se os sindicatos não conseguissem entregar conquistas às suas bases, 
dificilmente conseguiriam renovar a preferência dos contribuintes.  
 

A regra da maioria poderia se aplicar a todas as contribuições sindicais, fazendo com 
que liberdade individual e interesse coletivo se somassem para aperfeiçoar a 

representatividade dos sindicatos.  

(HÉLIO ZYLBERSTAJN é professor da FEA/USP e Coordenador do Projeto Salariômetro da Fipe).  

 

Paraná é destaque em alimentos, veículos, papel, celulose e madeira 

11/07/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

  
 
O Paraná é o maior produtor de madeira do País, o segundo de alimentos, de veículos, 

de papel e celulose e o terceiro na fabricação de móveis e no setor de impressão. Os 
dados são da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico Social (Ipardes). 
 

Ao todo, a indústria de transformação do Paraná é a quarta maior do Brasil, atrás 
apenas da de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os dados tomam como 
base o Valor da Transformação Industrial (VTI), que foi de R$ 74,6 bilhões em 2015 

(último dado disponível). O Estado foi responsável por 7,8% do Valor da 
Transformação Industrial (VTI) do Brasil.  

 
“O Paraná tem boas colocações em vários segmentos, o que mostra a diversidade da 

base industrial do Estado. A indústria representa cerca de 25% da economia 

http://www.bemparana.com.br/noticia/513839/parana-e-destaque-em-alimentos-veiculos-papel-celulose-e-madeira


paranaense e tem uma participação maior do que a média brasileira”, diz Julio Suzuki 
Júnior, diretor presidente do Ipardes.  
 

De acordo com ele, o Paraná tem pouco mais de 5% da população brasileira, 6% do 
Produto Interno Bruto nacional, mas representa quase 8% no valor da transformação 

da indústria. “Isso demonstra o vigor do setor no Estado, com forte atuação na 
fabricação de alimentos, onde entra a chamada agroindústria, e veículos”, diz.  

 
De acordo com o levantamento, na indústria da madeira nacional, o Paraná detinha, 
em 2015, uma participação de 27,4%, na de móveis (15,3%), na de automóveis 

(14,1%), na de papel e celulose (12,6%), na de alimentos (11,2%) e na de impressão 
e reprodução de gravações (8,6%).  

 
POSIÇÃO – Considerando todos os segmentos, a indústria de alimentos é a maior do 
Estado, com R$ 20,65 bilhões de VTI, seguida pela indústria automotiva, com R$ 9,2 

bilhões, e pela indústria de coque e derivados de petróleo, com R$ 8,34 bilhões. 
 

Embora o faturamento geral da indústria do Estado tenha caído 4,2% em 2015 em 
relação ao ano anterior, fruto da crise econômica, ele ainda é 33% maior do que o de 
2010 (R$ 56,18 bilhões).  

 
Entre 2015 e 2014, os maiores crescimentos vieram da fabricação de celulose e papel, 

com 25,5%, e a indústria de alimentos e bebidas, com 6,4%.  
 
“Apesar de muito afetada pela crise, especialmente em 2015 e 2016, a indústria já dá 

sinais de retomada”, diz Suzuki Júnior. No primeiro trimestre de 2017, o setor cresceu 
3,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.  

 

IBGE: Produção industrial sobe em 10 dos 14 locais pesquisados em maio 
ante abril 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O crescimento de 0,8% no ritmo da produção industrial nacional foi resultado da 
expansão em 10 dos 14 locais pesquisados, na passagem de abril para maio, segundo 
os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

Os avanços mais intensos assinalados foram registrados no Ceará (5,9%), Bahia 
(3,6%) e Pará (3,1%). Houve crescimento também no Rio Grande do Sul (2,5%), São 
Paulo (2,5%), Santa Catarina (1,4%), Paraná (1,4%), Região Nordeste (1,3%), Goiás 

(0,8%) e Pernambuco (0,1%).  
 

Na direção oposta, o Estado do Amazonas (-3,6%) apontou o resultado negativo mais 
acentuado, após a queda de 0,6% verificada no mês anterior. As demais taxas 

negativas foram assinaladas por Espírito Santo (-1,9%), Rio de Janeiro (-1,6%) e 
Minas Gerais (-0,2%). 
  

Comparação anual  
O maior parque industrial do País, São Paulo, registrou expansão de 4,3% em maio, 

em relação ao mesmo mês de 2016, segundo os dados do IBGE.  
 
Nessa comparação, houve expansão em 10 dos 15 locais pesquisados. A alta mais 

intensa foi verificada em Santa Catarina (9,5%), puxada pelos avanços nos setores de 
confecção de artigos do vestuário e acessórios, metalurgia e produtos alimentícios.  

 
Os demais resultados positivos ocorreram no Paraná (7,6%), Rio Grande do Sul 
(7,4%), Ceará (7,4%), Pará (2,9%), Rio de Janeiro (2,9%), Minas Gerais (2,5%), 

Região Nordeste (1,4%) e Espírito Santo (1,2%).  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ibge-producao-industrial-sobe-em-10-dos-14-locais-pesquisados-em-maio-ante-abril/
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Na direção contrária, houve perdas no Mato Grosso (-3,5%), Pernambuco (-3,2%), 
Bahia (-1,0%), Goiás (-0,6%) e Amazonas (-0,1%).  

 
Na média nacional, a indústria teve expansão de 4,0% em maio ante o mesmo período 

de 2016. O IBGE ponderou, entretanto, que o resultado foi ajudado por um efeito 
calendário, uma vez que maio de 2017 teve um dia útil a mais do que maio do ano 

anterior. 
 

Como pequenas e médias empresas são afetadas pela baixa produtividade? 

11/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Os especialistas Bernt Entschev e Andreas Hoffrichter participam de 
minidebate sobre o assunto e falar como sobre o empresário brasileiro pode 
evitar perdas provocadas pela baixa produtividade  

 

 
 

O Brasil é o penúltimo entre 18 países em um ranking da Confederação Nacional da 
Indústria que mede a produtividade. Mas como as pequenas e médias empresas são 

afetadas por isso e o que elas podem fazer para evitar perdas? Neste debate, o 
consultor Bernt Entschev e o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-

Alemanha de Curitiba, Andreas Hoffrichter, discutem como o empresário brasileiro 
pode combater este problema e quais são os exemplos da empresas de ponta para 
serem mais produtivas. 

 
Link para o vídeo:  

https://www.facebook.com/gazetadopovo/videos/10156933724444572/ 
 

Captação das empresas no mercado de capitais cresce 30% no 1º semestre 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
Os investidores locais e estrangeiros se tornaram a principal fonte de financiamento 

das empresas no primeiro semestre do ano, em um contexto de participação cada vez 
menor do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) nos 
empréstimos a companhias.  

 
Dados da Anbima (associação das entidades do mercado de capitais) mostram que as 

companhias captaram R$ 104,4 bilhões no mercado de capitais no primeiro semestre, 
aumento de 30,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 228 
operações de janeiro a junho, entre emissões de ações, debêntures (dívida emitidas) 

e outros instrumentos.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/especial-patrocinado/unimedcuritiba/como-pequenas-e-medias-empresas-sao-afetadas-pela-baixa-produtividade-e524wet8ez2kw623l4qlf0eo9
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No BNDES, que só disponibiliza dados até maio, os desembolsos somaram R$ 27,7 
bilhões. É uma queda de 13,2% em relação ao mesmo intervalo de 2016. Como 
comparação, no mercado de capitais o volume de emissões no mesmo período somou 

R$ 87,9 bilhões.  
 

"Houve uma mudança de atuação do BNDES como protagonista quase único do 
financiamento de longo prazo, e o objetivo é que os novos projetos de infraestrutura 

de longo prazo tenham participação do mercado de capitais", afirma José Eduardo 
Laloni, diretor de mercado de capitais da Anbima. "É um processo contínuo, não é uma 
coisa que acaba ou que a gente tenha uma meta de curtíssimo prazo."  

 
As emissões de títulos de renda fixa no exterior foram a principal forma de 

financiamento escolhida pelas empresas no primeiro semestre, somando R$ 51,3 
bilhões. "A visão sobre o Brasil continua positiva. Foi criado um ambiente propício para 
que os investidores internacionais continuassem com apetite pela renda fixa 

brasileira", afirma o diretor da Anbima.  
 

A crise política que atingiu o país em maio com a delação do empresário Joesley Batista 
não assustou os investidores, afirma Laloni.  
 

"A partir de meados de maio, com os desdobramentos na parte política, o mercado 
mostrou bastante força e confiança no futuro. As emissões de renda fixa e variável 

voltaram ao seu estágio anterior, com bancos verificando as condições de mercado e 
indo atrás de investidores para operacionalizar as ofertas", ressalta.  
 

Segundo ele, nas próximas semanas novas operações de financiamento devem ser 
anunciadas.  

 
"Até onde a gente consegue enxergar, a previsão é de normalidade no mercado. As 
emissões continuam a sair. O mercado parece que está funcionando de forma normal. 

Temos que crescer, fazer infraestrutura, e é com esse cenário de cautela que a gente 
consegue enxergar o futuro", avalia Laloni.  

 
No mercado de renda fixa doméstico, as operações totalizaram R$ 39,9 bilhões. As 
debêntures responderam por R$ 24,3 bilhões desse total. Segundo Laloni, houve um 

alongamento do prazo das dívidas emitidas. Antes, havia uma concentração de 
emissões em prazos até 3 anos. Agora, os títulos com mais de dez anos de vencimento 

estão tendo aceitação maior no mercado.  
 
"Há um aumento do otimismo, em que os investidores estão aceitando maiores prazos 

e o emissor também está tendo mais coragem de alongar os prazos das operações e 
eventualmente tomar mais financiamento para novos projetos", ressalta.  

 
A recuperação também foi percebida na renda variável. O volume de emissões de 

ações no primeiro semestre do ano foi de R$ 13,1 bilhões, alta de 276,3% em relação 
ao mesmo período do ano passado e maior que 2016 inteiro.  
 

Há apetite pelas emissões de renda variável, diz diretor da Anbima 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A despeito da crise política instaurada no Brasil, o apetite pelas emissões de renda 
variável continua, o que permitiu que a janela para captações continuasse aberto, 

destacou em teleconferência o diretor da Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), José Eduardo Laloni. Segundo ele, os 

investidores, por outro lado, se mostraram muito atentos a questões de governança 
corporativa e ao valuation das companhias.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/petrolao/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ha-apetite-pelas-emissoes-de-renda-variavel-diz-diretor-da-anbima/


De acordo com Laloni, nas duas primeiras semanas após a delação dos executivos da 
JBS, houve pelos bancos uma rodada de conversas com os investidores, para se 
verificar as condições de mercado. “Existe essa agenda política, mas mesmo assim no 

longo prazo o investidor tem otimismo e vê que as instituições estão funcionando e 
que o País tem condições para passar por isso”, disse.  

 
O volume das ações no primeiro semestre foi de R$ 13,133 bilhões, já superando todo 

o montante de 2016. Para o mês de julho preparam ofertas iniciais de ações (IPO, na 
sigla em inglês) o Carrefour Brasil, IRB Brasil Re, Biotoscana e Ômega Geração, em 
ofertas que juntas podem movimentar cerca de R$ 10 bilhões. 

 

Empresas alemãs perdem milhões de euros em golpe 'fraude do CEO' 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Empresas alemãs perderam milhões de euros para o crime organizado em um golpe 

apelidado de "fraude do CEO" que usa falsos memorandos de altos executivos para 
convencer funcionários de contabilidade a transferir fundos, disse nesta segunda-feira 
(10) a agência federal de segurança cibernética da Alemanha.  

 
A agência BSI disse que as autoridades que investigam a nova fraude receberam uma 

lista de 5.000 alvos potenciais e notificaram as empresas envolvidas.  
Organizações criminosas estão usando informações que conseguem em redes sociais, 

sites corporativos, sites de empregos e até ligações para as companhias para falsificar 
as informações de contato de altos executivos.  
 

A BSI disse que a Polícia Federal Criminal alemã estimou que o golpe já custou milhões 
de euros a empresas nos últimos meses.  

 
A fraude visa funcionários dos departamentos de contabilidade e auditoria de uma 
companhia que foi autorizada a transferir dinheiro, muitas vezes usando pressão de 

tempo e avisos sobre um suposto "projeto secreto" para manipulá-los à realizar os 
falsos pagamentos.  

 

Thyssenkrupp cortará até 2,5 mil vagas administrativas até 2020 

11/07/2017 – Fonte: Exame 

 
Empresa alemã disse que deseja cortar em cerca de 400 milhões de euros os 

custos administrativos de 2,4 bilhões de euros 

 

A Thyssenkrupp pretender cortar entre 2 mil e 2,5 mil vagas até setembro de 2020 
para reduzir despesas administrativas e atingir as metas de lucro, informou o grupo 

industrial alemão nesta terça-feira. 
 
A empresa disse que deseja cortar em cerca de 400 milhões de euros os custos 

administrativos de 2,4 bilhões de euros. “Isso nos ajudaria atingir nossas metas de 
Ebit (lucro antes de juros e impostos)”, informou em comunicado por email. 

A Thyssenkrupp tem a meta de atingir um lucro Ebit de 2 bilhões de euros, o que 
considera necessário para pagar dividendos significativos. 
 

No último ano fiscal, a empresa reportou Ebit ajustado de 1,47 bilhão de euros, e 
vendas da ordem de 39,3 bilhões de euros. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899974-empresas-alemas-perdem-milhoes-de-euros-em-golpe-fraude-do-ceo.shtml
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As ações da Thyssenkrupp atingiram a máxima em seis anos após a notícia e subiram 
para o topo do índice de blue chips alemãs DAX, com alta de cerca de 2,5 por cento, 
cotadas a 26,80 euros. 

 

Vendas de cimento no País caem 8,8% no primeiro semestre 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

As vendas de cimento no País atingiram 4,45 milhões de toneladas em junho, queda 
de 8,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados 
preliminares divulgados nesta segunda-feira, 10, pelo Sindicato Nacional da Indústria 

do Cimento (Snic).  
 

Com isso, as vendas no primeiro semestre de 2017 fecharam em 26,0 milhões de 
toneladas, um recuo de 8,8% em relação ao mesmo período de 2016. Nos últimos 12 
meses encerrados em junho, as vendas acumuladas totalizaram 54,9 milhões de 

toneladas, 9,8% menores do que nos 12 meses anteriores.  
 

O presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic), Paulo Camillo 
Penna, avaliou que os resultados alcançados no primeiro semestre estão em linha com 
as projeções da instituição e mostram sinais de desaceleração na trajetória de queda 

do consumo.  
 

Penna acrescentou que o setor vive a expectativa de resultados melhores nos próximos 
seis meses: “Tradicionalmente, o consumo de cimento tem melhor desempenho no 
segundo semestre. Nossa estimativa é fecharmos o ano com queda acumulada entre 

5% e 9%”, estimou, em nota.  
 

O sindicato calcula que o setor já acumula um enxugamento de 23% no nível de 
vendas no mercado interno entre dezembro de 2014 (último ano em que o setor 
cresceu) e junho de 2017. Isso vem pressionando para baixo os preços do cimento, 

enquanto a elevação da ociosidade das indústrias tem impactado os custos fixos das 
produtoras do insumo.  

 
Além disso, o setor também vem sofrendo impactos em seus componentes de custos 
de produção e distribuição (combustíveis, energia elétrica e frete), cujos preços 

acumulam aumentos entre 20% e 40% no período, afirma a entidade. 
 

Mão de obra sobe menos e desacelera inflação da construção, aponta FGV 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os custos com a mão de obra subiram menos e desaceleraram a inflação da construção 
na primeira prévia de julho do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), informou a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) mostrou uma alta de 0,06% no 
primeiro decêndio de julho, ante um avanço de 1,43% na primeira prévia de junho.  
 

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve ligeira queda de 0,01% na 
primeira leitura deste mês, após já ter registrado esse mesmo resultado na primeira 

prévia do mês anterior. O índice que representa o custo da Mão de Obra subiu 0,12% 
na primeira leitura de julho, ante um salto de 2,62% na mesma leitura de junho.  
Os itens que mais pressionaram o indicador foram argamassa (2,06%), ajudante 

especializado (0,15%), massa corrida para parede (3,84%), portas e janelas de 
madeira (2,03%) e engenheiro (0,27%). Na direção oposta, as principais quedas 

foram de vergalhões e arames de aço ao carbono (-1,75%), elevador (-0,85%), 
cimento Portland comum (-0,66%), aluguel de máquinas e equipamentos (-0,81%) e 
pias, cubas e louças sanitárias (-0,59%). 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/vendas-de-cimento-no-pais-caem-88-no-primeiro-semestre/
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Arrecadação de impostos federais ensaia retomada em junho 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
A arrecadação de impostos em junho reagiu e gerou alívio na área econômica do 
governo, que faz as últimas contas para desbloquear despesas programadas e evitar 

que mais serviços públicos sejam paralisados.  
 

Segundo dados obtidos pela reportagem com base no Siafi (sistema de 
acompanhamento das contas públicas em tempo real), a arrecadação de impostos 
federais subiu 2,6% em junho ante o mesmo mês do ano passado, já descontada a 

inflação. Foi a primeira alta na comparação anual observada desde novembro de 2014.  
 

Os dados, reunidos pelos economistas José Roberto Afonso e Vilma da Conceição Pinto, 
da Fundação Getulio Vargas, indicam uma recuperação lenta das receitas tributárias 
do governo.  

 
Embora em tendência ascendente desde outubro do ano passado, a arrecadação 

federal acumulada em 12 meses até junho ainda está negativa em 2,3%. Isso ilustra 
que, se a atividade ensaia uma recuperação, o governo ainda enfrenta dificuldades 
para recuperar caixa.  

 
O desempenho positivo ocorre sobre uma base de comparação fraca -em junho de 

2016, o governo registrou a maior queda de arrecadação desde 1997.  
 
