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A Indústria em Números
20/07/2017 – Fonte: CNI
A Indústria em Números apresenta a situação da indústria no Brasil, reunindo
estatísticas conjunturais da indústria brasileira de várias fontes, estatísticas estruturais
sobre a importância da indústria no Brasil e uma comparação com países selecionados.
Clique Aqui e acesse o documento.

A cidade que mais gerou empregos no Paraná em 2017
20/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Considerando todos os municípios brasileiros, Pato Branco teve o 33º melhor
desempenho na geração de postos de trabalho de janeiro a junho deste ano

Com quase 80 mil habitantes, Pato Branco foi a cidade que mais criou empregos no
Paraná no acumulado de 2017, desbancando as maiores cidades do estado. Prefeitura
de Pato Branco/Divulgação
Distante cerca de 440 quilômetros de Curitiba, a cidade de Pato Branco, no Sudoeste
do Paraná, foi a campeã na geração de empregos com carteira assinada no primeiro
semestre deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.
O município de quase 80 mil habitantes abriu 1.474 novos postos de trabalho e
desbancou as principais cidades do estado, incluindo a capital Curitiba que, no mesmo
período, demitiu 1.986 trabalhadores, o pior desempenho do estado no acumulado de
2017.
Considerando todos os municípios brasileiros, Pato Branco teve o 33º melhor
desempenho da geração de postos de trabalho de janeiro a junho deste ano, sendo,
assim, a cidade do Paraná mais bem colocada entre as campeãs do emprego no país.
A maior parte dos empregos gerados em Pato Branco de neste período veio da
Indústria da transformação. Ao todo, 990 novos postos de trabalho foram criados por
este setor, com destaque para a indústria mecânica (429), indústria de alimentos e
bebidas (322) e indústria de materiais elétricos (131).
O segundo setor que mais criou empregos para os pato-branquenses foi o de Serviços,
com 261 novas vagas. Na sequência, aparecem Construção Civil (71), Agropecuária
(62) e Comércio (60).
Cascavel, no Oeste do estado, ficou na segunda colocação entre cidades paranaenses
que lideram a criação de empregos no Paraná. O município gerou 1.416 novos postos.
Maringá ocupa a terceira posição, com 1.374 empregos.
Considerando os dados do Caged até maio deste ano, Cascavel e Maringá – ficaram
entre as 20 cidades do país que mais abriram vagas no acumulado de 2017 no país,

segundo o Caged. Nos dois casos, o bom desempenho na criação de vagas esteve
mais diluído entre pelo menos quatro setores. Enquanto Cascavel criou empregos na
indústria, construção civil, serviços e administração pública, Maringá abriu vagas na
indústria, construção civil, comércio e serviços.
Aos poucos, Paraná vai criando novos empregos
No primeiro semestre de 2017, o Paraná gerou 23.189 novos empregos com carteira
assinada, o melhor desempenho da Região Sul e o quarto melhor saldo do país, atrás
apenas de Minas Gerais (65.702), São Paulo (61.873), Goiás (39.459).
Até agora, os principais setores da economia que contribuíram para o saldo positivo
foramServiços (12.046), Indústria de Transformação (10.529), Agropecuária (2.594)
e Construção Civil (1.110).
Olhando os números do Paraná, nove dos dez municípios que mais contrataram estão
no interior do estado – e apenas quatro deles têm mais de 100 mil habitantes:
Cascavel, Maringá, Apucarana e São José dos Pinhais.
As 10 cidades que mais geraram empregos no primeiro semestre:
Pato Branco: 1.474
Cascavel: 1.416
Maringá: 1.374
Palotina: 1.146
Apucarana: 982
Medianeira: 960
São José dos Pinhais: 712
Capanema: 751
Piraí do Sul: 708
Cambará: 700
As 10 cidades que mais demitiram no primeiro semestre:
Curitiba: -1.986
Guaratuba: -659
Matinhos: - 598
Porecatu: - 515
Jaguariaíva: -386
Londrina: - 358
Araucária: - 327
Pontal do Paraná: -284
Carambeí: - 277
Lapa: -231
Setor de serviços do Paraná é o que mais cresce no País
20/07/2017 – Fonte: Bem Paraná

O setor de serviços do Paraná registrou crescimento de 2,6% nos primeiros cinco
meses desse ano na comparação com igual ao período do ano passado, mostra a
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Foi o melhor resultado do País, à frente do Rio Grande do Norte (2,2%) e do Mato
Grosso (1%). Todos os demais Estados tiveram resultados negativos.

O desempenho paranaense também foi bem melhor do que o do Brasil, que teve um
recuo de 4,4% na atividade na mesma base de comparação.
Em maio, houve alta de 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e de
0,5% na comparação com abril (na série com ajuste sazonal).
PIOR PASSOU - Julio Suzuki Júnior, diretor-presidente do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), lembra que o setor de serviços é
conhecido por ser o último a entrar em recessão e também por ser o último a sair
dela. “Por isso, essa melhora consistente dos números do setor no Estado é tão
importante. É um indicativo de que o pior da crise já passou”, afirma ele.
PARTICIPAÇÃO - Suzuki Júnior ressalta que, se mantida a tendência, o setor de
serviços deve ter papel relevante na retomada da economia do Estado em 2017. O
setor de serviços responde, sozinho, por 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do
Paraná. “É um setor que prepondera na maioria das economias desenvolvidas. Aqui,
ele é intensivo em mão de obra, por isso a melhora da atividade deve provocar, nos
próximos meses, uma recuperação ainda maior do emprego no setor”, diz Suzuki
Júnior.
EMPREGO - No primeiro semestre, o setor foi o que mais criou empregos com carteira
assinada no Estado, com a abertura de 12,5 mil vagas, já descontadas as demissões,
de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho.
TRANSPORTE - O grande destaque nos números do setor no Estado foram os serviços
de transporte, principalmente de cargas, por conta da boa safra agrícola. De janeiro a
maio, os serviços de transporte, auxiliares e de correio registraram alta de 9,6% na
comparação com o mesmo período do ano passado.
De acordo com o Suzuki Júnior, a demanda doméstica vem reagindo, o que ajuda a
explicar, por exemplo, o crescimento nos serviços prestados às famílias, que
cresceram 5,6% na mesma base de comparação. Essa atividade foi influenciada,
principalmente, por serviços de hotéis e restaurantes.
Serviços profissionais, administrativos e complementares – como contadores,
advogados e arquitetos, dentre outros - tiveram avanço de 3,7%. Já as atividades
prestadas de informação e comunicação tiveram queda de 3,6%.
Vendas industriais no Paraná reagem, mas resultado do ano é negativo
20/07/2017 – Fonte: Bem Paraná
As vendas industriais paranaenses registraram um aumento de 10,87% em maio
último em relação a abril. Apesar da reação, o resultado acumulado do ano ainda é
negativo, com queda de 8,77% nos cinco primeiros meses deste ano em comparação
ao mesmo período do ano passado. Os dados são da pesquisa Indicados Conjunturais
da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).
“O nível de vendas dos cinco primeiros meses deste ano denuncia uma performance
equivalente à registrada no mesmo período de 2004, revelando uma regressão de 13
anos no desempenho das vendas industriais”, analisa o economista Marcelo Percicotti,
gerente de Economia, Fomento e Desenvolvimento da Fiep.
O aumento verificado em maio é resultado do desempenho positivo observado em 16
dos 18 gêneros pesquisados. Os três gêneros de maior participação relativa na
indústria paranaense apresentaram resultado positivo: ‘Veículos Automotores’
(+15,26%), ‘Alimentos e Bebidas’ (+14,94%) e ‘Refino de Petróleo e Produção de
Álcool’ (+5,73%).

Os melhores resultados em maio foram verificados nos seguintes gêneros: ‘Metalurgia
Básica (+26,68%), ‘Couros e calçados’ (+21,9%) e ‘Veículos Automotores’
(+15,26%). Os únicos gêneros com desempenho negativo em maio foram: ‘Máquinas
e Equipamentos’ (-7,33%) e ‘Edição e Impressão’ (-3,43%).
No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo
período de 2016, oito gêneros tiveram desempenho positivo e dez, negativo. Os que
apresentaram os maiores aumentos foram ‘Celulose e Papel’ (+28,58%), Veículos
Automotores (+12,41%) e ‘Material Eletrônico e de Comunicações’ (+8,81%). Os
gêneros com maiores quedas no período foram: ‘Edição e Impressão’ (-39,52%),
‘Têxteis’ (-27,28%) e ‘Vestuário’ (-23,63%).
Emprego - Em relação ao nível de emprego, oito dos dezoito gêneros pesquisados
registraram resultados positivos e oito negativos no mês de maio, com aumento de
0,71%. O emprego ligado diretamente à produção cresceu 0,83%. No acumulado dos
cinco primeiros meses do ano comparativamente a igual período de 2016 houve
redução de 8,20% no pessoal empregado total e queda de 9,47% no pessoal
empregado na produção.
Os principais aumentos havidos em maio em relação ao nível de emprego ocorreram
em ‘Vestuário’ (+3,44%), ‘Borracha e Plástico’ (+2,07%), ‘Máquinas e Equipamentos’
(+1,82%). As maiores quedas no emprego aconteceram em ‘Material Eletrônico e de
Comunicação’ (-1,85%), ‘Móveis e Indústrias Diversas’ (-0,86%), ‘Têxteis’ (-0,57%).
Os maiores aumentos foram registrados em ‘Celulose e Papel’ (+9,73%), ‘Produtos
Químicos’ (+4,92%) e ‘Material Eletrônico e de Comunicações’ (+3,18%). Os gêneros
com maiores quedas foram ‘Têxteis’ (-22,24%), ‘Borracha e Plástico’ (+2,07%) e em
‘Máquinas e Equipamentos’ (+1,82%).
A utilização da capacidade instalada atingiu 69% em maio, com aumento de um ponto
percentual em relação a abril. Com isso, o parque industrial paranaense permanece
ainda com uma capacidade ociosidade próxima de um terço do total instalado.
Sinais positivos - O gerente de Economia da Fiep destaca que o mês de maio foi o
primeiro do ano em que todas as variáveis que medem a atividade industrial (compras,
vendas, emprego, horas trabalhadas e utilização de capacidade instalada) mostraram
sinais positivos para a maioria dos gêneros pesquisados. Ele explica que não é possível
distinguir que proporção deste aumento se deve à forte queda registrada em abril e o
que se deve ao aumento sazonal tradicional de maio.
“A boa notícia é que três indicadores mostraram aumento nos últimos três meses
consecutivos”, comenta Percicotti. Os três indicadores foram: nível de emprego, horas
trabalhadas e utilização da capacidade instalada.
“Estes aumentos ainda não se refletem inteiramente no comportamento das compras
de insumos e de vendas.
Podem sinalizar, contudo, que a indústria paranaense está projetando um segundo
semestre melhor, sustentado em duas fontes: prognóstico de boa safra de matérias
primas agrícolas ofertadas para processamento industrial no Paraná e à consolidação
das reformas esperadas pelo setor produtivo, como a trabalhista.
FGV: confiança da indústria sobe 1,2 ponto em julho ante junho, diz prévia
20/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de julho teve
avanço de 1,2 ponto em relação ao resultado fechado de junho, informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV).

