
 

 

14 DE JULHO DE 2017 

Sexta-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO - Nº 21. 

XIII . 13 DE JULHO DE 2017 

 SANCIONADA A REFORMA TRABALHISTA 

 TEMER SANCIONA REFORMA TRABALHISTA SEM VETOS E SEM GARANTIR 

MUDANÇAS 

 ENTENDA O IMPACTO DA NOVA LEGISLAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 REFORMAS PREOCUPAM MAIS METALÚRGICOS DO QUE CONDENAÇÃO 

 NOVAS REGRAS DA REFORMA TRABALHISTA VÃO VALER PARA CONTRATOS EM 

VIGOR 

 15 AVANÇOS QUE A REFORMA TRABALHISTA TRAZ PARA VOCÊ E PARA O BRASIL 

 GOVERNO DESCARTA INCLUIR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA MP QUE AJUSTARÁ 

REFORMA TRABALHISTA 

 TEMER DESCARTA REVER FIM DO IMPOSTO SINDICAL, MAS AVALIA 

CONTRIBUIÇÃO 

 PROPOSTA DE MP TRABALHISTA NÃO INCLUI FINANCIAMENTO DE SINDICATOS 

 MINISTRO DEFENDE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PARA FINANCIAR 

SINDICATOS 

 MAIORIA DOS EMPREENDEDORES ESPERA PIORA OU ESTAGNAÇÃO DA ECONOMIA, 

DIZ SEBRAE 

 REFORMA OFICIALIZA FRAUDE, DIZ PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO 

 CASA CIVIL CRIA GRUPO PARA ELABORAR COMUNICAÇÃO SOBRE REFORMA 

TRABALHISTA 

 MEIRELLES: NOVA ERA EM RELAÇÕES DE TRABALHO TRARÁ MAIS PRODUTIVIDADE 

E EMPREGOS 
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 TEMER ELOGIA REFORMA TRABALHISTA E DIZ QUE DESEMPREGO ‘CAIRÁ MUITO 

MAIS’ 

 RESULTADO NA CCJ DA CÂMARA É VITÓRIA DA “DEMOCRACIA”, DIZ TEMER 

 ‘GOVERNO TEMER ESTÁ DE FATO REVOLUCIONANDO A ECONOMIA BRASILEIRA’, 

DIZ MEIRELLES 

 ORIENTAÇÃO PARTIDÁRIA A FAVOR DE TEMER CRIA PROBLEMA A DEPUTADOS DO 

PARANÁ  

 CPI DA PREVIDÊNCIA PEDE AO IBGE DADOS DEMOGRÁFICOS ATUALIZADOS 

PARA CONTESTAR REFORMA 

 COMISSÃO MISTA APROVA RELATÓRIO DA MP QUE REFINANCIA DÍVIDAS 

TRIBUTÁRIAS 

 BRASIL DEVE APROFUNDAR LAÇOS ECONÔMICOS COM A ÁFRICA, DEFENDE 

DIPLOMATA 

 BRASIL TRABALHA POR ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO COM O MÉXICO, INFORMA 

DIPLOMATA 

 ENTREVISTA: BRASIL PRECISA COORDENAR ESFORÇOS NO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL, DIZ ROBERTO JAGUARIBE 

 SOBE PARA R$ 10 MI O LIMITE PARA FINANCIAMENTO COLETIVO DE STARTUPS 

NO BRASIL 

 NOVO REFIS PREVÊ DESCONTO DE ATÉ 99% EM MULTAS E JUROS DE DÍVIDAS DE 

EMPRESAS 

 COMISSÃO DO CONGRESSO APROVA REFIS COM VÁRIAS MODIFICAÇÕES 

 FMI REDUZ PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO BRASIL EM 2018 DE 1,7% PARA 

1,3% 

 FMI: BRASIL PODE TER NOVA RODADA DE REBAIXAMENTO SEM REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 NOVA TAXA DE LONGO PRAZO VAI AJUDAR A NORMALIZAR CRÉDITO 

 VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO CAI NO PARANÁ 

 ATIVIDADE ECONÔMIA DO BRASIL FRUSTRA EXPECTATIVAS E TEM CONTRAÇÃO EM 

MAIO, APONTA BC 

 ‘A CRISE POLÍTICA NÃO DEVE ABORTAR A DECOLAGEM’ 

 ECONOMIA BRASILEIRA REGISTRA RECUO DE 0,51% EM MAIO ANTE ABRIL 

 CUSTOS INDUSTRIAIS TÊM LIGEIRA ALTA DE 0,1% NO 1º TRIMESTRE, APONTA 

CNI 

 MUDANÇAS DEVEM FAVORECER EMPRESAS NA ABERTURA PARA A EU 
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 PEQUENAS EMPRESAS PODERÃO RECEBER ATÉ R$ 5 MI EM FINANCIAMENTO 

COLETIVO 

 "PRÉVIA DO PIB" VOLTA A RECUAR EM MAIO, DIZ BANCO CENTRAL 

 BENTELER INAUGURA SEXTA FÁBRICA NO BRASIL 

 VENDAS DA PSA CRESCEM 2,3% NO SEMESTRE 

 JAGUAR APOSTA EM MAIS SUVS E REVELA E-PACE 

 MOPAR CONCLUI CENTRO DE PEÇAS DE R$ 15 MILHÕES 

 FIAT CHRYSLER, TOYOTA E DAIMLER LIDERAM VENDAS DE AUTOMÓVEIS NA 

EUROPA EM JUNHO 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN  
 
 

Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo - nº 21. XIII . 

13 de julho de 2017 

14/07/2017 – Fonte: FIEP 
  
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa 

do Estado do Paraná, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.  
 

Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI. 
 
ÍNDICE 

 
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 

REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
 

Criação de CIDE sobre a prestação de serviços distribuir conteúdos, plataformas e 
serviços de software 

PL 7852/2017 do deputado André Figueiredo (PDT/CE) 
  

ACORDOS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO 
Ratificação do Acordo de Madri relativo ao registro internacional de marcas 
MSC 201/2017 do Poder Executivo 

 
  

CÂMBIO 

EM 14/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,184 3,184 

Euro 3,645 3,647 
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MEIO AMBIENTE 
Supressão da atividade de carcinicultura e salinas nos manguezais 
PL 7916/2017 do deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PV/SP) 

  
Suspensão de normas disciplinadoras da demarcação de terrenos marginais e seus 

acrescidos 
PDC 698/2017 do deputado André Amaral (PMDB/PB) 

 
 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS 
Mudança da nomenclatura utilizada para pessoas com deficiência na Constituição 

PEC 25/2017 da senadora Fátima Bezerra (PT/RN) 
 
INTERESSE SETORIAL 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
Isenção do IPI de automóveis para transporte de mercadorias adquiridas por pessoas 

com deficiência 
PL 7909/2017 do deputado Eros Biondini (PROS/MG) 
 

INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO 
Destinação de projetos decorrentes de termos de ajuste de conduta firmados com 

Anatel à ampliação dos serviços de banda larga 
PL 7923/2017 do deputado Wilson Beserra (PMDB/RJ) 
 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
Utilização de regime especial de tributação em medicamentos para tratamento e 

prevenção de diabetes 
PL 7924/2017 do deputado João Campos (PRB/GO) 
  

NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Prorroga, por mais 60 dias, a licença à gestante de que trata o artigo 7º, inciso XVIII, 
da Constituição Federal e artigo 34º, inciso XI, da Constituição do Estado do Paraná, 
na hipótese de nascimento prematuro 

 PL 309/2017 de autoria do Deputado Cobra Repórter (PSD) 
  

INFRAESTRUTURA SOCIAL 
Dispõe sobre normas para a criação do programa Agricultura Forte, Merenda Rica, a 
ser celebrado entre o Governo do Estado e os pequenos agricultores 

  
 PL 301/2017 de autoria do Deputado Jonas Guimarães (PSB). 

 

Sancionada a reforma trabalhista 

14/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 
Foi sancionada nesta quinta-feira, 13, em cerimônia no Palácio do Planalto, a reforma 

trabalhista aprovada pelo Senado na última terça-feira, na forma do PLC 38/2017. Ao 
comemorar a aprovação da matéria, o presidente da República, Michel Temer, declarou 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/13/sancionada-a-reforma-trabalhista
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129049


que a nova legislação, proposta pelo Poder Executivo, gerará empregos e deixará o 
país "mais competitivo". 

 

— Estamos dando mais um passo rumo a um Brasil de mais crescimento, empregos, 

e mais oportunidades — declarou.  
 
O texto, que seguiu para o presidente sem alterações, altera trechos da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e estabelece, entre outros pontos, a prevalência de acordos 
negociados entre empregadores e empregados, que, em caso de acordo coletivo, 

passarão a ter força de lei.  
 
Acordo 

O projeto chegou ao Senado em 28 de abril e foi lido em Plenário no dia 2 de maio. 
Depois disso, passou pelas comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de Assuntos 

Sociais (CAS) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), até ser votado no Plenário. 
 
O relator na CAE e na CAS, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), manteve o texto da forma que 

saiu da Câmara, apesar de criticar alguns trechos, com a promessa de que Temer 
vetaria os pontos controversos. O objetivo da base do governo foi o de evitar que o 

projeto voltasse à análise da Câmara.  
 

O líder do governo e relator na CCJ, Romero Jucá (PMDB-RR) garantiu em Plenário 
que o Executivo editará medida provisória para modificar os trechos criticados pelos 
senadores da própria base. Ao final, o PLC 38/2017 foi aprovado com 50 votos a favor, 

26 contrários e uma abstenção.  
 

O texto sancionado pelo presidente da República foi o mesmo aprovado na Câmara 
dos Deputados. 
 

Temer sanciona reforma trabalhista sem vetos e sem garantir mudanças 

14/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Presidente Michel Temer sancionou a reforma sem vetos e não garantiu a 
edição de uma medida provisória para alterá-la 

 

 
 

O presidente Michel Temer sancionou sem vetos o texto da reforma trabalhista em 
cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (13). O presidente também não 
garantiu que haverá mudanças posteriores no texto, como negociado com o Senado 

durante a tramitação da reforma.  
 

Pouco antes da cerimônia, chegou a circular entre jornalistas uma minuta de medida 
provisória (MP) que trazia as mudanças pleiteadas pelos senadores da base do 
governo. A negociação feita durante a tramitação da matéria tinha culminado com um 

acordo para que, logo depois da sanção do texto, fosse redigida a MP. Agora, o governo 
quer mais prazo – a ideia é usar os 120 dias que a lei levará para entrar em vigor para 

se negociarem os pontos de mudança. 
 
Assim, o texto foi sancionado com trechos polêmicos, como a liberação do trabalho de 

mulheres grávidas e lactantes para trabalharem em locais insalubres, a multa para 
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trabalhadores intermitentes que faltarem o trabalho e a definição da indenização por 
dando extrapatrimonial proporcional ao salário do trabalhador (o que dá tratamento 
desigual entre pessoas com salários diferentes expostas ao mesmo dano). 

 
Esses pontos eram tratados na minuta com os pedidos do Senado. A proposta dos 

senadores prevê que a mulher grávida seja afastada do trabalho insalubre e só seja 
aceita mediante apresentação voluntária de atestado. Além disso, seria extinta a multa 

para intermitentes e seria estabelecido um novo critério para as indenizações 
extrapatrimoniais.  
 

O texto também trazia a previsão para que só acordos com participação dos sindicatos 
permitisse a adição da jornada de 12 por 36 horas e limitava o poder de negociação 

das comissões de funcionários. 
 
O debate das alterações, agora, será feito em reuniões entre governo, congressistas 

e sindicatos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que não participou da 
cerimônia, também deve ser ouvido, segundo membros do governo. Maia já disse ser 

contra mudanças. Em seu Twitter, ele afirmou que “A Câmara não aceitará nenhuma 
mudança na lei. Qualquer MP não será reconhecida pela Casa”. 
 

Entenda o impacto da nova legislação no mercado de trabalho 

14/07/2017 – Fonte: Jornal Nacional 

 
De cada dez pessoas, apenas três trabalham com carteira assinada  
Jornal Nacional ouviu especialistas para esclarecer as mudanças 

 
O Jornal Nacional ouviu especialistas sobre o impacto da nova legislação no mercado 

de trabalho. Ao procurar entender, uma espécie de raio-x, o que é mercado de trabalho 
no Brasil, muita gente vai se surpreender. 
 

De cada dez trabalhadores, apenas três teriam carteira assinada, tudo de acordo com 
a CLT atual. O resto, não. Dois estariam trabalhando por conta própria; um e meio 

desempregado; outro seria funcionário público; um seria empregado doméstico ou 
trabalharia para um parente; e um estaria trabalhando sem carteira assinada e sem 
qualquer proteção. 

 
“Hoje a CLT abrange digamos ‘os mais bem localizados na escala social’. Aqueles que 

têm mais renda, mais educação. Aí que ela protege. Os demais, não protege. Tem 
determinados casos em que eles estão totalmente na ilegalidade. A reforma trabalhista 
propõe formas de contratar essas pessoas que vão legalizar o ilegal, dando proteção 

aos trabalhadores”, diz José Pastore, especialista em Relações do Trabalho. 
 

Um exemplo: restaurantes que tem mais movimento no fim de semana e precisam de 
trabalhadores extras. Na atual CLT, não há respaldo legal para empregar funcionários 

apenas alguns dias da semana. 
 
“A grande maioria dos restaurantes contrata essas pessoas sem proteção trabalhista, 

sem registro em carteira, sem proteção previdenciária. Agora, essa lei diz o seguinte: 
eles podem ser contratados dentro do contrato intermitente e o restaurante vai 

recolher o fundo de garantia deles, vai recolher a previdência, vai recolher todos os 
direitos deles em proporção aquilo que eles ganharem”, afirma Pastore.  
 

A iniciativa da reforma surgiu com uma visão: a de que o Brasil mudou muito nas 
últimas décadas. O modo como produzimos bens, o crescimento do setor de serviços, 

os robôs dentro das fábricas, os novos tipos de ocupação, a abertura da economia 
para pequenos negócios, a globalização. Sem falar das coisas novas que estão por vir 
com as transformações radicais impulsionadas pela informática. 

 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/entenda-o-impacto-da-nova-legislacao-no-mercado-de-trabalho.html


A espinha dorsal da nova lei trabalhista é privilegiar a negociação entre patrões e 
empregados, como afirma outro especialista em relações de trabalho. Há direitos 
garantidos por lei que não podem ser renegociados, como: salário mínimo décimo 

terceiro, licença maternidade e férias. 
 

“Os direitos dos trabalhadores estão na Constituição e eles não são alterados. Agora, 
o uso desses direitos poderá ser alterado pela negociação. Vai poder parcelar as férias, 

não vai diminuir as férias. Porque os 30 dias estão na Constituição. Mas as empresas 
e os trabalhadores vão poder usar melhor esses direitos, de uma maneira que seja 
mais eficiente para cada situação”, explica Hélio Zylberstajn, professor da USP. 

 
E o fim do imposto sindical, vai enfraquecer os sindicatos? “Talvez, se eles não 

souberam responder a esse desafio de se aproximar dos trabalhadores, de entregar 
conquistas e serviços para esses trabalhadores, eles não vão conseguir se financiar.  
 

Diante da dificuldade de arrecadar contribuição sindical, provavelmente, nós vamos 
ver um movimento de fusão de sindicatos e talvez a gente tenha sindicatos mais 

verticalizados e mais forte”, conta Zylberstajn. 
 
A legislação, dizem os especialistas, vai ficar mais próxima do que é o mercado real. 

Mas não se espera que essa nova lei crie empregos de uma hora para outra. “A curto 
prazo não se pode esperar que a lei possa gerar emprego amanhã. Ela vai gerar 

emprego ao longo dos próximos anos, na medida em que as condições de 
produtividade e de competitividade vão melhorando”, diz José Pastore. 
 

Reformas preocupam mais metalúrgicos do que condenação 

14/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
Palco de greves nos anos 1970, São Bernardo do Campo, no ABC paulista, estava 
ontem mais para indiferente do que indignada com a condenação do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva em primeira instância, no âmbito da Lava Jato. Anteontem, o 
juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, sentenciou o petista a 9 anos e 6 meses de prisão 

por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
 
Ao longo do dia, não houve manifestações de apoio nem de repúdio ao ex-presidente 

na frente do prédio onde mora, nem no sindicato que comandou e no qual se projetou 
nacionalmente como líder sindical nos anos 1970, nem nas portas das fábricas. Um 

misto de desilusão e fé entre os metalúrgicos definia a imagem de Lula no seu berço 
político. 
 

No acesso à fábrica da Mercedes-Benz, os metalúrgicos falavam de Lula, mas a 
preocupação maior era a reforma trabalhista. Entre os trabalhadores, o serralheiro 

Clodoaldo Campos, de 38 anos, disse aprovar a decisão de Moro. “A gente, que é 
metalúrgico, colocava a mão no fogo por ele. Hoje em dia, na empresa, você vê muito 

‘peão’ dividido um com o outro. Para a gente, ele era que nem um rei”, disse o morador 
da Praia Grande, na Baixada Santista. 
 

A analista de sistemas de gestão da empresa no ABC Camila Dutra, de 28 anos, disse 
que comemorar a condenação de Lula não tem viés ideológico. “O que mais precisa 

de evidências para saber que ele cometeu algumas infrações? Tem muita evidência. 
Não é porque a gente não gosta do partido”, afirmou. 
 

Empregado na fábrica desde os 14 anos, quando ainda era aprendiz, o engenheiro de 
produção Luiz Carvalho, de 37 anos, disse que não vota em Lula desde o mensalão. 

“O fato de ele ser de origem metalúrgica não significa que os preceitos que ele segue 
ou prega sejam os mesmos conceitos éticos que a gente acredita, com certeza não 
são”, afirmou. “Quando ele assumiu o poder, foi uma esperança para todos nós, mas, 

agora, para mim, perdeu o crédito total.” 

http://www.istoedinheiro.com.br/reformas-preocupam-mais-metalurgicos-do-que-condenacao/


Há metalúrgicos que minimizam a culpa de Lula, conforme sentenciou Moro. Mecânico 
montador, Luís Carlos, de 35 anos, é um deles. “Político nenhum é inocente, mas o 
que fizeram com ele aí, acho que o Brasil não gostou, não”, disse.  

 
O técnico de segurança Édipo Alves, de 29 anos, disse que não votaria no ex-

presidente, mas ressaltou que não está convencido de que ele é culpado. “A princípio 
não tem como saber se foi certo ou errado (a condenação). Ao meu ver, não tem 

provas suficientes ainda.”  
 
Alves disse, ao fim da jornada na fábrica, que o tema foi pouco discutido ao longo do 

dia, o que também foi ressaltado pelo ajustador mecânico Vlanir Oliveira, de 51 anos. 
“O que mais está se comentando (na fábrica) hoje (ontem) é a reforma trabalhista. O 

pessoal está mais preocupado com a reforma. Do Lula, teve repercussão quase 
nenhuma.”  
 