"É ruim crescer pouco em cima de uma base fraca, mas seria catastrófico se o 

resultado de junho fosse de queda", afirma Vilma.  
 

Por isso, ainda não é possível prever uma reversão no quadro de fraqueza das receitas 
do governo.  
 

"Só será possível responder em dois ou três meses [se há uma recuperação em curso]. 
Já se achou isso no passado e veio a frustração", afirma Afonso.  

 
Um sinal que preocupa são os tributos cobrados sobre o lucro das empresas, que 
registrou queda de 1,6% em relação a junho de 2016. Isso denota, de acordo com o 

economista, uma fraqueza persistente das empresas, como efeito da recessão.  
 

Os dados antecipam resultado que a Receita Federal deverá divulgar nos próximos 
dias e ocorre após um mês de maio muito negativo, que levou as contas do governo 
a um deficit orçamentário de R$ 167,6 bilhões (em 12 meses encerrados no mês).  

 
MÁQUINA EMPERRADA  

Com a arrecadação de junho agora conhecida e com a autorização do Congresso para 
computar como receitas R$ 8,6 bilhões em precatórios, o governo pretende liberar 

parte do Orçamento que está congelado para o cumprimento da meta fiscal.  
 
Órgãos públicos estão parando com a falta de recursos, como a emissão de 

passaportes e a vigilância da Polícia Rodoviária. O contingenciamento compromete 
ainda os trabalhos da Funai, do Incra e dos ministérios da Educação e da Saúde.  

 
Segundo levantamento da IFI (Instituição Fiscal Independente), de janeiro a maio, o 
governo reduziu em 37% a execução das despesas discricionárias, em comparação 

com o mesmo período do ano passado. O represamento chega 55% no Ministério das 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900129-arrecadacao-de-impostos-federais-ensaia-retomada-em-junho.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/44010-governo-temer#foto-689112


Cidades e a 75% no dos Esportes. A execução caiu 37% e 18%, respectivamente, na 
saúde e na educação.  
 

"O contingenciamento atual foi grande, sobre uma base pequena. E está se 
dependendo muito de receitas extraordinárias para cumprir a meta. Está no limite, e 

vai piorar no ano que vem", diz José Fernando Consentino Tavares, da consultoria da 
Câmara.  

 
CARGA TRIBUTÁRIA  
Com base nos dados até maio, a IFI prevê que a fraca atividade econômica, as 

renúncias fiscais e o desemprego -o que afeta o consumo e a arrecadação- farão a 
carga tributária retroceder, neste ano, ao patamar de 15 anos atrás, com especial 

contração das receitas do governo para a seguridade social.  
 

MP que muda cálculo de taxas de juros para contratos do BNDES será 
debatida 

11/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 
 

 
 

 
 
 

A comissão mista que analisa a medida provisória (MP) 777/2017, que mudou o cálculo 
das taxas de juros para contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), promove audiências públicas na quarta-feira (12) e na quinta-feira 
(13). 
 

A MP cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), a ser usada como referência para o custo de 
captação e para os contratos firmados pelo BNDES a partir de 1° de janeiro de 2018.  

 
A nova taxa substituirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos do 
BNDES que utilizam recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Fundo de 

Participação PIS-Pasep e do Fundo da Marinha Mercante (FMM). 
 

Para a primeira reunião, que terá início às 14h, foram convidados os professores de 
economia Antônio Corrêa de Lacerda (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), 
Samuel Pessoa, (Fundação Getúlio Vargas) e Ernani Teixeira Torres Filho 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), além de representantes do BNDES, do Banco 
do Nordeste e da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(Abimaq). 
 

Na quinta-feira, a partir das 9h, a comissão recebe os professores de economia 
Fernando Nogueira (Universidade de Campinas) e Roberto Ellery (Universidade de 
Brasília) e representantes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, do Banco Central, do BNDES, da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 

 
A comissão mista é presidida pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ) e tem como relator 
o deputado Betinho Gomes (PSDB-PE). 
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Governo descarta mudança no projeto que cria TLP no BNDES, diz ministro 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta segunda-feira (10) que 
dentro do governo não há nenhuma discussão para mudar o projeto que cria a TLP 

(Taxa de Longo Prazo) para substituir a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) nos 
empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).  

 
Oliveira defendeu ainda o BNDES é um "transatlântico" que não muda suas políticas 
operacionais "da noite para o dia", e que o atual presidente Paulo Rabello de Castro 

continuará complementando o trabalho deixado pela sua antecessora, Maria Silvia 
Bastos Marques.  

 
"Dentro do governo não há nenhuma discussão a respeito disso, a respeito de 
mudança [na TLP]. Dentro do governo estamos todos plenamente de acordo e estamos 

trabalhando juntos para fazer a proposta passar [no Congresso Nacional]", disse.  
Na semana passada, o presidente do BNDES afirmou que a TLP poderia prejudicar as 

empresas por reduzir a previsibilidade das condições dos financiamentos junto ao 
banco de fomento.  
 

Em seguida, dois diretores do banco acabaram pedindo demissão.  
 

Diante desse cenário, Oliveira voltou a dizer que o BNDES precisa melhorar sua 
eficiência nos processos de aprovação dos projetos e que Rabello tem dado bastante 
ênfase ao tema. "Há mais continuidade do que mudanças nesse momento", afirmou o 

ministro.  
 

Oliveira disse ainda que o projeto que cria a TLP possibilitará a securitização dos 
créditos do BNDES, de maneira que o banco passará a gerar um produto para o 
mercado financeiro e passará a ter acesso a esses recursos para financiar novos 

projetos, num ciclo virtuoso.  
 

O governo anunciou no fim de março a criação da TLP, que ajudará a reduzir os 
subsídios da União e que será composta pela variação da inflação medida pelo IPCA e 
por taxa de juros real prefixada mensalmente de acordo com o equivalente ao 

rendimento real das NTN-B (Notas do Tesouro Nacional-Série B).  
 

"Isso é o que permite ela ser securitizada. Porque quem compra sabe que aquilo tem 
um comportamento alinhado, um comportamento que mantém uma correlação com 
as outras taxas de mercado. Com base nisso, ele consegue fazer hedge em cima dessa 

taxa. Essa é a chave da questão", afirmou.  
 

Questionado sobre eventual vinculação da TLP à meta de inflação, o ministro disse não 
saber se a investida é conveniente, uma vez que os juros voltariam ser definidos de 

maneira arbitrária. Além disso, isso criaria uma vinculação entre a política monetária 
e a taxa, acrescentou.  
 

Sobre a atual crise política que afeta o governo do presidente Michel Temer, Oliveira 
disse acreditar que a reforma da Previdência será retomada e avançará no Congresso 

Nacional assim "que passar essa turbulência". Ele não comentou sobre eventual saída 
de Temer da Presidência.  
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FOCO NA META  

Durante a entrevista, Oliveira reforçou que o governo segue comprometido com a 
meta de déficit primário deste ano, de R$ 139 bilhões para o governo central, e que 

adotará as medidas necessárias para o cumprimento do objetivo.  
 
Questionado se nisso incluía aumento de impostos, para gerar mais receitas, o ministro 

apenas repetiu que o foco do governo é cumprir a meta fiscal.  
 

Apesar de dados preliminares da arrecadação terem mostrado números bons e dentro 
das expectativas em junho, ele ressalvou que não significa que ao longo do ano terá 
comportamento igual.  

 
Oliveira disse ainda que o limite de despesas obrigatórias sugerido pelo relator do 

projeto de LDO (Lei Diretrizes Orçamentária) de 2018, deputado Marcus Pestana 
(PSDB-MG), não muda a estratégia do governo para o orçamento do próximo ano, que 
já "é muito engessado".  

 
O ministro previu ainda para esta semana o lançamento de um programa de apoio aos 

municípios para que realizem concessões, ligadas por exemplo à iluminação pública, 
saneamento e mobilidade. No âmbito das medidas, Caixa Econômica Federal e Banco 

do Brasil irão disponibilizar linhas de crédito para financiar os concessionários.  
 
A Caixa também auxiliará na capacitação técnica das prefeituras e o governo federal 

ajudará na preparação dos estudos de viabilidade econômica, completou o ministro, 
sem divulgar o valor envolvido nessas ações.  

 

BNDES será o alvo principal da sabatina da OMC ao Brasil 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governo de Michel Temer passará por uma sabatina a partir da próxima segunda-

feira, com a política comercial do País sendo avaliada pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e pelos governos de todo o mundo. De acordo com diplomatas 
estrangeiros que enviaram questionamentos ao Brasil, um dos focos do debate é o 

papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no apoio a 
determinados setores da indústria nacional.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-sera-o-alvo-principal-da-sabatina-da-omc-ao-brasil/


O Estado apurou que, até agora, mais de 600 perguntas já foram enviadas pelas 
chancelarias dos parceiros comerciais, com perguntas e cobranças sobre dezenas de 
temas que afetam as relações de importação, exportação e investimentos.  

 
A sabatina ocorre a cada quatro anos com o Brasil, quando a comunidade internacional 

faz um raio X da política comercial do País. Desta vez, é o papel do BNDES que aparece 
entre as prioridades nas perguntas enviadas pelos governos estrangeiros ao Brasil.  

 
As perguntas se referem às taxas de juros cobradas pelo banco de fomento brasileiro 
para operações de comércio exterior e aos incentivos dados à indústria local. A própria 

OMC também produziu uma avaliação sobre o Brasil. Mas os resultados estão sob 
embargo até o dia 17.  

 
Em 2009, a OMC pela primeira vez pôs o BNDES no radar, levantando suspeitas de 
que a atuação do banco pudesse estar distorcendo o comércio e criando vantagens 

ilegais para as exportações brasileiras.  
 

A OMC, no relatório apresentado sobre o Brasil há quase dez anos, deu todas as 
indicações de que os juros do BNDES representavam naquele momento ganhos para 
os setores exportadores. Na prática, o banco estatal emprestava com juros de 6,5%, 

bem abaixo da taxa básica no País.  
 

Explicação  
Naquele ano, a entidade estimou que o apoio do BNDES “possivelmente” causaria 
distorções no mercado internacional que, entre 2003 e 2007, triplicou de tamanho. O 

então embaixador do Brasil na OMC, Roberto Azevêdo, rejeitou a tese de que os 
programas estivessem distorcendo os mercados.  

 
“Isso não é subsídio”, afirmou. A explicação do governo era de que o mercado de 
crédito privado não seria suficiente no Brasil para suprir as necessidades de 

empréstimos de longo prazo para as exportações. Hoje, Azevêdo é o diretor-geral da 
OMC.  

 
De acordo com o Planalto, o governo está elaborando as respostas para, na segunda-
feira, apresentar na OMC sua versão sobre como funcionam os programas do BNDES.  

Incentivos fiscais como a redução de IPI para fabricantes de carros e de outros setores 
também fazem parte do questionamento em 2017, ainda que o governo tenha já sido 

derrotado na OMC em uma disputa com a Europa justamente sobre esse ponto.  
 
O governo brasileiro fará um discurso com base, principalmente, na mudança de 

postura que adotou a partir de 2015, quando a administração optou por reduzir as 
barreiras às importações, facilitou a entrada de investidores em determinados setores 

e reduziu a abertura de medidas antidumping.  
 

Se o Brasil chegou a ser o País do G-20 a adotar o maior número de decisões 
protecionistas entre 2012 e 2014, a situação mudou a partir de 2015. Em seu último 
informe, publicado na semana passada, a própria OMC indicou que o governo brasileiro 

tinha sido o que mais adotou medidas liberalizantes entre todos os membros dos G-
20 

 

Artigo: Deflação + recessão=juros altos 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Há um desencanto geral com a política no Brasil. A crise é tão profunda que muitas 

pessoas já se convenceram de que não poderemos contar com estabilidade política 
pelo menos até o início de 2019.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/07/1900083-deflacao--recessaojuros-altos.shtml


Nessas condições, ganha força a ideia de que a economia deve se desconectar ao 
máximo da política.  
 

O próprio mercado financeiro dá mostras de que as bombásticas notícias na área 
política, envolvendo corrupção, já não têm tanto impacto nas cotações. No caso que 

envolveu a delação da JBS, por exemplo, houve pouca flutuação da Bolsa e do dólar.  
 

Isso é positivo para o país neste momento. Em artigo anterior, já defendi aqui na 
Folha a ideia de que, mesmo na conjuntura atual de absoluta incerteza política, é 
possível fazer algo para atenuar a terrível recessão que colocou 14 milhões de pessoas 

no desemprego.  
 

Mantenho essa ideia, mas concordo que as coisas não são tão simples. É necessário, 
por exemplo, sensibilidade dos parlamentares para colocar os interesses do país à 
frente de seus interesses pessoais.  

 
As reformas da legislação trabalhista e da Previdência precisam ser concluídas, seja 

quem for o presidente da República, seja qual for o partido no poder.  
 
Como disse o ex-ministro Antonio Delfim Netto, a reforma da Previdência não é uma 

questão política, é aritmética. Se não for feita, vão faltar recursos para pagar a 
aposentadoria das pessoas.  

 
Negar a reforma seria como negar que 2 mais 2 são 4. A trabalhista também é 
essencial, porque moderniza as relações entre empregados e empregadores, o que 

deve ampliar e proteger os empregos formais.  
 

A verdade é que o país não pode esperar até janeiro de 2019 para começar a pensar 
em crescimento econômico.  
 

Então, além das reformas, que dependem do bom senso dos políticos, precisa de 
medidas de política econômica, dependentes do bom senso da equipe econômica.  

 
Bom senso para usar os recursos públicos disponíveis para financiar investimentos 
básicos em infraestrutura, grandes geradores de empregos.  

 
E bom senso para entender que a redução dos custos do crédito no país tem urgência 

urgentíssima.  
 
Quando a condução econômica brasileira atual for estudada nas escolas, daqui a 

algumas décadas, certamente vai virar um exemplo dos mais clamorosos erros da 
história.  

 
O país está em deflação (-0,23% em junho) e vive uma recessão profunda, que 

derruba as receitas do governo e aumenta perigosamente o deficit público. Apesar 
disso, a taxa básica de juros é a mais alta do mundo.  
 

O óbvio ululante, para usar a expressão criada por Nelson Rodrigues, é que o deficit 
só deve diminuir quando a economia voltar a crescer, porque haverá recuperação das 

receitas. E esse crescimento depende, substancialmente, da queda dos juros.  
 
Isso tudo, portanto, nada tem a ver com política. São atitudes que podem ser tomadas 

seja qual for o presidente ou o partido no poder. Dependem do bom senso para 
oferecer oxigênio aos cidadãos e às empresas.  

 
Os cidadãos precisam de empregos para se sentir seguros e retomar o consumo, 
empregos que só podem vir pelo setor da infraestrutura. As empresas precisam de 

crédito com juros honestos para reescalonar suas dívidas e voltar a investir. E uma 
coisa está ligada à outra.  
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(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 

 

Em reuniões privadas, Maia dá como irreversível queda de Temer 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) passou o último domingo (9) imerso em articulações. Às 

vésperas de uma semana decisiva para o governo Michel Temer, traçou a diversos 
interlocutores um cenário em que trata a queda do presidente como irremediável.  
 

No comando da Câmara e sucessor imediato ao Planalto caso o afastamento e a 
derrocada de Temer se concretizem, Maia encerrou o fim de semana com uma reunião 

em sua residência oficial em que serviu pizza e sopa e estava cercado de 
parlamentares da base aliada ao governo.  
Um dos deputados que estavam no encontro contou que, em tom sóbrio, Maia 

reproduziu a alguns dos presentes o diagnóstico que disse ter feito, horas antes, ao 
próprio Temer, no Palácio do Jaburu.  

 
Segundo este interlocutor, o presidente da Câmara afirmou ter dito ao presidente da 
República que ele poderá sobreviver à votação, no plenário da Casa, da primeira 

denúncia apresentada pelo procurador-geral, Rodrigo Janot, mas que certamente 
sucumbiria quando a segunda acusação chegasse à Câmara.  

 
A avaliação de Maia é que o resultado da primeira votação influenciará diretamente a 
segunda, visto que os deputados da base se desgastariam uma vez em defesa de 

Temer, mas numa outra ocasião ficaria "mais difícil".  
 

Maia também se queixou de ministros e aliados do presidente, que vêm questionando 
sua lealdade diante de relatos de que tem se reunido com políticos que articulam um 
cenário pós-Temer.  

 
Afirmou ainda que, antes do jantar em sua casa, havia participado de um almoço com 

"gente importante" que fazia a mesma avaliação sobre o futuro do governo.  
 
O relato dava conta de um encontro que Maia havia protagonizado horas antes, logo 

após se reunir com o presidente no Jaburu.  
 

Depois da conversa com Temer, de pouco menos de uma hora, o presidente da 
Câmara, em carro descaracterizado, foi a uma casa no Lago Sul, bairro nobre de 
Brasília, para um almoço.  

 
Era o convidado principal de um encontro promovido pelo vice-presidente de Relações 

Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet.  
 

A reportagem da Folha chegou ao local por volta das 14h45. Menos de uma hora 
depois foi abordada, pela primeira vez, por um dos seguranças da casa, que 
questionou o motivo da campana.  

 
Passados 15 minutos, um segundo funcionário da residência interpelou a reportagem. 

Ele disse: "o vice-presidente da Globo quer saber quem você é e para quem você 
trabalha".  
 

A reportagem informou nome e veículo, e confirmou que Maia estava na residência, 
com mais cinco políticos, entre eles, os deputados Benito Gama (PTB-BA) e Heráclito 

Fortes (PSB-PI) e o ministro Fernando Bezerra Coelho (Minas e Energia).  
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Os carros dos convidados -todos sem placa oficial- só deixaram o local à noite, por 
volta de 19h15, após cerca de cinco horas. Motoristas foram orientados a entrar na 
garagem para que os passageiros embarcassem com os portões fechados.  

 
Heráclito disse que o encontro estava "marcado há mais de um mês" e que "não teve 

nada de conspiração".  
 