Se confirmado, o indicador alcançou 90,7 pontos. Apesar do avanço, a alta seria
insuficiente para recuperar a perda de 2,8 pontos na confiança ocorrida no mês
anterior, ressaltou a FGV, em nota.
No resultado preliminar de julho, o Índice da Situação Atual (ISA) subiu 1,4 ponto,
para 88,4 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) cresceu 1,2 ponto, para 93,3
pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou um aumento
de 0,7 ponto porcentual na prévia de julho ante o fechamento de junho, de 74,2%
para 74,9%.
A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 788 empresas
entre os dias 3 e 18 de julho. O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo
dia 27.
Prévia da confiança da indústria sobe em julho, mas ainda não compensa
perda anterior, diz FGV
20/07/2017 – Fonte: Reuters
A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) melhorou em julho, mas ainda de
forma insuficiente para reverter a perda vista no mês anterior, informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, em meio à intensa crise política que afeta o
governo do presidente Michel Temer.
A prévia do ICI subiu 1,2 ponto, atingindo 90,7 pontos neste mês, após perder 2,8
pontos em junho.
Segundo a FGV, o movimento veio da melhora tanto das avaliações sobre o momento
presente quanto das perspectivas para os meses seguintes.
O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 1,4 ponto em julho, para 88,4 pontos, enquanto
o Índice de Expectativas (IE) aumentou 1,2 ponto, para 93,3 pontos.
O resultado preliminar de julho indica avanço de 0,7 ponto percentual no Nível de
Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI), para 74,9 por cento.
"O resultado compensaria a queda de 0,5 ponto do mês anterior, mas manteria o NUCI
relativamente estável na métrica de médias móveis trimestrais, com alta de 0,1 ponto,
para 74,6 por cento", informou a FGV em nota.
A confiança dos agentes econômicos foi abalada, entre outros motivos, por temores
com o andamento da reforma da Previdência - considerada essencial para colocar as
contas públicas em ordem - no Congresso Nacional, depois que o presidente Michel
Temer foi alvo de delações de executivos do grupo J&F que acabaram gerando uma
denúncia por crime de corrupção passiva.
Especialistas alertam que indústria do futuro vai gerar desemprego
20/07/2017 – Fonte: CIMM
A preocupação com o desemprego que será gerado com uso de tecnologias na
indústria do Brasil foi tema de debate hoje (19) durante o Fórum Indústria 4.0,
realizado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham), em São Paulo. A quarta
revolução na indústria, alavancada pelos robôs, sensores e tecnologia da informação,
promoverá ganho de produtividade.

Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a taxa de desemprego no país ficou em 13,3% no trimestre encerrado em
maio. O contingente de desocupados no Brasil é de 13,8 milhões de pessoas.
João Alfredo Delgado, diretor de tecnologia
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), disse
qualidades como talento e raciocínio. “Vai
problema. Teremos um estoque de pessoas,

da Associação Brasileira da Indústria de
que o profissional do futuro precisa de
ter outro tipo de emprego e aí está o
talvez não qualificadas”, afirmou.

Problema social
Para ele, pode-se fazer uma relação com a mecanização da agricultura, onde até os
tratores passaram a dispensar um condutor humano. “Nas cidades, sofremos com
milhões de pessoas entrando sem emprego. É um sério problema social. O Brasil vai
sofrer mais porque o país tem um contingente de trabalhadores despreparados”,
acentuou.
Segundo Fernando Pimentel, presidente do conselho de administração da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o setor pode ser fortemente
afetado pela tecnologia. Do total de 1,5 milhão de empregos, 1,2 milhão atua na
manufatura do vestuário.
Pimentel defende que não haja retrocessos por receio de aumento no desemprego e
que o país invista na educação. “Não podemos esperar o Brasil ficar pronto. A solução
é o país ter políticas macroeconômicas mais consistentes”, disse.
Márcio Girão, diretor de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), cita
a necessidade de atualização nos currículos das escolas técnicas e de engenharia. “Há
um abismo na educação, precisamos de mais inclusão digital”, observou.
Situação da micro e pequena indústria melhora em junho em São Paulo
20/07/2017 – Fonte: R7
Faturamento apresentou alta, apesar de empresários ainda considerarem o
rendimento baixo

Mais de um terço dos empresários sentiram melhora Agência Brasil
Os empresários da micro e pequena indústria avaliam que o ambiente dos negócios
melhorou em junho, segundo pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Sindicato da
Micro e Pequena Indústria de São Paulo.
Para 34% dos entrevistados, a situação era ótima ou boa em junho, ante 29% em
maio. Houve redução entre aqueles que avaliaram a situação como ruim ou péssima,
passando de 39% em maio para 31% em junho.
Consideraram regular, em junho, 36%, ante 32% no mês de maio. A pesquisa ouviu
empresários de São Paulo
O faturamento do setor apresentou alta, apesar de a maioria dos empresários ainda
considerar o rendimento ruim ou péssimo. Em junho, 27% qualificaram como bom ou
ótimo, contra 19% de maio. O faturamento regular ficou estável em 31%.
Já 42% tiveram faturamento ruim ou péssimo, queda em relação a maio, quando o
percentual foi de 51%.

Crise econômica
Apesar dos indicadores positivos, a crise econômica continua prejudicando o
desempenho das indústrias. Para 71% dos entrevistados, a crise ainda afeta os
negócios. Já 27% disseram que a crise está fraca e preveem crescimento em breve. A
minoria, 2%, avalia que o período de turbulência já passou.
A demissão de funcionários atingiu 21% das empresas, em patamar similar ao de
maio, quando 19% informaram que precisaram demitir. Entre as micro empresas, 19%
cortaram postos de trabalho, e, entre as pequenas, 31%.
Quanto à contratação de novos empregados, 11% das empresas abriram vagas em
junho. Entre as micro, 9% abriram vagas, e entre as pequenas, 23%. A expectativa
de abertura de novos postos é de 12%, mesmo índice do levantamento anterior.
Remuneração inicial de trabalhadores tem aumento de 3,52%, aponta Caged
20/07/2017 – Fonte: Agência Brasil
A média dos salários de admissão no país aumentou 3,52%, no primeiro semestre
deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. A remuneração inicial ficou em R$
1.463,67, de janeiro a junho deste ano, contra R$ 1.413,84 nos primeiros seis meses
de 2016. A média deste semestre também ficou acima da registrada no primeiro
semestre de 2014, que era o melhor resultado registrado até então pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.
De acordo com os dados do Caged, houve uma reversão de tendência este ano, após
duas quedas consecutivas no primeiro semestre dos dois anos anteriores. Depois de
bater em R$ 1.434,62 em 2014, a média dos salários de admissão caiu para R$
1.454,62 em 2015 e para R$ 1.413,84, em 2016.
Mulheres
O aumento foi maior para as mulheres, que tiveram média de R$ 1.370,29, de janeiro
a junho de 2017, contra R$ 1.314,48 nos primeiros seis meses de 2016 (+4,25 %).
Para os homens, a alta foi de 3,20% na mesma comparação, passando de R$ 1.475,05
para R$ R$ 1.522,23. No entanto, a diferença salarial entre homens e mulheres
permanece.
Os aumentos salariais foram registrados em todas as regiões do país. O maior índice
foi verificado no Sudeste, chegando a uma alta de 3,98%, com valores médios
passando de R$ 1.516,75 para R$ 1.577,14. As mulheres do Sudeste também tiveram
vantagem, com aumento médio de 4,90%, enquanto que para os homens o salto foi
de 3,50%.
O segundo maior aumento foi da Região Sul, com 3,40% – alta de 4,05% para
mulheres e 3,08% para os homens. Depois, aparecem o Centro-Oeste (+3,18% em
média), Nordeste (+2,94 %) e Norte (+1,70 %), sempre com índices maiores para os
salários de admissão femininos.
Apesar do avanço no salário das mulheres, a análise de dados entre os estados do país
aponta que a diferença entre salários iniciais permance. Em São Paulo, que registra a
maior média salarial inicial, a remuneração dos contratados foi de R$ 1.696,73, sendo
R$ 1.777,31 para homens e R$ 1.582,70 para mulheres.
Escolaridade
Novos contratados com ensino superior foram a única categoria que registrou queda
no valor da reumuneração inicial, de 0,10%. A diminuição foi motivada pelos salários
masculinos, que baixaram 0,97%, uma vez que os valores pagos para mulheres
recém-contratadas subiram 0,96%, em média, no primeiro semestre de 2017.