Novas regras da reforma trabalhista vão valer para contratos em vigor 

14/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

O presidente Michel Temer cumprimenta o presidente do TST, Ives Gandra, durante 
sanção da reforma 

 

As novas leis trabalhistas aprovadas em projeto sancionado nesta quinta-feira (13) 
pelo presidente Michel Temer, passam a valer para todos os contratos de trabalho, 
inclusive os que já estão em vigor, dentro de 120 dias. A afirmação foi feita pelo 

ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira.  
 

"As relações de trabalho do Brasil estarão sob o efeito dessa legislação", disse. "Todas 
as relações de trabalho que estão formalizadas mediante contrato estão sujeitas à 

nova legislação", acrescentou.  
 
Em seu discurso em evento no Planalto, o presidente Michel Temer criticou os partidos 

de oposição por terem transformado em um embate político as mudanças nas regras 
trabalhistas. Segundo ele, não há uma discussão sobre o conteúdo da proposta.  

 
"Nós sabemos que, muitas vezes, há contestações. Quando elas são pautadas pelo 
conteúdo, temos de homenagear. Mas quando são só de natureza política, os protestos 

ocorrem, mas a caravana vai passando", disse.  
 

Na terça-feira (11), dia em que o texto passou pela análise final no Congresso, a 
sessão do Senado foi atrasada em sete horas por uma ação de senadoras da oposição, 
que impediram que o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), se sentasse à 

mesa para abrir os trabalhos.  
 

A oposição vem fazendo críticas à aprovação da reforma, sob a argumentação de que 
o texto favorece apenas as empresas em prejuízo da classe trabalhadora.  
 

Amplamente apoiada por entidades empresariais, a reforma estabelece a prevalência, 
em alguns casos, de acordos entre patrões e empregados sobre a lei, o fim da 

obrigatoriedade da contribuição sindical, obstáculos ao ajuizamento de ações 
trabalhistas, limites a decisões do Tribunal Superior do Trabalho, possibilidade de 
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parcelamento de férias em três períodos e flexibilização de contratos laborais, entre 
outros pontos.  
 

Seguindo um acordo com parlamentares da base, para não alterar o projeto aprovado 
na Câmara em abril, o Planalto trabalha agora na edição de uma medida provisória 

para fazer algumas alterações no projeto.  
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou nesta quinta uma 
nova minuta que deve balizar a edição da medida.  
 

Entre as mudanças propostas está a regulamentação da jornada de 12h x 36h -que 
deve ser prevista em acordo coletivo- a regulamentação da jornada intermitente 

(quando o trabalhador é contratado sob demanda) e a volta da proibição de grávidas 
e lactantes trabalhar em locais insalubres.  
 

SALVAGUARDA  
Outro ponto a ser revisto é a criação de uma salvaguarda para impedir que um 

trabalhador contratado sob contrato por prazo indeterminado seja demitido e 
recontratado imediatamente por meio de jornada intermitente.  
 

Pela proposta da MP, será necessário um intervalo de 18 meses entre a demissão e a 
nova contratação.  

 
Inicialmente, o governo previa a validade de salvaguarda para dois anos. Pelo texto 
divulgado nesta quinta, e já distribuído a senadores, a regra valerá por três anos após 

a MP entrar em vigor.  
 

A minuta divulgada deve sofrer alterações após análise de parlamentares.  
 
A sugestão de editar uma MP para modificar a reforma trabalhista foi sugerida por 

Temer em maio a senadores.  
 

Com isso, o governo pretendia evitar uma nova análise do texto pela Câmara dos 
Deputados, atrasando o cronograma previsto para aprovação do projeto.  
 

15 avanços que a Reforma Trabalhista traz para você e para o Brasil 

14/07/2017 – Fonte: CNI 

 
Nova legislação assegura direitos do trabalhador, prestigia diálogo e 
contribui para harmonizar as relações do trabalho 

 

 
 
1. Foram mantidos todos os direitos trabalhistas, como 13º salário, FGTS, férias 
de 30 dias, seguro desemprego, repouso semanal remunerado, aposentadoria, licença 

maternidade e paternidade. Inclusive, a reforma proíbe que eles sejam objeto de 
negociação. 

 
2. As férias poderão ser divididas em mais de um período, com a concordância do 
empregado. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/07/15-avancos-que-a-reforma-trabalhista-traz-para-voce-e-para-o-brasil/


3. O empregado poderá trabalhar em casa (home office).  
 
4. Por meio de acordo, empregado e empregador poderão encerrar o contrato 

de trabalho. Neste caso, serão pagas as verbas trabalhistas e será autorizado o saque 
de 80% do FGTS. 

 
5. Procedimentos para retirada do seguro desemprego e para movimentação 

do FGTS serão desburocratizados. 
 
6. Empregados e empresas agora poderão ajustar condições de trabalho 

específicas, por meio de acordo ou convenção coletiva. Será possível, por exemplo, 
negociar a redução do horário de almoço para o empregado sair mais cedo ou ter 

folgas, a troca de feriado que caia no meio da semana e as rotinas de trabalho mais 
maleáveis. 
 

7. Agora, o empregado com nível superior e que receba salário mensal igual 
ou superior a duas vezes o teto do INSS poderá ajustar com a empresa, por 

meio de acordo individual, condições de trabalho específicas. Pode, por 
exemplo, negociar compensação de jornada para trabalhar mais em um dia e sair mais 
cedo no outro e home office. 

 
8. As regras de contrato por tempo parcial foram aperfeiçoadas, contribuindo 

para gerar empregos para profissionais sem condições de se dedicar ao trabalho em 
tempo integral. 
 

9. O trabalho intermitente foi regulamentado, contribuindo para criação de 
empregos e para trazer para formalidade trabalhadores contratados para demandas 

específicas de curto prazo. Por exemplo: formaliza uma pessoa que trabalha em um 
evento durante uma manhã. Esta medida também facilita a contratação de pessoas 
que não podem trabalhar, diariamente, 8 horas.  

 
10. As novas regras garantem que as gestantes não trabalhem em locais 

insalubres de grau máximo (trabalho com pacientes em isolamento por doenças 
infecto-contagiosas). E também que, se um médico de sua confiança assim indicar, 
não trabalhem em locais insalubres de grau médio ou mínimo. 

 
11. A partir de agora está expressamente permitida a terceirização de 

qualquer atividade. Por outro lado, fica proibida a contratação de pessoas jurídicas 
formadas por ex-empregados desligados até 18 meses antes da terceirização. Estas 
regras buscam dar segurança e proteção para empregados e empresas. 

 
12. As empresas passam a ser penalizadas com multas mais altas caso não 

registrem seus empregados ou não anotem os dados relativos à sua admissão no 
emprego, duração e efetividade do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias 

que interessem à proteção do empregado. 
 
13. A reforma regulamenta o dano moral, fixando critérios para sua caracterização 

quando ocorrerem ofensas à honra, à imagem, à intimidade, à liberdade de ação, à 
autoestima, à sexualidade, à saúde, ao lazer, e à integridade física do empregado. 

 
14. Pelas novas regras, fica estabelecido que é de responsabilidade do 
empregador a higienização de uniformes, quando necessários procedimentos ou 

produtos diferentes dos utilizados para a higienização de vestimentas comuns. 
 

15. Empregado e empregador agora podem pedir à justiça do trabalho a 
homologação de um acordo extrajudicial relacionado ao contrato de 
trabalho.  

 



Governo descarta incluir contribuição sindical na MP que ajustará reforma 

trabalhista 

14/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Líder do governo, senador Romero Jucá diz que sindicatos terão de buscar 

outra fonte de custeio. Medida provisória que modificará o texto será 
debatida nos próximos 120 dias  

 

 
 
O Palácio do Planalto decidiu deixar em aberta a definição de pontos que serão 

ajustados no texto da reforma trabalhista, sancionada nesta quinta-feira (13). Nos 
próximos 120 dias, o governo irá negociar com parlamentares, empresários e 

sindicatos sobre pontos que podem ser incluídos em uma Medida Provisória (MP), para 
cumprir a promessa feita aos senadores, que aprovaram o texto tal qual ele veio da 
Câmara. Mas um ponto o governo já diz ser certo: a volta da contribuição sindical 

obrigatória não está em pauta. 
 

Na cerimônia em que o presidente Michel Temer sancionou a lei que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não se via sindicalistas. Em uma plateia com 
maioria de políticos e empresários, Temer sancionou o texto, que não deve ter vetos, 

ao contrário do que chegou a ser compromissado com senadores durante a tramitação 
da reforma trabalhista.  

 
Já a MP será negociada até que as mudanças entrem em vigor. “Para ter uma MP que 
modifique a lei, ela tem de ocorrer antes de 119 dias”, afirmou o líder do governo no 

Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), o principal articulador para a aprovação da reforma 
no Senado. Foi Jucá quem negociou com a base a promessa da edição de uma MP caso 

os senadores não alterassem o texto da Câmara, para apressar a aprovação da 
medida.  
 

Segundo ele, não há acordo feito com o Senado para que seja incluída na MP a previsão 
sobre a volta da contribuição sindical obrigatória ou escalonamento para seu fim.  

 
Dessa forma, o que foi sancionado é o que vale, e os sindicatos ficam sem essa fonte 
de renda. “Não há nenhum acordo para colocar a contribuição sindical. Eu não fiz esse 

acordo, não tenho texto sobre isso. E o Senado se manifestou para não incluir isso”, 
disse Jucá. 

 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sinalizou no mesmo sentido. Disse que os 
sindicatos foram valorizados na reforma trabalhista, com a previsão de seu papel nas 

negociações com os trabalhadores, mas que terão de buscar fonte de custeio própria, 
mas que não seja obrigatória para os trabalhadores.  

 
O presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) participará do debate para a 

construção da MP, disse Jucá, de forma a não se anular o papel da Câmara, que 
aprovou o texto original e agora receberá do Palácio do Planalto uma MP, que pode 
alterar o que foi votado na própria Câmara.  

 
“Estamos discutindo com ministro do Trabalho, com o deputado Rogério Marinho. 

Vamos construir coletivamente a melhoria do texto que veio da Câmara dos 
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deputados. É um trabalho de aprimoramento, não está se anulando nenhuma posição 
da Câmara”, disse o senador. 
 

Temer descarta rever fim do imposto sindical, mas avalia contribuição 

14/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
O presidente Michel Temer não irá rever o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, 
mas avalia regulamentar a contribuição assistencial como uma forma de contemplar 

as centrais sindicais.  
 

Em minuta de medida provisória distribuída nesta quinta-feira (13), com revisões na 
reforma trabalhista, o Palácio do Planalto retirou sugestão anterior de revisão do fim 
da obrigatoriedade do imposto sindical, que se tornará facultativo a partir de 

novembro.  
 

A possibilidade de mudança foi alterada devido a pressão do presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que chegou a ameaçar barrar qualquer 
medida provisória sobre as novas regras trabalhistas.  

 
"Não há hipótese de discussão de retorno do imposto sindical, e o próprio movimento 

sindical tem essa consciência", disse o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.  
 
Ele ponderou, contudo, que tanto o Palácio do Planalto como o Congresso Nacional 

sabem da necessidade de fortalecer as centrais sindicais, criando alguma forma de 
financiamento voluntário.  

 
"Há a necessidade de uma regulamentação [da contribuição assistencial] para ampliar 

a segurança e é nessa linha que estamos discutindo para que possamos buscar uma 
alternativa, porém que não seja obrigatória", disse.  
 

DECISÃO DO SUPREMO  
Em fevereiro, o STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu a cobrança da contribuição de 

trabalhadores não sindicalizados, o que afetou o caixa das entidades trabalhistas, que 
têm pressionado o Ministério do Trabalho a regulamentá-la.  
 

O Planalto defende que o valor seja pago por filiados e não filiados à entidade sindical, 
contanto que seja voluntário e definido por meio de acordos coletivos em assembleias 

e convenções.  
 
Pela regra estudada, 60% da arrecadação seria destinada ao sindicato que realizou a 

negociação e o restante seria divido entre federação, confederação e central sindical 
às quais o sindicato é associado.  

 
O ministro não deixou claro se a regulamentação poderia entrar na medida provisória 
ou seria feita por meio de projeto de lei. Segundo ele, haverá uma reunião na próxima 

semana com as centrais sindicais para discutir as novas regras trabalhistas.  
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), também disse que não há 
nenhum acordo para o retorno do imposto sindical.  
 

"Eu não fiz esse acordo, não tenho texto sobre isso e o Senado Federal se manifestou 
para não incluir isso na medida provisória."  
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Proposta de MP trabalhista não inclui financiamento de sindicatos 

14/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A minuta de medida provisória que irá substituir pontos da reforma trabalhista 
aprovada esta semana pelo Senado não trata da recomposição do financiamento dos 

sindicatos ou de alguma alternativa para substituir o imposto sindical, extinto pelo 
Congresso.  

 
Ao final da cerimônia de sanção da reforma trabalhista, no Palácio do Planalto, o líder 
do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), confirmou que a minuta da medida 

provisória distribuída por ele nesta quinta-feira ainda será negociada com os 
deputados, mas não está prevista alternativas de financiamento para os sindicatos.  

 
"Não há nenhum acordo para colocar a contribuição sindical, eu não fiz esse acordo, 
não tenho texto sobre isso e o Senado se manifestou para não incluir isso na medida 

provisória. Portanto, não está na minha área esse tipo de discussão", disse Jucá. 
 

A volta do imposto sindical ou de alguma forma de financiamento estava sendo 
negociada pelo governo com os sindicatos. No entanto, depois de uma reunião com o 
presidente Michel Temer e o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), também 

presidente da Força Sindical, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
que não via maneira de o imposto ser aceito pelos deputados.  

 
De acordo com uma fonte palaciana, o governo desistiu de tentar manter o acordo 
com os sindicatos, ao menos por enquanto. Não deve prever nova forma de 

arrecadação ou mesmo uma transição, a menos que as centrais consigam convencer 
os parlamentares a incluir esse ponto no texto final.  

 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, confirmou que não existe hipótese da volta 
do imposto sindical, mas acenou com a possibilidade de uma regulamentação da 

chamada contribuição assistencial, que costuma ser acertada nas convenções 
coletivas.  

 
"Não há hipótese de discussão de retorno do imposto sindical, o próprio movimento 
sindical tem essa consciência. O Congresso Nacional tem a sua autonomia para assim 

deliberar e o governo federal não vai afrontar", disse Nogueira. 
 

"Porém, tanto o Congresso como o governo têm a consciência de que, se queremos 
prestigiar a convenção coletiva, precisamos organizações sindicais fortes. Elas 
precisam ter uma forma de seu custeio, mas ele não pode ser obrigatório, tem de ser 

voluntário", acrescentou. 
 

A minuta da MP, preparada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-
RR), se concentra na regulamentação do trabalho intermitente e na vedação do 

trabalho insalubre de mulheres grávidas e lactantes, dois dos pontos que mais 
causaram incômodo no Senado.  
 

A MP --que é fruto de um acordo entre o Planalto e os senadores para votar a lei como 
veio da Câmara-- prevê, entre outras coisas, que o trabalho de mulheres grávidas e 

lactantes é vedado em locais insalubres. Acrescenta, no entanto, que, se a mulher 
quiser trabalhar e apresentar um atestado médico permitindo, poderá sim continuar.  
 

Outra mudança é no ponto em que a MP proibia que um trabalhador contratado em 
regime normal não pudesse ser demitido e recontratado imediatamente em regime 

intermitente. O novo texto mantém um intervalo de 18 meses e aumenta o prazo para 
esse intervalo de dois para três anos. 

https://extra.globo.com/noticias/brasil/proposta-de-mp-trabalhista-nao-inclui-financiamento-de-sindicatos-rv1-1-21588982.html


A minuta prevê ainda a possibilidade de regime de trabalho de 12 horas de trabalho 
por 36 de descanso, desde que previsto em acordo coletivo. Além disso, repõe a 
necessidade de manutenção da participação dos sindicatos nas negociações coletivas.  

O líder do governo ressaltou que enviou a minuta para Maia e para o relator da reforma 
na Câmara, Rogério Marinho (PSDB-RN) para que possa ser negociada.  

 
"A minuta é para ser melhorada. Vamos construir coletivamente a melhoria do texto 

que veio da Câmara dos Deputados. É um trabalho de aprimoramento. Não se está 
anulando nenhuma posição da Câmara dos Deputados", garantiu.  
 

Apesar da resistência do presidente da Câmara, que chegou a dizer que a Casa não 
iria aceitar uma MP, Jucá reiterou que as alterações acordadas com os senadores serão 

enviadas sim dessa forma. 
 
"Vai ser uma MP porque o presidente da República e eu como líder demos um 

compromisso aos senadores que isso iria ocorrer e vai ocorrer", disse Jucá.  
 

Ainda não há prazo para a MP ser publicada. A nova lei tem prazo de 120 dias para 
entrar em vigor e esse é o prazo que o governo terá para finalizar a negociações antes 
de publicar a MP.  

 

Ministro defende contribuição assistencial para financiar sindicatos 

14/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 

 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defendeu a necessidade de regulamentação 
da contribuição assistencial como uma forma de financiamento às centrais sindicais 

diante do fim do imposto sindical.  
 
Segundo ele, como a reforma trabalhista sancionada nesta quinta-feira (13) pelo 

presidente Michel Temer valoriza as convenções coletivas, é necessário fortalecer as 
entidades trabalhistas.  

 
Em entrevista à imprensa, após o evento de sanção, o ministro ressaltou, no entanto, 
que a contribuição assistencial seria facultativa. Em fevereiro, o STF (Supremo 

Tribunal Federal) proibiu a cobrança da taxa de trabalhadores não sindicalizados.  
 

"Há necessidade de uma regulamentação para se ampliar a segurança e é nessa linha 
que estamos discutindo para que possamos buscar uma alternativa, porém que nunca 

seja obrigatória"  
 
As entidades sindicais defendem que o valor seja pago por filiados e não filiados à 

entidade sindical e definido por meio de assembleias e convenções.  
 

Pela regra, 60% da arrecadação seria destinada ao sindicato que realizou a negociação 
e o restante seria divido entre federação, confederação e central sindical às quais o 
sindicato é filiado.  

 
O ministro afirmou que o assunto será tratado na semana que vem em reunião com 

as centrais sindicais. Segundo ele, "não há hipótese" do imposto sindical voltar a ser 
cobrado por meio da medida provisória.  
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"Não há hipótese de discussão de retorno do imposto sindical e o próprio movimento 
sindical tem essa consciência. Porém, tanto o Congresso Nacional como o governo 
federal têm a consciência de que, se queremos prestigiar a convenção coletiva, 

precisamos organizações sindicais fortes. Elas precisam ter uma forma de seu custeio, 
mas ele não pode ser obrigatório, tem de ser voluntário", afirmou.  