"Era para ser lá em casa mas Tonet resolveu fazer na casa dele", disse. "As pessoas 
estão vendo coisa onde não existe. Maia tem sido muito correto", completou.  
 

Pouco depois, o presidente da Câmara telefonou a alguns deputados, ministros e 
líderes de partido, convidando-os para comer em sua residência oficial, assim que 

saíssem de uma reunião com Temer no Alvorada.  
 
Em sua casa, Maia falou sobre a conversa com o presidente mais cedo, relatou seu 

almoço com a direção da emissora e vaticinou o fim do atual governo.  
Na pizza com sopa, estavam presentes os ministros Antonio Imbassahy (Governo) e 

Moreira Franco (Secretaria-Geral), além dos deputados Benito, Heráclito e dos líderes 
do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no Congresso, André Moura (PSC-
SE).  

 
Parlamentares que participaram do encontro deixaram o local afirmando que o clima 

não estava bom para Temer e que a relação de Maia com o Planalto azedou.  
 
Procurado, Maia não quis comentar as reuniões.  

 

Metalúrgicos protestam na Anchieta contra a reforma trabalhista 

11/07/2017 – Fonte: Exame 
 
Segundo a Polícia Rodoviária, cerca de 300 pessoas participam do ato 

 
Rodovia Anchieta: a rodovia tem tráfego lento em direção ao litoral entre o quilômetro 

13 e o 15 (foto/Wikimedia Commons) 
 

Um grupo de manifestantes contrário à reforma trabalhista protesta, desde as 6h30 
de hoje (11), na pista marginal da Rodovia Anchieta, sentido litoral. Participam do ato 

trabalhadores das montadoras Volkswagen, Ford, Scania e Mercedes-Benz. 
 
A Polícia Rodoviária estima em 300 pessoas o número de manifestantes. Já o Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC, que promove o protesto, ainda não contabilizou o número 
de participantes. 

 
A concessionária Ecovias, que administra a Anchieta, informou que a rodovia tem 
tráfego lento em direção ao litoral entre o quilômetro 13 e o 15. Os motoristas que 

seguem pela pista marginal da Anchieta, no sentido litoral, estão sendo desviados para 
a pista central, na altura do quilômetro 15. 

 
O Senado deve concluir hoje a votação da reforma trabalhista. Para aprovar o texto, 
são necessários 41 votos dos 81 senadores. Se aprovado o projeto sem mudanças, o 

texto seguirá para sanção presidencial no dia seguinte. Se reprovado, o projeto é 
arquivado. 

 

http://exame.abril.com.br/brasil/metalurgicos-protestam-na-anchieta-contra-a-reforma-trabalhista/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/protestos/


Governo prevê vitória em reforma trabalhista 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O governo espera aprovar nesta terça-feira, 11, no plenário do Senado, o projeto que 
trata da reforma trabalhista com uma margem de ao menos sete votos. A votação 

será o maior teste de força do presidente Michel Temer, que tem nas reformas o seu 
principal argumento para se manter no cargo e superar a grave crise política que 

enfrenta.  
 
A expectativa do líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), é conseguir ao menos 48 

votos favoráveis à proposta, mais até do que o requerimento de urgência para a 
proposta, aprovado na semana passada por 46 votos a 19. Há uma semana, a conta 

do Planalto era menos otimista e dava como certo o aval de 42 dos 81 senadores.  
 
Diferentemente da reforma da Previdência, a trabalhista é considerada mais simples 

de ser aprovada, por precisar de maioria simples no plenário – a da Previdência exige 
três quartos. Para a votação acontecer, é necessário um quórum mínimo de 41 

senadores no plenário.  
 
O projeto de reforma traz uma grande mudança nas regras da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), que regem hoje as relações entre patrões e empregados. Uma das 
principais mudanças é dar mais força aos acordos fechados diretamente entre as 

partes, que passariam a ter prevalência sobre a própria legislação.  
 
Na conta de Jucá para a votação estão senadores que afirmam ainda não ter se 

decidido, como Lasier Martins (PSD-RS). O senador do Rio Grande do Sul, porém, 
afirmou ao Estado que ainda pretende conversar com o líder do governo antes da 

votação.  
 
Sua intenção é ter garantias de que a medida provisória a ser editada por Temer 

regulamentando alguns pontos do projeto tratará do trabalho intermitente – no qual 
um empregado é contratado para trabalhar por um período específico, que pode ser 

de horas ou dias.  
 
“Aquilo precisa mudar. Preciso de um sinal. Temos a garantia de que eles entram com 

a MP logo depois (da votação), mas qual tipo de regulamentação?” O senador disse 
estar sob muita pressão de empresários, de um lado, e de sindicatos, do outro. “Parece 

que meu voto está na mira de todo mundo.”  
 
A situação é parecida com a de outros senadores de partidos da base, como Ronaldo 

Caiado (DEM-GO), Omar Aziz (PSD-AM), Magno Malta (PR-ES) e Telmário Mota (PTB-
RR). Esses senadores reconhecem pontos favoráveis da reforma, mas criticam itens 

do projeto ou a tramitação do texto na Casa.  
 

Oposição  
Para a oposição, a aprovação da urgência para o projeto na semana passada foi um 
indicativo de que o governo deve ser bem sucedido hoje. A intenção, porém, é 

conseguir que a votação seja adiada e apostar no enfraquecimento da base do governo 
para tentar derrubá-la. Para isso, contavam ontem com duas estratégias.  

 
A primeira, um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) que pedia 
a suspensão da votação por 20 dias para que o governo fizesse um estudo do impacto 

orçamentário da medida. O recurso, porém, foi negado pela presidente da Corte, 
Cármen Lúcia.  

 
A segunda levava em conta o desgaste do governo com o parecer desfavorável do 
deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), relator na Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) da Câmara, que analisa se autoriza a denúncia contra Temer no Supremo. “A 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-preve-vitoria-em-reforma-trabalhista/


única opção deles é adiar. Não há clima para votar a reforma”, afirmou ontem o 
senador Paulo Paim (PT-RS), um dos mais ferrenhos opositores à reforma trabalhista.  
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), porém, confirmou a votação para 
hoje a partir das 11 horas. Segundo ele, o parecer do relator na Câmara não vai 

influenciar na análise da reforma no Senado. 
 

Senado tem quórum de 17 senadores 1 hora antes de sessão para reforma 
trabalhista 

11/07/2017 – Fonte: EM.com 

 
A uma hora do início programado da sessão do Senado que votará a reforma 

trabalhista, o plenário da Casa registrava quórum de 17 parlamentares presentes às 
10h desta terça-feira, 11. Os senadores registraram presença, mas o plenário está 
completamente vazio, sem nenhum parlamentar no local.  

 
Os senadores estão em atividade em outros locais, como comissões ou nos gabinetes. 

Para iniciar a votação da matéria, é necessária a presença de 41 parlamentares. 
 
A sessão programada para começar 11h já tem 11 senadores inscritos para discursar. 

Além disso, parlamentares da oposição apresentaram mais de 30 requerimentos para 
votação em separado. 

 
O governo mantém a previsão de que conseguirá aprovar a reforma no plenário da 
Casa. Na semana passada, levantamento do governo indicava apoio de 42 senadores 

- apenas um a mais que o necessário para aprovar o texto no plenário. Apesar do 
prognóstico apertado, o governo acredita que conseguirá convencer senadores na reta 

final e prevê vitória com placar um pouco mais folgado 
 

Eunício suspende sessão após senadoras da oposição ocuparem mesa do 
plenário 

11/07/2017 – Fonte: G1 

 
Após suspensão, luzes foram apagadas. Senadoras sentaram nas cadeiras 
destinadas aos integrantes da Mesa Diretora, e quando presidente da Casa 

quis se sentar, elas não deixaram.  
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), suspendeu nesta terça-feira (11) 
a sessão aberta para analisar a reforma trabalhista após senadoras da oposição 
ocuparem a mesa do plenário, onde fica a cadeira do senador, e se recusarem a deixar 

o local.  
 

Cerca de cinco minutos após Eunício ter determinado a suspensão, as luzes no plenário 
foram parcialmente apagadas. Nessa hora, o painel eletrônico marcava a presença de 

49 dos 81 senadores no plenário.  
 
Questionado sobre a situação, a assessoria de Eunício não disse de onde partiu a 

ordem para desligar as luzes.  
 

As senadoras oposicionistas que ocuparam os lugares na mesa são: Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), Lídice da Mata (PSB-BA), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Fátima Bezerra 
(PT-RN) e Regina Sousa (PT-PI).  

 
Elas sentaram à mesa do plenário assim que a sessão foi aberta, por volta de 11h, 

quando Eunício ainda não estava no local. Pelas regras do Senado, qualquer senador 
pode abrir uma sessão, desde que haja quórum. Foi isso que as oposicionistas fizeram. 
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Contrárias à reforma trabalhista, as senadoras aproveitaram a primeira hora da sessão 
para passar a palavra para outros parlamentares que discursavam contra a proposta 
enviada pelo governo.  

 
Por volta de meio-dia, quando Eunício chegou ao plenário, o senador quis ocupar a 

cadeira que cabe a ele na mesa, a da presidência da Casa. No entanto, a senadora 
Fátima Bezerra, que estava sentada no lugar, não quis ceder o espaço para Eunício.  

 
Ele usou o microfone da senadora, apesar da resistência dela, para avisar que cortaria 
o som dos microfones se ele não pudesse se sentar. Após essa confusão, Eunício 

suspendeu a sessão.  
 

A senadora Lídice da Mata então deixou a cadeira que estava ocupando na mesa e foi 
para a parte do plenário onde fica a maioria dos parlamentares. As outras quatro se 
mantiveram nas cadeiras onde se sentam os integrantes da Mesa Diretora.  

Cerca de 40 minutos após a sessão ter sido suspensa, as senadoras permaneciam na 
mesa e transmitiam a situação do plenário do Senado ao vivo pelas redes sociais.  

 

Reforma trabalhista viola convenções internacionais, diz OIT 

11/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Centrais sindicais questionaram a Organização Internacional do Trabalho 

sobre a validade da tramitação do projeto elaborado pelo governo Michel 
Temer 
 

Em resposta a uma consulta feita por seis centrais sindicais, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) apontou em carta que a reforma trabalhista proposta 
pelo governo de Michel Temer viola uma série de convenções internacionais do qual o 

País é signatário.   
 
Para a OIT, a proposta, durante a sua tramitação no Congresso, deveria ter obedecido 

à convenção 144, que exige audiências entre os representantes dos trabalhadores, 
dos empregadores e do governo, de modo a se chegar a uma maior quantidade 

possível de soluções compartilhadas por ambas as partes.   
 

 
Para a OIT, reforma trabalhista deveria ter sido melhor debatida com os trabalhadores 
Foto: Marcos Santos/USP Imagens 

 
No documento, Corinne Vargha, diretora do departamento de Normas Internacionais 

do Trabalho, destaca que o Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração 
da OIT já havia decidido em outras ocasiões que nas modificações de leis trabalhistas 
que afetem as negociações coletivas ou qualquer outra condição de emprego, "é 

obrigatório haver reuniões detalhadas prévias com os porta-vozes das organizações 
sociais do País".   

 
As centrais sindicais também pediram o posicionamento da OIT sobre uma provável 
violação por parte do Estado brasileiro das convenções 98, 115 e 154, que tratam, 

respectivamente, do direito à sindicalização, incentivam a negociação coletiva (como 
forma de obter vantagens melhores do que os direitos previstos na CLT) e protegem 

os funcionários da administração pública no exercício dos seus direitos sindicais.   
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Outro ponto de preocupação dos sindicalistas na carta é em relação ao que eles 
consideram "rebaixamento dos direitos" em decorrência de um acordo individual que, 
com a nova lei, poderá ser firmado diretamente entre patrões e empregados.   

 
Em resposta, Corinne lembrou posicionamento recente da Comissão de Peritos da 

entidade, divulgado na última Conferência da OIT em Genebra, no dia 13 de junho, na 
qual o órgão vinculado à ONU condenou a aplicação das negociações individuais e 

mesmo coletivas com o objetivo de flexibilizar direitos já definidos na CLT.  
 
"Os Estados têm a obrigação de garantir, tanto na lei como na prática, a aplicação 

efetiva das convenções ratificadas, motivo pelo qual não se pode rebaixar por meio de 
acordos coletivos ou individuais a proteção estabelecida nas normas da OIT em vigor 

em um determinado país”, afirma a diretora.   
 

 
O que pode mudar no seu emprego com a reforma trabalhista  

Imposto sindical. Atualmente, todo trabalhador que tem registro em carteira, 
mesmo que não seja sindicalizado, tem um dia de trabalhado obrigatoriamente 

descontado da sua folha salarial para o pagamento do chamado "imposto sindical". O 
texto da reforma trabalhista que será votado nesta terça-feira, 11, no plenário do 
Senado, condiciona o pagamento dessa contribuição à autorização do empregado.  

 
O Palácio do Planalto já afirmou que aceita discutir uma nova versão, genérica, do 

imposto sindical, válido apenas para aqueles trabalhadores que participam de 
negociações coletivas. Para especialistas do mercado de trabalho, esse novo 
mecanismo deve fortalecer sindicatos eficientes nas negociações salariais e 

enfraquecerá aqueles que não lideram acordos coletivos.   
 

Em meio ao temor pela perda de receitas, as centrais sindicais também perguntaram 
à OIT se a reforma trabalhista visa impedir a viabilidade financeira dos sindicatos. Em 
resposta, Corinne Vargha argumentou que "a contribuição sindical imposta pela lei 

para a manutenção dos sindicatos ou as organizações dos empregadores é contrária 
ao direito dos trabalhadores escolherem as instituições que considerarem mais 

convenientes e representativas". Para a organização, a cobrança obrigatória só deveria 
ser valer para as categorias que se beneficiam dos resultados obtidos nas negociações 
coletivas.   

 
As perguntas foram encaminhadas pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), União 

Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Força 
Sindical, Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST) e a Central dos Sindicatos 
Brasileiros (CSB).  

 

Votação de reforma trabalhista testa força política de Temer no Congresso 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Fragilizado pela denúncia criminal apresentada contra o presidente Michel Temer, o 

governo conta com margem apertada para aprovar no Senado, nesta terça-feira (11), 
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a ampla reforma da legislação trabalhista que o peemedebista apresentou como uma 
das bandeiras de seu governo.  
 

A oposição quer aproveitar o clima criado pela denúncia, que está sob análise da 
Câmara dos Deputados, para tentar barrar a votação e atrasar ainda mais o calendário 

programado pelo Palácio do Planalto, que contava com a aprovação do texto em junho.  
 

Levantamento da Folha mostra que o governo tem o apoio declarado de 43 senadores 
para aprovar a reforma. Como se trata de um projeto de lei, o apoio de metade mais 
um dos presentes na sessão basta para o governo -se os 81 senadores comparecerem, 

seriam suficientes 41 votos.  
 

O Planalto conta com a aprovação da reforma para dar uma demonstração de força no 
Congresso e reagir ao clima negativo criado pela discussão da denúncia criminal na 
Câmara, que aprovou a reforma trabalhista em abril.  

 
Uma das apostas do PT para frear o avanço da reforma trabalhista era um mandado 

de segurança apresentado na semana passada ao Supremo Tribunal Federal. Nesta 
segunda, contudo, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, negou um pedido dos 
parlamentares para suspender a tramitação do projeto.  

 
A reforma permite que acordos coletivos prevaleçam sobre a legislação e estabeleçam 

normas diferentes para jornadas de trabalho e outros temas. O projeto propõe novos 
tipos de contrato de trabalho e acaba com o imposto sindical obrigatório, principal 
fonte de receita da maioria dos sindicatos de trabalhadores.  

 
Para acelerar a aprovação da reforma, evitando que novas mudanças fizessem o 

projeto voltar a ser analisado pela Câmara, o governo prometeu aos senadores que 
editará uma medida provisória com várias modificações depois que o projeto for 
aprovado.  

 
Se a reforma passar nesta terça, Temer pretende sancioná-la ainda em julho, em uma 

cerimônia no Palácio do Planalto. O prazo previsto para que as novas regras entrem 
em vigor é de 120 dias. Esse período seria usado para elaborar a medida provisória.  
 

A ideia é proibir grávidas e lactantes de trabalhar em locais insalubres, possibilidade 
criada pelo projeto aprovado pela Câmara, e criar garantias para trabalhadores 

contratados para prestar serviços em jornada intermitente, uma novidade da reforma.  
 
CARÊNCIA  

A medida provisória deve propor uma carência de 18 meses para que um trabalhador 
demitido por uma empresa seja recontratado para cumprir jornada intermitente. O 

texto, ainda em análise dentro do governo, deve prever que essa garantia seja 
mantida por dois anos e depois seja abandonada, liberando patrões e empregados 

para adotar a nova jornada.  
 
A medida provisória deverá manter o fim do imposto sindical obrigatório, que hoje 

corresponde ao desconto de um dia de trabalho de todos os trabalhadores, mas deverá 
regulamentar a cobrança de contribuição assistencial, que hoje não pode ser cobrada 

de trabalhadores que não são sindicalizados.  
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O valor seria pago por filiados e não filiados à entidade sindical e definido por 
assembleias e convenções coletivas de cada categoria. Segundo a versão em estudos, 
60% da arrecadação seria destinada ao sindicato que realizou a negociação e o 

restante seria divido com a federação, a confederação e a central sindical às quais o 
sindicato é filiado.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Para juízes, procuradores e advogados, reforma trabalhista viola 
Constituição 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
O Ministério Público do Trabalho (MPT), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre outros, divulgaram nota 
nesta segunda (10) criticando o projeto de reforma trabalhista.  
 

As entidades afirmam que o texto da proposta está "crivado de inconstitucionalidades" 
e representa "grave retrocesso social".  

 
A reforma será votada nesta terça no plenário do Senado. Caso seja aprovada sem 
alterações no texto, ela vai para sanção do presidente Michel Temer.  