Nos demais níveis de escolaridade foram registrados aumentos na remuneração inicial,
com índices maiores para quem tem ensino médio incompleto (aumento de 3,16 %) ,
analfabetos (aumento de 3,09 %) e ensino fundamental incompleto do 6º ao 9º ano
(avanço de 2,93 %) .
Balanço
No mês de junho, o mercado de trabalho brasileiro abriu 9.821 novos postos, variação
de 0,03% em relação ao mês anterior. Essa é a terceira expansão consecutiva e a
quarta registrada no ano. No acumulado do ano, o saldo alcançou 67.358 vagas de
emprego abertas. No mesmo período do ano passado, o saldo foi negativo, com
531.765 postos de trabalho fechados a mais que abertos.
A expansão no setor da agropecuária gerou o maior saldo positivo nos empregos do
mês, com o total de 36.827 postos de trabalho. No entanto, o resultado acumulado
nos últimos 12 meses ainda aponta uma redução de 749.060 postos de trabalho.
No mês de junho, as maiores reduções foram registradas nos setores de construção
civil (redução de 8.963 postos de trabalho), indústria de transformação (redução de
7.887 postos), serviços (redução de 7.273 postos) e comércio (com o fechamento de
2.747 vagas de trabalho).
O recuo nas vagas no mês de junho foi registrado por nove estados, que somados
perderam 25.806 postos. O Rio Grande do Sul, registrou a maior perda, com a redução
de 9.513 postos de trabalho, em todos os setore. Em seguida, estão Rio de Janeiro,
com a redução de 5.689 vagas de trabalho; Paraná, com a perda de 3.561 postos de
trabalho; Distrito Federal, com redução de 2.484 postos e Santa Catarina, com a
redução de 1.546 vagas.
Mais de 200 mil empregadores devem FGTS para 8 milhões de trabalhadores
20/07/2017 – Fonte: G1
Dívida total com o Fundo de Garantia soma R$ 24,7 bilhões, diz Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; veja ranking dos 20 maiores devedores.
Mais de 200 mil empregadores têm pendências com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), segundo informações da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN). A dívida total soma o montante de R$ 24,7 bilhões, afetando mais de 8
milhões de trabalhadores.
O número leva em conta todos os devedores do FGTS, tanto os que ainda podem ser
cobrados quanto os que tiveram a exigibilidade suspensa por algum motivo.
Considerando as entidades que possuem dívidas exigíveis, o total de devedores é de
mais de 187 mil. Desse montante, 307 são órgãos de administração pública, como
prefeituras.
Muitos trabalhadores só descobriram que seus empregadores não depositaram o
dinheiro do fundo quando tentaram sacar o FGTS de contas inativas. A lista de
devedores é pública e pode ser acessada neste link da PGFN. Se tiver depósitos a
receber, o trabalhador pode tentar reaver o dinheiro.
Segundo levantamento feito pelo G1 com dados da PGFN, as 20 empresas com as
dívidas mais altas somam cerca de 8% do valor total atrasado que é devido ao FGTS,
com quase R$ 2 bilhões. Entre elas, pelo menos 10 estão falidas. Algumas estão em
recuperação judicial.

Na lista das 20 maiores dívidas, a maior é a da Varig, com R$ 643 milhões em atraso,
seguida pela Vasp, com R$ 149 milhões pendentes. Há ainda um órgão público na lista
dos 20 maiores devedores: o município de Itabuna (BA).
As 20 maiores dívidas com o FGTS
Empresa
Dívida com o FGTS
Varig
R$ 643 milhões
Vasp
R$ 149 milhões
Associação Sociedade Brasileira de Instrução (Asbi)
R$ 120 milhões
Sociedade Universitária Gama Filho
R$ 100 milhões
TV Manchete
R$ 97 milhões
Eletropaulo
R$ 89 milhões
Laginha Agro Industrial
R$ 89 milhões
SMAR Equipamentos Industriais
R$ 74 milhões
Associação Superior de Ensino Nova Iguaçu
R$ 73 milhões
Teka Tecelagem Kuehnrich
R$ 66 milhões
Associação Educacional São Paulo Apostolo (ASSESPA) R$ 60 milhões
Bloch Editores
R$ 58 milhões
Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool
R$ 56 milhões
Jornal do Brasil
R$ 49 milhões
Associação Itaquerense de Ensino
R$ 47 milhões
Gazeta Mercantil
R$ 47 milhões
Ebid Editora Páginas Amarelas
R$ 46 milhões
Município de Itabuna (BA)
R$ 42 milhões
Rádio Difusora São Paulo
R$ 40 milhões
SA Leão Irmãos Açúcar e Álcool
R$ 40 milhões
TOTAL
R$ 1,99 bilhão
Fonte: PGFN
Outro lado
A Eletropaulo consta como a sétima maior dívida da lista, com R$ 86,6 milhões. A AES
Eletropaulo informou em nota que “não possui pendências relativas ao FGTS e está
em dia com suas certificações de regularidade”. “O valor citado pela PGFN pode ser
referir a uma ação, ainda em andamento, de suposto débito do fundo, relativo ao
período de 1993 a 1998, em que a empresa de energia era estatal.”
A prefeitura de Itabuna enviou nota dizendo que a quitação da dívida dentro das regras
exigidas pela Caixa Econômica Federal inviabilizaria as atividades do governo. O órgão
diz que, em fevereiro, foi informado pela Caixa que a gestão anterior suspendeu um
parcelamento da dívida, assumida em 2013.
A prefeitura diz que tentou recuperar o parcelamento, mas teria sido informada pela
Caixa que não há amparo legal para isso, pois o número máximo de prestações
permitido passou de 180 para 60.
“Estamos ainda negociando junto àquela instituição a regularização dos débitos de
forma que seja possível o cumprimento de um futuro acordo para a adimplência do
FGTS”, diz a prefeitura em nota.
O G1 não conseguiu retorno das outras empresas presentes na lista das 20 maiores
devedoras do FGTS.

Construção civil demite dez operários por dia
20/07/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC

A construção civil do Grande ABC extinguiu 3.691 postos com carteira assinada nos
últimos 12 meses encerrados em maio, o que equivale a cerca de 10 cortes por dia.
No quinto mês de 2016 havia 44.334 profissionais do ramo empregados em
construtoras da região. Em maio, porém, o estoque de operários baixou para 40.643,
redução de 9%.
Os dados foram levantados pelo SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de São Paulo) em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), com
base em informações do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).
Em relação ao desempenho mensal, pelo segundo mês consecutivo houve mais
contratações do que demissões na construção do Grande ABC. Em abril, após 30 meses
seguidos de saldos negativos, o setor voltou a admitir na região, com 67 postos. Em
maio, as contratações aceleraram e houve a criação de 189 vagas.
Segundo o levantamento, o que capitaneou o resultado foi o comportamento de São
Caetano, que verificou saldo (admissões menos dispensas) positivo de 507 postos de
trabalho. Na avaliação da diretora regional do SindusCon-SP de Santo André, Rosana
Carnevalli, a performance do município, assim como a da região, é pontual. “Acredito
que o número seja puxado por alguma construtora da cidade que esteja atendendo
demanda em outro local”, avalia.
Ainda na opinião de Rosana, os próximos índices poderão ser afetados negativamente
em razão dos cenários político e econômico que o País atravessa. “Com o aumento da
instabilidade e do desemprego, as pessoas ficam temerosas em financiar imóveis, que
são investimentos de longo prazo.”
Para o presidente da Acigabc (Associação das Construtoras, Imobiliárias e
Administradoras do Grande ABC) Marcus Santaguita, o saldo positivo expressivo
apresentado por São Caetano não condiz com a realidade. “O mercado está estagnado
na cidade, que não lançou empreendimentos em 2016 por conta da lei atual”, diz.
Em 2015, ainda na gestão do prefeito Paulo Pinheiro (PMDB), o Plano Diretor
Estratégico estipulou legislação que restringe a verticalização do município até 2025,
na qual o tamanho dos prédios não pode ultrapassar a maior construção da cidade,
que possui 22 andares.
Na ausência de lançamentos, assim como Rosana, Santaguita acredita que o número
seja de empregados registrados em construtoras locais que atuam fora. “Os últimos
lançamentos foram há dois anos, não há algo (na cidade) que justifique essa alta.”
Governo usará crítica da OMC para blindar suas reformas econômicas
20/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo de Michel Temer decidiu usar as críticas elaboradas pela OMC contra a
política industrial do País como instrumento para fortalecer as reformas e uma nova
orientação comercial, blindando-as de eventuais críticas internas. Nos bastidores, o

jornal O Estado de S. Paulo apurou com diversas fontes diplomáticas que a
orientação foi a de não tentar derrubar o conteúdo do texto da entidade, que fugiu de
seus padrões de neutralidade e cautela ao falar de um dos membros da instituição.
Nesta quarta-feira, 19, a OMC concluiu seu exame sobre o Brasil e, de forma
surpreendente, indicou que a política industrial promovida a partir de 2012 havia
prejudicado uma maior competitividade.
Depois de gastar bilhões de reais em subsídios e sacrificar a arrecadação de renda, a
estratégia não gerou um efeito positivo na indústria, criou uma dependência do setor
produtivo aos subsídios e fez o Brasil perder espaço internacional. Para completar, a
OMC constatou que o mercado nacional era ainda fechado.
Fontes que estiveram envolvidas nos debates sobre o informe durante nove meses
revelaram à reportagem que, quando a primeira versão do documento ficou pronta, a
missão do Brasil em Genebra ensaiou uma resistência e questionou uma série de
pontos apresentados.
Mas, em Brasília, a orientação foi outra. Quando o tema passou a ser debatido pela
cúpula do Itamaraty e outros responsáveis do governo, a análise foi de que as duras
críticas feitas pela OMC poderiam, de fato, ajudar a abandonar parte das políticas
industriais e comerciais que foram adotadas no Brasil durante o governo de Dilma
Rousseff. A ordem, portanto, foi a de deixar que as críticas fossem feitas, sem uma
oposição mais dura.
Tradicionalmente, os informes da OMC sobre os governos são marcados por uma
extrema cautela, neutralidade e jamais trazendo algum juízo de valor. Nos últimos
anos, os documentos passaram a apenas descrever os programas existentes em cada
um dos países, sem avaliar se eles funcionam ou não.
No passado, quando a secretaria da entidade violava esses preceitos, governos
chegavam a rasgar as páginas do informe, enquanto dezenas de outros exigiam
mudanças no tom do documento.
No atual caso do Brasil, comentários de fato foram feitos pela delegação. Mas, em
linhas gerais, a ordem foi a de deixar espaço para as críticas que já tinham sido
formuladas.
Dentro da OMC, a perspectiva é de que um informe mais duro é possível sempre que
a “situação permite”. Nesse caso, foi interpretado que o governo Temer também
estaria buscando esse tipo de avaliação externa, para embarcar em uma nova política.
Implicitamente, o informe apontou que quem financiou a falta de competitividade da
economia brasileira foi justamente o contribuinte. Isso ocorreu tanto pelo desvio de
seus impostos para setores ineficientes como ao pagar mais caro pelos produtos
protegidos da concorrência externa.
A esperança do governo é de que, com os questionamentos públicos, ganhe força no
País as propostas de reformas, de aberturas de determinados setores ainda
protegidos, a redução de subsídios em diversas áreas e, principalmente, uma redução
substancial nos incentivos fiscais.
Dados publicados pela OMC apontam que um total de R$ 280 bilhões em receita seria
sacrificado em 2017 graças a esses esquemas de incentivos criados no passado.
O informe deixa claro que o governo terá de olhar para outras opções se quiser integrar
sua economia às cadeias internacionais de valor e ter uma indústria mais competitiva.
Mesmo documentos internos do BNDES consultados pela OMC apontavam que
alternativas estavam sendo buscadas.