 
O ministro disse ainda que as novas regras da reforma trabalhista, que entrarão em 

vigor daqui a 120 dias, valem para contratos de trabalho atuais.  
 
"As relações de trabalho do Brasil estarão sob o efeito dessa legislação", disse. "Todas 

as relações de trabalho que estão formalizadas mediante contrato estão sujeitas à 
nova legislação", acrescentou.  

 
Em discurso, o presidente criticou os partidos de oposição por terem transformado em 
um embate político as mudanças nas regras trabalhistas. Segundo ele, não há uma 

discussão sobre o conteúdo da proposta.  
 

"Nós sabemos que, muitas vezes, há contestações. Quando elas são pautadas pelo 
conteúdo, temos de homenagear. Mas quando são só de natureza política, os protestos 
ocorrem, mas a caravana vai passando", disse o presidente, segundo o qual o governo 

enfrenta uma "suposta crise".  
 

Maioria dos empreendedores espera piora ou estagnação da economia, diz 
Sebrae 

14/07/2017 – Fonte: G1 

 
Pesquisa do instituto revela que 36% dos microempresários enxergam piora 

na economia, mas 81% não pretendem realizar cortes ou contratações nos 
próximos 12 meses.  
 

Nos próximos 12 meses, cerca de 36,8% dos microempresários esperam uma piora 
na economia. Apesar do pessimismo, a maioria deles (86%) pretende manter o 

número de funcionários no mesmo período, sem demitir ou contratar, segundo 
levantamento realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
divulgado nesta quarta-feira (12).  

 
Para realizar a pesquisa, o Sebrae ouviu 2.859 donos de Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) e de Microempresas (ME), assim como Microempreendedores Individuais (MEI) 
entre os dias 11 e 24 de maio. Ao todo, 30,9% dos entrevistados acreditam em uma 
melhora no cenário econômico, enquanto 23,7% veem uma estagnação e 8,6% não 

souberam responder.  
 

Mesmo com cenário político e econômico instável, o número de empreendedores que 
pretendem contratar supera os que planejam demitir. Ao todo, 12,7% dos 

entrevistados dizem que pretendem contratar no próximo ano, enquanto 9,8% têm 
planos de demitir funcionários. Além disso, 27,3% não têm intenção de contratar ou 
demitir.  

 
Segundo o instituto, as dificuldades que os brasileiros mais enfrentam para 

empreender envolvem os processos de tributação, queda nas vendas, encargos 
trabalhistas, obtenção de crédito, falta de planejamento e desconhecimento do 
mercado.  
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Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae (Foto: Charles 
Damasceno/Divulgação)  
 

Momento de 'cautela' 
Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, os empreendedores vêm se 

mantendo "cautelosos", aproveitando o movimento da crise para investir em serviços 
básicos de formas inexploradas. "Hoje você vê que as pessoas estão deixando de ir ao 

restaurante e aproveitando para comer mais em casa. Da mesma forma, cresce o 
movimento de pessoas que estamos treinando para abrir sua própria empresa de 
entrega. Ou seja, onde alguns perdem, outros ganham e empreendem", disse.  

 
Esse movimento, segundo o presidente, explica as razões que levam os 

Microempreendedores Individuais (MEI) a serem os mais otimistas em relação ao 
futuro da economia e ao o seu próprio negócio. "É o sonho de liberdade e, para muitos, 
a única alternativa já que não conseguem emprego", disse. Para ser um MEI, o 

microempreendedor deve ter um faturamento anual de até R$ 60 mil.  
 

Encargos 
O Sebrae ainda constatou que o setor da construção civil é o que mais encontra 
dificuldades para contratar.  

 
No âmbito regional, o Sudeste e o Nordeste foram apontadas como as regiões mais 

difíceis para o empreendedor no país por conta de encargos trabalhistas. Já os 
microempreendedores e empreendedores das regiões Sul e Norte apontaram a 
complexidade da legislação trabalhista como os maiores obstáculos.  

 

Reforma oficializa fraude, diz procurador-geral do Trabalho 

14/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, durante audiência pública no 
Senado 
 

A reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer nesta quinta (13) 
beneficia os maus empregadores e institucionaliza fraudes praticadas hoje, na 
avaliação do procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury.  

 
Ele critica a falta de debate sobre a reforma trabalhista no Congresso Nacional e diz 

que o Brasil "ainda tem uma cultura escravocrata".  
 
Para ele, a redução de processos trabalhistas deve se dar pela melhoria na fiscalização. 

Se isso ocorrer, segundo Fleury, "talvez nem precisasse da Justiça do Trabalho".  
 

*  
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Folha - Por que o MPT pediu ao presidente Michel Temer o veto total à 
proposta? 
Ronaldo Fleury - A tramitação sem a devida discussão mostra que há um deficit 

democrático no debate. Além disso, todas as propostas ali estão redigidas para 
beneficiar o mau empregador, sempre deixando margem para uma precarização das 

relações de trabalho.  
 

Defensores da reforma dizem que haverá redução no volume de ações 
trabalhistas. 
Hoje, se você entra com ação contra a empresa pedindo três horas extras por dia e 

ganha uma, quem paga os custos processuais é a empresa. Com a reforma, nesse 
caso, você tem que pagar dois terços das custas.  

 
Das ações trabalhistas, 50% pedem verbas rescisórias. É a empresa que manda 
embora e não paga porque vale a pena não pagar, economicamente.  

Uma empresa que deve R$ 50 mil por verba rescisória espera a pessoa entrar na 
Justiça e negocia o parcelamento do valor.  

 
Qual é a melhor forma de reduzir a judicialização? 
Nossa fiscalização do trabalho é falha. Temos um deficit de um terço de auditores. Se 

houvesse mais fiscalização, deixariam de descumprir a lei, e aí talvez nem precisasse 
da Justiça do trabalho.  

 
Na Escócia, por exemplo, o número de ações é muito pequeno. Mas o que acontece se 
o empregador não pagar o salário? Ele vai preso.  

 
Algum bom exemplo mais próximo à realidade do Brasil? 

O Chile. Não pela legislação, mas por uma questão mais cultural. E tem uma 
fiscalização muito forte. Há uma cultura empresarial não tão exploradora. O Brasil 
ainda tem uma cultura escravocrata. Fomos um dos últimos países a abolir a 

escravidão e até hoje a escravidão é uma realidade. Mesmo nos grandes centros, nas 
grandes empresas, a mentalidade é escravocrata.  

 
Qual é a principal mudança do contrato intermitente? 
Você só vai ganhar o tempo que você efetivamente trabalhar. O tempo que você tiver 

à disposição do trabalhador, sem trabalhar, você não ganha. Se você chegar ao jornal 
ao meio-dia e só tiver uma pauta às 17h e as 18h você entregar a reportagem, você 

vai ganhar só de 17h às 18h, mesmo tendo ficado das 12h às 17h à disposição da 
empresa.  
 

Defensores da reforma dizem que o contrato intermitente ajusta a lei a 
práticas que já existem. 

É o que essa reforma está fazendo: tudo que era feito como fraude está sendo 
institucionalizado. Poderia ser contratado a um tempo parcial. Em vez de contratar por 

44 horas, eu vou contratar a pessoa por 5 horas por semana. Isso é possível desde o 
fim dos anos 1990.  
 

No Congresso, um dos pontos de discussão foi a limitação, relacionada ao 
valor do salário da pessoa, para fixar a indenização. 

Não existe essa tarifação em nenhuma outra área do direito. Se um trabalhador 
queima um dedo no McDonald's, o valor da indenização tem que ser diferente da 
carrocinha de cachorro-quente. Às vezes, R$ 1.000 para o dono da carrocinha terá um 

efeito pedagógico muito grande.  
 

O governo faz a reforma sob a perspectiva de modernização. O senhor acha 
que a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) foi modernizada? 
Não. O que está se criando são estruturas legais, fórmulas de trabalho que existiam 

200 anos atrás, como a própria jornada intermitente.  
 



O senhor acha que a lei atual precisa ser modernizada? 
Acho. Tem coisas que têm que ser modernizadas, como o próprio sistema sindical. A 
gente precisa fazer uma reforma sindical. Não é só tirar o financiamento do sindicato. 

O que está sendo feito hoje é o seguinte: agora empresas e sindicatos vão negociar, 
só que eu tiro o financiamento dos sindicatos.  

 
O senhor é contra retirar o imposto sindical obrigatório? 

Dessa forma, sou. É desigualar a relação. Sou contra o imposto sindical, mas eu sou 
a favor que se tire dentro de uma reforma sindical que, por exemplo, acabe com a 
unicidade sindical.  

 
O governo fala que a reforma vai servir para gerar emprego. O senhor 

concorda? 
Não gerou em lugar nenhum do mundo onde foi feita, no próprio Brasil, nos anos 
1990, foi feita. Não aumentou nenhum emprego. A empregabilidade aumentou nos 

anos 2000 porque a economia cresceu, houve aumento da demanda chegamos quase 
ao pleno emprego.  

 
Em vários países foi feita a flexibilização para gerar emprego: Espanha, México. Em 
todos houve apenas a troca de empregos por alternativos: intermitente, pejotização, 

terceirização.  
 

O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que modifica as leis 
trabalhistas sem nenhum veto. O que o MPT pretende fazer? 
Vamos estudar com o procurador-geral da República. Nossa intenção é entrar com 

uma ação direta de inconstitucionalidade.  
 

Casa Civil cria grupo para elaborar comunicação sobre reforma trabalhista 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Depois de votada, aprovada e sancionada, a reforma trabalhista agora vai ganhar um 
projeto de comunicação do governo federal.  

 
Portaria do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, cria um grupo de trabalho 
coordenado pela pasta que se dedicará a “elaborar e coordenar a execução de iniciativa 

de comunicação sobre a modernização da legislação trabalhista, considerada a sua 
relevância para a sociedade brasileira e a importância do esclarecimento de diversos 

segmentos sociais quanto ao tema, especialmente, dos trabalhadores, do setor 
produtivo, dos servidores e dos empregados públicos”.  
 

O ato, publicado no Diário Oficial da União (DOU), lista os servidores que vão integrar 
o grupo, que, além da Casa Civil, contará com representantes de outros ministérios, 

Justiça do Trabalho e Câmara dos Deputados.  
 

O prazo para a conclusão das atividades será de 180 dias, contado da data da primeira 
reunião do grupo. A lei da reforma foi sancionada na quinta-feira, 13, pelo presidente 
Michel Temer e entrará em vigor em 120 dias.  

 
Segundo a portaria, caberá ao grupo de trabalho “elaborar material informativo para 

a divulgação da modernização da legislação trabalhista; divulgar estudos e pesquisas 
referentes à modernização da legislação trabalhista, que poderão ser publicados em 
sítio eletrônico próprio; e realizar seminários, palestras e cursos sobre a modernização 

trabalhista, de forma a destacar os efeitos e impactos esperados”.  
 

Nova lei  
A reforma trabalhista consiste na Lei 13.467/2017, que altera mais de 100 pontos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto foi sancionado na quinta-feira sem 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/casa-civil-cria-grupo-para-elaborar-comunicacao-sobre-reforma-trabalhista/


vetos e está publicado no Diário Oficial de hoje. A lei dá força à negociação coletiva e 
flexibiliza as relações trabalhistas com a adoção de novos tipos de contratos.  
 

Alguns pontos mais polêmicos da lei sancionada devem voltar para a discussão do 
Legislativo na forma de medida provisória a ser editada pelo presidente. Dentre eles, 

trabalho insalubre para grávidas, jornada de trabalho de 12 horas por 36 de descanso 
e regras sobre contratação de autônomos.  

 
A volta do imposto sindical pago por trabalhadores e extinto pela nova lei, no entanto, 
não deverá constar dos ajustes da futura MP. 

 

Meirelles: nova era em relações de trabalho trará mais produtividade e 
empregos 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Poucas horas antes do presidente Michel Temer sancionar a Reforma Trabalhista, o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou sua conta no Twitter para comentar, 

pela primeira vez, a aprovação pelo Senado das mudanças na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Para ele, o mercado de trabalho ficará “menos engessado”, o que 
permitirá ao País produzir mais com maiores chances de criação de empregos.  

 
“O governo sanciona nesta quinta-feira, 13, a Reforma Trabalhista, que fará o Brasil 

ter uma legislação moderna e atual para as relações de trabalho. Esta nova era nas 
relações de trabalho garantirá maior produtividade e criará maiores oportunidades de 
emprego”, afirmou o ministro na rede social.  

 
Meirelles disse ainda que a Reforma Trabalhista mostra que o País está no caminho 

certo para a retomada do crescimento. “O Brasil está saindo de sua maior recessão, a 
inflação caiu e, agora, com as novas regras trabalhistas, damos um passo para gerar 
empregos”, concluiu.  

 
A cerimônia para a sanção da chamada Lei de Modernização da Legislação Trabalhista 

está marcada para às 15h, no Palácio do Planalto. 
 

Temer elogia reforma trabalhista e diz que desemprego ‘cairá muito mais’ 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira que a aprovação a reforma 
trabalhista vai combater o desemprego e que os críticos à proposta o fazem por luta 
política.  

 
“Quem deitar os olhos sobre a reforma trabalhista vai verificar que estamos fazendo 

uma coisa para combater o desemprego. As pessoas não estão preocupadas com 
conteúdo. A luta é política”, disse. Segundo ele, “em brevíssimo tempo” o desemprego, 

que já está caindo, “cairá muito mais e o governo terá reconhecimento”.  
 
Temer voltou a dizer que em pouco tempo de governo fez muito mais pelo País do que 

em muitos anos. “Estamos fazendo 8 anos em 14 meses”, afirmou. “Confesso que 
jamais pensei que seria fácil a missão que a mim foi confiada. Prosseguiremos com 

vigor para um País com oportunidade para todos. Estamos colocando o Brasil no rumo 
que nunca deveria ter saído que é o rumo do desenvolvimento”, completou.  
 

Durante cerimônia para anunciar recursos para a Saúde, Temer lembrou a aprovação 
da PEC do teto dos gastos e disse que a chamavam de PEC da Morte, mas durante o 

ato desta quinta foi possível ver que se tratou da “PEC da Vida”.  
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“Meu maior sonho é que jornais possam noticiar que não há fila no hospital. Temos 
ainda um ano e meio e de modo que acho que você vai conseguir isso”, afirmou, 
dirigindo-se ao ministro Ricardo Barros.  

 
Elogios  

Seguindo o script dos últimos dias, os discursos que antecederam o do presidente 
exaltaram a gestão Temer. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, elogiou a aprovação 

da reforma trabalhista e disse que o País “vai agradecer ao presidente” por essa 
“importante medida”.  
 

Barros destacou ainda que a reforma trabalhista vai ajudar na retomada do 
crescimento econômico. “Os encargos trabalhistas são um problema para quem 

investe no Brasil. É uma conta incomensurável”, afirmou. 
 

Resultado na CCJ da Câmara é vitória da “democracia”, diz Temer 

14/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Após promover várias mudanças na composição do colegiado, governo obteve 
maioria na votação que aprovou relatório paralelo favorável ao presidente 

 

 
O presidente Michel Temer (PMDB) afirmou nesta quinta-feira (13), por meio do porta-
voz Alexandre Parola, que a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara do relatório que recomenda a rejeição de denúncia contra ele representa 

uma vitória da “democracia” e do “direito”.  
 

Em nota, o peemedebista disse que recebeu a decisão “com a tranquilidade de quem 
confia nas instituições brasileiras”. “O resultado hoje alcançado deixa claro que é sólida 
a maioria dos que defendem a democracia e os direitos constitucionais”, disse.  

 
O presidente agradeceu os parlamentares da base aliada que, segundo ele, “com 

coragem cívica”, votaram “em defesa da Constituição Federal e da democracia”.  
 
Depois de derrubar um primeiro parecer que recomendava o prosseguimento da 

denúncia, de Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), a base aliada aprovou o relatório paralelo, do 
tucano Paulo Abi-Ackel (MG). “Inexistindo na denúncia sequer a tentativa de 

demonstrar o nexo causal entre o presidente da República e o ilícito que menciona, 
torna-se impossível instaurar contra ele a ação penal”, disse.  

 
A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Temer ainda vai 
passar pelo plenário da Câmara. Líderes governistas se reunirão com o presidente da 

casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para marcar a data dessa votação, que pode ocorrer na 
segunda-feira (17) ou em agosto, depois do recesso parlamentar. 

 

‘Governo Temer está de fato revolucionando a economia brasileira’, diz 

Meirelles 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, elogiou o presidente Michel Temer durante 
a cerimônia para a sanção da reforma trabalhista. “A proposta do presidente Temer 
está, de fato, revolucionando a economia brasileira”, disse. Meirelles defendeu 
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fortemente a mudança na legislação com a lembrança de que a economia e a sociedade 
mudaram e as regras não conseguiram seguir essa evolução.  
 

“A economia, a tecnologia, a política e a cultura estão mudando e evoluindo 
constantemente e revolucionando a maneira que estamos vivendo. A legislação tem 

que representar esse fato, tem que estar dentro da nova realidade”, disse o ministro 
Meirelles. Para o ministro, a mudança é necessária para que a sociedade possa 

continuar crescendo e progredindo.  
 
Meirelles disse que a reforma trabalhista é uma das mudanças que o governo executa 

atualmente.  
 

“Estamos conduzindo uma série de reformas, não só de marco legal, não só de ajustes. 
Estamos trabalhando fortemente para fazer com que possamos ter mais 
produtividade, produzir mais e melhor gerando mais emprego e mais renda”, disse, 

ao citar que há reformas “em todos os níveis”, desde a desburocratização até a reforma 
profunda no mercado de crédito. 

 

Orientação partidária a favor de Temer cria problema a deputados do Paraná 

14/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Caso partidos “fechem questão” contra denúncia da PGR, parlamentares, em 

tese, seriam obrigados a seguir decisão sob pena de serem punidos 
internamente 

 

 
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília. Jonas Pereira/Agência Senado  
 

Quando o assunto é permitir ou não o prosseguimento da denúncia da Procuradoria 
Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer (PMDB), nem todos os 
integrantes da bancada do Paraná já têm posição definida sobre o tema ou estão 

dispostos a anunciar o voto.  
 

E até a data da votação do assunto no plenário – marcada para o dia 2 de agosto, na 
volta do recesso parlamentar – a pressão deve aumentar, especialmente do Planalto, 
que tem cobrado fidelidade dos seus aliados. 

 
Quatro legendas da base de sustentação do presidente Temer, PMDB, PP, PR e PSD, 

já sinalizaram que podem “fechar questão” no plenário da Casa para rejeitar a 
denúncia da PGR, impedindo que o Supremo Tribunal Federal (STF) analise a peça 
contra Temer.  