 
Entre os pontos inconstitucionais destacados na nota, estão a prevalência do 

negociado sobre o legislado, o que contrariaria o artigo 7º da Constituição Federal, 
proposta central da reforma.  
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Outra crítica feita é direcionada à proibição de que a Justiça do Trabalho examine o 
conteúdo de acordos e convenções coletivas. Hoje, juízes anulam cláusulas que 
consideram violar a CLT, o que, na visão de empresários, aumenta a insegurança 

jurídica dessas normas.  
 

Essa limitação, na visão das entidades, viola o artigo 5º da Constituição ao tornar os 
acordos coletivos totalmente imunes à jurisdição –caso a reforma seja aprovada, eles 

seriam os únicos negócios jurídicos do país nessa situação.  
 
A possibilidade de prorrogação da jornada de trabalho por acordo individual, em 

detrimento do coletivo, e a instituição de um limite máximo para pagamento de 
indenizações por danos morais com base no salário das vítimas também seriam 

inconstitucionais, segundo as entidades.  
 
A nota ainda classifica a reforma como "açodada" e critica a falta de participação da 

sociedade nas discussões em torno do projeto no Congresso.  
 

Caso seja sancionada, o Brasil estaria rompendo com o compromisso assumido ao 
assinar o Pacto de São José da Costa Rica de conseguir progressivamente a plena 
efetividade de direitos econômicos e sociais, entre outros.  

 
Assinam também a nota a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a 

Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), a Associação do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), a Associação Nacional do Ministério 

Público Militar (ANMPM), a Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios 
(Amagis-DF), a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat) e o Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait).  

 
Leia a nota na íntegra:  

Nota Pública  
As instituições abaixo subscritas vêm a público, na iminência de votação plenária, 
reiterar sua posição contrária à votação do PLC 38/2017 - a chamada "reforma 

trabalhista" -, prevista para 11/7/2017, no Plenário do Senado Federal. Nesse sentido, 
registram o seguinte:  

 
1. Açodada, carente da participação adequada de todos os segmentos sociais 
envolvidos, as audiências públicas, durante a tramitação do projeto, demonstraram 

categoricamente que o texto a votar está contaminado por inúmeras, evidentes e 
irreparáveis inconstitucionalidades e retrocessos de toda espécie, formais e materiais.  

 
2. A esse propósito, destacam-se:  

A introdução da prevalência irrestrita do negociado sobre o legislado, fora das 
hipóteses taxativamente autorizadas pelo art. 7º da Constituição da República  
A limitação pecuniária das indenizações por danos morais, baseadas nos salários das 

vítimas, o que viola o fundamento republicano da dignidade da pessoa humana (art. 
1º, III) e, por propiciar tratamento distinto a situações idênticas, a garantia 

fundamental da isonomia (caput do art. 5º)  
A proibição do exame, pela Justiça do Trabalho, do conteúdo de convenções e acordos 
coletivos, limitando-se à análise a seus aspectos formais, o que torna tais normas 

coletivas os únicos negócios jurídicos do País totalmente imunes à jurisdição, em 
colisão frontal com a inafastabilidade da jurisdição, imposta pelo art. 5º, XXXV  

A instituição de regime ordinário de prorrogação da jornada de trabalho por acordo 
individual, violando ostensivamente o art. 7º, XIII, que somente a autoriza por meio 
de acordo ou convenção coletiva.  

3. Neste passo, conclamam o Senado da República à efetiva consecução de sua função 
constitucional revisora, impedindo a aprovação açodada de projeto crivado de 



inconstitucionalidade e deflagrador de grave retrocesso social, a consequente ruptura 
com o compromisso internacional assumido pelo País ao ensejo do art. 26 do Pacto de 
San Jose da Costa Rica e, por tudo, o rebaixamento histórico do patamar civilizatório 

mínimo de cidadania social que se construiu ao longo de quase dois séculos e meio.  
 

Cármen Lúcia nega suspender votação da reforma trabalhista 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Rovena Rosa/Agência Brasil 

 

 

Ministra Cármen Lúcia, do STF 

   

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, negou nesta 

segunda-feira (10) um pedido de parlamentares de oposição para suspender a 
tramitação da reforma trabalhista, que deverá ser votada no Senado nesta terça (11).  

Na última quarta (5), 18 senadores pediram liminarmente a suspensão da votação da 
reforma trabalhista por 20 dias para que fossem feitos os cálculos de impacto 
financeiro que uma eventual aprovação da medida traria à União.  

 
Cármen Lúcia negou o pedido sob a justificativa de que a jurisprudência do STF 

"consolidou-se no sentido de, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, ser 
incabível a judicialização de atos de natureza interna corporis praticados nas Casas 
Parlamentares, evitando-se, assim, tornar o Poder Judiciário instância de revisão de 

decisões exaradas em procedimento legislativo e da vida interna dos Parlamentos".  
 

Segundo o despacho da ministra, os parlamentares recorreram ao Supremo após a 
Mesa do Senado ter negado um pedido deles para suspender a tramitação do projeto 
—o que evidenciaria o caráter "interna corporis" da questão neste momento.  

 
Por outro lado, segundo a ministra, a lei que se venha a ter a partir da votação ainda 

poderá ser questionada no STF no futuro, caso sua tramitação seja considerada 
viciada.  
 

Na manhã desta segunda, os senadores petistas José Pimentel (CE), Lindbergh Farias 
(RJ) e Paulo Rocha (PA) foram recebidos por Cármen Lúcia para tratar do pedido. A 

oposição considerava que, se o pleito fosse atendido pela ministra, a reforma poderia 
ser barrada.  

 

Trabalhadores protestam contra reforma trabalhista em audiência na CDH 

11/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 

 
 
Terminou em protesto contra a reforma trabalhista a audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) marcada, inicialmente, para 

tratar da aposentadoria especial para os profissionais da enfermagem. A reunião, que 
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teve início na manhã desta segunda-feira (10), foi retomada durante a noite em vigília 
convocada pelo vice-presidente da comissão, senador Paulo Paim (PT-RS). 
 

A exemplo do que ocorreu pela manhã, a indignação com a reforma trabalhista voltou 
a dominar a audiência na CDH. Os participantes destacaram que o projeto do governo 

representa um massacre aos direitos dos trabalhadores e afirmaram que irão às ruas 
para não permitir que a proposta (PLC 38/2017) seja votada em Plenário nesta terça-

feira (11). 
 
- Eu vou à luta, vou para as ruas, mas não vou permitir que nós, trabalhadores do 

Brasil, paguemos a conta – disse Ednilson Mira dos Santos, técnico de enfermagem do 
sistema sócio-educativo do Distrito Federal. 

 
Representando a Nova Central dos Trabalhadores, Moacyr Roberto, destacou que os 
trabalhadores estão sendo alvo dos piores ataques possíveis e lamentou que o governo 

leve adiante a votação da reforma trabalhista mesmo com pesquisas revelando que 
95% da população brasileira são contra as reformas propostas pelo Executivo. 

 
- Não tenho saudade e não reverencio os militares, mas nem os militares tiveram a 
coragem de fazer o que esse governo tem feito contra os trabalhadores. Não tiveram 

coragem de desmontar a estrutura sindical e tão pouco tirar o direito que os 
trabalhadores tinham – disse. 

 
A senadora Regina Sousa (PT-PI) disse que a reforma pretende fragilizar a Justiça do 
Trabalho, enfraquecer os sindicatos e “matar” os trabalhadores. A senadora pediu o 

apoio dos trabalhadores para protestarem contra a votação da reforma nesta terça-
feira. 

 
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) se mostrou indignado com o fato de o Senado 
votar a reforma, enquanto a Câmara decide se autoriza o prosseguimento da denúncia 

do Ministério Público contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. 
Segundo ele, em um momento de crise econômica, a intenção do projeto é fazer com 

que empresários aumentem a margem de exploração e paguem menos para os 
trabalhadores. 
 

- Amanhã [terça-feira, 1] vamos lutar muito para que a reforma não seja votada. Isso 
é um pacote de maldades. Nunca vi um projeto tão devastador para o trabalhador 

como esse – afirmou. 
 
Paulo Paim disse que está no Parlamento há 32 anos e nunca vivenciou uma situação 

de tanta maldade contra o povo brasileiro.  O senador disse estar torcendo para que 
o Senado não se acovarde durante a votação do projeto. 

 
- Que eles não botem o Senado de joelhos para o Executivo. Que o Senado defenda 

uma proposta de bom senso e não essa proposta monstruosa que acaba com todo 
direito dos trabalhadores – disse. 
 

Delaíde Alves Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
afirmou que a reforma fará com que o país regrida para o século 19 já que permite, 

inclusive, a contratação de trabalhadores em situação análoga a de escravos. 
 
- Temos exemplos de vários países do mundo que fizeram reformas similares a essa 

do Brasil e que milhões de trabalhadores estão em situação precária – disse. 
 

 
 
 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/as-vesperas-da-votacao-da-reforma-trabalhista-paim-convoca-vigilia
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129049


Paulo Rocha diz que o Senado não pode abrir mão do papel de Casa revisora 

11/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 

 
 

 
O senador Paulo Rocha (PT-PA) afirmou nesta segunda-feira (10) que esta será uma 
semana histórica para o Congresso Nacional, com a votação de reformas que 

prejudicam a vida da população. 
 

Para o senador, o governo não tem autoridade nem legitimidade para propor estas 
mudanças. De acordo com Paulo Rocha, o Senado deveria estar em busca de soluções 
para resolver a crise política que envolve o governo Temer. 

 
O senador mencionou pesquisas segundo as quais 97 % dos entrevistados se 

posicionando contra as reformas trabalhista (PLC 38/2017) e da Previdência. Para 
Paulo Rocha, o Senado não pode virar as costas para a população. 
 

— Não entendo como um Plenário como este, qualificado, ex-ministros, ex-
governadores, autoridades importantes do nosso país que foram guindados para cá 

com milhões de votos dos seus estados abrem mão de cumprirem um papel 
constitucional de revisor, de uma Câmara Alta — disse, referindo-se à votação da 
reforma trabalhista, que tramita em regime de urgência no Senado e deve ser votada 

nesta terça. 
 

Paulo Rocha conclamou os colegas a atentar não apenas aos interesses não só de 
corporações empresariais, mas aos dos trabalhadores, da Federação, do país perante 
o mundo. 

 

Lindbergh critica votação da reforma trabalhista em momento de crise 
política 

11/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 

 
 
 

 
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) considera inaceitável o Senado votar nesta terça-

feira (11) a reforma trabalhista, enquanto a Câmara decide se autoriza o 
prosseguimento da denúncia do Ministério Público contra o presidente Michel Temer 

por crime de corrupção passiva. 
 
Na avaliação de Lindbergh, os deputados vão permitir a continuidade das 

investigações. Argumentou que os parlamentares não serão favoráveis a Temer por 
receio da resposta do eleitor em 2018. Para ele, quem ficar ao lado do presidente não 

se elegerá. 
 
Por isso, disse o senador, "é um absurdo" o Senado abrir mão de alterar o projeto da 

reforma trabalhista com o argumento de que haverá vetos presidenciais. Segundo 
Lindbergh, não há qualquer garantia de que Michel Temer esteja no Palácio do Planalto 

até o final das próximas duas semanas. 
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Além disso, avisou que o Partido dos Trabalhadores não vai aceitar a substituição de 
Temer pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, como querem alguns 
setores da economia. 

 
- Nós não aceitamos nenhum movimento 'Fora Temer, ponto'. Para gente é 'Fora 

Temer e eleições diretas', porque colocar Rodrigo Maia não resolve nada. Não vai ter 
força. Não está escorado em uma legitimidade popular. Nós precisaríamos de um 

presidente com essa força vinda do voto do povo - afirmou o senador. 
 

Vanessa Grazziotin afirma que reforma trabalhista será retrocesso para o 
país 

11/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 

 
Em pronunciamento nesta segunda-feira (10), a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) afirmou que a reforma trabalhista será um retrocesso para o país e que as 

mudanças vão beneficiar "meia dúzia" de banqueiros, enquanto milhares de 
trabalhadores poderão ficar sem direitos. 
 

Vanessa frisou que não é contrária ao aperfeiçoamento nas leis, mas disse que a 
reforma em análise no Senado, além de prejudicar os trabalhadores, impede o 

desenvolvimento do país. 
 
Ao criticar pontos específicos do projeto, a senadora criticou as mudanças que podem 

beneficiar empresas que se passam por entidades filantrópicas. 
 

Segundo ela, as instituições que não são verdadeiramente filantrópicas poderão 
recorrer de decisões trabalhistas sem efetuarem o chamado depósito recursal. Além 
disso, o patrimônio dessas empresas ficará imune à penhora, o que pode inviabilizar 

o pagamento devido aos trabalhadores. 
 

Como ficam as negociações entre patrões e empregados com a reforma 

trabalhista 

11/07/2017 – Fonte: BBC Brasil 

 
O debate sobre a reforma trabalhista, que deve ser votada nesta terça-feira no 

Senado, girou em torno de palavras como "flexibilização", "modernização" e "perda de 
direitos". Nenhum desses termos, no entanto, explica como a proposta pode mudar 
as relações entre patrões e empregados. 

 
Aprovado na Câmara, o texto altera a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que 

regulamenta o contato entre empregadores e subordinados. Se posto em prática, ele 
permite que elementos como jornada de trabalho, banco de horas e intervalo sejam 

negociados diretamente com o superior. Hoje, a CLT exige a presença de um sindicato 
e estabelece condições mínimas que não podem ser alteradas. 
 

Para mostrar como os acordos devem funcionar na prática, a BBC Brasil conversou 
com professores de direito do trabalho e relações trabalhistas sobre o assunto. Tire 

abaixo suas principais dúvidas sobre o tema. 
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O que muda nos acordos? 
Hoje as condições de trabalho são negociadas com a participação dos sindicatos, 
responsáveis, segundo a Constituição, pela "defesa dos direitos e interesses" das 

categorias. Tópicos como jornada, remuneração e auxílios só podem ser alterados 
desde que confiram ao trabalhador uma situação melhor do que a prevista na lei. 

 
Por exemplo, não seria possível negociar um intervalo de almoço menor do que uma 

hora, padrão estabelecido pela CLT. Mas com a reforma, os trabalhadores poderão 
negociar um intervalo de até meia hora, o que pode ser visto como uma desvantagem. 
Os acordos passariam a prevalecer sobre o que diz a lei, mesmo que sejam menos 

favoráveis para o funcionário.  
 

A medida abre a possibilidade de negociações feitas diretamente entre funcionários e 
chefes, sem a mediação do sindicato.  
 

Mas alguns pontos, como seguro-desemprego e 13º salário, não poderão ser 
alterados. 

 
A chamada "flexibilização" divide opiniões. Enquanto uns a veem como uma 
possibilidade de tornar as contratações mais dinâmicas, personalizando as regras para 

cada caso, outros a consideram uma forma de destruição da CLT, facilitando o abuso 
de trabalhadores. 

 
Quando as negociações são feitas diretamente com os patrões? 
A reforma permite a negociação direta entre chefe e subordinado para funcionários 

com diploma de nível superior e salário maior do que dois benefícios máximos do INSS, 
que hoje somam R$ 11 mil. As partes podem estabelecer novos padrões de jornada, 

bancos de horas, intervalo, participação de lucros e outros pontos.  
 
Essa possibilidade, no entanto, não se estende a quem tem um salário mais baixo. 

Nesse caso, a figura do sindicato continua presente na discussão sobre condições de 
trabalho e é por meio dele que acordos coletivos são fechados. Isso porque o artigo 

da Constituição que determina o papel dessas instituições continua em vigor.  
 
Os professores entrevistados pela BBC dizem que, por trás da divisão, está a ideia de 

que funcionários com salários melhores têm mais poder de barganha para negociar de 
igual para igual com os patrões. Já os que ganham menos precisariam do apoio dos 

sindicatos para não saírem perdendo. 
 
O professor Fernando Peluso, especialista em direito do trabalho do Insper, cita outro 

argumento para a divisão: interesses diferentes.  
 

"Por que você imagina que o mesmo princípio se aplica para quem ganha um salário 
mínimo e o executivo de uma empresa que ganha R$ 60 mil por mês? Isso parece 

descabido nos dias atuais, porque os interesses são díspares", comenta.  
 
"Você imagina um executivo que ganha R$ 60 mil saindo trinta dias de férias e a 

empresa ficando sem CEO? Qual é o mal de dividir as férias em três períodos? Você 
está modernizando a situação", completa Peluso.  

 
Crítico da proposta, o professor de direito do trabalho da USP Flávio Roberto Batista 
pondera que nem todas as pessoas cujo salário ultrapassa R$ 11 mil são altos 

executivos com força de negociação.  
 

Ele menciona bancários e até armadores da construção civil que atingem esse 
patamar, mas não têm poder na empresa para defender seus interesses. Sem o 
suporte do sindicato, diz Batista, esse grupo ficaria a mercê do chefe - ainda mais em 

um período de crise econômica, quando ninguém quer ser demitido:  



"(O projeto) pega uma faixa muito ampla de trabalhadores. Pode precarizar o setor 
técnico-científico. Várias pessoas que têm uma boa carreira vão passar pela 
experiência da terceirização. O que são os terceirizados? São aqueles que não têm 

representação sindical. Eles ficam fragilizados." 
 

Batista afirma que outros critérios, como o número de subordinados, deveriam ter sido 
usados para fazer a separação dos grupos.  

 
O que são as comissões de representantes dos trabalhadores? 
A reforma trabalhista traz de volta um personagem que estava presente na 

Constituição de 1988, mas nunca foi regulamentado: o representante dos funcionários 
nas empresas.  

 
Na proposta do governo Michel Temer, ele aparece na forma de uma comissão, que 
tem o mesmo propósito explicitado na Carta Magna, o de "promover o entendimento 

direto com os empregadores". 
 