Dentro da OMC, ao mesmo tempo que a política comercial era criticada, todas as
intervenções e esforços eram para mostrar que havia uma chancela às reformas e
maior abertura.
Posição
Não foi por acaso que, o chefe da delegação brasileira, Pedro Miguel da Costa e Silva,
insistiu em destacar o papel positivo que o informe da OMC pode ter no Brasil. “O
exame é muito útil para o desenvolvimento da política comercial e para o Brasil”, disse,
apontando que o documento será uma “referência”.
“O Brasil historicamente fez uma opção de desenvolvimento e o objetivo era atrair
investimentos. Hoje em dia, além de continuar com isso, queremos explorar outros
caminhos para uma inserção ainda mais competitiva. Por isso, temos uma série de
iniciativas agora”, explicou.
As reformas também foram ecoadas pelos governos estrangeiros, muitos deles
elogiando a forma pela qual o Brasil está lidando com a crise econômica, com medidas
“prudentes” e reformas.
“O Brasil foi amplamente reconhecido por suas ações decisivas para arrumar sua
economia e fazê-la crescer de novo”, disse o presidente do comitê de exame da OMC,
o embaixador russo Gennady Ovechko. “Os indicadores mostram que a economia está
se recuperando”, insistiu. “Se essa tendência for mantida, a economia nacional pode
logo trazer resultados, crescimento, empregos e estabilidade fiscal”, afirmou. Em seu
resumo final do exame, o russo destacou o compromisso do governo em mudar de
rota.
Impostos
Entre as 900 perguntas que o Brasil terá de responder aos principais parceiros
comerciais, muitas ainda atacam o sistema de impostos complexo que precisaria
mudar para garantir maior competitividade. Na avaliação do embaixador russo,
empresas citam isso como obstáculo e há um forte apelo para que o governo olhe para
essa situação.
Para Pedro Costa e Silva, o governo está “comprometido” em lidar com esses assuntos,
apontou para a queda de medidas antidumping e a adoção de exigências técnicas mais
equilibradas e flexíveis. Mas lembrou que o “Custo Brasil” não afeta apenas as
empresas estrangeiras, mas também as nacionais. Para ele, uma reforma fiscal pode
levar tempo.
“Há um crescente consenso de que o Brasil precisa aumentar sua participação no
mercado internacional e nos fluxos de investimentos”, disse.
Contestação
Segundo a reportagem apurou, o governo apenas bateu o pé para a retirada de uma
frase. No texto original, a OMC insistia que o Brasil era um dos dez países com a maior
desigualdade social do mundo.
O texto acabou sendo mudado e a entidade se contentou a colocar que o desafio da
desigualdade ainda existia. “Apesar de um período prolongado de ganhos sociais e
econômicos, a desigualdade continua sendo um problema no Brasil”, constatou a OMC.
Outro ponto questionado foi a constatação da entidade de que o Brasil ainda tem uma
economia fechada. Para Costa e Silva, os números de EUA e Japão “não são muito
diferentes” do brasileiro.
Mas a entidade destacou que, enquanto o comércio internacional representa 25% do
PIB do País, ele chega a mais de 40% nos EUA e, entre as dez maiores economias do
mundo, diversas delas estão com um índice acima de 50%.

Temer ressaltará ‘prioridade’ das negociações Mercosul-UE, diz porta-voz
20/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, resumiu em declaração à
imprensa, nesta quarta-feira, 19, como deve ser a participação do peemedebista na
50ª Cúpula do Mercosul, que acontecerá em Mendoza, na Argentina. Parola destacou
que o presidente ressaltará como uma de suas prioridades as negociações do bloco
com a União Europeia.
“No que diz respeito à agenda externa do bloco, o presidente Temer ressaltará a
prioridade atribuída às negociações do Mercosul com a União Europeia, negociações
que se espera concluir o quanto antes. O presidente assegurará, da mesma forma, a
atenção da presidência brasileira para as negociações com a Associação Europeia de
Livre Comércio, integrada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein”, enfatizou
Parola.
A partir do segundo semestre de 2017, o Brasil receberá a presidência do Mercosul,
em um semestre que promete ser o mais importante em muitos anos, do ponto de
vista econômico. Por conta disso, o porta-voz mencionou ainda o movimento de
aproximação com os países da Aliança do Pacífico como um dos destaques do Brasil
no encontro.
“Quanto a novas frentes negociadoras, o presidente Temer deverá mencionar o diálogo
exploratório com o Canadá e com parceiros asiáticos. O presidente atribui, ainda,
especial relevância ao movimento de aproximação do Mercosul com os países da
Aliança do Pacífico, o que constituirá outra prioridade da presidência brasileira”,
explicou.
Segundo Alexandre Parola, o presidente fará também um monitoramento atento da
situação na Venezuela. “Em Mendoza, o presidente anunciará as prioridades da
presidência brasileira. Enfatizará a importância de concluir-se o acordo sobre compras
governamentais; a continuidade da eliminação de barreiras ao comércio entre os
sócios; a harmonização de normas técnicas; e o monitoramento atento da situação na
Venezuela”.
Outra questão abordada na viagem pelo presidente deverá ser o “resgate do ideário
original do Mercosul”. “O presidente da República leva a Mendoza o firme compromisso
do Brasil com o resgate do ideário original do Mercosul: vocação para a integração
econômico-comercial e para o fortalecimento da democracia e da defesa e promoção
dos direitos humanos na região”. Temer embarca para a Argentina na tarde desta
quinta-feira, 20, e só retorna ao País na sexta-feira, 21.
Governança corporativa: pilar fundamental para a longevidade das empresas
20/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Manter a longevidade de um negócio, ainda mais em se tratando de empresas
familiares, é um grande desafio no Brasil.

Manter a longevidade de um negócio, ainda mais em se tratando de empresas
familiares, é um grande desafio no Brasil. Hoje, apenas 12% das empresas familiares
brasileiras sobrevivem após a 3ª geração, segundo levantamento recente da

PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa de auditoria e consultoria. Um dos principais
obstáculos é a ausência de um planejamento sucessório e de uma governança
corporativa bem estruturada.
A governança corporativa é essencial nas empresas familiares desde a sua fundação
e não apenas quando já estão na segunda ou terceira geração de sócios. Quando a
empresa está na primeira geração, geralmente quem está no comando é o próprio
fundador. Nesse caso, ela ainda não constituiu o seu Conselho de Administração e o
fundador está fazendo o papel de principal gestor e até de conselheiro da empresa.
Esta é uma oportunidade de se constituir uma governança corporativa estruturada
para que o processo de passagem de bastão seja o mais tranquilo possível.
Muito mais do que uma empresa nos moldes tradicionais, uma empresa familiar tem
algo que a diferencia: a necessidade de realizar a sucessão com herdeiros. A sucessão
costuma ser um momento delicado e que gera muitas dúvidas, principalmente quando
os filhos começam a chegar à empresa.
É aí que começam os questionamentos e o choque de gerações pode ser inevitável.
Por isso, para que uma empresa ultrapasse gerações, é preciso estabelecer normas e
acordos entre os diferentes sócios ou acionistas, principalmente no que diz respeito
aos pilares fundamentais da governança: a relação dos gestores com a empresa, com
os familiares e com os sócios.
As empresas precisam fortalecer a sua governança para que a empresa se mantenha
produtiva e efetiva. Para tanto, algumas práticas de governança não devem deixar de
ser exercidas. Um bom exemplo é a reunião de Conselho de Administração. No início,
acontecem mensalmente e começam a ser postergadas, passando a ser bimestrais ou
semestrais. Isso é um ponto de atenção porque quando um Conselho não se reúne
com a frequência mínima necessária, há um sinal ruim dentro da empresa, nas
relações societárias ou nas relações familiares.
Outro ponto a ser analisado é a qualidade do que está se debatendo, ou seja, se as
deliberações estão atendendo os preceitos que foram definidos na governança.
Atas de reuniões muito superficiais, assuntos sendo tratados de maneira rasa e poucas
decisões sendo tomadas são indicadores de que o processo de governança não está
sendo bem conduzido.
Alguns passos priorizam a governança corporativa e devem ser adotados pelas
empresas que buscam crescer e se manter no mercado: o estabelecimento de um
Conselho de Administração independente e atuante, separação do papel do Conselho
de Sócios do Conselho de Administração, definição clara do processo de ingresso ou
não de familiares na empresa, gestão dos riscos corporativos e eficácia nas
deliberações do Conselho de Administração.
A governança corporativa pode auxiliar os gestores a ampliarem a visão do negócio,
focando não só nas consequências, mas, principalmente, nas causas que podem levar
até elas. Esse diagnóstico pode variar de empresa para empresa, mas, via de regra,
traz resultados comuns, como melhoria na qualidade de gestão, maior alinhamento
dos sócios com relação à perspectiva do negócio e, ainda, a manutenção de um
controle mais rigoroso dos processos internos, com a geração de relatórios e
indicadores que permearão o modo de operação como um todo.
(Eduardo Valério é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal
do Paraná (UFPR), especialista em Estratégia e Marketing pela Kellogg School of
Management, especialista em Governança Corporativa para Empresas Familiares pela
The Wharton School, Pennsylvania e especialista em Gestão pelo Insead.É também
diretor-presidente da GoNext, especializada em gestão de negócios e implantação da
governança corporativa em empresas familiares).