 
As quatro siglas já fecharam questão no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ), primeiro colegiado a analisar − e rejeitar − a denúncia da PGR, nesta quinta-
feira (13). 

 
Na prática, “fechar questão” significa que parlamentares que eventualmente 
desobedecerem à orientação do partido podem sofrer punições, de uma mera 

advertência até a expulsão. E isso pode complicar a vida de deputados federais do 
Paraná. 
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Dos quatro peemedebistas do Paraná, Sergio Souza, Osmar Serraglio, João Arruda e 
Hermes Frangão Parcianello, apenas o primeiro já confirmou publicamente que votará 
a favor do presidente.  

 
Serraglio e João Arruda andam em má fase com a cúpula nacional do PMDB. Sobrinho 

do senador Roberto Requião (PMDB-PR), Arruda já até admitiu recentemente que pode 
abandonar a legenda.  

 
Já Serraglio não engoliu até hoje a forma como o Planalto o destituiu da pasta da 
Justiça e Segurança Pública. Na CCJ, ele também perdeu a cadeira de titular. 

Correligionários à frente da manobra teriam ficado com dúvidas sobre o 
posicionamento de Serraglio na votação dentro do colegiado.  

 
Já Frangão, que não costuma participar de debates na Casa, também deve ficar alheio 
a qualquer orientação partidária. Até agora, não se preocupou em se posicionar 

publicamente sobre o tema.  
 

Dos quatro paranaenses do PSD, apenas Evandro Roman confirmou abertamente o 
voto a favor do chefe do Executivo, inclusive na CCJ. Os demais, Sandro Alex, Edmar 
Arruda e Reinhold Stephanes, ainda não disseram publicamente se ajudarão Temer a 

escapar da denúncia. Pelo contrário: Sandro Alex, por exemplo, já admitiu a gravidade 
das delações da JBS e pessoas próximas a ele garantem que o voto do parlamentar 

será contra o presidente. 
 
No caso do PR, Christiane Yared, deputada federal mais votada dentro da bancada 

paranaense nas eleições de 2014, não deu qualquer sinal de recuo sobre a posição 
que publicamente defende, a favor da denúncia. Já os outros dois paranaenses filiados 

à legenda, Giacobo e Luiz Nishimori, têm sido fieis ao Planalto até aqui, mas também 
não anteciparam o voto quando questionados pela imprensa.  
 

A unanimidade pró-Temer deve ser vista apenas no PP: os paranaenses Nelson Meurer 
e Dilceu Sperafico devem votar contra a denúncia.  

 

CPI da Previdência pede ao IBGE dados demográficos atualizados para 
contestar reforma 

14/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 
 

 
 

 
Integrantes da CPI da Previdência solicitaram ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) os dados demográficos mais recentes disponíveis, para contestar os 
cálculos em que se baseia a justificação da reforma da Previdência proposta pelo 
governo.  

 
Segundo o relator da CPI, senador Hélio José (PMDB-DF), a argumentação para a 

proposta atualmente em tramitação na Câmara (PEC 287/2016) toma por base a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE de 2009, quando já 
poderiam ser usadas informações de 2015. 

 
O diretor de pesquisa do IBGE, Cláudio Dutra Crespo, comprometeu-se a enviar até a 

próxima terça-feira (18) respostas por escrito às perguntas formuladas na audiência 
da CPI desta quinta-feira (13), a última do semestre. Crespo representou o presidente 
do instituto, Roberto Olinto, que está nos Estados Unidos num evento internacional. 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/temer-demite-osmar-serraglio-do-ministerio-da-justica-as5pswzxmxucx1qsl2fw78bl9
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/temer-demite-osmar-serraglio-do-ministerio-da-justica-as5pswzxmxucx1qsl2fw78bl9
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/13/cpi-da-previdencia-pede-ao-ibge-dados-demograficos-atualizados-para-contestar-reforma
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/13/cpi-da-previdencia-pede-ao-ibge-dados-demograficos-atualizados-para-contestar-reforma
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881


Crespo explicou à CPI que o papel das projeções do IBGE é "permitir o mais amplo 
espectro possível de leituras". Isso significa, segundo ele, que além da tendência de 
envelhecimento da população brasileira, outros fatores devem ser levados em conta 

na reforma da Previdência. Entre esses fatores, estão projeções relativas ao futuro 
grau de formalização do trabalho, ou seja, o número de trabalhadores com carteira 

assinada. 
 

- O uso puro e simples da informação demográfica não é a condição única para a 
avaliação previdenciária. O país aumentará sua formalização, e consequentemente a 
contribuição previdenciária? Os ajustes precisam considerar isso - explicou Crespo. 

 
O diretor do IBGE lembrou o problema das desigualdades regionais, e o peso que os 

repasses previdenciários têm sobre a economia de muitos municípios. Segundo ele, a 
renda de aposentados e pensionistas ajuda a economia local, ao "manter uma força 
de trabalho, um mercado interno com capacidade de consumo". 

 
Apesar da chamada "transição demográfica" de um país de jovens para um país de 

população mais idosa, Crespo afirmou que até 2040 ainda há uma "janela de 
oportunidade" na qual, caso mudanças no mercado de trabalho favoreçam a 
formalização e uma elevação nas contribuições para a Previdência, as atuais projeções 

de deficit poderão ser alteradas. 
 

Comissão mista aprova relatório da MP que refinancia dívidas tributárias 

14/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 

 
 
 

 
 

A comissão mista que analisou a Medida Provisória (MPV) 783/2017, que instituiu um 
novo programa de regularização tributária, aprovou o texto do relator, deputado 
Newton Cardoso Junior (PMDB-MG). Pela medida provisória, pessoas físicas e jurídicas 

podem se beneficiar do Programa Especial de Regularização Tributária junto à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 
De acordo com o texto, as empresas e pessoas físicas que tenham débitos com a 
Receita Federal podem parcelar as dívidas em até 175 parcelas, com abatimentos de 

juros e multas de mora. O deputado Newton Cardoso Junior destacou a importância 
de iniciativas para restabelecer a saúde financeira dos contribuintes, principalmente 

os empreendedores que geram empregos. 
 

— Trabalhos como o dessa comissão permitirão que possamos resgatar alguns desses 
contribuintes e possamos colocá-los em condição de robustez para garantir o 
pagamento de seus tributos e a gente possa mudar essa mentalidade brasileira que 

enxerga o fim do contribuinte como solução — defendeu. 
 

O senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), presidente da comissão mista, 
sublinhou o esforço do relator e dos demais parlamentares no sentido de ouvir todos 
os setores envolvidos e aprovar um texto representativo. 

 
— [Audiências públicas] com diversas entidades, ouvindo a Receita Federal, o governo 

federal, mas, sobretudo, o setor produtivo nacional e valorizando a participação dos 
parlamentares, tanto dos deputados federais como dos senadores — afirmou. 
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Fernando Bezerra informou que ele e o relator acompanharão o andamento do projeto 
de lei de conversão para garantir sua aprovação e a sanção pelo Poder Executivo. A 
comissão mista também encaminhou um ofício à Casa Civil solicitando a prorrogação 

da MP até setembro, para evitar que ela perca a validade antes da votação nos 
Plenários da Câmara e do Senado. 

 

Brasil deve aprofundar laços econômicos com a África, defende diplomata 

14/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 
 

 
 

 
 
 

 
 PDS 11/2017  

 PDS 46/2017  
 PDS 87/2016  

 

O continente africano é percebido hoje nos meios econômicos e diplomáticos mundiais 
como "a última fronteira do capitalismo", e o Brasil precisa superar gargalos nas suas 

relações com os países africanos para que participe de maneira mais efetiva deste 
processo. Este foi o ponto defendido pela diplomata Maria Elisa de Luna durante 
sabatina nesta quinta-feira (13) na Comissão de Relações Exteriores, quando foi 

aprovada para o cargo de embaixadora do Brasil em Gana. 
 

Um dos pontos abordados foi a atuação das empresas brasileiras de engenharia na 
África, que têm sofrido para manter seus projetos. O senador Armando Monteiro (PTB-
PE) disse que elas já estão tendo que recorrer a financiamentos com terceiros, devido 

à criminalização que no seu entender passou a ocorrer em torno das linhas de crédito 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 
- Já estamos perdendo espaço e podemos perder ainda mais espaço no comércio 
mundial, principalmente na área de serviços de engenharia. Justamente numa área 

em que temos uma enorme expertise, estão criminalizando o suporte que o BNDES dá 
a este processo - alertou. 

 
Armando Monteiro acrescentou que ocorre no Brasil o exato oposto do que se verifica 
na China e na Turquia, cujos governos continuam apoiando suas empresas em projetos 

de infra-estrutura na África. 
 

Elisa de Luna concordou com a visão expressada pelo senador, acrescentando que 
Accra, a capital de Gana, teve seu urbanismo transformado para melhor nos últimos 

anos por causa das inúmeras obras conduzidas pelas empresas brasileiras. 
 
Produtos manufaturados 

A diplomata destacou também que o Brasil precisa estabelecer uma política 
consistente e estruturada de internacionalização de companhias médias e pequenas, 

passando necessariamente por programas oficiais de apoio por meio de linhas de 
crédito. Este modelo permitiria ao Brasil otimizar a participação no processo de 
desenvolvimento da África. 

 
Elisa de Luna reforçou a argumentação, lembrando que tanto com Gana como com 

outros países africanos, o Brasil consegue ter uma pauta de exportação com presença 
significativa de produtos industriais ou manufaturados, especialmente do setor 
agrícola. 
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No que se refere aos produtos alimentícios brasileiros por exemplo, a diplomata 
lamenta que muitos chegam a Gana por meio de empresas dos Emirados Árabes. 
Acrescenta que estes produtos têm muito mais identificação com o gosto dos ganeses 

e de outras nações africanas do que os produtos europeus, que são mais palatáveis 
nos climas frios. 

 
Pro caso de ter sua indicação confirmada em Plenário pelo Senado, Elisa de Luna 

anuncia que outra prioridade será a reconstrução da Casa Brasil em Accra, que fica 
num bairro pobre da cidade. Esta casa também é conhecida como "Casa Tabom", e 
serviu como a primeira casa de ex-escravos brasileiros que retornaram à África ainda 

no século 19. 
 

Acordos 
A CRE também aprovou, na reunião desta quinta-feira, a adesão do Brasil ao Acordo 
Internacional do Cacau (PDS 46/2017) e ao Acordo Constituinte do Centro de 

Informação para a Comercialização de Produtos Pesqueiros na América Latina (PDS 
11/2017). Também foi aprovado um acordo de cooperação técnica ente Brasil e Etiópia 

(PDS 87/2016). Todos estes acordos seguem para análise do Plenário do Senado. 
 

Brasil trabalha por acordo de livre comércio com o México, informa diplomata 

14/07/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
As negociações entre Brasil e México visando ao aprofundamento do acordo de 

complementação econômica (ACE-53) entre os dois países continuam em ritmo 
acelerado. O tema foi destaque na sabatina do diplomata Maurício Lyrio na Comissão 
de Relações Exteriores (CRE) nesta quinta-feira (13). A indicação (MSF 34/2017) de 

Lyrio para chefiar a embaixada brasileira na Cidade do México foi aprovada por 
unanimidade e segue para análise do Plenário do Senado. 

 
As negociações serão retomadas na capital mexicana em agosto, dando sequência a 
reuniões realizadas em Brasília em junho. Lyrio informou aos senadores a posição 

oficial brasileira, de efetivar um acordo de livre comércio com o México. Ele observou, 
porém, que algo desta abrangência sofre resistências, especialmente do setor agrícola 

daquele país. 
 

- Trabalhamos com ousadia nesse ponto. Queremos um acordo o mais amplo possível 
com o México. Nosso objetivo é efetivar a tarifa zero para a maioria dos produtos - 
disse. 

 
Com a ampliação do ACE-53, o Brasil quer ter no setor agrícola o mesmo acesso ao 

mercado mexicano que já possuem os Estados Unidos, Canadá e União Europeia, como 
explicou o diplomata. Mas a demanda brasileira não se restringe à agricultura, e as 
negociações, adiantou Maurício Lyrio, também avançam nos setores de calçados e 

têxteis. A expectativa é de que a nova versão do acordo esteja concluída até o final 
do ano. 

 
Nafta 
O diplomata afirmou que o Brasil trabalha para estabelecer conexões econômicas 

consolidadas e duradouras com o México, que independam das oscilações nas relações 
políticas e comerciais daquele país com os EUA. A explicação foi dada em razão de 

questionamentos de diversos senadores quanto às renegociações em torno do Acordo 
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de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), uma promessa de campanha do 
presidente Donald Trump. 
 

As negociações relativas ao Nafta também serão retomadas em agosto, mas o Brasil 
não pode dar como certo que resultarão em acesso menor dos mexicanos ao mercado 

dos EUA, abrindo espaço portanto para os produtos brasileiros, segundo o diplomata. 
 

- Isso porque o México é muito dependente da agricultura dos Estados Unidos; 70% 
do que eles consomem vêm de lá. Mas por enquanto não podemos prever se esses 
países chegarão ao ponto de uma disputa comercial, com imposição ampla de tarifas 

- disse Lyrio. 
 

O diplomata acrescentou que diversos setores industriais e exportadores dos EUA, que 
têm grande relevância econômica, já estão pressionando o governo norte-americano 
para que não altere o atual modelo do Nafta. 

 

ENTREVISTA: Brasil precisa coordenar esforços no comércio internacional, 
diz Roberto Jaguaribe 

14/07/2017 – Fonte: CNI 
 

Diplomata de carreira, presidente da Apex-Brasil defende maior integração 
entre atores para melhorar o desempenho do Brasil no comércio 

internacional  
 

 
 

Roberto Jaguaribe tem uma missão particular, quase pessoal, à frente da Agência de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O diplomata quer aproximar 

os órgãos que atuam direta ou indiretamente no desempenho do Brasil no comércio 
internacional e ampliar a base de empresas brasileiras que atuam fora do país.  Trata-
se, nas palavras dele, de uma "obsessão".  

 
"As entidades, sozinhas, não conseguem resolver tudo. Precisamos atuar juntos, em 

uma frente única lá fora", afirma Jaguaribe, que era embaixador do Brasil na China 
antes de assumir a Apex-Brasil, em maio do ano passado. A sintonia é particularmente 
relevante no momento atual do país, de crise econômica e séries de escândalos.  

 
Segundo ele, a coordenação entre os atores é fundamental para dar solidez, foco e 

inteligência estratégica à promoção do Brasil no exterior. Exemplo é a reedição da 
parceria histórica entre a agência e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
executada pela Rede de Centros Brasileiros de Negócios (Rede CIN), que investirá R$ 

14 milhões no apoio à internacionalização de empresas brasileiras.   
 

"Por meio da CNI e das federações, ganhamos capilaridade, conhecimento e 
capacidade de atingir a produção industrial do Brasil em todos os segmentos", afirma. 

 
O presidente da Apex-Brasil conversou com a Agência CNI de Notícias. Confira os 
principais pontos.  
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AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é a importância da parceria entre a CNI e 
a Apex-Brasil?  
 

ROBERTO JAGUARIBE - O acordo com a CNI é fundamental, na medida em que a 
CNI é o grande órgão da indústria nacional, juntamente com as federações estaduais 

de indústrias. É a entidade que tem a capilaridade, o conhecimento e a capacidade de 
atingir toda a produção industrial do Brasil em todos os segmentos. Então, ela abre 

portas para a gente ter capacidade de dinamizar o setor exportador por meio de duas 
vertentes principais. A primeira é a incorporação de mais atores ao processo de 
exportação. A segunda, é dando mais consistência para a produção para exportação, 

o que, em última instância, é mais consistência para a produção em si. 
 

No caso do Brasil, por sermos um país grande, geográfica e demograficamente, com 
um mercado muito grande, a tendência das empresas brasileiras é o mercado interno. 
Mas o mundo está muito aberto, interativo e globalizado, de forma que a própria 

sustentação no mercado interno, em muitos segmentos, já requer uma 
competitividade de certa forma transponível para fora do país.  

 
Então, o acordo com a CNI ajuda muito nessa direção. E insisto: para nós, o ponto 
chave é o fato da CNI ser a grande entidade industrial do país e ter acesso às indústrias 

como um todo, através de si própria e das federações.  
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS -  O número de empresas exportadoras é o maior 
dos últimos anos, mas há margem para crescimento. Qual é a mensagem para 
as empresas que ainda não iniciaram seu processo de internacionalização? 

 
ROBERTO JAGUARIBE - O processo de exportação é também um processo de 

incremento de competitividade, entendimento melhor das circunstâncias de 
competição no mundo que beneficia a própria produção no Brasil. Então, a empresa 
que se alia a essa iniciativa, mesmo que não venha a exportar, terá um ganho de 

conhecimento e mesmo de produção.  
 

Além disso, o mercado internacional pode ser central para muitas empresas, mas pode 
ser também um apoio de segurança, pois quanto mais mercados você atinge, menores 
são as variações às quais você está sujeito. O mercado brasileiro, por exemplo, passa 

por um momento de declínio na demanda - ainda que vejamos recuperação na 
indústria -, mas você pode cobrir isso com outros mercados. Tudo isso são elementos 

de mais segurança para as empresas.  
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - A imagem do Brasil foi afetada pela série de 

escândalos recentes. Isso afetou a estratégia de promoção da marca Brasil lá 
fora?  

 
ROBERTO JAGUARIBE - É uma questão complexa. Estamos passando por crises 

efetivas, de natureza política, econômica - em alguma medida derivada da crise 
política -, e uma crise de confiança nas instituições. Há uma percepção de corrupção 
generalizada no país.  

 
Acho que isso afeta negativamente o Brasil, tem impacto, mas ele é menor para o 

entendedores mais profundos e os mais interessados no país, que, em última 
instância, são os que contam. Essa crise também é uma grande manifestação de 
resiliência e solidez das instituições democráticas. 

 
Passando por percalços muito significativos, não deixamos nunca de seguir os 

preceitos legais e constitucionais. Não tenho dúvidas que frente a esse turbilhão de 
denúncias e prisões, pode-se extrair um elemento positivo, no Brasil e no exterior. 
Vários países têm processos de corrosão interna equivalentes ao Brasil.  

 



Nenhum tem a independência, seja do Judiciário, dos poderes investigativos, da 
promotoria, como tem o Brasil. Não tenho dúvida nenhuma de que esta independência 
é reconhecida globalmente e que o fato de pessoas de grande consequência política, 

econômica e empresarial estarem na cadeia evidencia a força do sistema. 
Evidentemente, que também se pode distinguir que essa independência real que os 

poderes e as instituições têm não são colocados para melhor uso e acho que a 
operação Carne Fraca exemplifica isso.  