Como ela funcionaria? 
Segundo o texto que será votado nesta terça-feira, a comissão seria eleita nas 
empresas com mais de duzentos funcionários e poderia ter de três a sete membros, 

de acordo com o tamanho da equipe.  
 

Os participantes deveriam encaminhar reivindicações de seus colegas aos superiores 
e buscar soluções para conflitos no ambiente de trabalho, além de acompanhar o 
cumprimento das leis e acordos coletivos. Portanto, seria possível ir até eles com 

reclamações e pedidos.  
 

Ainda de acordo com o projeto, os integrantes da comissão continuariam trabalhando 
durante seu mandato anual e não poderiam ser demitidos "arbitrariamente" até um 
ano depois de deixar a função.  

 
No processo de escolha, diz o documento, estaria vedada a interferência da empresa 

ou do sindicato da categoria.  
 
Apesar de a relação com os patrões estar bem clara no documento, não há menção 

sobre a interação com as forças sindicais. Isso leva parte dos entrevistados pela BBC 
Brasil a crer que as comissões poderiam competir com os sindicatos e até substituí-

los no futuro.  
 
"Imagino que haverá pressão dos empresários para que a comissão tenha o mesmo 

poder do sindicato", diz Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

 
"Ela não terá participação sindical, mas pode apresentar pautas para a empresa. Como 

a lei não impede essa alternativa (de fazer acordos), é possível que esse seja o 
próximo passo", acrescenta. 
 

O professor de direito trabalhista da FGV Jorge Boucinhas Filho concorda. Ele acredita 
que os representantes vão absorver funções hoje exclusivas aos sindicatos. Mas ainda 

não sabe em que medida.  
 
"Não sabemos a dimensão do que os representantes farão. Eles podem até facilitar a 

função sindical, usando a proximidade com a empresa para dar informações, 
comunicar o sindicato. Mas se a comissão começar a fazer tratativas, negociações, 

pode ser que os sindicatos se tornem algo burocrático, só para constar no fechamento 
de acordos".  
 

Caso a proposta seja aprovada, Boucinhas diz que a interação entre os atores deve 
ficar mais clara na regulamentação da lei.  



Já a visão do economista e professor da FEA-USP Helio Zylberstajn é de que as regras 
definam esses grupos como uma ponte entre funcionários, sindicatos e empregadores.  
 

"Você poderá ir até o representante, que vai ter mais acesso ao sindicato. Ele vai 
chegar no sindicato e dizer que há uma demanda dos funcionários, como parcelamento 

das férias, por exemplo. Aí farão um acordo para parcelarem as férias de forma 
coletiva ", diz.  

 
"O sindicato existe para equilibrar essa relação. O trabalhador sozinho é muito mais 
fraco do que a empresa", acrescenta.  

 
Uma preocupação de Zylberstajn é o processo de eleição dos representantes, descrito 

brevemente no texto. Parte dos professores ouvidos pela reportagem teme que a 
comissão seja escolhida por ser próxima à chefia ou ceda às vontades dos superiores 
por medo de ser demitida.  

 
Em um cenário de desemprego alto, o professor de sociologia do trabalho na Unicamp 

Ricardo Antunes considera essas hipóteses viáveis.  
 
"Eles serão escolhidos pelos trabalhadores, mas não têm o respaldo sindical nem 

estabilidade. Se não fizerem bem suas atividades, pelo menos do ponto de vista da 
empresa, correrão o risco de não trabalhar mais ali."  

 
Já Boucinhas vê nessa discussão uma antecipação do problema e acredita que as 
consequências dependem muito de cada ambiente profissional.  

 
"A empresa pode tornar a comissão mais parcial, mas a comissão também pode tornar 

a empresa mais consciente do que está acontecendo no dia a dia".  
 
Como ficarão os sindicatos? 

A aprovação da reforma trabalhista no Senado significa também o fim da contribuição 
obrigatória para os sindicatos. Hoje, independentemente de serem sindicalizados, 

todos os trabalhadores que integram determinada categoria contribuem para essas 
organizações.  
 

No caso dos contratados, é descontado um dia de salário do mês de março de cada 
ano. Para não pagar, é preciso fazer uma carta de oposição.  

 
No ano passado, entidades de classe de patrões e empregados, incluindo federações 
e confederações, arrecadaram R$ 3,5 bilhões com a contribuição obrigatória. Os 

números são do Ministério do Trabalho.  
 

Sem esses recursos e com novas responsabilidades - como a de negociar mais tópicos 
com as empresas-, os sindicatos devem sofrer um baque e se tornar menos presentes 

na vida dos brasileiros, apostam os entrevistados.  
 
"Que isso vai gerar um enfraquecimento é certo, porque vão perder receita. Os dados 

que representam o resultado de todos os sindicatos são na casa de bilhões, e a 
cobrança era antidemocrática. O problema é que vão fazer essa mudança ao mesmo 

tempo em que exigem novas responsabilidades", diz Jorge Boucinhas, da FGV.  
 
Para o professor, com pouco dinheiro, é provável que os movimentos sucubam às 

vontades patronais a fim de ganhar remuneração por meio de acordos e convenções 
coletivas - a chamada contribuição assistencial.  

 
"Eles vão correr atrás de outras formas de se manter." 
 

Reformas para tornar os sindicatos mais representativos e transparentes seriam mais 
adequadas, pondera o diretor técnico do Dieese. Ele menciona que discussões sobre o 



assunto vêm acontecendo há anos e foram temas de Proposta de Emenda 
Constitucional (PECs) que não avançaram.  
 

"Uma transformação séria consideraria medidas que aumentassem a 
representatividade, que exigissem a prestação de contas, a necessidade de uma 

eleição democrática, com maior participação dos trabalhadores. Isso, sim, seria uma 
modernização do que foi pensando nos anos 1940".  

 
A questão da representatividade é chave para o futuro dos sindicatos, já que eles 
dependerão das contribuições voluntárias. 

 
Simpáticos ao fim da contribuição, Fernando Peluso, do Insper, e o professor Helio 

Zylberstajn, da USP, preveem que os sindicatos continuarão atuantes porque a 
Constituição ainda exige sua mediação nas negociações.  
 

Para Peluso, se uma entidade cumprir seu papel de defender os interesses dos 
trabalhadores, ela continuará recebendo aportes da mesma forma. Cita categorias 

como metalúrgicos e bancários, que têm presença forte na luta por direitos.  
 
"É o que existe no sistema moderno mundo afora: o sindicato vai arrecadar por escolha 

do próprio trabalhador. Se ele briga por meus interesses, tenho vontade de ajudá-lo. 
Se não me representa, porque vou apoiá-lo financeiramente?", questiona.  

 
Peluso argumenta que a obrigação de contribuir era "perversa" e jogava todas as 
organizações em uma "vala comum", onde quem atuava para proteger os 

trabalhadores ganhava a mesma coisa que quem não agia.  
 

"Muitos têm sustentado que o sistema vai acabar, mas isso é trabalho de futurologia. 
A partir de agora, ou o sindicato vai agir ou dificilmente vai ter recursos". 
 

Artigo: Modernização trabalhista e autonomia 

11/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
O direito que está sendo conquistado com a reforma é o da liberdade de 
escolha 

A discussão ora em pauta sobre a modernização da legislação trabalhista, a ser votada 
nesta semana no Senado, tem implicações morais que dizem respeito à autonomia 

dos cidadãos. Apresenta-se uma verdadeira mudança de paradigma, centrada no 
trabalhador enquanto capaz de tomar suas próprias decisões, não necessitando da 
tutela do Estado.  

 
Historicamente, a atual legislação remonta, de um lado, ao positivismo e, de outro, à 

legislação corporativa, de cunho fascista. Na perspectiva positivista, clara em Augusto 
Comte e em seus discípulos franceses e brasileiros, tratava-se de incorporar o 

“proletariado” à rede de proteção social, de tal modo que pudesse, por exemplo, ter 
garantias de salário e, principalmente, de educação.  
 

Na perspectiva corporativa, tratava-se da mesma ideia de incorporação, sempre e 
quando obedecesse à própria tutela do Estado a organizar estas relações em seu 

interesse político. O presidente Getúlio Vargas, não esqueçamos, foi formado na 
tradição positivista gaúcha, que ali foi mais forte do que em outros Estados da União.  
 

Naquele então estávamos diante de uma situação de exclusão do “proletariado”, que 
clamava por uma proteção inexistente. O preço a pagar era sua subordinação às 

orientações dos governantes, que guiavam sua conduta. Muito diferente é a situação 
atual, com os trabalhadores usufruindo constitucionalmente direitos e com ampla 
capacidade de mobilização por meio de seus sindicatos.  

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,modernizacao-trabalhista-e-autonomia,70001883219


O mundo mudou e a legislação trabalhista não acompanhou essa mudança no País. O 
resultado desse descompasso se apresenta na extrema judicialização de qualquer 
conflito, com uma Justiça do Trabalho abarrotada de demandas e ideologicamente 

atrelada a um mundo que já não existe. Aliás, diz-se de esquerda, o que não faz muito 
sentido, salvo na acepção de um positivismo ou fascismo de esquerda!  

 
Tome-se um dos pontos centrais da atual proposta de modernização, o de que a 

convenção coletiva passaria a ter força de lei. Observe-se, inicialmente, que não há 
nenhuma subtração de direitos em questão, apesar das declarações vazias dos 
representantes desse passado corporativo e tutelar. Por exemplo, parcelar férias por 

decisão autônoma de empregadores e empregados não anula o direito de usufruir 
férias, cuja duração não sofre nenhuma alteração.  

 
O mesmo vale para as jornadas de trabalho conforme as especificidades de cada setor. 
O que é válido para um trabalhador da indústria automobilística não vale para os 

setores de enfermagem ou vigilância. Caberia aos trabalhadores de cada setor, 
juntamente com os seus empregadores, decidir o que mais lhes convém.  

 
Uma vez que o acordo coletivo tenha força de lei, haverá uma verdadeira restituição 
de direitos, do ponto de vista da sociedade e dos trabalhadores em particular. O direito 

que está sendo conquistado é o de liberdade de escolha, direito central em qualquer 
Estado livre. Se os trabalhadores são tutelados por uma Justiça trabalhista onipotente, 

que legisla por súmulas, eles são considerados como submissos, não livres, incapazes 
de tomar uma decisão por si mesmos. Não são tidos por cidadãos, mas por súditos.  
 

A autonomia dos indivíduos e de suas organizações, dentre as quais os sindicatos, é 
central em todo Estado pautado pelos princípios da liberdade. Deve a sociedade 

apropriar-se de sua liberdade de escolha, reduzindo a margem de arbítrio das 
intervenções legislativas impostas de cima. Insista-se em que os trabalhadores e a 
sociedade em geral estão se apropriando de direitos que lhe foram usurpados. Não há 

perda de direitos, mas conquista.  
 

A linguagem de perda é produto de uma forma de organização estatal e legislativa 
guiada pela tutela dos indivíduos. Nesse sentido, a perda de direitos deve ser 
entendida como perda de um “direito estatal”, que tomou o lugar da liberdade de 

escolha. Ou seja, estaríamos diante de uma oposição entre tutela e autonomia. A 
linguagem da perda serve apenas aos que percebem a sua esfera de arbítrio sendo 

reduzida.  
 
Ademais, ela se baseia igualmente numa concepção ideológica segundo a qual se o 

capital ganha o trabalhador perde, e seu inverso. Seria um jogo de ganha-perde, e 
não o de ganha-ganha que preside as relações de sociedades capitalistas 

democráticas. Uma empresa só vai bem se seus ganhos são compartilhados por todos.  
 

Temos hoje o caso de conflitos trabalhistas cujas decisões de juízes tornam inviáveis 
pequenas e médias empresas, jogando outros trabalhadores ao desemprego e 
reduzindo o pagamento de tributos que têm destinação social. Os exemplos seriam 

inúmeros. A atual legislação atiça conflitos, em vez de regulá-los e mesmo evitá-los.  
 

O governo Temer tomou a ousada decisão de levar a cabo essa necessária 
modernização da legislação trabalhista, enfrentando preconceitos e interesses 
corporativos há muito arraigados. Note-se que ela foi conduzida por seu ministro do 

Trabalho, Ronaldo Nogueira, que, preliminarmente, fez toda uma negociação com as 
centrais sindicais e as confederações patronais. Nogueira apostou e foi bem-sucedido 

no diálogo e na persuasão.  
 
Observe-se que os pontos atualmente mais conflitivos são os que não constaram 

daquela negociação, a saber, o do trabalho intermitente e o da extinção da 
contribuição sindical. Nesse aspecto, as centrais sindicais e confederações patronais 



têm razão em protestar, uma vez que se ativeram ao que tinha sido negociado e foram 
apanhadas de surpresa com a mudança.  
  

O bom senso indicaria negociações sobre esses pontos, que poderiam, por exemplo, 
contemplar a extinção progressiva da contribuição sindical obrigatória em três anos, 

atendendo às partes envolvidas. Ou outra solução levando em conta as especificidades 
dos setores urbano e rural.  

 
Valeria o novo espírito de diálogo, e não o da imposição.  
 

(Denis Lerrer Rosenfield - professor de filosofia na UFRGS). 
 

Reforma tributária não tem data para ser votada, diz assessor da Presidência 

11/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Ele se reuniu ontem com representantes da Associação Comercial de São Paulo 
 

 
 
O assessor especial da Presidência da República para a reforma tributária, Gastão 

Alves de Toledo, disse ontem, dia 10, que não há mais previsão de quando a proposta 
chegará ao plenário da Câmara dos Deputados para votação. Há uma semana, o 

relator do projeto, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), havia declarado que a 
previsão era até o começo de setembro. 
 

“Depois de todos os acontecimentos políticos, não sabemos como vai ficar a reforma 
trabalhista, previdenciária e depois, eventualmente, a reforma tributária. Se for viável, 

ela vai ser apresentada logo em seguida, mas isso vai depender da situação política. 
Ainda este ano ou não. Não se sabe”, disse. 

 
Gastão se reuniu hoje com representantes da Associação Comercial de São Paulo, na 
sede da entidade na capital paulista. Durante o encontro, os empresários disseram ter 

receio de que o setor de prestação de serviços possa ser prejudicado com a proposta 
da reforma tributária. 

 
O assessor especial admitiu que há uma preocupação em relação à mudanças na 
tributação do PIS e Cofins, que poderiam aumentar a carga tributária para prestadores 

de serviços. Algumas alternativas, de acordo com ele, estão sendo estudadas para que 
sejam incorporadas ao projeto. 

 
“Se [as modificações] não vierem da Receita Federal, serão modificadas no Congresso 
Nacional. Lá cabem as emendas necessárias para amenizar aqui e ali o projeto”. 

 
Segundo Marcel Solimeo, economista da Associação Comercial de São Paulo, a 

mudança na tributação do PIS e do Cofins pode significar aumento da alíquota de 
impostos. Ele estima que alguns setores de prestação de serviço poderão ter de pagar 
mais que o dobro do que pagam atualmente. 

 
“Serão prejudicados os setores de mão-de-obra intensiva, que não têm outros custos 

como a indústria, que se credita dos insumos que vai utilizando. O insumo do setor de 
serviços é mão-de-obra e isso não gera créditos [do PIS e Cofins]”, disse. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/reforma-tributaria-nao-tem-data-para-ser-votada-diz-assessor-da-presidencia/


Gastão defendeu ainda a viabilidade da criação de um Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) nacional, como forma de evitar a guerra fiscal entre os 
estados. Ele discorda das críticas de que a medida acabaria com a autonomia dos 

estados. “A autonomia dos estados, atualmente, é bastante reduzida, porque a 
legislação que rege o ICMS é federal. É uma lei complementar da União”, disse. 

 

Governo retoma discussões sobre projeto que permite securitização de dívida 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em mais um aceno aos Estados, o governo deve retomar as discussões sobre o projeto 

que permite ao setor público vender créditos de dívidas parceladas por contribuintes, 
a chamada “securitização”. O relator da proposta, senador Romero Jucá (PMDB-RR), 

já concluiu seu parecer, e há a possibilidade de a iniciativa ser apreciada nesta terça-
feira (11) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) como item extrapauta.  
 

O Palácio do Planalto, no entanto, quer mais tempo para discutir a proposta com o 
Ministério da Fazenda, apurou o Broadcast. Assim, o governo evita levar para o 

plenário eventual embate em torno do texto. Dentro da área econômica, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) é contra a medida por considerar que 
não faz sentido vender um crédito já parcelado, cuja cobrança é mais fácil e previsível.  

 
O princípio da securitização é a venda dos direitos sobre esses débitos tributários ou 

não tributários já parcelados pelos contribuintes e que seriam recebidos ao longo dos 
anos pelo ente público.  
 

A cessão dos créditos permite que a União ou o Estado embolse esses recursos de 
forma imediata, mas, em troca, precisa dar um “desconto” no valor de face dessas 

dívidas para que o comprador aceite recebê-las em parcelas.  
 
A avaliação entre técnicos da PGFN é de que, se o desconto exigido pelos investidores 

for muito alto, o dinheiro arrecadado agora pode ser muito pouco perto do que seria 
com a cobrança do parcelamento, tornando a operação menos atrativa aos olhos do 

setor público.  
 
No caso dos Estados, cálculos preliminares da PGFN encaminhados no ano passado 

para a assessoria técnica do Senado indicam que eles têm um potencial de venda de 
R$ 60,5 bilhões de dívidas que foram parceladas. Considerando um desconto estimado 

de 50%, a arrecadação dos governos estaduais poderia atingir R$ 30,2 bilhões.  
 
“Trata-se de iniciativa de impacto positivo para as finanças dos entes federativos, que 

poderão ter, com a nova legislação, um caminho para minimizar os efeitos nefastos 
da crise fiscal”, diz o relatório de Jucá.  

 
Em jantar com governadores no mês passado, o governo do presidente Michel Temer 

sinalizou com a promessa de votação da medida no plenário do Senado até 17 de 
junho, quando começa o recesso parlamentar. Depois disso, o projeto ainda precisaria 
ser apreciado pela Câmara.  