Propostas tributárias não têm apoio de governadores nem de empresários;
Fenacon faz críticas à proposta
20/07/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

O presidente Michel Temer anunciou que pretende fazer reforma tributária em
“brevíssimo tempo”, mas precisará antes convencer pelo menos empresários e
governadores sobre as vantagens de duas propostas, em tramitação no governo e na
Câmara.
Preocupações nesse sentido foram manifestadas em entrevistas ao ‘DCI’ pelo assessor
especial da Presidência para reforma tributária, Gastão Toledo (foto), e pelo relator da
matéria na Câmara, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). A reforma tributária voltou
a pauta após vídeo divulgado nas redes sociais para comemorar a aprovação da
reforma trabalhista. No vídeo, Temer se diz orgulhoso de ter vencido a maior recessão
da história do Brasil e prometer iniciar em breve a simplificação dos tributos.
“E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos
na relação entre patrão e empregado faremos também ao simplificar nosso sistema
tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo”, diz.Há,
porém, muitas pedras no caminho da reforma tributária, ensaiada várias vezes sem
sucesso desde a edição da Constituição de 1988 que criou o atual sistema tributário,
considerado um dos mais complexos do mundo em pesquisa do Banco Mundial.
Ameaça
A Fenacon, que reúne entidades de empresas de contabilidade, tem feito duras críticas
à proposta do governo de simplificar a cobrança de dois tributos que incidem sobre o
faturamento das empresas – o PIS e a Cofins. Essa é a proposta de simplificação
tributária pretendida pelo governo.
Segundo a Fenacon, projeção feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
à proposta do governo elevará em 5 pontos percentuais a carga tributária para o setor
de serviços. Isso porque aumentará a alíquota de 3,65% para 9,25%, sem a
possibilidade de reduzir o valor com crédito de tributos pagos ao longo da cadeia
produtiva, como na indústria, por exemplo.
“Acredito que a Receita Federal esteja atenta a isso e certamente está formulando
uma proposta que minimize esse problema ou que elimine essa questão”, comentou
Toledo. “O setor de serviços não tem essa cadeia longa de tributação, de modo que
ele teria pouco a compensar. Então, haveria um problema que poderia redundar no
aumento da carga [tributária]”, acrescentou.
Hoje as empresas pagam alíquotas diferentes, que vão de 3,65% a 9,25%, de acordo
com o tamanho da empresa e o tipo de contabilidade. A proposta em discussão no
governo é unificar os tributos com uma alíquota única de 9,25%, com a compensação
de tributos pagos ao longo da cadeia.
Para tentar contornar o impasse, o governo trabalha com a ideia de estabelecer a
alíquota máxima apenas às médias e grandes empresas, com receita anual superior a
R$ 4,8 milhões, a partir de janeiro de 2018. As demais poderão seguir com a alíquota
menor ou migrar para a maior, se tiverem mais créditos a compensar.

Projeções
Na Câmara, o deputado Luiz Carlos Hauly trabalha com uma proposta mais ousada,
que prevê a extinção de vários tributos, inclusive do ICMS, o principal tributo dos
Estados, e ponto de divergências com os governadores. Secretários de Fazenda
querem que a União compartilha com os Estados as receitas das contribuições federais,
como a Cofins, a exemplo do que acontece com o Imposto de Renda.
“Faremos um debate transparente, a partir de agosto, colocando todas as projeções
de aumento de arrecadação do modelo que estamos propondo porque já é praticado
com sucesso, por exemplo, na Europa”, apontou Hauly. “O objetivo é colaborar com a
recuperação da economia e promover a prosperidade. Se esse sistema que estou
propondo for vencedor, ou próximo dele, vamos crescer como a China.”
Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que pretende se encontrar com
o relator da reforma tributária com a justificativa de que a próxima reforma a ser
estruturada será a tributária, após a reforma trabalhista, já sancionada, e a reforma
da Previdência, parada na Câmara.
Para a oposição, o governo não vai promover justiça tributária no país se não taxar os
lucros das empresas e a distribuição de dividendos entre os sócios, além das grandes
fortunas e heranças e aumentar o Imposto de Renda dos assalariados que ganham
mais.
“Se o presidente Temer fizer na reforma tributária o que ele fez na reforma trabalhista,
o povo está perdido, porque tirou direitos dos trabalhadores”, avaliou o deputado
petista Enio Verri (PR).
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20/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Elevação da alíquota do PIS e da Cofins deve ser anunciada pela equipe
econômica nesta quinta-feira. Medida visa liberar despesas hoje represadas

O governo decidiu nesta quarta-feira (19) aumentar tributos que incidem sobre os
combustíveis, com o objetivo de cobrir o buraco nas receitas públicas e evitar uma
revisão na meta de déficit primário de R$ 139 bilhões neste ano. Segundo integrantes
do governo, o não cumprimento da meta fiscal seria um sinal de fraqueza diante da
crise política e é exatamente isso que assessores do peemedebista querem evitar.
Em reunião no Palácio do Planalto no fim da tarde desta quarta, o presidente Michel
Temer concordou com os argumentos apresentados pela equipe econômica e deu aval
para a elevação de tributos.
Numa primeira etapa, haverá aumento de PIS e Cofins cobrados sobre a gasolina e o
diesel. A nova alíquota entra em vigor nesta quinta (20), após a publicação de decreto
em uma edição extra do Diário Oficial da União.
A Cide, outro tributo que incide sobre combustíveis, também pode ser elevada. Nesse
caso, o governo precisa esperar 90 dias para começar a arrecadar.

Para os técnicos, essa medida deve ser tomada porque a equipe política de Temer não
conseguiu garantir no Congresso medidas que trariam receita, como o Refis e a
reoneração da folha de pagamentos. Na avaliação de integrantes da equipe econômica,
Temer cedeu demais em troca de apoio de parlamentares e ficou sem alternativas
para fechar as contas.
A preferência é o aumento de tributos à mudança da meta de déficit, o que significaria
descompromisso com o ajuste fiscal e teria potencial de afugentar investidores e
provocar mau humor no mercado financeiro – alta do dólar e dos juros e queda das
ações negociadas em Bolsa.
Desde que assumiu o cargo, Temer sempre se disse contrário ao aumento de impostos.
No entanto, a alternativa nunca foi descartada. O aumento dos tributos sobre
combustíveis foi a melhor opção encontrada porque o preço da gasolina vem caindo
nos postos do país.
Entre junho de 2016 e junho deste ano, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$
3,64 para R$ 3,54 no país. Já o etanol hidratado (vendido na bomba) aumentou, de
R$ 2,46 o litro para R$ 2,48.
Diante desse cenário, o Palácio do Planalto já elaborou um discurso para justificar o
reajuste do combustível. Aumentar o preço da gasolina na bomba neste momento,
segundo assessores de Temer, ajudaria a elevar a competitividade do etanol.
O efeito adverso disso, um impacto altista na inflação, não seria preocupante porque
os índices estão em queda livre – nos últimos 12 meses encerrados em junho, a
inflação oficial foi de 3%. O anúncio oficial da decisão deve ser feito nesta quinta,
antes que o presidente embarque para a Argentina, onde participa de reunião da
cúpula do Mercosul.
Governo decide aumentar imposto para conter rombo no Orçamento
20/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Posto de gasolina atrai fila de carros ao vender gasolina a R$ 1,484 (desconto dos
impostos), em SP
O governo decidiu nesta quarta-feira (19) aumentar tributos que incidem sobre os
combustíveis, com o objetivo de cobrir um buraco nas receitas públicas e evitar uma
revisão na meta de deficit de R$ 139 bilhões neste ano.
Segundo integrantes do governo, o presidente Michel Temer preferiu cumprir a meta
fiscal e deu sinal verde para a equipe econômica definir a medida. O não cumprimento
da meta seria, na avaliação do governo, sinal de fraqueza em meio à crise política.
Até a conclusão desta edição, já estava certo o aumento de dois tributos cobrados
sobre a gasolina e o diesel, PIS e Cofins. As novas alíquotas entram em vigor nesta
quinta (20), após publicação de decreto numa edição extra do Diário Oficial da União.

A Cide, outro tributo que incide sobre os combustíveis, também pode ser elevada. Mas
a equipe econômica ainda avalia se a medida será tomada. Isso porque a nova alíquota
levaria três meses para entrar em vigor e a receita decorrente do aumento da
contribuição teria de ser repartida com Estados e municípios.
Essa medida teve de ser tomada porque Temer não conseguiu garantir no Congresso
a aprovação de medidas que poderiam trazer receitas para cobrir o buraco crescente
no Orçamento, como o Refis, programa para renegociar dívidas com o fisco, e a
reoneração da folha das empresas.
Em busca de apoio para barrar na Câmara dos Deputados a denúncia criminal
apresentada contra ele, Temer cedeu e ficou sem alternativas para fechar as contas.
Hoje, a frustração acumulada de receitas é de cerca de R$ 18 bilhões, e o governo só
conseguiu levantar R$ 12 bilhões com precatórios. O revés tem dois motivos. Um deles
é a retomada ainda lenta da arrecadação de impostos.
Outra explicação é o atraso no programa de privatizações de empresas estatais como
o IRB (Instituto de Resseguros do Brasi). Nesta semana, o TCU (Tribunal de Contas
da União) chegou a recomendar que cerca de R$ 7 bilhões esperados com essas
vendas deixassem de ser contabilizados no Orçamento.
COMBUSTÍVEIS
Desde que assumiu o cargo, Temer sempre se disse contrário a aumentos de impostos.
No entanto, a alternativa nunca foi descartada.
O aumento dos tributos sobre combustíveis foi a melhor opção encontrada porque o
preço da gasolina vem caindo nos postos do país.
Entre junho de 2016 e junho deste ano, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$
3,64 para R$ 3,54 no país. Já o etanol hidratado (vendido na bomba) aumentou, de
R$ 2,46 o litro para R$ 2,48.
Diante desse cenário, o Palácio do Planalto já elaborou um discurso para justificar o
reajuste do combustível.
Aumentar o preço da gasolina na bomba neste momento, segundo assessores de
Temer, ajudaria a elevar a competitividade do etanol.
O efeito adverso disso, um impacto de alta na inflação não seria preocupante porque
os índices estão em queda livre-nos últimos 12 meses encerrados em junho, a inflação
oficial foi de 3%.
O anúncio da decisão deve ser feito nesta quinta, antes do prazo previsto para a
revisão orçamentária do bimestre. No início da semana, o governo acreditava que
fosse possível descongelar cerca de R$ 4 bilhões em despesas. Agora, não está
decidido se haverá descontigenciamento.
A equipe econômica também discute a possibilidade de buscar receita extra com
loterias. Hoje, quando um apostador compra um bilhete, parte do que paga compõe o
montante que será distribuído em prêmio. Essa parcela deverá ser reduzida para gerar
receita para a União.