 
Além do mais, há notícias muito positivas no plano econômico. Uma recessão muito 
profunda, a maior da nossa história, está em vias de ser revertida. Já há crescimento 

no primeiro semestre, pequena recuperação no emprego - este sendo o elemento mais 
importante para o país - e há um aumento das exportações, inclusive do setor 

industrial. São elementos positivos que não passam despercebidos para o público 
externo, particularmente daqueles que seguem de perto o Brasil e têm interesse de 
investir aqui.  

 
É interessante notar que, mesmo nessa crise significativa e com a possibilidade de 

deterioração da imagem, o Brasil continua recebendo fluxos significativos de 
investimento estrangeiro.  
 

Tem um problema de imagem? Tem, mas não pode ser tão grave assim, porque senão 
esses investimentos não estariam vindo para o Brasil. Este ano, inclusive, o volume é 

maior do que nos demais. Mesmo o impacto midiático é compensado em alguma 
medida por essa percepção de solidez democrática e de independência dos poderes.  
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é a maior estratégia da Apex-Brasil, hoje, 
para trabalhar a imagem do país em 2017? 

 
ROBERTO JAGUARIBE - Nosso papel é promover a credibilidade e o interesse no 
ambiente de negócios do Brasil. Seja para dar confiança ao produto brasileiro, seja 

para dar confiança no mercado brasileiro para atrair investimentos. Fazemos isso por 
meio de alguns programas. Atualmente, o carro-chefe da promoção da imagem do 

país é o Be Brasil, que lançamos durante os Jogos Olímpicos no ano passado.  
 
O Be Brasil tem muito de uma campanha muito bem sucedida que os ingleses lançaram 

também nas Olimpíadas que é o Great. No caso do Brasil, há uma cacofonia útil. O Be 
Brasil significa seja sustentável, diversificado, criativo, resiliente, inclusivo.  

 
O nosso foco é para o ambiente de negócios, em que Imagem e percepção sempre 
foram importantes, mas hoje, ao meu juízo, elas são mais importantes que os fatos e 

a realidade. Inclusive geram realidades alternativas. Para isso, o meio mais eficaz é 
trabalhar as mídias sociais. Elas têm sido o nosso foco. 

  
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como a Apex-Brasil capta, hoje, as demandas 

do setor privado?  
 
ROBERTO JAGUARIBE - Tradicionalmente, a Apex opera por meio de projetos 

setoriais, ou seja, os setores produtivos pedem apoio para um projeto de acesso a 
mercados externos. Hoje, apoiamos a exportação, a atração de investimentos e a 

internacionalização de empresas trabalhando juntamente aos setores. Por meio de 
convênios, conseguimos uma atuação mais estratégica e focada para as necessidades 
do setor. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Desde que assumiu a agência, quais mudanças 

o senhor tem buscado implementar? 
 
ROBERTO JAGUARIBE - Não estamos fazendo mudanças radicais na atuação da 

Apex-Brasil, apenas achamos relevante que ela passe a atuar com ingredientes a mais. 
Em primeiro lugar, essa minha obsessão de incluir os atores relevantes. Se quero 



ampliar o processo de exportação, a Apex-Brasil sozinha consegue resolver? Será que 
só a parte de promoção comercial na ponta consegue superar as deficiências de 
capacidade de penetração de mercados que a gente tem? Com clareza, digo que não. 

 
Precisamos juntar outros atores, como, por exemplo, a CNI, que tem capacidade e 

capilaridade de atingir uma multiplicidade de empresas que nós, normalmente, não 
atingiríamos.  

 
O SENAI tem um poder de capacitação importante para dar mais competitividade 
específica às empresas com pretensão de entrar no mercado internacional. Temos de 

trazer os agentes de tecnologia e competência - como o PEIEX, que forma capacidades 
nas empresas com ajuda de instituições acadêmicas e tecnológicas.  

 
Temos de trazer também instituições de financiamento, como BNDES e Banco do 
Brasil, banco privados. Em suma, ampliamos o leque de partícipes para que um projeto 

tenha sucesso.  
 

A outra mudança é tirar o foco em eventos no exterior. O grande gasto que fazemos 
nos programas de sustentação das exportações é apoio à participação em projetos no 
exterior. Não há dúvida de que eles são importantes, mas me pergunto se são 

importantes a ponto de merecer 80, 90% do orçamento de um projeto. Precisamos 
examinar caso a caso. Há muito o elemento de inércia: já foi assim antes, vamos 

continuar fazendo assim. Cada vez precisamos ter mais planejamento estratégico.  
 
Nesse particular, a integração com o Ministério de Relações Exteriores tem sido 

esplêndida. O MRE tem o conhecimento que não temos, que é o conhecimento de fora 
do Brasil.  

 
Faz isso há muitos anos, inclusive com braços comerciais - os Secoms. Juntar esses 
dois elementos é fundamental para gerar mais inteligência que, em última instância, 

é o elemento mais importante para qualquer ação. Entendimento, inteligência e 
planejamento estratégico.  

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O senhor, então, defende maior governança 
para melhorar o desempenho do Brasil fora? 

 
ROBERTO JAGUARIBE - A tendência de entidades é se considerarem centrais a todo 

o processo e acreditarem que podem resolver tudo sozinhas. Mas não podem. No início 
da criação da Apex, a relação era muito boa com o Itamaraty, no entendimento de 
quem tem representação e competência lá fora é o Itamaraty.  

 
Depois a Apex resolveu abrir escritórios em diversos lugares do mundo e criar 

entrepostos, uma série de experiências que não foram bem sucedidas.  
 

Não há dúvidas de que a Apex tem de ter participação mais direta na direção de certas 
coisas. Isso faz com que esse processo seja um pouco delicado, mas que, no momento, 
está indo muito bem. 

 
Tenho a convicção de que seguirá muito bem para que cheguemos a uma frente única 

nesse processo. Lá fora, não adianta eu fazer A e o Itamaraty fazer B. Temos de atuar 
juntos. E aqui no Brasil as diretrizes têm de ser coesas e entrosamento também.  
 

Isso nos levará a uma plena integração, com a Apex tendo prevalência aqui no Brasil, 
pelo conhecimento do setor privado e produtivo como um todo, e lá fora o Itamaraty, 

em função da sua competência, estabelecida há tantos anos. Governança. É uma das 
razões para eu ter aceitado vir para a Apex. 
 

 
 



Sobe para R$ 10 mi o limite para financiamento coletivo de startups no Brasil 

14/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Conhecido como Equity Crowdfunding, esse tipo de investimento teve as 
regras alteradas pela Comissão de Valores Mobiliários nesta quinta-feira (13) 

 

 
 

Antes, as captações eram limitadas a R$ 2,4 milhões e eram restritas a empresas que 
faturassem até R$ 3,6 milhões ao ano. Pixabay  

 
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) divulgou nesta quinta-feira (13) regras para 
o financiamento coletivo a startups a partir de plataformas na internet permitindo 

captações de até R$ 10 milhões. Conhecido como Equity Crowdfunding, esse tipo de 
investimento será permitido para companhias que faturem até R$ 10 milhões ao ano.  

 
Nos sites que realizam ofertas do tipo, investidores podem ver informações sobre 
startups que oferecem participação acionária em troca de investimentos feitos a partir 

da rede.  
 

Em geral, as ofertas ficam no ar por tempo determinado anteriormente e com uma 
meta de captação para o projeto.  

 
A ideia é que cada companhia receba recursos de dezenas de investidores para obter 
o valor que buscam. As plataformas ficam com um percentual do que é arrecadado na 

rodada de investimentos. As regras definidas pela CVM foram comemoradas pelas 
plataformas do setor.  

 
Greg Kelly, cofundador da plataforma EqSeed e um dos diretores da associação que 
reúne empresas de equity crowdfunding, aponta que os valores máximos de 

faturamento permitido para esse tipo de financiamento e o limite de captação levarão 
a uma expansão do número de ofertas.  

 
Antes, as captações eram limitadas a R$ 2,4 milhões e eram restritas a empresas que 
faturassem até R$ 3,6 milhões ao ano. A EqSeed começou a realizar captações em 

2016. Foram 4 no ano passado e a companhia espera realizar 12 neste ano.  
 

Como se dará a aprovação 
Também houve uma redução dos procedimentos e autorizações necessárias para 
incluir uma oferta no ar.  

 
Para poder oferecer esse tipo de investimento, as plataformas virtuais onde eles serão 

feitos passarão por processo de credenciamento da CVM.  
 
Após aprovação, ficam responsáveis por definir quais companhias irão incluir em suas 

plataformas e por manter uma comunicação aos investidores completa e neutra. 
Antes, todas as ofertas eram comunicadas antecipadamente a CVM, que deveria 

autorizá-las antes de irem ao ar, o que tornava o processo mais lento, diz Kelly.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/sobe-para-r-10-mi-o-limite-para-financiamento-coletivo-de-startups-no-brasil-e5b2fore2xjk50t90swgbtfdm
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/essa-fintech-ja-fez-startups-receberem-mais-de-r-1-milhao-de-investidores-54iblx74yyjv06heeu5ljn5ks


Em nota, a CVM afirmou que o modelo pode alavancar a criação de novos negócios de 
sucesso no país, permitindo a captação de recursos de modo ágil, simplificado e com 
amplo alcance a investidores por meio do uso da internet. 

  
Além da EqSeed, empresas como Broota e StartMeUp oferecem investimentos a partir 

do modelo de equity crowdfunding.  
 

Novo Refis prevê desconto de até 99% em multas e juros de dívidas de 
empresas 

14/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Reconduzido ao posto de relator do projeto que cria um novo programa de 

refinanciamento de dívidas (Refis), após ter desfigurado a primeira proposta enviada 
pelo governo ao Congresso, o deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) voltou a 
incluir, no novo texto, condições mais vantajosas para as empresas.  

 
O parecer aprovado nesta quarta-feira, 13, pela comissão mista da Medida Provisória 

(MP) 783 eleva os descontos em multas e juros para até 99% e concede a maior 
número de devedores o benefício de pagar um valor menor de entrada.  
 

Cardoso Jr. já havia declarado ao Estadão/Broadcast em junho, dias após a edição da 
MP 783, a intenção de fazer as modificações. Na única audiência pública realizada 

sobre o tema, representantes de associações empresariais colecionaram reclamações 
sobre o texto do governo e apresentaram vários pedidos, alguns deles acatados pelo 
relator.  

 
Se as mudanças prevalecerem no plenário, elas podem ameaçar a previsão da área 

econômica de arrecadar R$ 13,3 bilhões este ano com o programa. O Novo Refis foi 
desenhado de forma a garantir o pagamento de entradas maiores pelos devedores, 
para ajudar no caixa deste ano. O parecer aprovado reduz esse potencial.  

 
“Não dá para ter acordo e não honrar”, disse o secretário executivo do Ministério da 

Fazenda, Eduardo Guardia, ao Estadão/Broadcast. Segundo ele, a ideia é buscar na 
votação no plenário a mudança do texto para os termos acertados com o governo, que 
foi “surpreendido” com tantas alterações.  

 
O secretário afirmou que essas mudanças são muito ruins para os contribuintes que 

querem fazer o parcelamento. “É preciso criar uma segurança econômica e o 
importante é ter regras claras.”  
 

O relator alterou seu parecer de última hora. O texto lido na comissão não trazia 
mudanças nos porcentuais de descontos nem no valor da entrada para os menores 

devedores. Mas Cardoso Jr. acabou acatando diretamente em seu texto final destaques 
(sugestões de mudanças no texto) que seriam solicitados pelos parlamentares no 

plenário da comissão.  
 
A versão final do relatório prevê, por exemplo, descontos de 99% em juros e multas 

para os devedores que, após o pagamento de uma entrada de 20% da dívida ainda 
este ano, liquidarem o restante integralmente em janeiro de 2018.  

 
O relator também concede a maior número de empresas o benefício de pagar um valor 
menor de entrada e, mesmo assim, obter os descontos. Antes, essa exceção valia 

apenas para contribuintes com débitos até R$ 15 milhões, mas o deputado elevou esse 
limite para R$ 150 milhões. Cardoso Jr. também reduziu o valor da entrada para esse 

grupo: a alíquota caiu de 7,5%, na proposta do governo, para 2,5%. 
 
 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-refis-preve-desconto-de-ate-99-em-multas-e-juros-de-dividas-de-empresas,70001889783
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-refis-preve-desconto-de-ate-99-em-multas-e-juros-de-dividas-de-empresas,70001889783


Comissão do Congresso aprova Refis com várias modificações 

14/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

O prazo para adesão foi ampliado e será possível usar créditos de prejuízo fiscal 

 
 
A comissão mista do Congresso que analisa a Medida Provisória (MP) que instituiu o 

novo Refis (parcelamento de débitos tributários) aprovou em votação simbólica o 
relatório do deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG). O documento traz uma série 
de modificações ao texto original proposto pelo governo. 

 
Uma das mudanças mira o prazo de adesão ao programa. A equipe econômica havia 

negociado que o contribuinte poderia se inscrever no Refis até 31 de agosto de 2017. 
Agora, o relator prevê prazo de 90 dias a partir da regulamentação, o que ocorreu no 
fim de junho. 

 
Isso, segundo o relator, joga a data limite para a segunda quinzena de setembro. 

 
O deputado também esclareceu que contribuintes que aderiram ao Programa de 
Regularização Tributária (PRT) instituído pela MP 766, que não previa descontos em 

multas e juros, poderão migrar para o novo Refis, que concede esses benefícios. 
 

O relator ainda retomou a modalidade de pagamento de 24% da dívida tributária em 
24 parcelas mensais consecutivas, com a liquidação do restante a partir do uso de 
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. 

 
Segundo o deputado, essa medida vai aliviar o caixa de empresas que não têm 

condição de arcar com o pagamento em espécie de 20% da dívida em cinco parcelas 
ainda no ano de 2017 exigido para ter direito ao uso dos créditos. 

 
No entanto, a reintrodução dessa modalidade pode reduzir a arrecadação do governo 
com o programa neste ano. 

 
A equipe econômica conta com R$ 13,3 bilhões em receitas do Refis, projeção calcada 

na concentração de pagamentos à vista ainda em 2017. 
 
A possibilidade de parcelar a entrada por dois anos pode acabar frustrando receitas 

com que o governo já conta para cumprir a meta fiscal deste ano. 
 

A realização das mudanças relembra o script de tramitação da MP 766, que chegou ao 
Congresso Nacional sem prever descontos aos devedores, mas acabou desfigurada 
pelo relator, que também era Newton Cardoso Jr. As benesses incluíam abatimentos 

quase integrais em juros e multas. 
 

O resultado acendeu o alerta na equipe econômica, pois o texto modificado poderia 
inclusive trazer prejuízos aos cofres públicos em vez que contribuir neste momento 
para a arrecadação. 

 
Após intensas negociações e diante da iminência de a MP 766 caducar, o governo 

propôs a edição de nova medida, a 783, votada nesta quinta-feira, 13/07. 
 
 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/comissao-congresso-aprova-refis-com-varias-modificacoes/


MAIS MUDANÇAS 
Embora o relator desta vez não tenha alterado os porcentuais acertados para 
descontos de multas e juros, uma série de outras regras foi modificada para agradar 

a parlamentares (muitos deles com dívidas ante o Fisco) e a setores empresariais. 
 

Para dar mais “segurança” aos devedores, o relator até excluiu o trecho que condiciona 
a concessão dos benefícios fiscais a garantias de que essas renúncias não afetarão as 

metas de resultado fiscal do governo. 
 
Além disso, o relator excluiu o artigo que vedava a inclusão no Refis de débitos que 

foram caracterizados, após decisão administrativa definitiva, como oriundos de 
sonegação, fraude ou conluio. 

 
Em outro aceno às empresas, o relator também vai permitir o uso de créditos de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) apurados até 31 de dezembro de 2016 e declarados até 31 de julho de 2017 
para abatimento da dívida. 

 
Antes, o texto proposto pelo governo previa o uso de créditos apurados até o fim de 
2015 e declarados até meados do ano passado. 

 
O prazo para homologação desses créditos foi reduzido de cinco anos para 360 dias, 

segundo o relatório. Caso a compensação não seja homologada, Cardoso Jr. optou por 
excluir a multa de 50% cobrada sobre o montante. 
 

O Refis também passou a ser elegível a empresas submetidas ao Regime Especial de 
Tributação (RET). Em seu voto, Cardoso Jr. justificou que a medida é importante para 

recuperar o setor de construção civil. 
 

FMI reduz projeção de crescimento do Brasil em 2018 de 1,7% para 1,3% 

14/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Yin Bogu/Xinhua 

 

 

A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde 

   

O FMI (Fundo Monetário Internacional) reduziu as estimativas para o crescimento do 
PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2018, de 1,7% para 1,3%, embora tenha 

subido levemente a estimativa para o PIB deste ano, de alta de 0,2% para 0,3%.  
 

Os efeitos da crise política especialmente sobre sobre os investimentos privados 
explicam o maior pessimismo para 2018 em relação ao cenário traçado pelo fundo em 
abril.  

 
Em documento divulgado nesta quinta-feira (13) sobre o Brasil, o Fundo diz que 

indicadores econômicos recentes sugerem que a economia brasileira está próxima de 
um ponto de virada, o que coloca a profunda recessão aparentemente próxima do fim.  
O cenário foi concluído pós-delação da JBS e leva em conta que a reforma da 

Previdência seja aprovada com pouca diluição neste ou no próximo ano. Os riscos de 
isso não ocorrer, no entanto, cresceram.  

 
Segundo o Fundo, um primeiro trimestre mais forte do que o esperado justifica a leve 
melhora para a projeção deste ano.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900991-fmi-reduz-projecao-de-crescimento-do-brasil-em-2018-de-17-para-13.shtml


No entanto, o crescimento muito concentrado nos segmentos de agricultura e de 
exportações indica que há muito a fazer para a economia se recuperar mais 
fortemente, especialmente com relação ao consumo e ao investimento.  

 
A nova projeção aproxima o FMI da expectativa do governo para o PIB deste ano (de 

+0,5%), mas está mais distante dos 2,5% esperados pelo governo para o ano que 
vem. Já economistas consultados pelo Boletim Focus, do Banco Central, esperam alta 

de 0,34% em 2017 e 2% em 2018.  
 
Para o FMI, o recente aumento da incerteza política lança dúvidas sobre perspectiva 

para o país. No médio prazo, a expansão deve se manter ao redor de 2%.  
 

A inflação, no entanto, é um fator positivo e abre espaço para que a política monetária 
siga no sentido de baixar ainda mais a taxa Selic.  
 

Além dos preços, o deficit externo sob controle, o câmbio flutuante e sua capacidade 
de absorver choques e o volume de reservas são pontos fortes da economia brasileira.  

A expectativa é de um deficit em conta corrente de 2% neste ano, totalmente 
financiado pelo investimento externo, o IDP.  
 

DÚVIDAS NO CAMPO FISCAL  
O FMI diz ainda que capacidade do governo de aprovar a reforma da Previdência, 

passo necessário para garantir a sustentabilidade fiscal, tornou-se mais incerta e, com 
eleições programadas para 2018, a janela para mudanças legislativas está se 
fechando.  