 
Parecer  

O relatório de Jucá, que é líder do governo no Senado, manteve dispositivos que já 
constavam no parecer de seu antecessor na relatoria, senador Paulo Bauer (PSDB-
SC). Entre eles está a descaracterização da securitização como operação de crédito.  

 
Esse ponto é considerado, pelos apoiadores da medida, necessário para afastar 

questionamentos sobre possível violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a 
eventual insegurança jurídica decorrente disso – inclusive para operações que já foram 
realizadas por alguns Estados.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-retoma-discussoes-sobre-projeto-que-permite-securitizacao-de-divida/


Com isso, o parecer diz que a arrecadação obtida com a venda dos créditos parcelados 
será considerada receita de capital proveniente de venda de patrimônio. Essa receita, 
no entanto, não poderá financiar despesas correntes, salvo se houver lei específica 

para destinar esses recursos a regimes de previdência.  
 

Antes, o parecer de Bauer previa a destinação obrigatória de 70% das receitas da 
securitização para os regimes de previdência e dos outros 30% para investimentos. 

Essa previsão não consta no relatório de Jucá. A justificativa do novo parecer é a de 
que a vinculação da receita em porcentuais específicos poderia ser questionada por 
inconstitucionalidade diante do princípio de autonomia federativa.  

 
Foi mantida, entretanto, a previsão de que a obrigação do pagamento da dívida será 

do contribuinte – ou seja, o ente público que ceder o crédito será isento de 
responsabilidade, compromisso ou dívida com a empresa privada ou o fundo de 
investimento que adquiri-lo. Essa era uma preocupação da PGFN, a de que a União ou 

os Estados pudessem ser vistos como “fiadores” do crédito e, em caso de 
inadimplência, cobrados por ele.  

 
O relatório, por sua vez, prevê que a Fazenda Pública ou o órgão de administração 
respectivo terá “prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de que 

se tenham originado os direitos cedidos”.  
 

O novo texto ainda diz que a securitização não pode ocorrer quando os valores dos 
créditos estão sujeitos à partilha com entes subnacionais. O ente tampouco poderá 
descumprir as vinculações constitucionais ou legais dos recursos.  

 
A proposta veda que instituições financeiras controladas pelo ente que está cedendo 

os créditos de adquiri-los, seja na compra primária, seja no mercado secundário. Isso 
não impede, porém, que a instituição atue na estruturação da operação.  
 

Para impedir que determinado governo promova o “esvaziamento” das receitas 
futuras, a operação de securitização só pode ocorrer até 180 dias antes do fim do 

respectivo mandato. A exceção é quando os recursos obtidos com a venda dos créditos 
forem integralmente recebidos depois desse prazo, ou seja, no mandato seguinte. 
 

Fábrica da Volkswagen em Taubaté suspenderá PSE até o fim do ano 

11/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Unidade possui 4 mil empregados e dois terços deles estava com jornada e 
salários reduzidos 

 

A partir do mês de agosto, a fábrica de Taubaté da Volkswagen suspenderá até o final 
do ano a utilização do PSE (Programa Seguro Emprego).  
 

A unidade possui 4 mil empregados e dois terços deles estavam com jornada e salários 
reduzidos.  

 
A medida, que visa a proteção dos empregos, reduziu em 25% a jornada semanal de 
trabalho na unidade e em 12,5% os salários.   

 
Com a transferência da produção do modelo Gol do ABC Paulista para aquela unidade, 

além dos modelos up! e Voyage, a montadora espera que a produção na unidade 
registre aumento de produção em relação a 2016.  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabrica-da-volkswagen-em-taubate-suspendera-pse-ate-o-fim-do-ano,70001885553


  
Fábrica da Volkswagen em Taubaté Foto: Divulgação/Volkswagen 

 
"As expectativas para o mercado como um todo estão melhores. Olhando para os 

resultados de maio e junho a expectativa para o ano de 2017 cresceu, de 1 a 2 pontos 
percentuais em relação a expectativa que tínhamos no início deste ano. Esperamos 
que a evolução nas vendas em 2017 seja de 4 a 5% em relação a 2016.  

 
Já para 2018, esperamos um crescimento de 5 a 8% na comparação com 2017. 

Durante o ano de 2017, em relação a 2016 vamos reduzir sim a nossa ociosidade. 
Ainda não é possível saber o percentual de forma precisa", afirma David Powels, 
Presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul.  

 
Gol é o número 1 em envios para os outros países e fundamental para a liderança da 

Volkswagen na Argentina, por exemplo. De janeiro a junho de 2017, aproximadamente 
42 mil unidades do modelo foram exportadas, registrando um aumento de 98% em 
relação ao mesmo período de 2016.  

 
Já a fábrica Anchieta, que deixa de produzir o Gol para dar a exclusividade a Taubaté, 

passará a produzir dois novos modelos da plataforma MQB: o Polo, que chega ao 
mercado no último trimestre do ano, e o Virtus, previsto para o primeiro semestre de 
2018. A Saveiro, que é o terceiro veículo mais exportado da Volkswagen, continuará 

a ser produzida na unidade de São Bernardo do Campo. 
 

Emplacamento de implementos rodoviários cai 20,51% no 1º semestre 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A indústria de implementos rodoviários emplacou 25.312 veículos nos seis primeiros 
meses deste ano, volume 20,51% menor que o verificado no mesmo intervalo de 

2016, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários (Anfir).  
 

Os emplacamentos no setor Pesado (Reboques e Semirreboques) registrou de janeiro 
a junho de 2017 recuo de 14,45%. No total foram entregues ao mercado 10.802 

unidades ante 12.626 produtos no mesmo período de 2016. Cinco segmentos 
apresentaram variação positiva: Baú Carga Geral, Transporte de Toras, Baú Frigorífico, 

Baú Lonado e Tanque Carbono.  
 
No mercado de Leves (Carroceria sobre Chassis) a queda nos emplacamentos foi de 

24,50%. No primeiro semestre de 2017 foram emplacados 14.510 produtos contra 
19.219 em igual período do ano passado,  

 
“Mesmo com resultado ainda negativo já se observa uma certa melhora porque a 
queda com relação a 2016 está diminuindo”, destaca em nota Mário Rinaldi, diretor 

Executivo da ANFIR. “A realização da Fenatran, em São Paulo em outubro, será um 
suporte importante para ajudar as vendas da indústria em um momento de possível 

recuperação de mercado”, conclui Rinaldi.  
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/emplacamento-de-implementos-rodoviarios-cai-2051-no-1-semestre/


Financiamento  
Para o presidente da associação, Alcides Braga, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) deve ter um papel mais ativo no momento atual de 

retomada da economia.  
 

“O PIB influencia os negócios e precisamos de uma política que envolva o BNDES para 
que os indicadores possam voltar ao nível de 2013”, afirma. Ele explica que o 

desempenho da indústria de implementos rodoviários é diretamente ligado ao 
crescimento ou não dos negócios nos demais setores da economia brasileira. 
 

ABCR: Paraná liderou expansão do fluxo de veículos em junho com expansão 

de 2,3% 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
As estradas do Paraná registraram em junho um aumento de 2,3% no fluxo de veículos 

na comparação com maio, descontados os efeitos sazonais, e liderou a expansão do 
índice ABCR total, que na mesma base de comparação cresceu 1,5%. Os dados são 

da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), calculados pela 
Tendências Consultoria Integrada.  
 

Na mesma base de comparação, também com ajustes sazonais, o fluxo de veículos 
leves que passaram pelas praças de pedágios do Paraná mostrou em junho um 

crescimento de 3,3% em relação a maio.  
 
Apesar de praticamente estável, o tráfego de veículos pesados no Paraná foi o único 

que apresentou sinal positivo em junho ante maio: 0,1%. O bom desempenho dos 
pesados no Paraná em junho, segundo maior produtor de grãos do Brasil, é ainda 

reflexo da boa safra agrícola.  
 
No acumulado do primeiro semestre, o fluxo total de veículos no Paraná cresceu 2,1% 

comparativamente ao mesmo período do ano passado, considerando os ajustes 
sazonais.  

 
Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves cresceu 3,8%, enquanto 
o movimento de veículos pesados registrou queda de 1%. Ao comparar junho deste 

ano com o mesmo mês do ano passado, o índice total no Estado cresceu 8,1%. O fluxo 
de veículos leves aumentou 11,5% e o de pesados 2,9%.  

 
Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos nas rodovias paranaenses acumulou 
queda de 0,4%. Na mesma comparação, o movimento de veículos leves registrou 

variação positiva de 1,5%. Já o fluxo de veículos pesados apresentou variação 
negativa de 3,9%.  

 
No Rio, as passagens de veículos pelas praças de pedágios registraram crescimento 

de 1,9% em junho, na comparação com maio, considerando ajustes sazonais. Na 
mesma base comparativa, o fluxo de veículos leves avançou 2,2%, enquanto o 
movimento de veículos pesados recuou 1,3%. No acumulado dos primeiros seis meses 

do ano, o fluxo de veículos nas estradas fluminenses cresceu 2,5% em relação a junho 
de 2016. A circulação dos veículos dos leves recuou 1,7% e a dos pesados, 6,7%.  

 
Ao comparar junho deste ano com o mesmo mês em 2016, o fluxo total de veículos 
nas estradas do Rio cresceu 0,1%, com os leves tendo crescido 1,2% enquanto o fluxo 

de veículos pesados caiu 5,8%. Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos nas 
rodovias concedidas do Rio de Janeiro acumulou queda de 3,1%. Na mesma 

comparação, o movimento de veículos leves e pesados registrou variação negativa de 
2,1% e 8,6%, respectivamente.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abcr-parana-liderou-expansao-do-fluxo-de-veiculos-em-junho-com-expansao-de-23/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abcr-parana-liderou-expansao-do-fluxo-de-veiculos-em-junho-com-expansao-de-23/


Em São Paulo, o fluxo total de veículos cresceu 1,2% na comparação com maio, já 
descontados os efeitos sazonais. A circulação dos leves avançou 1,3% enquanto o de 
pesados recuaram 0,8%.  

 
No acumulado do primeiro semestre, o fluxo de veículos nas estradas pedagiadas de 

São Paulo cresceu 0,3% na comparação com o período de janeiro a junho do ano 
passado. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves cresceu 1,2%, 

enquanto o movimento de veículos pesados caiu 2,6%.  
 
No confronto de junho deste ano com o mesmo mês do ano passado, o fluxo total de 

veículos no Estado cresceu 5,5%. O fluxo de veículos leves aumentou 7,9%, enquanto 
o fluxo de pesados registrou queda de 1,3%. 

 
Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos acumulou queda de 2,1%. Nessa 
mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves apresentou queda de 1,1%, 

enquanto o movimento de veículos pesados caiu 5,1%. 
 

Etanol cai em 20 Estados e no Distrito Federal e sobe em cinco, diz ANP 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 20 Estados brasileiros 
e no Distrito Federal na semana passada e subiram em outros cinco, segundo dados 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A ANP não 
divulgou os preços nos postos do Amapá.  
 

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação do hidratado caiu 
1,25% na semana, para R$ 2,205 e, no período de um mês, acumula queda de 4,83%.  

 
Na semana, o maior recuo das cotações foi registrado no Ceará (3,51%), enquanto a 
maior alta ocorreu em Alagoas (3,25%). A maior queda mensal, de 8,21%, foi em 

Mato Grosso, ajudada pela baixa de 3,20% na semana naquele Estado.  
 

A maior alta mensal também foi em Alagoas (0,94%). Aquele Estado e Roraima foram 
os únicos do País a terem aumento no etanol hidratado se comparado a igual período 
de junho. Na média brasileira, o etanol teve recuo de 1,14% na semana e acumula 

queda de 4,46% no período de um mês.  
 

No Brasil, o preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 
1,699 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,15 o litro, no Rio Grande do Sul. 
Na média, o menor preço foi de R$ 2,148 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço 

médio foi verificado em Roraima, de R$ 3,70 o litro.  
 

Competitividade  
Apesar da queda generalizada na última semana e no período de um mês, os preços 

médios do etanol hidratado continuam competitivos com os da gasolina apenas em 
São Paulo e em Mato Grosso, segundo dados da ANP compilados pelo AE-Taxas.  
 

O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, 
tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado 

vantajoso. O preço da gasolina também recuou este mês e ainda tem influência da 
queda do etanol anidro, que é misturado no combustível de petróleo.  
 

Em Mato Grosso, onde o etanol está mais competitivo, o combustível é vendido em 
média por 60,97% do preço da gasolina. Em São Paulo a paridade está em 67,18%. 

Em dois Estados – Goiás, com paridade em 70,32% e Minas Gerais, em 70,43% – 
praticamente não há vantagem econômica para o uso de um combustível em relação 
ao outro.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/etanol-cai-em-20-estados-e-no-distrito-federal-e-sobe-em-cinco-diz-anp/


A gasolina continua mais vantajosa principalmente em Roraima. Naquele Estado, onde 
não há fabricação de álcool e ainda há uma dificuldade logística para o recebimento 
do combustível das regiões produtoras, o preço médio do etanol é de R$ 3,70 o litro, 

mais caro que os R$ 3,512, o litro cobrado pela gasolina nos postos avaliados pela 
ANP. 

 

Implementos têm queda menor no semestre 

11/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  

 
 

 
 
 

O setor de implementos rodoviários começa a reagir: a queda das vendas vem 
registrando índices cada vez menores (veja tabela abaixo). De acordo com dados 

divulgados na segunda-feira, 10, pela Anfir, associação das fabricantes, os 
emplacamentos diminuíram 20,5% no acumulado de janeiro a junho em comparação 
com iguais meses do ano passado, para pouco mais de 25,3 mil unidades, entre leves 

e pesados. É o menor indicador negativo registrado pela indústria até agora. 
 

O segmento iniciou o ano com queda de 26%, chegando ao pico negativo de 30,4% 
no primeiro bimestre, sempre considerando a comparação anual. Embora todos os 
resultados acumulados sejam de retração, de março em diante os resultados do 

acumulado do ano foram reduzindo mês a mês. 
 

“Mesmo com resultado ainda negativo já se observa uma certa melhora porque a 
queda com relação a 2016 está diminuindo”, afirma o diretor executivo da Anfir, Mário 
Rinaldi. “A realização da Fenatran em outubro será um suporte importante para ajudar 

às vendas da indústria em um momento de possível recuperação de mercado”, aponta. 
 

Contudo, a entidade defende uma maior participação do BNDES a fim de sustentar a 
retomada do setor. 
 

“O PIB influencia os negócios e precisamos de uma política que envolva o BNDES para 
que os indicadores possam voltar ao nível de 2013”, afirma o presidente da Anfir, 

Alcides Braga. “Não há maneira de termos uma retomada sustentável sem a presença 
do BNDES dando suporte à indústria. O banco é parceiro histórico de todos os setores 
produtores e deve se posicionar ativamente como o que ele é, ou seja, uma instituição 

de fomento por excelência.” 
 

Tanto o segmento leve quanto o pesado oscilaram bastante nos seis primeiros meses 
do ano, com variações negativas menores no início do ano; os índices subiram no fim 

do primeiro bimestre e voltaram a cair a partir de então. No balanço do primeiro 
semestre, as vendas de reboques e semirreboques (pesados) recuaram 14,4%, para 
10,8 mil unidades, enquanto as de carroceria sobre chassis encolheram 24,5%, para 

14,5 mil.  
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26089/implementos-tem-queda-menor-no-semestre


Honda confirma 11ª morte por explosão de airbag da Takata 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Carros com airbags que apresentaram falhas de segurança 

   

A Honda Motors confirmou nesta segunda-feira (10) a 11º morte nos Estados Unidos 
envolvendo um de seus veículos por conta de um inflador defeituoso de airbag 

produzido pela Takata, o que motivou o maior recall da história, de mais de 30 milhões 
de carros.  

 
A mondadora japonesa disse que o incidente aconteceu em junho de 2016 na Flórida 
quando um indivíduo trabalhava em reparos em um Honda Accord 2001 e o airbag 

estourou.  
 

Os inflatores da Takata podem explodir, arremessando estilhaços metálicos dentro dos 
veículos.  
 

No Brasil, foram convocados mais de 2 milhões de carros com o equipamento 
defeituoso, de montadoras como Toyota, Honda, Volkswagen e BMW. O número tende 

a crescer.  
 
Pelo menos 17 pessoas morreram e 180 ficaram feridas em todo o mundo em casos 

ligados ao defeito, o qual ocasionou no maior recall de segurança já registrado e levou 
a Takata a entrar com um pedido de recuperação judicial em junho.  

 
O Honda Accord estava no grupo de 300 mil veículos convocados para recall por serem 
equipados com inflatores com risco significativo de rompimento mas que ainda não 

foram reparados.  
 

A montadora disse que os proprietários receberam ao menos 12 notificações de recall, 
mas nunca procuraram efetuar os reparos recomendados.  
 

Em 2016, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados 
Unidos (NHTSA, na sigla em inglês) incitou os proprietários a pararem de dirigir os 

carros "inseguros" até serem consertados.  
 