Saiba de quem é a culpa por você pagar mais impostos. Além do governo,
claro
20/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Governo abre mão de receita anual de R$ 284 bilhões por causa de incentivos
fiscais. Fazenda prefere aumentar o imposto do contribuinte a “mexer no
queijo” de alguns poucos setores

Horário eleitoral está entre os inimigos de quem paga impostos: espaço gratuito em
rádio e tevê para partidos políticos custa caro para os cofres públicos. Jonathan
Campos /Gazeta do Povo
Seguindo orientação da equipe econômica, o presidente Michel Temer decidiu
aumentar tributos que incidem sobre os combustíveis. O objetivo é compensar a queda
na arrecadação federal, causada pela baixa atividade da economia brasileira.
Mas o aumento de impostos – tão caro à popularidade de qualquer político – não seria
necessário se o governo decidisse simplesmente reduzir diversos benefícios tributários
vigentes. Exemplos não faltam: Zona Franca de Manaus, Prouni, benefícios para a
cultura e o audiovisual e até o horário eleitoral, que é gratuito para os partidos
políticos, mas custa caro para os cofres públicos.
A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado aponta que a carga tributária
brasileira é elevada, mas está em trajetória de queda, o que leva o governo a optar
pela alta de impostos. Segundo o relatório, a carga tributária atual equivale a quase
um terço de todas as riquezas do país – 31,5% do PIB são impostos e contribuições
pagos pelas pessoas físicas e jurídicas.
Mas a redução da arrecadação e o crescimento das despesas públicas obrigatórias
(aquelas que não podem ser cortadas, como gastos com a Previdência, Saúde,
Educação e folha de pagamento dos funcionários públicos) é preocupante.
A partir de 2023 esses gastos tomarão praticamente todo o limite de despesas do
governo. É como se o salário de um chefe de família fosse completamente gasto
apenas com as despesas obrigatórias, como as contas que vencem naquele mês.
O governo já vem cortando gastos opcionais e há pouco espaço para novos cortes. A
solução será elevar tributos. Ou, como destaca a IFI, cortar os benefícios tributários,
as chamadas desonerações, que hoje somam R$ 284 bilhões ao ano.
Esse é o valor que deixa de entrar nos cofres públicos anualmente para oferecer
benefícios a alguns segmentos da economia, que tem isenções ou reduções de
imposto, enquanto sobra para o contribuinte pagar mais.
A manutenção da Zona Franca de Manaus, por exemplo, custa R$ 25,6 bilhões ao ano.
Empresas instaladas lá recolhem menos impostos. Já as entidades sem fins lucrativos
custam R$ 24 bilhões para o governo federal, ao serem isentadas de impostos e
contribuições.

Os benefícios para o setor automotivo custam outros R$ 3 bilhões. Já por causa do
horário eleitoral gratuito, o governo deixa de arrecadar R$ 320 milhões ao ano em
virtude da desoneração fiscal das redes de comunicação.
O estudo da IFI calcula que sem os benefícios fiscais das desonerações, a carga
tributária cresceria 4,5 pontos percentuais do PIB, o que poderia evitar ou postergar
aumentos de impostos. É preciso questionar o custo-benefício dessas desonerações.
Segundo o estudo do IFI, “essa pauta, além de racionalizar a utilização dos escassos
recursos públicos, contribuirá, descontinuando políticas ineficazes e de baixo impacto,
com o ajuste fiscal tão imperativo para a sociedade brasileira”. Em alguns casos, a
eliminação desses benefícios não traria prejuízos à economia, apontam os
pesquisadores.
O governo já vem cortando gastos opcionais, mas há pouco espaço para mais cortes.
Felipe Salto, diretor-executivo do IFI, afirma que o corte de gastos que vem sendo
realizado pelo governo federal desde 2016 serviu para “apagar incêndio”, mas que não
é sustentável. “Podemos discutir se o governo errou, como nos aumentos de salários,
como achamos que errou”, disse.
Simples Nacional custa R$ 83 bilhões ao ano
A maior fatia de desonerações, que custa R$ 83 bilhões ao ano, é concedida às
empresas inscritas no Simples Nacional, que recolhem impostos com menor alíquota.
A Receita Federal vem fazendo auditorias sobre as empresas optantes desse regime.
Nesta semana, o Fisco anunciou que foram identificados cerca de 25 mil contribuintes
com indícios de omissão de receita a partir dos cruzamentos com as bases de dados
das administrações tributárias. As divergências apontaram omissões de R$ 15 bilhões
de receita bruta, base de cálculo para apuração dos tributos em 2014/2015 e esses
contribuintes serão chamados a regularizar sua situação.
ANP avalia cassar autorização de usina suspeita de adulterar combustível
20/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

ANP fiscaliza combustíveis adulterados e fraudes em posto de gasolina na zona leste
de São Paulo
Investimento questionado por empregados da Petrobras e dos Correios, a usina
Canabrava pode se tornar mais um mico nas mãos dos fundos de pensão das duas
estatais, a Petros e a Postalis.
Relatório da ANP (Agência Nacional do Petróleo) vê indícios de que a empresa de
açúcar e álcool foi responsável pelo derrame de etanol adulterado em postos do Rio
no fim de 2016 e pede avaliação sobre a possibilidade de cassar a autorização para
operar.
A agência diz que o processo ainda está em curso e que prevê "ampla defesa e
contraditório". Caso a agência decida pela cassação da usina, localizada em Campos
dos Goytacazes, no norte fluminense, terá de fechar as portas.

Desde 2008, Petros e Postalis colocaram R$ 450 milhões na Canabrava, via Fundo de
Investimentos em Participação (FIP) Bioenergia e compra de dívidas.
Agora, tentam recuperar o dinheiro, em meio a denúncias de irregularidades nas
operações da empresa.
O relatório da ANP ao qual a Folha teve acesso investiga a apreensão, em novembro
de 2016, de 19 milhões de litros de etanol adulterado com metanol, produto altamente
tóxico usado na fabricação de tintas e biocombustíveis.
O teor máximo de metanol no etanol permitido pela lei é 0,5%, mas foram encontradas
amostras com até 14,3%. O caso levou a polícia do Rio a pedir o indiciamento de
executivos das três maiores distribuidoras de combustíveis do país, BR, Shell e
Ipiranga.
A fiscalização da ANP diz que o único fornecedor em comum às três distribuidoras à
época da fraude foi a Canabrava e que as amostras de combustível adulterado foram
encontrados só em caminhões com produtos da empresa.
A crise gerada pela apreensão do combustível levou os fundos a intervir na companhia.
Em janeiro, o banco Brasil Plural assumiu a gestão, com a missão de tentar limpar a
casa e preparar a Canabrava para a venda.
"Desde então, estão sendo realizadas diligências e auditorias na usina. Caso sejam
detectadas irregularidades, serão tomadas as medidas cabíveis para buscar a
responsabilização e proteger o patrimônio dos participantes", disse a Petros, que
colocou R$ 134,2 milhões no negócio.
Em seu relatório de 2016, o fundo reduz o valor do investimento no FIP Bioenergia de
R$ 163,9 milhões para R$ 139,5 milhões, em razão do provisionamento de debêntures
emitidas pela companhia.
"O novo gestor tem tomado as providências necessárias para o pleno funcionamento
da usina, com o objetivo de se recuperar o investimento", afirmou a Postalis, que
investiu R$ 344 milhões.
A Canabrava não se pronunciou. O Brasil Plural não quis comentar o assunto.
As distribuidoras dizem que são vítimas no caso. BR e Ipiranga afirmaram que
"confiam nas autoridades" e que estão colaborando com as investigações.
A Raízen, que opera com a marca Shell, diz que o episódio é "uma grande fraude
industrial com o objetivo de desestabilizar toda a distribuição de etanol no Rio".
Arrecadação com Refis foi de R$ 1,940 bilhão no 1º semestre, diz Malaquias
20/07/2017 – Fonte: Tribuna PR
A arrecadação com o Programa de Regularização Tributária (PRT) somou R$ 1,940
bilhão de janeiro a junho deste ano, de acordo com dados divulgados pela Receita
Federal nesta quarta-feira, 19. Em junho, o valor recolhido foi de R$ 259 milhões.
O novo Refis está em vigor por medida provisória desde janeiro, mas passa por
diversas modificações no Congresso Nacional. O governo enviou uma primeira MP em
janeiro, que caducou por falta de acordo com os parlamentares.
Uma segunda medida foi enviada em maio recriando o programa com maiores
vantagens para os devedores, mas mesmo este texto foi modificado para ampliar

ainda mais os descontos para quem aderir ao programa. Com isso, a estimativa de
arrecadação com a segunda MP caiu de R$ 13 bilhões para R$ 420 milhões.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir
Malaquias, evitou comentar nesta quarta as mudanças no projeto do Refis realizadas
pelo relator da Medida Provisória 783, Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG). A Receita
deverá recomendar o veto caso as mudanças sejam mantidas na votação nos plenários
da Câmara e do Senado.
As alterações incluem um perdão de até 99% das multas e juros, com a ampliação
dos descontos – que antes valiam apenas para contribuintes com débitos de até R$
15 milhões – para firmas com dívidas de até R$ 150 milhões.
Cardoso Jr. também reduziu o valor da entrada, parte da dívida sobre a qual não incide
o desconto de juros e multas e que precisa ser pago em cinco parcelas, em espécie.
O governo enviou a MP exigindo que 7,5% da dívida fossem pagos na entrada. O
relator diminuiu essa parcela para 2,5%. Com essas modificações, a arrecadação
prevista para 2017 com o Refis cai de R$ 13,3 bilhões para R$ 420 milhões.
IPCA-15 tem deflação em julho e fica abaixo do piso da meta oficial em 12
meses
20/07/2017 – Fonte: Reuters
Consumidora observa preços em mercado no Rio de Janeiro 21/01/2016Pilar Olivares
A prévia da inflação oficial do Brasil recuou em julho mais que o esperado, a ponto de
ficar abaixo do piso da meta do governo no acumulado em 12 meses, dando ainda
mais suporte para que o Banco Central não desacelere o ritmo de corte dos juros
básicos, em meio ao ambiente de fraca recuperação econômica.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) recuou 0,18 por cento
em julho, sobretudo por conta dos preços de alimentação e transportes, acumulando
alta de 2,78 por cento em 12 meses, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.
Os resultados vieram abaixo das projeções de analistas coletadas em pesquisa da
Reuters, de recuo mensal de 0,09 por cento e avanço de 2,87 por cento no acumulado
de 12 meses.
A meta de inflação deste ano é de 4,5 por cento pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto
percentual para mais ou para menos.
Em julho, o IBGE informou que a principal contribuição para a deflação veio do grupo
dos alimentos, que tem participação de 25 por cento nas despesas e cujos preços
caíram 0,55 por cento neste mês. Destaque para as quedas nos preços da batatainglesa (-19,07 por cento), do tomate (-8,48 por cento) e das frutas (-4 por cento).
O grupo dos transportes também ajudou, com deflação de 0,64 por cento no período,
com quedas nos preços do etanol (-4,81 por cento) e da gasolina (-2,98 por cento).
Já o grupo despesas pessoais apresentou a maior alta de preços no período, de 0,31
por cento, mostrou o IBGE.
Atualmente, os juros básicos estão em 10,25 por cento e o Comitê de Política
Monetária (Copom) do BC se reúne na próxima semana para definir a nova taxa básica.
A aposta majoritária do mercado é de que deve ser reduzida em 1 ponto percentual,
mantendo o ritmo das últimas duas decisões.