 
As projeções pressupõem, no entanto, que um conjunto de medidas suficientemente 

fortes para garantir a sustentabilidade fiscal será efetivado.  
 
O principal risco político é que a reforma da Previdência termine severamente diluída 

ou postergada para o próximo governo, provocando reações adversas ao mercado no 
curto prazo e exigindo medidas fiscais adicionais em um prazo mais longo.  

 
Respeitado o teto para os gastos públicos, a expectativa é que a dívida pública chegue 
ao auge em 2022 ou 2023 e comece a cair em 2024.  

 
No pico, a dívida pública deve alcançar até 93% do PIB, de acordo com a metodologia 

do FMI, que difere da do governo brasileiro e deixa a dívida um pouco mais alta.  
 
Do lado externo, os temores são um aperto mais rápido do que o esperado das 

condições financeiras globais e, com menor probabilidade de ocorrer, uma 
desaceleração mais forte da economia chinesa.  

 
Os diretores expressaram preocupação com as finanças subnacionais e encorajam as 

autoridades a continuar a desenvolver soluções duráveis em coordenação com os 
Estados.  
 

O Fundo reforça ainda a necessidade de a reforma atingir os servidores todos os níveis 
de governo tendo em vista tendências demográficas desfavoráveis e grandes 

desequilíbrios atuariais.  
 
INFLAÇÃO  

A inflação, diz o FMI, está em trajetória descendente, influenciada pela maior 
ociosidade na economia, pela queda das expectativas de inflação e por um choque 

favorável de alimentos.  
 
Para o Fundo, a inflação deve ficar abaixo da meta neste e no próximo ano. Para 2017, 

a expectativa é que os preços medidos pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) fiquem em 4%.  



O ritmo de afrouxamento monetário é visto como apropriado pelo fundo, e a ociosidade 
da economia e inflação abaixo da meta são poderosos argumentos para que a política 
monetária continue nessa direção.  

 
A decisão de reduzir a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020 deixará 

o Brasil mais próximo de países com meta de inflação, diz o FMI.  
 

A recessão, por sua vez, tem sido o principal fator a puxar o deficit em conta-corrente 
para baixo e a taxa de juros tem funcionado bem de forma a absorver choques.  
 

Apesar da recessão, o relatório destaca ainda a saúde do setor bancário, com os lucros 
em elevação devido a altas margens de juros e menores custos. Para limitar a 

inadimplência, os bancos continuam renegociando empréstimos.  
 
Os diretores do fundo sublinham que outras reformas estruturais, como a do mercado 

de trabalho e na área de infraestrutura, são essenciais para aumentar o crescimento 
a longo prazo.  

 

FMI: Brasil pode ter nova rodada de rebaixamento sem reforma da 

Previdência 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Fundo Monetário Internacional apontou que o principal risco doméstico para o Brasil 
no curto prazo é “um fracasso” na adoção da reforma da Previdência Social, ou uma 
“considerável diluição desta reforma no Congresso”, o que ocorreria possivelmente 

como resultado de novos desdobramentos da crise política.  
 

“O fracasso poderia colocar a consolidação fiscal em risco e poderia provocar mais uma 
rodada de rebaixamentos da nota soberana”, apontou o Fundo, no âmbito da 
conclusão do Artigo Quarto de Consultas da instituição multilateral ao País.  

 
Naquele contexto, o FMI aponta que os “mercados poderiam reagir negativamente e 

os ganhos de confiança poderia ser revertidos, levando a economia de volta à 
recessão.”  
 

Para o Fundo, a ausência da reforma da Previdência poderia “também levantar a 
necessidade de medidas fiscais adicionais” para financiar o crescimento das despesas, 

o que poderia resultar em “aumento do peso da dívida, com implicações adversas para 
o crescimento no médio prazo”.  
 

Num cenário sem consolidação fiscal, o FMI projeta que o PIB do Brasil neste ano seria 
nulo, cairia 1% em 2018, repetiria a mesma magnitude de queda em 2019 e só voltaria 

a crescer em 2021, quando registraria uma expansão de 0,8%, que seria repetida em 
2022. A inflação subiria para 5,0% neste ano e alcançaria 6% em 2018 e só baixaria 

gradualmente a ponto de atingir 5,1% em 2022.  
 
Em relação às contas públicas, a falta de ajuste fiscal sem a reforma da Previdência 

Social faria com que o déficit primário como proporção do PIB subisse para 2,5% neste 
ano, atingiria 2,1% em 2018 e 2,4% em 2019. E não haveria superávit primário nos 

anos seguintes, pois o resultado negativo do Orçamento chegaria a 2,3% em 2020, 
alcançaria 2,1% em 2021 e chegaria a 2,0% em 2022.  
 

O FMI também projeta uma expansão muito forte da dívida bruta como proporção do 
PIB sem a reforma da Previdência. O indicador como proporção do PIB atingiria 84,7% 

neste ano, subiria para 90,8% em 2018 e alcançaria 98,3% em 2019. Em 2020, esse 
passivo superaria 100% com facilidade, pois chegaria a 105,4%, e continuaria 
avançando para 111,8% em 2021 e registraria 118,6% do PIB em 2022. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897001-meta-de-inflacao-sera-de-425-para-2019-e-4-para-2020.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fmi-brasil-pode-ter-nova-rodada-de-rebaixamento-sem-reforma-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fmi-brasil-pode-ter-nova-rodada-de-rebaixamento-sem-reforma-da-previdencia/


Nova taxa de longo prazo vai ajudar a normalizar crédito 

14/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Aprovação da nova Taxa de Longo Prazo, em tramitação no Congresso, é 
necessária para o Brasil corrigir distorções no mercado de crédito 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende a nova TLP. Tomaz Silva/Agência 
Brasil  

 
A oposição a uma mudança na forma como se estabelece a taxa de juros de longo 
prazo, usada nos empréstimos do BNDES, mostra que o entendimento sobre o novo 

papel do banco ainda não está completamente solidificado. Instituída pela MP 777, a 
Taxa de Longo Prazo (TLP) será elevada gradualmente nos próximos cinco anos, até 

atingir uma taxa similar à de captação de recursos no mercado. Essa mudança 
desagradou os setores acostumados a contar com o dinheiro subsidiado repassado 
pelo BNDES. 

 
O histórico recente do uso do BNDES como vetor do crescimento econômico não é dos 

melhores. O banco recebeu após a crise de 2008/2009 aportes de R$ 500 bilhões do 
Tesouro e inundou o mercado com crédito barato. Isso não se reverteu em taxas mais 
altas de crescimento. O saldo foi uma conta de subsídios que o país terá de pagar por 

40 anos. 
 

Desde o ano passado, a atuação do banco passou por mudanças. Algumas linhas 
subsidiadas foram descontinuadas e setores que não deveriam receber crédito especial 
por terem contratos que servem de garantia para operações de crédito baratas – como 

o de transmissão de energia – foram retirados da pauta de prioridades. O BNDES 
também antecipou o pagamento de R$ 100 bilhões ao Tesouro, reduzindo a dívida 

bruta da União e os juros por ela gerados. 
 
Essas mudanças não mexeram em uma das bases do funcionamento do BNDES, a 

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Ela foi criada para permitir que empresas 
brasileiras tomassem crédito com juros mais baixos que os de mercado, na expectativa 

de que isso reduzisse uma de suas desvantagens competitivas – o fato de operarem 
em um país com taxas de juros inexplicavelmente altas. 
 

A TJLP fazia sentido em um mercado fechado e sem acesso a instrumentos de crédito 
barato, como a emissão de títulos e linhas no exterior. Mas não é esse o cenário atual. 

Empresas de grande porte hoje têm condições de buscar empréstimos com custos 
mais baixos, encarecidos apenas pelo risco-país brasileiro, mais elevado que o de 
outros emergentes. Para empresas menores, o problema maior é conseguir linhas de 

capital de giro com juros decentes, algo que está fora da atuação do BNDES. 
 

Por isso, é pertinente que se questione o custo-benefício da antiga TJLP. Ela tem um 
custo fiscal implícito, que é a diferença entre a taxa de mercado e a própria TJLP, pago 

pela União. Em um país com déficits públicos sucessivos, este é um gasto que na 
prática pode ter o efeito de elevar os juros para todos os outros tomadores, seja via 
risco-país, seja via Selic (a taxa básica de juros). 

 
Além disso, a TJLP é menos afetada pela política monetária. Quando o Banco Central 

sobe os juros, ele espera que o custo do dinheiro suba para todos. Mas a TJLP, assim 
como outras formas de crédito direcionado, sempre sobe menos.  

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/nova-taxa-de-longo-prazo-vai-ajudar-a-normalizar-credito-as6zomdkgswk7o5nss33b04ka


Essa distorção pode fazer com que o BC tenha de usar uma dose mais alta de juros 
para chegar ao mesmo resultado no controle da inflação. Há, portanto, três distorções: 
fiscais, de igualdade no acesso ao crédito e de efeito da política monetária provocadas 

pelos juros subsidiados. 
 

A equipe econômica decidiu reduzir essas distorções. A MP 777 dará um prazo de cinco 
anos para que a nova TLP convirja com uma categoria de títulos públicos. A crítica, 

liderada por entidades de classe do setor produtivo, é a de que isso vai elevar os juros 
e diminuir a previsibilidade dos empréstimos.  
 

De fato, os juros podem subir, mas apenas para refletir as condições de mercado. A 
falta de previsibilidade, por sua vez, não é real, já que a taxa de juros é travada na 

contratação dos empréstimos. 
 
Nos últimos dias, até o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, engrossou o 

coro, em uma reclamação pública que teve de ser suavizada após conversas com o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A equipe econômica tenta manter a coesão 

na defesa da medida. 
 
Não está claro ainda como essas reclamações serão recebidas pelo Congresso, que 

agora avalia a MP. A equipe econômica tem reforçado a necessidade de fazer a 
mudança dentro de um pacote maior de medidas para a normalização do mercado 

brasileiro de crédito. Houve já alterações nas taxas do cartão de crédito, por exemplo, 
e o BC está mudando gradualmente a forma como é rolada a dívida de curtíssimo 
prazo, as chamadas operações compromissadas. 

 
Esse é um debate que precisa ser pautado pelas evidências. Os subsídios implícitos se 

tornaram um problema fiscal e não trouxeram o crescimento esperado. O Brasil precisa 
costurar reformas que levem os juros básicos para um nível civilizado e os benefícios 
trazidos por eles precisam chegar a todo o mercado de crédito – esse é o espírito da 

criação da nova TLP.  
 

As exceções que mereçam crédito mais barato precisam realmente ser tratadas como 
tais: com benefícios pontuais, com objetivo claro, custo baixo, transparência e um 
retorno social mensurável.  

 

Valor bruto da produção cai no Paraná 

14/07/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
O valor bruto da produção (VBP) do Paraná teve ligeira queda entre 2016 e 2017, 

influenciado pela produção pecuária. O VBP de 2016 que foi de R$ 66,8 bilhões, caiu 
para R$ 65,2 bilhões nas estimativas deste ano, segundo dados da Secretaria de 

Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
divulgados ontem. 

 
Já no País, a estimativa é de alta de 4,3% — chegando a R$ 536 bilhões. Em termos 
nacionais, a alta é causada pela estimativa de safra recorde neste ano, estimado com 

base nos dados de junho deste ano. 
 

No Paraná a produção agrícola corresponde ao maior valor do VBP — R$ 40,6 bilhões 
neste ano, mantendo praticamente o mesmo valor de 2016. Já a produção pecuária 
caiu de R$ 26,1 bilhões em 2016 para R$ 24,5bilhões em 2017. 

 
 

 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/514438/valor-bruto-da-producao-cai-no-parana


Atividade econômia do Brasil frustra expectativas e tem contração em maio, 

aponta BC 

14/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
A economia brasileira pisou no freio e frustrou as expectativas ao apresentar contração 

em maio, informou o Banco Central nesta sexta-feira em dados captados em parte 
antes da crise política e que dão um sinal de recuperação ainda fraca, chancelando a 

trajetória de corte de juros.  
 
O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto 

Interno Bruto (PIB), caiu 0,51 por cento em maio ante abril, em dado dessazonalizado. 
Essa foi a queda mais intensa desde agosto passado, quando o índice recuou 0,7 por 

cento  
 
A expectativa em pesquisa da Reuters com analistas era de crescimento de 0,5 por 

cento na mediana das projeções. 
 

"A economia continua nessa toada de recuperação gradual com oscilações que são 
naturais. Dificilmente teremos vários meses seguidos de crescimento expressivo", 
afirmou a economista-chefe da consultoria Rosenberg & Associados, Thais Marzola 

Zara.  
 

Os dados do IBC-Br foram captados em parte antes da eclosão da crise política que 
afeta o presidente Michel Temer, o que tem atingido a confiança dos agentes 
econômicos.  

 
Esse é o segundo resultado negativo no ano para o indicadobr, que incorpora projeções 

para a produção nos setores de serviços, indústria e agropecuária, bem como o 
impacto dos impostos sobre os produtos. A outra retração foi vista em março.  
 

Destacando ainda mais a fraqueza da atividade, o BC revisou o número de abril para 
uma alta de 0,15 por cento, contra avanço de 0,28 por cento divulgado anteriormente.  

A queda na atividade ainda favorece a trajetória de queda da taxa básica de juros 
promovida pelo BC e dá mais espaço para novo corte de 1 ponto percentual da Selic, 
atualmente em 10,25 por cento.  

 
Varejo  

O resultado de maio do IBC-Br tem como pano de fundo uma queda inesperada nas 
vendas no varejo em maio, de 0,1 por cento.  
 

O varejo soma-se a um resultado fraco também do setor de serviços, o que acabou 
por ofuscar a melhora da indústria, que teve expansão de 0,8 por cento.  

 
Esses resultados também são encarados com cautela já que podem ainda não ter 

refletido na totalidade a profunda crise política que eclodiu em meados de maio, 
quando delações de executivos do grupo J&F levaram à denúncia por crime de 
corrupção contra Temer.  

 
"O crescimento deve permanecer fraco e volátil durante 2017 dada a alta incerteza 

política e de política econômica, e uma série de outros fatores estruturais", escreveu 
em nota o diretor de pesquisa econômica do Goldman Sachs, Alberto Ramos.  
 

Nas leituras de junho feitas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a confiança do 
consumidor caiu e devolveu a alta de maio, enquanto que a do comércio recuou ao 

nível de março e a da indústria teve o menor nível desde fevereiro. Por fim, também 
em junho, a de serviços teve a maior queda desde setembro de 2015.  
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19Z1CE-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN19Z1CE-OBRBS


Na comparação com maio de 2016, o IBC-Br apresentou variação positiva de 0,04 por 
cento, enquanto que no acumulado em 12 meses houve recuo de 2,22 por cento, 
sempre em números dessazonalizados.  

 
Especialistas consultados na mais recente pesquisa Focus do BC veem crescimento do 

PIB neste ano de apenas 0,34 por cento, acelerando a 2 por cento em 2018. 
 

‘A crise política não deve abortar a decolagem’ 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O economista Carlos Geraldo Langoni, de 72 anos, parece convencido de que, depois 
de dois anos e meio, a recessão, enfim, ficou para trás. Segundo ele, as previsões de 

crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 e 2018 estão sendo revisadas 
para baixo, mas a crise política não deverá abortar a decolagem da economia.  
 

Nesta entrevista ao Estado, Langoni fala sobre o descolamento entre a política e a 
economia e os efeitos da aprovação da reforma trabalhista e da condenação de Lula 

nos negócios. Ele analisa, também, as consequências de uma eventual rejeição da 
reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. A seguir, os principais trechos da 
entrevista.  

 
Com a condenação do ex-presidente Lula, os mercados reagiram de forma 

positiva: a Bolsa subiu e o dólar caiu. Em que medida a sentença de Lula pode 
influenciar a economia?  
Ela reforça a independência do Judiciário e sinaliza que as instituições democráticas 

do País são sólidas. Mas, apesar da reação favorável dos mercados, é preciso aguardar 
as eleições de 2018 para avaliar melhor suas consequências econômicas. Agora, eu 

acredito que reduz a probabilidade de haver uma mudança de rota na política 
econômica atual.  
 

Como o sr. viu a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado? Que impacto 
terá na economia?  

Tem um impacto direto e positivo sobre o ambiente de negócios. Funciona como um 
contraponto às incertezas políticas. É emblemático que, apesar de toda a turbulência 
política, o Congresso tenha aprovado a modernização das leis trabalhistas. Isso vai 

ampliar a geração de empregos formais e permitirá ganhos expressivos de 
produtividade.  

 
Muitos economistas dizem que a economia está se descolando da crise 
política. O sr. concorda com eles?  

Sim, apesar de toda a tensão política que contagiou o Congresso e o epicentro do 
Poder, a resiliência demonstrada pela economia brasileira é admirável. O que está 

acontecendo hoje é bem diferente do que aconteceu na eleição de Lula em 2002 e no 
primeiro semestre de 2016, antes do impeachment, quando câmbio e juros dispararam 

e houve uma queda acentuada na Bolsa. 
 
Agora, os mercados estão relativamente comportados. Os juros mostram tendência 

clara de queda e o câmbio, relativa estabilidade. Isso sugere que o contágio da 
percepção de risco país pela tensão política foi baixo.  

 
Em relação à economia real, os efeitos da crise política foram mais visíveis, 
com a desaceleração da retomada. Como o sr. analisa isso?  

A decolagem da economia brasileira é lenta, mas está dentro do que se poderia esperar 
depois de dois anos e meio de recessão. As projeções do PIB (Produto Interno Bruto) 

estão sendo revisadas para baixo, mas permanecem positivas.  
 
A estimativa de crescimento é de 0,4% neste ano e de 2% em 2018. A recessão 

acabou, mas o crescimento continua abaixo do que poderia ser. A divulgação da 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/a-crise-politica-nao-deve-abortar-a-decolagem/


delação do empresário Joesley Batista interrompeu a alta dos índices de confiança, 
mas não parece ter força para abortar a decolagem, como aponta o bom desempenho 
da indústria em abril, puxado pelo setor automobilístico.  

 
A que o sr. atribui esse resultado?  

A mudança de foco da política econômica já deu frutos importantes. Ela passou a se 
concentrar na correção dos desequilíbrios macroeconômicos e está abrindo espaço 

para o setor privado, com uma onda de concessões e a adoção de marcos regulatórios 
consistentes.  
 

A percepção de que a estratégia econômica deve permanecer inalterada, ancorada 
numa equipe econômica altamente qualificada, independentemente do desfecho da 

crise política, também é fundamental. A política econômica pode até sofrer desvios, 
ajustes de timing. A natureza das reformas também pode sofrer ajustes, mas a direção 
não deve mudar. Não é nem uma escolha ideológica, é pragmática mesmo.  