A NHTSA disse que os airbags dos veículos Honda e Acura modelos de 2001-2003 têm 
chance de até 50% de sofrerem uma ruptura perigosa em caso de acidente.  
*  

MODELOS DO RECALL NO BRASIL  
CIVIC 

+Ano-Modelo: 2001-2002 
+Produção: de 28/11/2000 a 21/6/2002 
+Chassis: 1Z000024 a 1Z015295; 2Z101243 a 2Z116630  

FIT 
+Ano-Modelo: 2012 

+Produção: de 22/6/2011 a 14/3/2012 
+Chassis: CZ100001 a CZ112418  
CITY 

+Ano-Modelo: 2012 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900113-honda-confirma-11-morte-por-explosao-de-airbag-da-takata.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1862559-japonesa-takata-se-declara-culpada-nos-eua-no-caso-de-airbag-defeituoso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1862559-japonesa-takata-se-declara-culpada-nos-eua-no-caso-de-airbag-defeituoso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1852365-honda-faz-recall-de-35-mil-carros-por-falha-no-airbag-fit-e-civic-estao-na-lista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896024-maior-recall-da-historia-leva-a-venda-de-fabricante-de-airbags.shtml


+Produção: de 28/6/2011 a 9/4/2012 
+Chassis: CZ200001 a CZ214820  
ACCORD 

+Ano-Modelo: 2012 
+Produção: de 2/8/2011 a 26/1/2012 

+Chassis: CZ200005 a CZ200319  
 

BMW comemora 10 mil X1 para exportação 

11/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 
 

 
 

X1 é exportado na versão xDrive 28i, com motor 2.0 de 240 cv 
 
A fábrica brasileira do grupo BMW instalada em Araquari (SC) comemorou 10 mil 

unidades produzidas para exportação do modelo X1. Os carros para o exterior 
começaram a ser embarcados em junho de 2016. O objetivo era suprir os Estados 

Unidos e outros países que compõem o Nafta, Acordo de Livre Comércio da América 
do Norte.  
 

A versão do X1 montada para o exterior é a xDrive 28i, com motor 2.0 de quatro 
cilindros e 240 cavalos. "Estamos orgulhosos com esse resultado. Demonstramos que 

o Brasil tem plena capacidade para produzir os veículos do grupo tanto para o mercado 
interno quanto para outros países", afirma o vice-presidente sênior da fábrica de 
Araquari, Carsten Stöcker.  

 
Atualmente, além do BMW X1, a unidade catarinense monta para o mercado brasileiro 

o sedã Série 3 e os utilitários esportivos X3 e X4. A fábrica de Araquari recebeu cerca 
de R$ 930 milhões em investimentos desde sua fundação e ocupa um terreno de 1,5 
milhão de metros quadrados. A capacidade instalada é de 36 mil unidades por ano.  

 

Nissan espera que 20% de suas vendas na Europa seja de carros não 
poluentes 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

A Nissan espera que carros com emissão zero de poluentes representem até 20% de 

suas vendas na Europa até 2020, disse nesta segunda-feira (10) em comunicado o 
diretor de da divisão de veículos elétricos para Europa da montadora, Gareth 
Dunsmore.  

 
"Até 2020, quando as condições de mercado estiverem boas, estou confiante que 

estaremos vendendo até 20% do nosso volume em veículos de emissão zero, e isso 
só vai crescer", disse Dunsmore no comunicado.  
 

A Nissan informou ver com bons olhos o compromisso da França de recompensar 
aqueles que optam por veículos mais sustentáveis.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26091/bmw-comemora-10-mil-x1-para-exportacao
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899976-nissan-espera-que-20-de-suas-vendas-na-europa-seja-de-carros-nao-poluentes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899976-nissan-espera-que-20-de-suas-vendas-na-europa-seja-de-carros-nao-poluentes.shtml


Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente francês, Nicolas Hulot, disse que o 
país quer acabar com as vendas de veículos a gasolina ou diesel até 2040, tornando-
se neutro em carbono 10 anos depois.  

 
Vários países europeus já anunciaram planos de reduzir drasticamente o número de 

carros a gasolina e diesel nas estradas, dando preferência a híbridos e elétricos.  
 

Em 2020, a Alemanha quer que um milhão de carros elétricos circulem no país.  
 
Em 2016, os carros híbridos e elétricos foram responsáveis por 3,6% dos carros novos 

registados na Europa Ocidental.  
 

INDÚSTRIA E OS ELÉTRICOS  
Na semana passada, a Volvo anunciou que todos os seus modelos terão motores 
elétricos a partir de 2019, o que a torna a primeira montadora de automóveis 

convencional a decretar o fim dos veículos movidos apenas por motores de combustão 
interna.  

 
A empresa disse que fará da eletrificação a plataforma central de seu negócio.  
 

De 2019 em diante, ela só fabricará três tipos de carro: 1) puramente elétricos; 2) 
híbridos recarregáveis por meio de tomadas (plug-in); e 3) os chamados híbridos 

"leves", que combinarão uma grande bateria a um pequeno motor a gasolina.  
 
"O anúncio marca o fim dos carros movidos apenas por motores de combustão 

interna", disse Hakan Samuelsson, presidente-executivo da montadora.  
 

A agenda da Volvo provavelmente despertará dúvidas sobre a posição da Tesla, a 
montadora norte-americana de carros elétricos cujo valor em Bolsa disparou em um 
período no qual não havia concorrência em termos de veículos puramente elétricos. 

  
A Tesla, que vendeu 76 mil veículos no ano passado, planeja produzir 1 milhão de 

carros ao ano a partir de 2020, mas seu valor de mercado, US$ 58 bilhões, já é mais 
alto que o da General Motors, que vendeu 10 milhões de carros no ano passado.  
 

A Tesla vem conquistando apoio entusiástico dos investidores, que acreditam no futuro 
de emissão zero de poluentes projetado pelo presidente-executivo da montadora, Elon 

Musk.  
 
O primeiro dos importantíssimos Tesla Model 3 —o carro que Musk espera ajude a 

transformar veículos elétricos de baixo custo em um objeto de desejo para as massas, 
em lugar de apenas um brinquedo de curto alcance para motoristas preocupados com 

a ecologia— deve ser entregue ao comprador neste mês, respeitando o cronograma.  
 

Mas o anúncio da Volvo mostra que os dias da Tesla como única montadora premium 
de carros elétricos estão contados.  
 

A Jaguar anunciou que seu utilitário esportivo elétrico, o I-Pace, chegará ao mercado 
no final do ano que vem, e a Audi começará a vender dois modelos elétricos premium 

em 2019, o ano em que a Mercedes lançará seu primeiro utilitário esportivo elétrico, 
como parte de sua nova marca EQ.  
 

No Salão do Automóvel de Frankfurt, em setembro, a BMW deve anunciar uma versão 
elétrica da Série 3, sua linha mais vendida de carros.  

 
Em 2020, as montadoras tradicionais devem ter linhas amplas de carros elétricos à 
venda, oferecendo alcance de cerca de 500 quilômetros, disse Michael Muders, 

administrador de fundos da Union Investment.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898934-franca-quer-fim-da-venda-de-carros-a-gasolina-e-diesel-em-2040.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898721-volvo-anuncia-que-todos-os-seus-carros-terao-motor-eletrico-a-partir-de-2019.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898721-volvo-anuncia-que-todos-os-seus-carros-terao-motor-eletrico-a-partir-de-2019.shtml


"Creio que será bem difícil para a Tesla manter sua posição, nesse mercado", disse. 
"O império vai contra-atacar."  
 

Stoneridge anuncia compra de 100% da PST Electronics 

11/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
O grupo-norte americano Stoneridge, acionista majoritário da PST Electronics, da qual 

detém 74% de participação, anuncia um acordo para a compra dos 26% restantes das 
ações da empresa brasileira, assumindo 100% do controle da companhia.  
 

Em nota divulgada na segunda-feira, 10, a PST Electronics, dona da marca Pósitron, 
informa que a perspectiva para o crescimento do mercado global foi decisiva para a 

concretização do negócio. As empresas não divulgaram o valor da transação. 
 
Com isto, o plano será focar nas oportunidades de crescimento da PST Electronics em 

mercados internacionais, como Europa, Ásia e Américas, onde o grupo Stoneridge já 
atua, além de expandir os novos investimentos para o desenvolvimento tecnológico 

no Brasil.  
 
Por aqui, as projeções da PST Electronics apontam para receita 10% maior neste ano, 

para algo em torno de R$ 350 milhões, especialmente concentrada no mercado de 
rastreadores.  

 
Além disso, com a aquisição, a PST Electronics passa a contar com nova estrutura e 
anuncia a nomeação de Caetano Ferraiolo para novo presidente da companhia, 

sucedendo a Sergio Leite, um dos fundadores da PST e que passará a diretor de 
tecnologia (CTO). Ferraiolo assumiu o cargo de diretor de operações em dezembro de 

2015, de onde comandou a retomada do crescimento da empresa no País.  
 
“Esta aquisição comprova a confiança que a Stoneridge tem na PST Electronics e na 

sua solidez”, afirma Ferraiolo. Segundo ele, a nova composição acionária facilitará o 
fluxo de investimentos nas operações brasileiras, intensificando a troca de tecnologias 

e permitindo combinar a expertise das diferentes equipes de engenharia no Brasil e 
no mundo. 
 

A PST Electronics, que fica sediada em Campinas (SP), onde nasceu no fim dos anos 
1980, possui fábrica também em Manaus (AM) e uma filial em Buenos Aires, na 

Argentina. Em 1997 se associou ao grupo norte-americano Stoneridge, que se tornou 
seu acionista majoritário. 
  

Mercedes traz C 300 Estate Avantgarde 

11/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 
 

 
 

A Mercedes começa a vender no Brasil o modelo C 300 Estate Avantgarde. A perua 
chega por R$ 265,9 mil, substitui a C 180 Estate e se torna a única station wagon 
trazida pela empresa ao País. Com 4,69 metros de comprimento, ela tem porta-malas 

capaz de levar entre 490 e 1,5 mil litros de bagagem.  
 

Equipada com motor 2.0 turbo de 245 cavalos com injeção direta de gasolina, a C300 
Estate Avantgarde acelera de zero a 100 km/h em 6,1 segundos e atinge 250 km/h 
(velocidade máxima limitada eletronicamente).  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26093/stoneridge-anuncia-compra-de-100-da-pst-electronics
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26090/mercedes-traz-c-300-estate-avantgarde


Sua lista de equipamentos inclui teto solar panorâmico, sistema de estacionamento 
automático com sensores Parktronic (seis traseiros e seis dianteiros), revestimento de 
couro e banco do motorista com ajustes elétricos e memória. O banco traseiro é 

dividido em três partes, o que aumenta o número de configurações para transporte de 
passageiros e objetos maiores. A tampa traseira tem abertura elétrica.  

 
De acordo com a Mercedes, essa carroceria está 50 quilos mais leve que a da geração 

anterior, apesar das maiores dimensões, por causa do aumento de utilização de 
alumínio e de aços de alta resistência. O comprimento total cresceu 9,6 centímetros, 
a largura está 4 cm maior e a distância entre eixos aumentou 8 cm.  

 
Além da injeção direta de alta pressão, o motor utiliza também um sistema de ignição 

múltipla rápida. Depois da primeira faísca emitida pela vela, a bobina é recarregada 
rapidamente e produz outra descarga.  
 

O sistema possibilita até quatro faíscas sucessivas em um milésimo de segundo, 
resultando em maior desempenho com menor consumo. O sistema start-stop é outro 

recurso que ajuda a reduzir consumo e emissões. 
 
O câmbio automático de nove velocidades é o mesmo utilizado em todos os modelos 

entre o C 180 e o C 300. Tem cinco programas de condução, entre o mais econômico 
e o mais esportivo. As trocas de marchas podem ser feitas por aletas atrás do volante.  

 
Fazem parte da lista de equipamentos de série: monitoramento da pressão dos pneus, 
controle eletrônico de estabilidade (ESP), distribuição eletrônica de força de frenagem 

(EBD), controle de tração, tração eletrônica em cada roda (ETS), assistente de partida 
em rampa, brake drying (para secagem dos discos em dias de chuva) e função hold, 

que permite a parada em semáforos ou situações semelhantes sem necessidade de 
manter o pé no pedal do freio.  
 

Como em todos os modelos Mercedes, a C 300 Estate é equipada de série com o 
Attention Assist, capaz de perceber sinais de fadiga, falta de atenção e sonolência, 

alertando por avisos sonoro e luminoso.  
 

Model 3 coloca à prova modelo de negócio da Tesla 

11/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

 
 

A Tesla começou a produzir a versão definitiva do Model 3, seu aguardado carro 
elétrico de alto volume, que promete tirar a marca do nicho premium e levar a 

tecnologia para grande número de consumidores. Fabricado em Fremont, na 
Califórnia, com preço inicial de US$ 35 mil, as primeiras 30 unidades do automóvel 
serão entregues ainda no fim de julho. 

 
A empresa planeja acelerar a produção a partir de então e entregar ainda em 2017 

uma série outras unidades encomendadas pelos consumidores no período de pré-
venda. A empresa não divulga os números, mas a estimativa é de que centenas de 
milhares de clientes tenham pago mil dólares para reservar o modelo – muitos deles 

sem sequer terem visto a versão pré-série do carro.  
 

Diante da aura de desejo em torno do Model 3, o plano da Tesla é chegar ao fim de 
2017 com 20 mil unidades produzidas. No ano que vem está previsto outro salto, com 
a fabricação de 500 mil carros para, enfim, chegar a 1 milhão de automóveis em 2020. 

Os volumes podem soar corriqueiros para uma montadora já consolidada, mas são 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26092/model-3-coloca-a-prova-modelo-de-negocio-da-tesla


extremamente ambiciosos para a Tesla, que fabricou apenas 76 mil carros em 2016. 
Trata-se da mais rápida aceleração da produção já feita por uma companhia 
automotiva.  

 
O anúncio do começo da fabricação do Model 3 foi feito por Elon Musk, CEO bilionário 

da companhia e ícone do Vale do Silício. Usar a rede social para informar grandes 
novidades de suas empresas – além da montadora, ele comanda um negócio de 

exploração espacial, a Space X - já é modus operandi do executivo.  
 
DEIXAR DE SER STARTUP PARA VIRAR MONTADORA DE ALTO VOLUME 

 
As fotos divulgadas por Musk no Twitter são as primeiras imagens da versão de 

produção do carro que chegam ao público. A boa notícia é que, diferentemente do que 
é comum na indústria automotiva, a configuração final do automóvel mantém o design 
do protótipo, sem simplificar as linhas. 

 
O executivo da Tesla gosta mesmo de fazer diferente dos concorrentes do segmento. 

A parte ruim é que, às vésperas de chegar nas mãos dos donos, não foi divulgado 
qualquer material com detalhamento de preços, equipamentos e versões do Model 3.  
 

A falta de clareza com lançamentos podia não ser problema para os clientes 
endinheirados e fãs da marca que compravam os carros da Tesla até então. Agora, no 

entanto, para deixar de ser uma startup e virar montadora de alto volume focada em 
carros elétricos, a companhia tem bastante lição de casa para fazer, como apontam 
especialistas ouvidos por Automotive News.  

 
Um dos aspectos que merecem mais atenção são possíveis problemas na qualidade 

dos carros, típicos das primeiras unidades que saem da linha de montagem e que 
podem se intensificar na empresa, que mantém cronograma mais apressado para o 
lançamento.  

 
Quando o SUV Model X chegou ao mercado, ainda em 2015, a companhia se 

atrapalhou para manter o padrão de qualidade enquanto corria para entregar as 
milhares de unidades encomendadas. No caso do Model 3, escorregadas como esta 
são ainda mais críticas porque o modelo vai, supostamente, atrair novos clientes para 

a marca, que podem ser menos tolerantes. 
 

Especialistas indicam ainda que a Tesla enfrenta gargalos no pós-venda. Nos Estados 
Unidos são apenas 70 centros de serviço. O modelo da marca de venda direta para o 
cliente também está em cheque: muitos estados do país já proibiram a prática.  

 
Também será um desafio manter a boa imagem da marca, que construiu grande 

volume de fãs, mesmo com a massificação da produção.  
 

Por enquanto, ao menos um bom sinal a montadora novata já deu ao mercado: a 
fabricação do Model 3 começou dentro do tempo determinado, algo inédito para a 
marca que sempre teve dificuldade para cumprir prazos. 

 

Dunlop fornece pneus verdes para o Argo 

11/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A Dunlop está fornecendo para o Fiat Argo os pneus Enasave EC300+ produzidos na 

sua fábrica, em Fazenda Rio Grande, no Paraná. O modelo equipa a versão 1.0 Drive 
do novo Fiat na medida 175/65R 14 82T.  

 
O Enasave é classificado como “superverde” pela utilização da sílica e de compostos à 
base de carbono diferenciados na borracha e pela construção de sua carcaça, 

estruturada para a redução de peso. Como resultado o pneu gera temperaturas mais 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26087/dunlop-fornece-pneus-verdes-para-o-argo


baixas e, consequentemente, apresenta menores índices deformação.  
 
Desde o ano passado a Fiat já utiliza os pneus Enasave EC300+ também nos modelos 

Mobi, Palio e Uno.  
 

Bosch aposta na eletrificação acessível 

11/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  
 

 
 

Com investimento de € 400 milhões por ano em sistemas de eletromobilidade, 
especialmente no desenvolvimento de baterias cada vez menores e mais potentes para 
atender à projeção de 11,3 milhões de veículos híbridos e elétricos que devem ser 

produzidos no mundo em 2020, passando a 18,5 milhões em 2025, a Bosch também 
aposta na eletrificação acessível, na faixa de entrada desse novo mercado que começa 

a crescer com maior velocidade.  
 
Como contraponto aos modelos híbridos de alta voltagem ou puramente elétricos ainda 

muito caros, a fornecedora de componentes e sistemas também acredita que haverá 
forte demanda por carros com powertrains eletrificados por baterias de 48 volts, os 

chamados híbridos leves (ou mild hybrid), além de minielétricos de duas, três ou 
quatro rodas.  
 

HÍBRIDOS LEVES 48V 
 

Para a Bosch, os híbridos leves 48V são o “estágio acessível da eletrificação”, com 
vendas que devem alcançar 6,3 milhões de unidades em 2020 e mais que dobrar para 
15,2 milhões em 2025. Isso porque o sistema é bem mais barato que o de alta 

voltagem e pode ser assimilado por diversos dos carros vendidos hoje só com motores 
a combustão, sem grandes mudanças de projeto.  

 
O sistema mild hybrid é composto por apenas quatro elementos: uma bateria de lítio 
48V, um pequeno propulsor elétrico acoplado ao motor convencional, um alternador 

48V e uma central eletrônica de gerenciamento.  
 