Dólar encosta no nível pré-crise política e fecha a R$ 3,15
20/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Dois meses depois da divulgação da delação da JBS, o dólar praticamente devolveu
toda a valorização provocada pela crise política, que abalou o mercado financeiro.
Em 18 de maio, dia seguinte ao vazamento da notícia de que Joesley Batista
grampeara Michel Temer, o dólar chegou a ser negociado a R$ 3,41 -na véspera
fechara a R$ 3,13.
Nesta quarta (19), a moeda americana terminou o pregão cotada a R$ 3,15, no quarto
dia consecutivo de desvalorização em relação ao real.
A moeda, que encerrou junho a R$ 3,30, acumula perdas de 5% neste mês.
Essa depreciação se intensificou após o governo conseguir aprovar a reforma
trabalhista e indicar que seguiria com a agenda reformista, mesmo com as incertezas
em torno da permanência de Temer no cargo.
O recesso parlamentar aumenta as chances de o governo conseguir recompor sua
base de apoio durante as semanas de férias dos deputados e senadores.
Enquanto isso, os investidores se voltam para dados econômicos e para o exterior em
busca de referências.
Nesta quarta, por exemplo, a desvalorização do dólar foi influenciada pela entrada de
recursos de estrangeiros que participam da abertura de capital do Carrefour. A oferta
de ações da rede varejista movimentou R$ 5,125 bilhões.
"É um dinheiro que tem que ser pago na hora, o que gera uma entrada natural de
recursos. Esse é o principal fator responsável pelo movimento de curto prazo", afirma
Raphael Figueredo, analista da Clear Corretora.
Mas as incertezas se mantêm e analistas não esperam que a trégua se estenda por
muito tempo. Para alguns, a partir de 2 de agosto o dólar deve voltar a ter oscilações
mais expressivas.
Nesse dia, a Câmara deve votar denúncia contra o presidente Michel Temer por
corrupção passiva.
"O mercado está sem rumo e sem piso, ninguém consegue avaliar a realidade da
economia brasileira", diz Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora.
"O investidor opera na expectativa do dia. O cenário à frente é muito incerto e
duvidoso."
A Bolsa caiu 0,24% nesta quarta, mas acumula alta de 3,6% no mês.

Produção de minério da Vale no 2° trimestre é recorde para o período
20/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A produção de minério de ferro da mineradora brasileira Vale entre abril e junho foi
recorde para um segundo trimestre, mas ainda assim a produção em 2017 ficará
próxima ao limite inferior da faixa projetada para o ano —entre 360 milhões e 380
milhões de toneladas—, disse a companhia nesta quinta-feira (20).
No segundo trimestre, a produção cresceu 5,8% ante o mesmo período do ano
passado, para 91,849 milhões de toneladas, informou a companhia.
A mineradora, maior produtora global de minério de ferro, atribuiu o avanço à
aceleração das atividades no projeto S11D, em Canaã dos Carajás, Pará, que entrou
em operação comercial neste ano.
O Sistema Norte, que compreende as minas de Carajás, Serra Leste e S11D, atingiu
recorde de produção de 41,5 milhões de toneladas no segundo trimestre, alta de
13,7% ante o mesmo período de 2016, como resultado do ramp-up de S11D, que
segundo a empresa está avançando conforme o planejado.
Sobre a produção para todo o ano de 2017, a Vale explicou que estará "em linha com
a estratégia atual de maximização de margem".
Construção pesada parou de demitir, diz sindicato de SP
20/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Obra do metrô em São Paulo; houve retração de 0,6% no saldo de empregos no
primeiro semestre
A construção pesada não deverá cortar mais vagas em São Paulo, segundo o Sinicesp,
sindicato paulista da indústria, que perdeu 12,5% de seus postos de trabalho ao longo
do ano passado.
O saldo de empregos se manteve praticamente estável desde o fim de 2016 —uma
retração de 0,6% no primeiro semestre—, e teve dois aumentos mensais consecutivos,
em maio e junho.
"O indicador parou de cair. Há vários editais para obras em rodovias em andamento,
e outras concorrências deverão ocorrer neste ano", afirma Hélcio de Farias, gerente
do sindicato.
No fim de junho, o governo do Estado anunciou um novo pacote de R$ 360 milhões
para obras rodoviárias.

A percepção é que nem mesmo nos últimos meses do ano, quando as obras costumam
ser interrompidas, e vagas são fechadas por conta das chuvas, haverá uma queda
brusca de emprego.
"O mercado está tão paralisado que as companhias vão querer manter ao menos as
obras de recapeamento de estradas, que podem ser tocadas mesmo com chuva",
afirma Farias.
Apesar do maior otimismo, o setor deverá demorar para se recuperar da retração dos
últimos anos: foram demitidos 23 mil trabalhadores entre junho de 2015 e de 2017.
A melhora do cenário não se reproduz nacionalmente, avalia Renilda Cavalcanti,
diretora do Sinicon (sindicato brasileiro da indústria de construção pesada).
"Não há grandes obras, o nível de emprego vai continuar em queda", afirma.
Carro elétrico ampliará busca por minérios brasileiros
A produção de carros elétricos deverá aumentar a demanda por minérios, mas, se não
forem descobertas reservas com perfil diferente das atuais, o Brasil não vai se
beneficiar disso, segundo o CPRM (serviço geológico).
Os dois metais favorecidos pela fabricação de baterias são lítio e cobalto, segundo
relatório do Bank of America Merril Lynch.
O Brasil tem reservas de lítio, mas é de um tipo cuja aplicação em baterias é menos
indicada —serve mais para graxas, afirma Marco Tulio Naves, chefe do departamento
de relações institucionais do CPRM.
"É possível usar nosso mineral em baterias de carros elétricos? Talvez, se houver
desenvolvimento tecnológico, mas, hoje, não."
A Associação Brasileira para o Desenvolvimento Industrial tenta reunir diferentes
setores para criar condições para aprimorar a tecnologia, diz Miguel Nery, diretor da
entidade.
"Buscamos juntar companhias nacionais de mineração com as de baterias que possam
ter interesse em fazer joint-ventures."
O cobalto é um subproduto do níquel. O Brasil parou de produzi-lo porque, hoje, os
preços estão baixos.
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GM se junta a montadoras e investe em start-up para carro autônomo
20/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

GM Chevrolet FNR é conceito autônomo da montadora
A General Motors e o banco japonês Softbank estão entre os mais recentes
investidores da Nauto, uma start-up do Vale do Silício que está desenvolvendo
softwares para veículos autônomos.
A Nauto, com sede em Palo Alto, disse na terça-feira (18) que fechou uma rodada de
financiamento de US$ 159 milhões de dólares, liderada pelo Softbank e a empresa de
venture capital Greylock Partners. Investidores anteriores incluíam a montadora alemã
BMW e a japonesa Toyota, assim como a seguradora alemã Allianz.
"Qualquer montadora é melhor que qualquer start-up para construir carros", disse
Stefan Heck, fundador e presidente-executivo da Nauto, de 2 anos. "Nosso objetivo é
fornecer os dados, a inteligência e uma plataforma em nuvem" para montadoras que
planejam começar a testar carros autônomos em 2020.
A quantia que a GM investiu na Nauto não foi revelada. A montadora de Detroit
comprou a start-up do Vale do Silício Cruise Automation no início de 2016 por mais de
US$ 500 milhões.
Heck não quis revelar o valor de mercado da empresa após os investimentos. Ele disse
que estava perto de US$ 1 bilhão, em breve chegando ao status de "unicórnio" no Vale
do Silício.
Para desenvolver sua tecnologia, a Nauto está adaptando os para-brisas de caminhões
comerciais na América do Norte, Europa e Japão com duas câmeras: uma voltada para
a estrada e outra para o motorista. O objetivo é coletar dados sobre distrações de
motoristas e o ambiente ao redor dos veículos para acelerar o desenvolvimento da
tecnologia de direção autônoma.
CVM concede à Metalúrgica Gerdau registro para OPA de ações ON da Gerdau
20/07/2017 – Fonte: R7
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu à holding Metalúrgica Gerdau
registro para oferta pública de aquisição (OPA) de ações ordinárias de sua controlada
Gerdau, segundo fato relevante nesta quinta-feira.
A operação ficará sujeita à adesão de acionistas titulares de, no mínimo, 39.550.474
ações ordinárias da Gerdau, o equivalente a dois terços do total de papéis ON em
circulação, de acordo com o comunicado.
O edital da OPA será publicado em 31 de julho de 2017 no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro.