 
Como o atraso na reforma da Previdência pode afetar esse processo?  

Acredito que há um exagero no que se refere ao impacto da reforma da Previdência. 
Não concordo que, se a reforma não for aprovada, o País terá uma recaída recessiva. 
O mundo não acaba ou começa na reforma da Previdência, como se ela tivesse o 

condão mágico de resolver todos os nossos problemas. Ela é importante?  
 

É. Mas não esgota as reformas. O efeito dessa reforma se dará ao longo tempo: no 
curto prazo, o impacto negativo será mais sobre as expectativas, principalmente em 
relação à sustentabilidade fiscal. Se for adiada, é preocupante, porque mantém a 

tendência de crescimento da relação dívida pública/PIB, mas o que importa é que mais 
cedo ou mais tarde a reforma da Previdência vai se tornar realidade.  

 
De qualquer forma, o sr. acredita que será possível aprovar a reforma da 
Previdência?  

Com o aprofundamento da crise política, o Congresso provavelmente aprovará uma 
reforma minimalista. Em todos os países, esse é um processo demorado. Muitas vezes, 

leva três ou quatro anos. Por isso, não acho nada absurdo se a reforma for adiada 
para 2018 ou 2019 ou que seja aprovada uma reforma parcial a ser complementada 
pelo novo presidente. Isso não significa que o País vai voltar para a recessão.  

 
Agora, não podemos repetir a tragédia grega nem a experiência dramática do Rio de 

Janeiro, que não tem capacidade de honrar a aposentadoria de seus funcionários 
públicos. Seguramente, quem for o presidente em 2019 terá de enfrentar esse desafio 
e implementar ou aprofundar a reforma.  

 

Economia brasileira registra recuo de 0,51% em maio ante abril 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Após avançar 0,15% em abril (dado já revisado), a economia brasileira registrou recuo 
em maio de 2017. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) do mês 
teve baixa de 0,51% em maio ante abril, com ajuste sazonal, informou nesta sexta-

feira, 14, a instituição.  
 

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 134,46 pontos para 133,77 pontos 
na série dessazonalizada de abril para maio. Este é o menor patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde janeiro (133,08 pontos).  

 
Além disso, o resultado do índice é o primeiro já com potencial influência da crise 

política, deflagrada em meados de maio.  
O IBC-Br ficou abaixo do piso do intervalo obtido entre analistas do mercado financeiro 
consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre -0,50% e 

+0,55% (mediana de +0,20%).  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/economia-brasileira-registra-recuo-de-051-em-maio-ante-abril/


No acumulado de 2017 até maio, o recuo é de 0,05% pela série sem ajustes sazonais. 
Também pela série observada, é possível identificar um recuo de 2,23% nos 12 meses 
encerrados em maio.  

 
Na comparação entre os meses de maio de 2017 e maio de 2016, houve alta de 1,40% 

também na série sem ajustes sazonais. A série observada encerrou com o IBC-Br em 
134,97 pontos em maio, ante 132,95 pontos de abril deste ano e 133,10 pontos de 

maio do ano passado.  
 
O indicador de maio de 2017 ante o mesmo mês de 2016 mostrou desempenho pior 

que o apontado pela mediana (+2,30%) das previsões de analistas do mercado 
financeiro ouvidos pelo Broadcast Projeções e ficou exatamente no piso esperado 

(+1,40% a +3,18% de intervalo). O patamar de 134,97 pontos, no entanto, é o 
melhor para meses de maio, desde 2015 (140,00 pontos).  
 

Conhecido como “prévia do BC para o PIB”, o IBC-Br serve como parâmetro para 
avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do BC 

para a atividade doméstica em 2017 é de avanço de 0,5%, de acordo com o Relatório 
Trimestral de Inflação (RTI) publicado em junho.  
 

No Relatório de Mercado Focus publicado na última segunda-feira, a mediana das 
estimativas do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano está em 0,34%. 

 

Custos industriais têm ligeira alta de 0,1% no 1º trimestre, aponta CNI 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os custos industriais no País se mantiveram praticamente estáveis no primeiro 

trimestre deste ano, com ligeira alta de 0,1% na comparação com o último trimestre 
de 2016. O dado é da pesquisa Indicador de Custos Industriais, divulgada nesta 
quinta-feira, 13, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

 
Segundo o documento, a estabilidade do indicador é resultado do aumento nos custos 

com pessoal e com intermediários importados, que foi compensado pela queda nos 
custos com capital de giro – graças à redução da taxa de juros – e no custo tributário.  
 

O indicador de custos industriais é formado por custos tributários, com capital de giro 
e com a produção. De janeiro a março, o índice de custo com capital de giro caiu 5,2% 

na comparação com o quarto trimestre de 2016. Na comparação com o primeiro 
trimestre do ano passado, o indicador acumula uma queda de 19,5%.  
 

“A atuação do Banco Central gerou a ancoragem das expectativas de inflação e 
possibilitou o atual movimento de redução responsável dos juros, sem gerar 

desequilíbrios inflacionários. A expectativa é que as reduções adicionais de juros 
continuem sendo repassadas às empresas”, avalia a CNI em nota divulgada.  

 
A pesquisa mostra que o índice de custo tributário teve queda de 3% no primeiro 
trimestre frente último trimestre do ano passado. Na comparação com igual período 

de 206, a queda foi de 8%.  
 

Já o índice de custo de produção, que considera gastos com pessoal, energia e bens 
intermediários, registrou alta de 1% no primeiro trimestre do ano. Esse aumento foi 
impulsionado pelo aumento de 0,9% nos custos com pessoal e de 1,1% nos custos 

com bens intermediários. Já os custos com energia permaneceram estáveis. Segundo 
a CNI, a redução do custo de energia elétrica foi cancelada pelo aumento no custo com 

óleo combustível.  
 
O gerente executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, explica 

que o acompanhamento do indicador de custos industriais permite que as empresas 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/custos-industriais-tem-ligeira-alta-de-01-no-1-trimestre-aponta-cni/


comparem seus custos com a média nacional e façam ajustes nas contas. O indicador 
também antecipa movimentos nos preços dos produtos industrializados, segundo o 
economista. “Aumentos ou quedas expressivas nos custos podem indicar a alta ou a 

redução dos preços para o consumidor no curto prazo”, afirma Fonseca.  
 

Lucro  
De acordo com a CNI, o primeiro trimestre de 2017 marca o sexto trimestre de 

descompressão de margens de lucro, com aumento nos custos industriais inferior ao 
crescimento nos preços dos produtos manufaturados. Na comparação com o primeiro 
trimestre de 2016, os custos industriais caíram 2,2% enquanto os preços dos 

manufaturados tiveram alta de 3,2%. Como os preços subiram mais do que os custos, 
destaca a entidade, as empresas conseguiram recompor as margens de lucro das 

empresas.  
 
A valorização cambial reduziu os custos com intermediários importados e contribuiu 

para a contenção dos custos industriais. Por outro lado, essa valorização cambial tem 
efeitos negativos sobre a competitividade dos produtos brasileiros, tanto no mercado 

doméstico quanto no internacional.  
 
Segundo a pesquisa, a valorização do dólar no primeiro trimestre reduziu em 4,5% os 

preços em reais dos produtos importados no mercado interno. Os manufaturados de 
outros países que concorrem com os brasileiros no mercado internacional também 

ficaram mais baratos em reais. Assim, avalia a CNI, os produtos nacionais ficaram 
relativamente mais caros e menos competitivos.  
 

A pesquisa mostra ainda que a valorização do dólar reduziu em 3,3% os preços em 
reais dos produtos manufaturados no mercado dos Estados Unidos. “A redução dos 

preços dos produtos manufaturados americanos junto com a estabilidade de custos 
industriais brasileiros indica perda de competitividade da indústria nacional no 
mercado externo no trimestre”, diz o documento. 

 

Mudanças devem favorecer empresas na abertura para a EU 

14/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A reforma trabalhista vai fortalecer as empresas brasileiras para enfrentarem 

concorrência mais aberta e direta com produtos industrializados europeus, que 
ingressarão com força no mercado brasileiro caso seja fechado o acordo de livre-

comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), segundo a avaliação do Ministério 
das Relações Exteriores. O Brasil assume a presidência do bloco na próxima semana, 
em uma reunião de cúpula em Mendoza, na Argentina, tendo como meta concluir os 

entendimentos até dezembro.  
 

“É algo que vai mudar a direção da economia brasileira”, disse ao Estado o 
subsecretário-geral da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, 

embaixador Paulo Estivallet de Mesquita. “Vamos ter de enfrentar de cara nossos 
problemas de competitividade.” Ele acrescentou que uma prática comum no passado, 
a criação de barreiras burocráticas e cartoriais à entrada de produtos estrangeiros, 

“não funciona mais”. Daí a importância da agenda de reformas.  
 

“O acordo vai ter um impacto grande sobre as demandas de competitividade, 
principalmente para a indústria”, concordou a consultora Lúcia Maduro, especialista 
em economia internacional. Ela avaliou que a abertura do mercado aos industrializados 

europeus será “importante” e, por isso, as reformas econômicas serão exigidas.  
 

Neste semestre serão definidas a abertura do Brasil para os produtos industrializados 
europeus e, na mão inversa, a abertura da Europa para os produtos agrícolas da 
região. Foi nesse ponto que as negociações emperraram nas duas últimas décadas. 

Segundo o embaixador, o atual clima nas negociações é favorável como nunca.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mudancas-devem-favorecer-empresas-na-abertura-para-a-eu/


Imerso na crise política, Michel Temer receberá o comando do Mercosul em momento 
particularmente positivo.  
 

“Vai ser a melhor cúpula em muito tempo”, afirmou Estivallet. Além do fechamento do 
acordo com a UE, o bloco deverá concluir neste semestre um acordo que dará, às 

empresas de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai o direito de participar de licitações 
públicas dos quatro governos, em igualdade de condições com as empresas locais.  

 

Pequenas empresas poderão receber até R$ 5 mi em financiamento coletivo 

14/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

 

Start-ups poderão receber até R$ 10 mi em financiamento coletivo na internet 

   

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) irá autorizar captações de até R$ 5 milhões 
para pequenas empresas a partir de plataformas para financiamento coletivo pela 

internet.  
 

A definição está em instrução normativa que regulamenta esse tipo de investimento, 
conhecido como"Equity Crowdfunding".  
 

Essas captações serão permitidas para companhias com faturamento de até R$ 10 
milhões por ano.  

 
Nos sites que viabilizam operações do tipo, investidores podem ver informações sobre 
pequenas empresas e start-ups que oferecem participação acionária em troca de 

investimentos feitos a partir da rede.  
 

Em geral, as ofertas ficam no ar por tempo determinado e com uma meta de captação 
para o projeto.  

 
A ideia é que cada companhia receba recursos de dezenas de investidores para obter 
o valor que buscam, tornando recurssos mais acessíveis para negócios iniciantes.  

 
As plataformas ficam com um percentual do que é arrecadado na rodada de 

investimentos.  
 
LIMITE MAIOR  

As regras definidas pela CVM foram comemoradas pelas empresas do setor.  
 

Greg Kelly, cofundador da EqSeed e um dos diretores da associação que reúne 
empresas de equity crowdfunding, diz que os valores máximos de faturamento 
permitido para esse tipo de financiamento e o limite de captação definidos levarão a 

uma expansão do número de ofertas.  
 

Antes, as captações eram de até R$ 2,4 milhões e apenas para empresas com 
faturamento de até R$ 3,6 milhões ao ano.  
A EqSeed começou a realizar operações em 2016. Foram 4 no ano passado e a 

companhia espera realizar 12 neste ano.  
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900976-start-ups-poderao-receber-ate-r-10-mi-em-financiamento-coletivo-na-internet.shtml


APROVAÇÕES  
Também houve uma redução dos procedimentos e autorizações necessárias para 
incluir uma oferta no ar.  

 
Para poder oferecer esse tipo de investimento, as plataformas onde eles serão feitos 

passarão por processo de credenciamento da CVM.  
 

Após aprovação, ficam responsáveis por definir quais companhias irão listar e por 
manter uma comunicação completa e neutra.  
 

Até a nova regulamentação, todas as ofertas eram comunicadas a CVM, que deveria 
autorizá-las antes de irem ao ar, o que tornava o processo mais lento, diz Kelly.  

 
Em nota, a CVM afirmou que o modelo pode alavancar a criação de novos negócios de 
sucesso no país, permitindo a captação de recursos de modo ágil, simplificado e com 

amplo alcance a investidores.  
 

Além da EqSeed, empresas como Broota e StartMeUp oferecem investimentos a partir 
do modelo de equity crowdfunding no Brasil. 
  

-  
'Vaquinha virtual' 

Conheça o Equity Crowdfunding  
 
O que é? 

Financiamento coletivo de empresas a partir da internet  
 

Para que serve? 
Para empresas, é uma forma alternativa para encontrar investidores interessados em 
apostar em companhias com potencial de crescimento. Já para quem aplica nas 

companhias traz a possibilidade de ganhos com a valorização desses negócios no longo 
prazo sem precisar investir tanto dinheiro quanto seria necessário caso ele aplicasse 

os recursos sozinho ou em grupo pequeno  
 
Quais os riscos? 

Empresas iniciantes, em especial quando atuam com modelos de negócios ainda não 
testados pelo mercado, tem grande chance de não dar certo. Caso isso aconteça, o 

investidor arca com prejuízos.  
 
Quem pode investir? 

Investidores com patrimônio líquido de ao menos R$ 100 mil podem colocar até 10% 
desse valor ou de sua renda bruta anual em plataformas do tipo. Investidores 

qualificados, que possuem investimentos financeiros maiores do que R$ 1 milhão, não 
tem limite para valor investido  

 
Quem escolhe as empresas que estarão disponíveis para investir? 
As plataformas onde são feitos os investimentos, após credenciamento pela CVM, 

avaliarão as propostas e as incluirão em seus site. 
 

"Prévia do PIB" volta a recuar em maio, diz Banco Central 

14/07/2017 – Fonte: R7 
 

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), que mede o 
comportamento da economia nacional e é interpretado como uma "prévia do PIB", 

recuou 0,51% em maio na comparação com abril, informou nesta sexta-feira (13) o 
BC (Banco Central). 
 

http://noticias.r7.com/economia/previa-do-pib-volta-a-recuar-em-maio-diz-banco-central-14072017


O número foi calculado já com os ajustes sazonais, ou seja, com uma equivalência 
para comparar intervalos de tempo distintos. Antes desse tombo, o indicador havia 
subido e interrompido uma série de 15 quedas consecutivas em abril. 

 
Em comparação entre maio de 2017 com o mesmo mês de 2016, houve praticamente 

uma estabilidade, uma vez que aumentou em 0,04% a atividade econômica. Em 2017, 
esse indicador acumula um resultado negativo de 0,10%. Já nos últimos 12 meses 

encerrados em maio, a economia nacional teve um encolhimento de 2,22%. 
 
Sem os ajustes sazonais, a economia se expandiu 1,52% em maio na comparação 

com abril. Nesta forma de calcular, nos últimos 12 meses, a economia nacional registra 
recuo de 2,23%. 

 
O PIB (Produto Interno Bruto) representa a soma das riquezas geradas pelo conjunto 
dos diversos setores da cadeia produtiva, mas pouca gente sabe dizer o impacto que 

esse dado tem sobre o seu dia a dia.  
 

Quando aponta geração de riqueza inferior à observada no levantamento anterior 
significa retração econômica. A recessão técnica é observada quando o movimento de 
retração ocorre por dois trimestres consecutivos. 

 
O indicador é calculado todo trimestre pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). O resultado referente ao período entre abril e junho será apresentado pelo 
instituto apenas em setembro. 
 

Benteler inaugura sexta fábrica no Brasil 

14/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A partir da esquerda: Paulo Cruz, vice-presidente de operações Mercosul; Daniel Fahl, 
gerente da planta de São Caetano; James Sheehan, COO; Emerson Galina, vice 

presidente Benteler Automotive Mercosul 
 

A Benteler abriu as portas de sua sexta e nova fábrica no Brasil, desta vez em São 
Caetano do Sul (SP) para atender a demanda da General Motors, cuja planta está a 
três quilômetros de distância da fornecedora. Com pouco mais de 8,5 mil metros 

quadrados, a unidade vai montar módulos de chassis em cinco linhas de produção 
dedicadas à GM. Para isto, a empresa contratou 65 pessoas. A empresa não divulgou 

detalhes do novo investimento. 
 
“Estamos perto de nossos clientes: visamos estar presente em seus mercados-chave 

para colaborar diretamente com produtos e serviços de excelência”, afirmou o COO da 
Benteler Automotive, James Sheehan, que esteve presente na cerimônia de 

inauguração, na quinta-feira, 12. 
 

De origem alemã, a Benteler estende seu fornecimento para diferentes regiões do 
Brasil, atuando inclusive diretamente na linha de montagem das fabricantes de 
veículos. Além da sede, localizada em Campinas (SP), a empresa também possui 

unidades de produção em Camaçari (BA), Porto Real (RJ), Joinville (SC) e Itatiaia (RJ). 
 

“Devido a nossa relação de parceria a longo prazo, somos capazes de apoiar nossos 
clientes com soluções sob medida em vários campos e desenvolver novas tecnologias”, 
comenta o vice-presidente executivo da Benteler Mercosul, Emerson Galina. 

 
 

 
 
 

http://noticias.r7.com/economia/previa-do-pib-para-de-cair-em-abril-e-freia-sequencia-de-15-quedas-seguidas-16062016
http://noticias.r7.com/economia/previa-do-pib-para-de-cair-em-abril-e-freia-sequencia-de-15-quedas-seguidas-16062016
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26108/benteler-inaugura-sexta-fabrica-no-brasil


Vendas da PSA crescem 2,3% no semestre 

14/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
  

 
 

 
 

Com 1,58 milhão de veículos Peugeot, Citroën e DS entregues no primeiro semestre 

deste ano, o Grupo PSA registrou crescimento de 2,3% nas vendas mundiais em 
comparação com o mesmo período de 2016. Houve expansão dos negócios na maioria 

das regiões, como América Latina, Oriente Médio e África, Eurásia e Índia-Pacífico, em 
contraposição a pequena retração de quase 2% na Europa, onde ainda estão 
concentrados dois terços dos negócios globais da companhia francesa, e grande 

contração de quase 50% na China e no Sudeste Asiático.  
 

O melhor desempenho foi da Peugeot, com pouco mais de 1 milhão de veículos 
vendidos no mundo no primeiro semestre, em alta de 15% sobre os primeiros seis 
meses de 2016. Já a Citroën vendeu 526,8 mil unidades, anotando retração de 12,3% 

no período. Foram comercializados no mundo apenas 27,8 mil automóveis DS. Em 
fase de reformulação do portfólio, a marca de luxo derivada da Citroën que ganhou 

vida própria registrou expressiva contração de 46,3%. 
 