 
 
O sistema híbrido leve garante maior economia de combustível atuando de duas 
maneiras. O pequeno motor elétrico fornece 10 kW (algo como 13 cavalos) de potência 

adicional, funcionando como impulso extra nas arrancadas e acelerações, aliviando 
assim parte do trabalho do motor a combustão.  

 
A outra atuação para cortar consumo é conhecida como coasting, uma espécie de 

“banguela” eletrônica, que faz o sistema start-stop desligar o motor não somente nas 
paradas do trânsito, mas também quando o motorista tirar o pé do acelerador em uma 
estrada, estendendo assim o benefício do liga-desliga para o uso rodoviário, ou mesmo 

antes da parada total em um semáforo na cidade.  
 

Direção e freios assistidos continuam funcionando normalmente mesmo com o motor 
parado, alimentados pela bateria de 48V. O motor só religa, com a ajuda do propulsor 
elétrico, quando o acelerador volta a ser pressionado. Assim como nos modelos 
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híbridos e elétricos de alta voltagem, o mild hybrid é equipado com frenagem 
regenerativa, que recarrega a bateria nas desacelerações.  
 

Como a economia de combustível trazida pelo sistema 48V depende essencialmente 
do uso do carro, como a quantidade de subidas e descidas enfrentadas diariamente 

ou uso maior na cidade ou estrada, a Bosch resiste em divulgar o potencial de redução 
de consumo de um mild hybrid em comparação a um carro equipado só com motor a 

combustão. Mas é sabido que se o veículo trafegar em condições que permitam o 
desligamento do motor com grande constância, a redução pode ser grande, em torno 
de 25%. 

 
A Bosch já tem diversos protótipos híbridos leves em estágio avançado de testes e 

espera equipar os primeiros modelos comerciais a partir de 2018, quando a opção 
deve ser colocada à venda.  
 

Como se trata de eletrificação mais barata, a principal aposta de crescimento é o 
mercado chinês, por isso a empresa vai inaugurar na China no ano que vem uma 

fábrica para produção em larga escala de baterias de lítio de 48V que dão vida ao 
sistema mild hybrid.  
 

MINIELÉTRICOS 
 

Também é grande a expectativa em fornecer o powertrain de miniveículos elétricos de 
duas, três e quatro rodas. “Esses pequenos veículos elétricos têm grande potencial de 
sucesso nos próximos anos, com projeção de algo como 100 milhões de unidades 

produzidas por ano a partir de 2020”, destacou Harald Kröger, presidente da divisão 
de sistemas eletrônicos da Bosch, durante evento de apresentação de novas 

tecnologias automotivas, realizada semana passada no campo de provas da empresa 
em Boxberg, Alemanha.  
 

Kröger citou o exemplo da China, onde a frota de scooters elétricos somava 58 mil 
unidades rodando no país em 1998 e passou a estratosféricos 200 milhões este ano. 

“Esse crescimento exponencial mostra que pequenos veículos elétricos, mais 
acessíveis, têm futuro garantido.  
 

A produção deles é facilmente escalável, com poucos componentes, e o tempo de 
desenvolvimento para o mercado é de apenas 18 meses. É um recorde de economia 

de esforço e dinheiro. Por isso acreditamos em 100% de crescimento por muitos anos”, 
diz o executivo.  
 

 
O pequeno elétrico eGo: kit de eletrificação da Bosch 

 
Para esses pequenos veículos a Bosch desenvolveu uma espécie de kit de eletrificação 

com apenas seis elementos: bateria de lítio de 48 volts de apenas 15 kg que pode ser 
instalada em série com outras, motor elétrico compacto de 9 kg, carregador, central 
eletrônica de controle, display digital com velocímetro e outros indicadores de 

condução, além de um aplicativo para smartphone que reúne diversas informações do 
veículo, como tempo de recarga.  

 
Este conjunto pode ser instalado tanto em uma scooter elétrica como em um 
minicarro, como é o caso do pequeno e.Go Life, produzido pela alemã e.Go Mobility 

em cooperação com a Bosch. O carrinho de quatro lugares está sendo lançado na 
Europa pelo preço público de € 15,9 mil – na Alemanha, com incentivos, custará € 



11,9 mil. O e.Go usa o powertrain de seis elementos da Bosch e pode ser equipado 
com seis ou oito baterias de lítio de 48V cada. Dependendo do pacote escolhido, a 
autonomia é de 130 ou 175 quilômetros. Com apenas 3,35 m de comprimento, 1,7 m 

de largura, 1,56 m de altura e pesando 650 kg, o minicarro elétrico faz de 0 a 50 km/h 
em 5,7 segundos e chega à velocidade máxima de 100 km/h. 

 

Renault terá motor turbo no Brasil; veja quando e em quais carros 

11/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Motor sobrealimentado entregará mais desempenho e menor consumo e emissão de 

poluentes e será usado também pela Nissan 
  

 
 
A aposta de motores menores impulsionados por turbo já é uma realidade na Europa 

entre as fabricantes automotivas na busca por bom desempenho e emissões mais 
baixas de poluentes.  

 
No Brasil, aos poucos, essa tendência da tecnologia conhecida como downsizing não é 
uma exclusividade das marca premium. As populares Volkswagen, Hyundai, Chevrolet 

e Ford já têm sua opção turbinada, nas litragens 1.0, 1.4 e 1.5.  
 

A Renault está próxima de entrar neste grupo. Depois de renovar sua linha de motores 
com a chegada do inédito 1.0 de três cilindros e de um novo 1.6, ambos da família 
SCe, a montadora prepara o lançamento do 1.3 turbo, também tricilíndrico. A 

informação é do site Autos Segredos. 
 

Segundo a publicação, o propulsor será flex e fará sua estreia no mercado brasileiro 
em 2019, associado ao câmbio manual ou automático. A sua chegada aposentará o 

atual 2.0, de 148 cv, que equipam os SUVs Duster e Captur, além do Sandero RS. Na 
Europa, ele ocupará o lugar do 1.2 TCe, de 107 cv, usado na quarta geração do Clio 
europeu. 

 

 
 

O novo 1.0 turbo estaria previsto para empurrar a linha de utilitários e crossovers da 
aliança Renault-Nissan. Ou seja, Captur, Duster e picape Duster Oroch na marca 

francesa e Kicks, na japonesa. 
 
Conforme o Autos Segredos, uma peculiaridade desta motorização será o 

gerenciamento de uma caixa automatizada de dupla embreagem e sete marchas nas 
opções mais caras -  as mais baratas manteriam o atual casamento  1.6 com câmbio 

CVT, que estreou recentemente no Duster e no Captur.  
 
A novidade trará injeção direta de combustível, quatro válvulas por cilindro e 

tecnologia start-stop (que desliga e religa o motor nas paradas rápidas no trânsito), 
atendendo às rígidas normas de emissões Euro 6c. 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/renault-tera-motor-turbo-no-brasil-veja-quando-e-em-quais-carros-0p2eeuzatq9mc59hpymhf9rs2
http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/renault-duster-ganha-cambio-cvt-e-controle-de-estabilidade-para-reaparecer-veja-precos-9knyll6efr8dhej62esecrutu
http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/renault-captur-ganha-cambio-cvt-e-motivos-para-deslanchar-nas-vendas-1dxanmqfatyhs2ezt4hk8ypcx


A imprensa europeia fala em três níveis de potência: 115, 140 e 155 cv - por aqui, os 
valores devem subir com a presença do etanol, alcançando até 170 cv. 
 

 
 
A expectativa que o 1.3 turbo seja apresentando pela Renault no  ano na último 

trimestre deste ano na Europa e apenas em 2019 no Brasil, até mesmo se enquadrar 
às regras da Rota 2030, novo regime automotivo brasileiro que substituirá o Inovar-

Auto a partir de 2018.   
 
Outras novidades  

Mas antes do motor 1.3 turbo, a Renault lançará outras novidades no mercado 
brasileiro. O próximo será a chegadas às lojas do subcompacto Kwid em agosto, ao 

preço inicial de R$ 29.990.  
 

 
 

Logo depois estreia o SUV grande Koleos, com preço girando próximo a R$ 150 mil. 
Para o ano que vem, a dupla Logan e Sandero passará por uma reestilização e adotará 

o câmbio CVT na motorização 1.6.  
 
Fala-se ainda de um novo sedã, por enquanto chamado de Projeto LJC. O modelo 

surgiria no Brasil no segundo semestre de 2018 para aposentar o Fluence. 
 

Valor total das transações com cartão de crédito teve alta de 3% em 2016 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 10, que, no ano passado, as transações 
com cartões de crédito somaram R$ 674 bilhões, o que representa um aumento de 

3% em relação a 2015. Já as operações com cartões de débito somaram R$ 430 
bilhões, uma alta de 10%. Os dados fazem parte das Estatísticas de Pagamentos de 
Varejo e de Cartões no Brasil, publicadas pela instituição.  

 
Em número de operações, as transações com cartões de crédito subiram 6% de 2015 

para 2016 e atingiram 5,9 bilhões de operações. No caso do cartão de débito, foram 
6,8 bilhões de operações, o que representa uma alta de 5%.  
 

O uso de cheques, por sua vez, continua em trajetória de queda. Em 2016, conforme 
o Banco Central, ocorreram 879 milhões de operações com cheques, o que significa 

uma baixa de 14% em relação a 2015. O valor envolvido nas operações com cheques 
foi de R$ 2,259 trilhões, uma queda de 12% em relação ao ano anterior.  
 

Se por um lado o uso do cheque diminui, por outro o de equipamentos móveis, como 
telefones celulares, tem crescido. Os dados do BC mostram que em 2016 foram 

realizadas 16,7 bilhões de operações com equipamentos móveis, o que representa 
28% do total de transações. Em 2015, este porcentual era de 19%.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/valor-total-das-transacoes-com-cartao-de-credito-teve-alta-de-3-em-2016/


O principal canal de acesso continua sendo a internet, com a utilização de 
computadores pessoais. Em 2016, 33% das transações ocorreram desta forma. Já as 
transações bancárias realizadas em agências ou postos de atendimento somaram 8,1 

bilhões de operações, uma redução de 8% em relação a 2015. A participação deste 
canal passou de 16% em 2015 para 13% em 2016, de acordo com o Banco Central. 

 

Bolsa sobe 1% e dólar recua para R$ 3,26 com cenário político no radar 

11/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

A expectativa dos investidores de que o governo mudará de mãos em breve e as 
atenções voltarão a se concentrar na economia, em vez de na crise política, fez a Bolsa 

subir 1% e o dólar recuar para R$ 3,26 nesta segunda-feira (10).  
 

A avaliação é de analistas ouvidos pela Folha. Segundo eles, o presidente Michel 
Temer perdeu condições políticas de aprovar a reforma da Previdência sem fazer 
concessões que podem descaracterizar o projeto e os objetivos fiscais nele envolvidos. 

Desta forma, a substituição do peemedebista pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) traria novos ares ao cenário político e asseguraria apoio maior para passar 

as mudanças na aposentadoria.  
 
O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa brasileira, teve alta 

de 1,13%, para 63.025 pontos, depois de quatro sessões seguidas de queda. O volume 
negociado foi de R$ 5,54 bilhões, abaixo da média diária do ano, que é de R$ 8,16 

bilhões —em parte já por causa do período de férias nos Estados Unidos, que reduz a 
liquidez no mercado brasileiro.  
 

O dólar fechou em baixa, influenciado pelo retorno da atuação do Banco Central no 
mercado de câmbio. O dólar comercial teve baixa de 0,73%, para R$ 3,261. O dólar à 

vista teve desvalorização de 0,60%, para R$ 3,263. É o menor nível desde 2 de junho.  
 
No campo político, a notícia aguardada era o voto do deputado Sergio Zveiter (PMDB-

RJ), relator da denúncia contra Temer feita pela PGR (Procuradoria-Geral da 
República). O presidente é acusado de crime de corrupção passiva. Zveiter deu parecer 

favorável à denúncia.  
 
"O mercado chegou a um consenso de que o Temer precisa sair, mas que seja mantida 

a equipe econômica. Há setores na economia mostrando recuperação, como indústria, 
comércio e varejo. O que tem de ruim é a parte política nesse momento", avalia Marco 

Tulli, gestor da mesa de operações da corretora Coinvalores.  
 
"O que foi absorvido é que o mercado aceitaria um Maia na continuidade do governo 

desde que o Temer se afastasse e que a equipe econômica fosse mantida", diz.  
 

A leitura de Adeodato Neto, estrategista da Eleven Finacial, vai na mesma linha. "A 
gente está vendo uma deterioração da situação de Temer em um nível aparentemente 
insustentável. A troca dá um alento, um ar. Temer está em modo 'salve-se quem 

puder' sozinho. O Maia chega com algum capital político e explicitamente com agenda 
reformista", avalia.  

 
"O capital político de Temer acabou. Se ele continuar no poder, vai fazer de tudo para 

sobreviver, fazendo acertos para se manter e com interesses que não são 
necessariamente republicanos e alinhados com mercado e economia", complementa.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900012-bolsa-sobe-1-e-dolar-recua-para-r-326-com-cenario-politico-no-radar.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1899991-relator-da-parecer-favoravel-a-denuncia-contra-temer.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1899991-relator-da-parecer-favoravel-a-denuncia-contra-temer.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/50599-manifestacoes-contra-temer-no-brasil#foto-686709


AÇÕES  
O ânimo do mercado se somou as influências externas positivas. Os preços do minério 
de ferro subiram 2% e impulsionaram o ganho das ações da Vale. Os papéis mais 

negociados da mineradora subiram 2,18%, para R$ 27,63. As ações que dão direito a 
voto se valorizaram 2,84%, para R$ 29,71.  

 
Os papéis da siderúrgica Gerdau também se beneficiaram da alta do minério e subiram 

2,42%.  
 
As ações da Petrobras fecharam o dia em alta, beneficiadas pela valorização dos preços 

do petróleo no exterior. As ações mais negociadas avançaram 0,42%, para R$ 11,98. 
Os papéis com direito a voto se valorizaram 0,16%, para R$ 12,70.  

 
As ações do setor financeiro também fecharam com ganhos. Os papéis do Itaú 
Unibanco subiram 0,80%. As ações preferenciais do Bradesco tiveram alta de 1,11%, 

e as ordinárias avançaram 1,54%. Os papéis do Banco do Brasil ganharam 1,05%, e 
as units –conjunto de ações– do Santander Brasil tiveram valorização de 1,02%.  

 
DÓLAR  
No mercado cambial, a queda do dólar também teve influência da volta da atuação do 

Banco Central.  
 

O BC começou a rolar os contratos de swap cambial (equivalentes à venda de dólares 
no mercado futuro) com vencimento em agosto. A autoridade monetária vendeu 8.300 
contratos, somando US$ 415 milhões. O total dos contratos de agosto é de US$ 6,181 

bilhões. Se mantiver esse volume até o final do mês, o BC deverá rolar todo o lote.  
 

No exterior, apenas 9 das 31 principais divisas mundiais fecharam em alta em relação 
ao dólar.  
 

Energia elétrica ajuda em deflação ao consumidor na 1ª prévia do IGP-M de 

julho 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A conta de luz mais barata ajudou na deflação de 0,12% registrada pelo Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC-M) na primeira prévia de julho do Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mesmo período do 

mês anterior, o IPC-M teve alta de 0,13%.  
 
Cinco das oito classes de despesas tiveram taxas de variação menores, com destaque 

para o grupo Habitação (de 0,50% na primeira prévia de junho para -0,10% na 
primeira prévia de maio), com destaque para a tarifa de eletricidade residencial, que 

passou de 3,32% para -2,44%.  
 

Os demais grupos com decréscimo foram Alimentação (de -0,26% para -0,63%), 
Transportes (de -0,10% para -0,38%), Despesas Diversas (de 0,37% para 0,05%) e 
Comunicação (de 0,07% para -0,04%). Os movimentos mais relevantes foram dos 

itens carnes bovinas (de 0,62% para -1,58%), gasolina (de 0,34% para -2,91%), 
tarifa postal (de 4,94% para 0,00%) e tarifa de telefone móvel (de 0,03% para 

0,00%), respectivamente.  
 
Na direção oposta, houve aumento nas taxas dos grupos Saúde e Cuidados Pessoais 

(de 0,33% para 0,64%), Vestuário (de 0,55% para 0,96%) e Educação, Leitura e 
Recreação (de 0,05% para 0,07%), sob influência de itens como medicamentos em 

geral (de -0,20% para 0,23%), roupas (de 0,42% para 1,30%) e show musical (de 
0,68% para 1,82%). 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/energia-eletrica-ajuda-em-deflacao-ao-consumidor-na-1-previa-do-igp-m-de-julho/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/energia-eletrica-ajuda-em-deflacao-ao-consumidor-na-1-previa-do-igp-m-de-julho/


FGV: IPC-S sobe em todas as 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de 

julho 

11/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), registrou aceleração em todas as sete capitais analisadas na primeira 
quadrissemana de julho na comparação com a última leitura de junho.  

 
O índice teve queda de 0,18%, menos intensa que a deflação de 0,32% obtida na 
medição anterior.  

 
Apesar do acréscimo nas taxas, seis cidades ainda registraram declínio na primeira 

quadrissemana de julho: Salvador (-0,20% para -0,08%), Brasília (-0,44% para -
0,41%), Belo Horizonte (-0,74% para -0,64%), Rio de Janeiro (-0,34% para -0,21%), 
Porto Alegre (-0,36% para -0,09%) e São Paulo (-0,23% para -0,10%).  

 
Somente Recife apresentou inflação no período, de 0,05%, após recuo de 0,08% na 

última quadrissemana de junho. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-sobe-em-todas-as-7-capitais-pesquisadas-na-1-quadrissemana-de-julho/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fgv-ipc-s-sobe-em-todas-as-7-capitais-pesquisadas-na-1-quadrissemana-de-julho/