Segundo comunicado da empresa, os resultados até agora estão em linha com os 

objetivos do plano estratégico “Push to Pass”, lançado no ano passado. A expectativa 
é de aumentar as vendas com a ofensiva de produtos do plano iniciada este ano, que 

prevê 31 lançamentos até o fim de 2017 nas seis regiões em que o Grupo opera – a 
montadora planeja introduzir o total 121 produtos novos e remodelados dentro de 
toda a duração do programa até 2021.  

 
REGIÕES 

 
Na Europa, o Grupo PSA vendeu pouco mais de 1 milhão veículos no primeiro 
semestre, em queda de 1,9% sobre o mesmo período de 2016. Os destaques foram 

os dois SUVs da Peugeot: o 2008 registrou crescimento de 10% nas vendas, passando 
a ocupar a segunda posição do segmento de utilitários esportivos compactos, enquanto 

o médio 3008 subiu no pódio de sua categoria.  
 
Graças ao novo C3, a Citroën obteve o maior volume de licenciamentos nos países 

europeus dos últimos seis anos. No mercado de comerciais leves, a participação do 
Grupo PSA no segmento na Europa chegou a 20,4%, em alta de 1,2 ponto porcentual.  

 
Na América Latina as vendas cresceram 8,5%, mas com o baixo volume de 96,3 mil 

veículos emplacados em países latino-americanos. A Peugeot avançou 5,2%, graças 
especialmente ao lançamento do novo 301 na Argentina, México e Chile no segundo 
trimestre – o sedã pequeno vem importado da Espanha e não tem previsão de chegar 

ao Brasil. A Citroën cresceu 14,7% na região, em desempenho devido em grande parte 
ao mercado argentino, onde os licenciamentos da marca tiveram aumento de 33%.  

 
O desempenho positivo na América Latina destoa do mercado brasileiro, onde o Grupo 
PSA vendeu perto de 23 mil veículos, sendo 11,8 mil Peugeot, em queda de quase 

10% sobre o mesmo semestre de 2016, e 11,4 mil Citroën, em baixa de 10,2%.  
 

A marca DS registrou expressivo crescimento de 48,6% na região, mas com volume 
ainda muito baixo de apenas 663 carros vendidos. A PSA promete dentro de alguns 
meses abrir quatro DS Stores para vender o DS 7 Crossback.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26109/vendas-da-psa-crescem-23-no-semestre


Na região compreendida por China e Sudeste Asiático, o Grupo PSA comercializou 
152,4 mil unidades e amargou o pior desempenho regional, com retração de 48,6%. 
A empresa justifica o mau resultado dizendo que está em fase de reestruturação de 

suas operações na China, onde alterou seu modelo econômico e comercial em relação 
à rede de concessionárias e aos parceiros das duas joint ventures DPCA e CAPSA.  

 
O melhor desempenho regional foi na divisão Oriente Médio e África, onde o Grupo 

PSA totalizou 277,9 mil vendas, em vistosa alta de 218%. Foi o maior volume vendido 
pela empresa fora da Europa, com impulso extra de duas joint ventures já operacionais 
Peugeot e Citroën no Irã.  

 
OFENSIVA DE LANÇAMENTOS 

 
Entre os lançamentos já feitos dentro do Push to Pass está o novo e já bem-sucedido 
SUV Peugeot 3008, ganhador de 28 premiações na Europa que, segundo a PSA, soma 

205 mil pedidos desde o lançamento em outubro de 2016, sendo 114,9 mil unidades 
vendidas no semestre passado – o modelo chega ao Brasil no fim deste mês (leia 

aqui). O SUV de maior porte da marca, o 5008, foi lançado em março e totalizou 21,4 
mil vendas até o fim de junho.  
 

O novo Citroën C3, apresentado no Salão de Paris em outubro passado, totaliza desde 
então cerca de 160 mil vendas, sendo 120 mil no primeiro semestre de 2017, o que 

representa aumento de 68% dos pedidos do C3 desde o início do ano.  
 
A ofensiva de produtos da PSA prossegue neste segundo semestre na Europa com a 

chegada este mês do novo Peugeot 308. Em setembro serão lançados dois novos SUVs 
da Citroën: o C3 Aircross na Europa e o C5 Aircross na China.  

 
A DS, marca de luxo derivada da Citroën que ganhou vida própria, no início de outubro 
começa a vender em sua rede europeia o SUV DS 7 Crossback, que desde fevereiro 

passado pode ser reservado on-line.  
 

No segmento de veículos comerciais leves, foram lançadas no mercado europeu as 
novas vans compactas Peugeot Expert e Citroën Jumpy – a partir deste semestre 
ambos serão montados no Uruguai para os países latino-americanos e a Jumpy deve 

começar a ser vendida no Brasil em outubro.  
 

Jaguar aposta em mais SUVs e revela E-Pace 

14/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

Jaguar E-Pace é apresentado em Londres 

 
A Jaguar revelou ao mundo na quinta-feira, 13, em Londres, o segundo SUV de sua 

história, o E-Pace, em uma apresentação com direito a quebra de recorde para o 
Guiness Book (veja vídeo abaixo).  
 

O modelo compacto de cinco lugares é o segundo da nova família de utilitários 
esportivos da marca, composta pelo primeiro SUV F-Pace, que já é vendido no Brasil. 

Será oferecido em três versões de acabamento – S, SE e HSE – e duas versões de 
motorização, Ingenium 2.0 diesel com 150 cv, e Ingenium turbo 2.0 a gasolina de 300 
cv. Ainda não há informações confirmadas pela empresa se o modelo virá para o 

mercado brasileiro. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25992/peugeot-volta-a-importar-o-3008-agora-um-suv
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26111/jaguar-aposta-em-mais-suvs-e-revela-e-pace


Fabricado em uma nova planta do grupo Jaguar Land Rover na Áustria, o novo E-Pace 
passou por 25 meses de testes, percorrendo quatro continentes em variadas condições 
climáticas e de terrenos. Seu design externo é inspirado no superesportivo F-Type, 

especialmente pela grade frontal.  
 

“Os princípios de design estabelecidos na Jaguar garantem que o E-PACE seja 
imediatamente reconhecido como um carro esportivo dentro de seu segmento. Esse 

novo SUV compacto combina o espaço interior, a conectividade e a segurança com o 
tipo de proporções de design e desempenho, atributos que não são geralmente 
associados a um veículo tão prático”, afirma o diretor de design da Jaguar, Ian Callum. 

 

 
 
Internamente, a tecnologia embarcada completa o design sofisticado. Como item de 
série, o SUV traz tela de 10 polegadas sensível ao toque, equipada com o sistema de 

entretenimento InControl, que permite acesso a diferentes tipos de informações, 
desde números de serviços de emergência, em caso de acidente, ou mesmo o nível do 

tanque de combustível e a autonomia do veículo, tudo à distância por seu smartphone 
ou smartwatch.  
 

A tecnologia também permite ao cliente regular a temperatura do ar-condicionado ou 
dar a partida do modelo antes de entrar no veículo. São quatro pontos de carga de 12 

volts, cinco saídas USB, ponto de acesso à internet, via wi-fi, e suporta até oito 
diferentes dispositivos conectados simultaneamente. 
 

Ao volante, sistemas de condução, como o Configurable Dynamics, oferecem ao 
motorista total controle por meio de configurações individuais de aceleração, trocas 

de marcha e respostas aos comandos de direção.  
 

Quando equipado com o sistema Adaptive Dynamics ― disponível de acordo com a 
versão ―, diversos sensores monitoram de forma constante o comportamento do 
veículo, cruzando informações, como velocidade, movimentos da carroceria e das 

rodas, especialmente em situação de curva, comportamento da suspensão e, com isso, 
configura automaticamente os amortecedores e o sistema de suspensão como um todo 

a fim de melhorar a performance e a agilidade, dando total controle ao motorista em 
todas as condições. 
 

“O Jaguar E-Pace oferece o melhor dos dois mundos: a dinâmica dos carros esportivos 
da Jaguar com a funcionalidade de um SUV compacto. O mais novo membro da família 

de SUVs Pace oferece os melhores níveis de conforto, espaço interior e soluções de 
armazenagem de carga de seu segmento, tudo isso aliado à tecnologia dos mais 
recentes motores Ingenium a gasolina e diesel da Jaguar Land Rover”, ressalta o 

diretor de produção do Jaguar E-Pace, Alan Volkaerts. 
 

TECNOLOGIA A BORDO 
O modelo também é o primeiro da Jaguar a ser equipado com o sistema Active 
Driveline, aliado à tração nas quatro rodas, configuração que varia a força enviada aos 

eixos traseiro e dianteiro de acordo com a situação: se na estrada, por exemplo, o 
modelo pode se comportar como um esportivo de tração traseira; quando exigida, 

toda a configuração pode ser alterada e o veículo passa a oferecer tração nas quatro 
rodas. 
 

No quesito segurança, o E-Pace oferece entre diversas tecnologias uma câmera 



estéreo, principal acessório do sistema de frenagem autônoma de emergência, que 
também conta com detecção de pedestres e atua em sistemas como o Lane Keep 
Assist, que mantém o veículo trafegando na mesma faixa de rolamento, e no Traffic 

Sign Recognition, capaz de identificar e respeitar a sinalização de trânsito. 
 

A mesma câmera estéreo também atua em conjunto com o sistema de direção elétrica 
e com os sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, para criar o sistema de 

aviso de veículos no ponto cego do motorista, evitando colisões durante trocas de 
faixa. O novo sistema de detecção de trânsito lento adiante ― Forward Trafic Detection 
― também avisa o motorista caso haja trânsito parado à sua frente, inclusive em 

situações de curva e baixa visibilidade.  
 

Como item de série, o modelo é equipado com sistemas de auxílio a manobras de 
estacionamento, dispostos tanto na parte dianteira quanto na traseira.  
 

O Jaguar E-Pace também é o primeiro veículo da marca britânica a ser equipado com 
a mais recente geração do sistema Head-Up Display, que permite a projeção a laser 

no para-brisa de 66% mais informações em comparação com a geração anterior, 
permitindo a inclusão da projeção de informações, como limite de velocidade e 
direções de navegação, além de alertas de segurança e do sistema de entretenimento.  

 
Como opcional, o painel de instrumentos de 12,3 polegadas digital e a opção de dois 

sistemas de som Meridian de última geração. Também pode ser equipado com o 
sistema de chave inteligente Activity Key, tecnologia já presente no F-Pace e em 
alguns modelos da Land Rover, traz uma pulseira totalmente à prova d’água e de 

choques que permite que o veículo seja totalmente trancado com a chave dentro, 
dando maior liberdade ao motorista nos casos em que não queira levar a chave 

consigo. A pulseira faz a função da chave e, mesmo que o veículo seja violado, tendo, 
por exemplo, os vidros quebrados, somente a pulseira pode destravá-lo. 
 

NO LIVRO DOS RECORDES 
 

O novo Jaguar E-Pace fez durante sua estreia mundial ao público uma manobra radical: 
um salto completo de 15,3 metros de comprimento com direito a uma manobra em 
espiral de 270°, que foi considerada pelo auditor do Guinness World Records como o 

mais extenso espiral já realizado por um veículo de produção.  
 

A ação, inspirada nas manobras de automóveis do cinema, foi realizada no centro de 
exposições ExCeL, na capital britânica, um dos únicos locais no Reino Unido grande o 
suficiente para acomodar a arrancada de 160 metros e a escapada para o salto de 15 

metros. Atrás do volante estava o veterano motorista dublê Terry Grant, que 
completou acrobacias em várias filmagens de filmes e possui 21 títulos no livro dos 

recordes. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Mopar conclui centro de peças de R$ 15 milhões 

14/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Mopar, empresa responsável por todo o pós-venda do Grupo FCA, inaugurou em 
Hortolândia (SP) um centro de distribuição de peças de 42 mil metros quadrados, 

onde investiu R$ 15 milhões. A nova instalação começou a operar no início do ano e 
sua integração total à rede de concessionárias foi concluída em junho.  

 
O armazém abastecerá 400 concessionárias de oito Estados brasileiros, reduzindo de 
4,3 para 2 dias o tempo médio de entrega em 80% dos casos. Vai atuar de maneira 

complementar ao centro de peças de Betim, que responderá pelos Estados restantes 
e exportações.  

 
Integrados, ambos distribuem componentes de todas as marcas do grupo presentes 
no Brasil: Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler e Ram. Até o começo do ano havia um centro 

de peças em Louveira (SP) que atendia somente as marcas americanas antes 
controladas pela Chrysler, mas este deixou de existir no primeiro bimestre com o início 

das atividades do novo depósito. 
 
O próximo grande passo será atualizar o centro de peças de Betim. “Vamos adotar os 

mesmos padrões aplicados aqui”, afirma o diretor da Mopar para a América Latina, 
Francesco Abbruzzesi.  

 
A intenção é fazer as mudanças em 2018. Por causa de suas instalações mais antigas 
e por atender Estados com estradas mais críticas e malha aérea com menor frequência 

de voos, o centro de peças de Betim tem atendimento de 95% dos pedidos com tempo 
médio de 72 horas.  

 

 
 
Instalação tem 42 mil metros quadrados e distribui 2 milhões de itens por 
mês. Sistema adotado facilita identificação e registro das peças (fotos: Mário 

Curcio e divulgação). 
 

Hortolândia cobrirá São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. “Seremos mais eficazes do ponto de 
vista logístico. Faremos entregas em 24 horas em um raio de 800 quilômetros.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26112/mopar-conclui-centro-de-pecas-de-r-15-milhoes


Teremos uma redução do tempo médio das entregas em 34% para as 
concessionárias”, informa Abbruzzesi. Com a experiência de quem já esteve na 
General Motors e na Citroën, ele garante que seus prazos estão entre os melhores da 

indústria local.  
 

Para obter tamanha melhora no atendimento e redução dos tempos de envio, o 
executivo afirma que a Mopar trocou o foco "no" cliente pelo foco "do" cliente: "É como 

se estivéssemos sentados ao lado dele para entender melhor alguns pontos difíceis 
que ele tinha no relacionamento com a marca.”  
 

O novo centro atenderá a 400 concessionárias entregando 2 milhões de itens todos os 
meses. Esse volume mensal é semelhante ao do centro de Betim, que tem o dobro da 

área. Juntos, eles suprirão uma rede de cerca de 700 concessionárias em todo o País.  
 
A escolha de Hortolândia ocorreu por sua proximidade com importantes rodovias, com 

o Aeroporto de Viracopos e o Porto de Santos. Abbruzzesi garante que o fato de a 
Magneti Marelli ter uma fábrica no mesmo município não influenciou na escolha: “Foi 

só um acaso”, diz. 
 
O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM NÚMEROS  

 
A nova instalação é operada pela DHL, que tem um contrato de três anos com a Mopar, 

renovável automaticamente em caso de bom desempenho. Das 300 pessoas que 
trabalham no local, 290 estão a serviço dessa empresa de logística.  
 

De acordo com a Mopar, as instalações de Hortolândia têm 78 mil posições e hoje 
abrigam 40 mil itens diferentes, que vão de parafusos a centrais multimídia. 

“Atualmente há 1,5 milhão de peças aqui, mas há capacidade para 10 milhões”, 
aafirma o gerente do centro, Glauco Izídio.  
 

O local é abastecido diariamente por três transportadoras e há 17 docas de expedição. 
Durante o primeiro semestre começou a ocorrer a integração com a rede de 

concessionárias Fiat, ao mesmo tempo em que o local recebia peças vindas de Betim, 
dos Estados Unidos e da Europa.  
 

As instalações e até os banners fixados do alto a baixo das prateleiras são muito 
parecidos com os existentes no centro de peças de Sorocaba onde estão reunidos os 

componentes da Iveco e das fabricantes de máquinas agrícolas e de construção do 
grupo. 
 

No Brasil a Mopar passou a responder desde 2012 por toda a operação de pós-venda 
das marcas pertencentes à Fiat-Chrysler, o que inclui o atendimento aos clientes pelo 

0800 (são 34 mil chamadas ao mês), a distribuição de peças e a criação de acessórios 
de personalização (mais de 1,2 mil) para os veículos Fiat e Jeep à venda no País. 

 
“Lidamos com 340 fornecedores, dos quais 120 abastecem nossas linhas de produção”, 
garante Abbruzzesi. A marca Mopar fará 80 anos em agosto. Começou produzindo um 

líquido anticongelante para radiadores. Ao longo dos anos passou a abranger 
assistência técnica, peças e atendimento ao cliente.  

 

Fiat Chrysler, Toyota e Daimler lideram vendas de automóveis na Europa em 

junho 

14/07/2017 – Fonte: R7 
 

As vendas de carros na Europa aumentaram 2,1 por cento em junho, com a Fiat 
Chrysler Automobiles e a Toyota registrando fortes ganhos, em meio a sinais mistos 
nos cinco principais mercados da região, de acordo com dados da indústria divulgados 

nesta sexta-feira. 

http://noticias.r7.com/economia/fiat-chrysler-toyota-e-daimler-lideram-vendas-de-automoveis-na-europa-em-junho-14072017
http://noticias.r7.com/economia/fiat-chrysler-toyota-e-daimler-lideram-vendas-de-automoveis-na-europa-em-junho-14072017


Foram licenciados 1,54 milhão de automóveis no mês passado na União Europeia e 
nos países que compõem a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, na sigla em 
inglês), disse a entidade que representa a indústria, a ACEA. Em junho do ano passado, 

os licenciamentos somaram 1,51 milhão. 
 

As vendas no primeiro semestre cresceram 4,6 por cento, para 8,46 milhão de carros. 
No bloco de 28 países, excluindo Malta, os licenciamentos subiram 2,1 por cento, para 

1,49 milhão de veículos, nível mais alto desde 2007, último ano antes de um declínio 
de seis anos na região. 
 

Entre os principais grupos automotivos, a Toyota foi a que registrou o melhor 
desempenho, com alta mensal de 12,9 por cento, seguida pela Fiat Chrysler, com 

ganho de 7,9 por cento, e pela Daimler, com expansão de 4,2 por cento. 
 
Ainda passando por dificuldades em decorrência do escândalo de emissões de 

poluentes, a alemã Volkswagen, maior montadora da Europa, viu as entregas 
aumentarem 2,7 por cento em junho.  

 
As rivais francesas PSA Peugeot Citroen e Renault registraram altas mensais de 3,9 e 
3 por cento, respectivamente, enquanto a divisão Opel da General Motors teve queda 

de 6,9 por cento. 
 

Os licenciamentos na Alemanha e no Reino Unido, os dois maiores mercados da região, 
recuaram 3,5 e 4,8 por cento, respectivamente, em junho. Na Itália, França e Espanha, 
houve altas de 12,9, 1,6 e 6,5 por cento, de acordo com a ACEA. 
 

 

 