Câmbio automático cresce no Brasil sem produção local
20/07/2017 – Fonte: Automotive Business

Os câmbios automáticos, tradicionais ou do tipo CVT (de polias continuamente
variáveis), já equipam boa parte dos veículos produzidos no Brasil, estão em cerca de
25% dos carros vendidos no País, incluindo vários hatches compactos mais populares,
mas essa proporção sobe para quase 100% em linhas de sedãs médios, como Toyota
Corolla e Honda Civic, ou SUVs, como Honda HR-V e Jeep Compass, só para citar os
mais procurados de cada categoria. Contudo, todas essas caixas são importadas e não
há no horizonte nenhum fornecedor com planos de localizar a produção do
componente.
“Hoje o câmbio automático é uma tendência também no Brasil. O consumidor aqui
passou a investir nesse conforto e já vemos aqui muitos carros nacionais, inclusive
compactos, usando diversos tipos de caixas automáticas, como de quatro, seis e até
nove velocidades, além do CVT”, reconhece Ronaldo Ito, supervisor de projetos de
pesquisa e desenvolvimento da japonesa Aisin, que já fornece transmissões
automáticas tradicionais e CVT importadas para diversas montadoras no País, como
FCA (Fiat e Jeep), PSA (Peugeot e Citroën), Volkswagen e Toyota – esta última sua
principal acionista.
Ainda assim, Ito diz que por enquanto não vê nenhuma chance de se produzir este
importante componente do powertrain no Brasil. “A Aisin não tem nenhum projeto
nesse sentido e não conheço nenhum outro fornecedor que tenha.
Ainda não há escala suficiente para isso e não vejo essa possibilidade nos próximos
10 anos”, avalia – mas ressalva que esse quadro pode mudar caso seja introduzida
alguma política de incentivo para isso, como poderá ser o caso da Rota 2030, a nova
política industrial para o setor automotivo em discussão atualmente no governo.
Ele também lembra que a Aisin só passou a produzir caixa de câmbio manual de seis
marchas no Brasil, fornecido para o Toyota Etios, por causa das exigências de
nacionalização do Inovar-Auto, programa que termina no fim deste ano. “Não fosse
pelo Inovar-Auto, talvez nem isso fosse feito aqui”, diz.
Em 2014 a Aisin anunciou investimento de R$ 140 milhões para fabricar em sua planta
de Itu (SP) componentes de motor e câmbios para suprir a fábrica de motores da
Toyota perto dali, em Porto Feliz (SP); ambas entraram em operação no ano passado.
FALTA DE ESCALA E FORNECEDORES
Ito diz que a escala atual seria suficiente se todos os fabricantes de veículos
comprassem de um só fornecedor apenas um tipo de câmbio automático, o que não é
o caso. “Existe no mercado hoje uma infinidade de tipos disponíveis, uns usam caixa
de quatro velocidades, outros de seis, ou CVT.
Não há volume suficiente para cada um desses para justificar a produção local”,
explica. Segundo ele, as fábricas de transmissões da Aisin no Japão operam com
volumes de 2 milhões a 3 milhões de unidades/ano, algo distante da realidade
brasileira.
Outra questão seria desenvolver no Brasil a cadeia de fornecedores para fabricar

transmissões automáticas. Ito calcula que ficaria “muito caro” fazer esse
desenvolvimento local. Para garantir a qualidade, será necessário importar diversos
itens e o componente nacional pode até ficar mais caro do que o importado produzido
em larga escala no exterior.
Uma ironia dessa situação é que o mercado brasileiro e alguns outros países
subdesenvolvidos sustentam atualmente a escala de produção de alguns modelos
ultrapassados de câmbio automático. É o caso, por exemplo, da ineficiente e velha
caixa de apenas quatro velocidades fornecida pela própria Aisin para o Toyota Etios
nacional, que já não é mais adotada em veículos japoneses.
Também é o caso da limitada transmissão automática de quatro marchas que a
Renault usa para equipar as versões 2.0 do Duster e Captur, powertrain ainda
produzido na França só para exportação ao Brasil e Rússia.
A PSA Peugeot Citroën usava a mesma tecnologia obsoleta e somente este ano começa
a colocar em seus modelos brasileiros a caixa de seis marchas da Aisin. Apesar da
expansão do uso, a nacionalização do componente segue incerta.
Volkswagen Polo entra em linha na Espanha
20/07/2017 – Fonte: Automotive Business

A Volkswagen começou pela Espanha a produção da nova geração do Polo. O carro
está sendo feito em Navarro. Até novembro a unidade chegará a um ritmo de 1,4 mil
unidades mensais do hatch. A fábrica espanhola produziu todos os protótipos e as
unidades de pré-série, simultaneamente à geração anterior.
No Brasil o carro será fabricado em São Bernardo do Campo (SP). As primeiras
unidades em caráter experimental já foram montadas, mas a produção para valer terá
início entre agosto e setembro, com chegada à rede na segunda quinzena de outubro.
Como consequência, a fabricação do Gol está agora concentrada em Taubaté, o que
vai regularizar a jornada de trabalho na unidade onde também são fabricados o Up! e
o Voyage (veja aqui).
Grupo VW vende 5,15 milhões de veículos no semestre
20/07/2017 – Fonte: Automotive Business
As vendas do Grupo VW no primeiro semestre somaram 5,15 milhões de veículos,
resultando em discreta alta de 0,8% sobre o mesmo período do ano passado. O
crescimento foi atrapalhado pelo desempenho na Ásia-Pacífico, a segunda
macrorregião em volume, onde a entrega de 1,98 milhão de unidades resultou em
queda de 2,7%. A China, maior mercado da região, absorveu 1,83 milhão de veículos
do grupo, registrando queda de 1,9% ante os mesmos meses de 2016.
A Europa como um todo anotou alta de 3,5% por absorver 2,27 milhões de unidades.
O continente volta a ter ajuda da porção central e do Leste Europeu, em que as 366
mil unidades resultaram em alta de 12,9%.
Os países da Europa Ocidental mantiveram pequeno ritmo de crescimento. Compraram
1,9 milhão de veículos do grupo, 1,8% a mais do que no mesmo período de 2016.

A América do Sul ensaia recuperação, com 248,3 mil veículos da companhia e alta de
11,4%. As entregas no Brasil pararam de cair. Foram 142,3 mil veículos, 0,4% a mais
que no fraco primeiro semestre de 2016.
A América do Norte entregou 461,4 mil unidades do Grupo VW, anotando alta de 3,9%.
Maior mercado da região, os Estados Unidos cresceram 7,2%, com 293,4 mil veículos
do Grupo VW.
DESEMPENHO POR MARCA
A Audi foi a única das marcas de volume do Grupo VW com desempenho negativo.
Com 909 mil carros, recuou 4,7% ante os mesmos seis meses de 2016. A marca
Volkswagen vinha apresentando desempenho negativo nos primeiros meses de 2017,
mas conseguiu fechar o semestre com 2,93 milhões de automóveis, 0,3% a mais do
que nos mesmos meses do ano passado.
A Seat registrou alta mais expressiva que a Skoda, 13,7%, mas com volume menor,
apenas 246,5 mil unidades em todo o semestre. A Porsche vendeu na primeira metade
do ano 126,5 mil veículos, 7,2% a mais que em igual período de 2016. A divisão de
veículos comerciais e as marcas MAN e Scania também cresceram na primeira metade
do ano.
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Grupo PSA lança vendas on-line na França
20/07/2017 – Fonte: Automotive Business
Atendendo a nova tendência do e-commerce, o Grupo PSA anuncia o início das vendas
on-line, a começar pela França. É a primeira montadora europeia a oferecer o serviço
de vendas no país pela rede.
A iniciativa é inspirada na experiência adquirida pelas três marcas do grupo em sites
dedicados ao e-commerce: o da Citroën, no Brasil, desde novembro do ano passado
(leia aqui); da Peugeot no Reino Unido, desde janeiro deste ano, e o site DS7

Crossback que está ativo em oito países da Europa desde março. A iniciativa será
gradualmente expandida para toda a Europa.
Já houve movimentos expressivos nos países onde o e-commerce da PSA funciona:
no Reino Unido, as vendas da Peugeot tanto no ambiente físico quanto no digital
tiveram aumento de 75% no primeiro semestre deste ano, com uma taxa de conquista
de 40%. No Brasil, a Citroën registra mais de 200 pedidos efetuados on-line.
Na França, o cliente poderá efetuar a compra do veículo, bem como simular o
financiamento, a recompra do seu antigo veículo e, em todos esses casos, finalizar o
pedido na concessionária. Segundo a empresa, o plano é adicionar outras etapas à
gama de serviços oferecidos, como a contratação do financiamento on-line.
“A implementação dessa nova oferta está alinhada com nosso plano Push to Pass, que
visa colocar o cliente no centro de nossa estratégia. O grupo vai ao encontro da
expectativa do cliente, que amadurece sua compra na internet, antecipando a etapa
seguinte da compra completa on-line. É uma oportunidade de ganharmos novos
clientes e nos desenvolvermos”, afirmou o diretor de vendas e marketing do Grupo
PSA, Stephen Norman.
Para consultora, Rota 2030 tem pouco foco em competitividade
20/07/2017 – Fonte: Automotive Business

Há muitas expectativas em torno do Rota 2030, política industrial que o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços e a indústria desenham de olho no longo prazo.
A de Letícia Costa, sócia-diretora da Prada Assessoria, é de que o governo e o setor
automotivo realmente foquem a atenção na meta de inserir o Brasil na indústria
automotiva global até 2030 e que os fabricantes tenham estabilidade e previsibilidade
nas regras. A consultora participou de webinar promovido por Automotive Business
na terça-feira, 18.
A especialista é bastante crítica sobre as medidas que estão em elaboração dentro do
programa. Segundo ela, ao menos por enquanto, as iniciativas do Rota 2030 não
atacam a falta de competitividade, problema que há tanto tempo atrapalha a indústria
nacional.
Confira abaixo os principais pontos abordados por Letícia durante a entrevista ao vivo.
EFICIÊNCIA ENERGÉRTICA POR FORÇA DA LEI
Letícia alerta que é essencial evitar no Rota 2030 os erros cometidos no Inovar-Auto,
legislação que entrou em vigor no início de 2013 e termina no fim de 2017. “O
programa precisa abordar temas como aumento de competitividade com redução dos
entraves brasileiros.
A reforma trabalhista foi apenas um primeiro passo, é importante debater a
participação que o País terá no futuro mercado de veículos elétricos, estimular o
aumento da eletrônica embarcada nos veículos nacionais e o desenvolvimento de
software”, avalia.
Ela entende que dever haver legislação de longo prazo para eficiência energética e
segurança veicular, incluindo a inspeção veicular – iniciativas que estão em discussão

e devem entrar no programa. A consultora defende, no entanto, que não há
necessidade de oferecer subsídios para isso ocorrer, como os descontos no IPI que
estão em discussão. “Na Europa e em qualquer outro país as metas de eficiência
energética são impostas e as montadoras cumprem sem receber de volta qualquer
incentivo ou desconto.”
Para a especialista, há outros critérios além da redução do IPI para estimular a
eficiência energética e a inovação dos veículos. O melhor deles parece ser
simplesmente a legislação. “O Euro V não foi introduzido apenas por legislação? Por
que dar tratamento diferente para outros aspectos de eficiência energética e
segurança?”
BRASIL PRECISA SE ELETRIFICAR
Letícia aponta que a tecnologia flex é a única propulsão alternativa que deve ser
efetivamente incentivada na Rota 2030. Diante disso, ela reconhece que o etanol é
um ponto positivo a ser considerado na política industrial, mas lembra que esse
combustível não tem condições de ser globalizado.
Ela crê que é hora também de facilitar a introdução dos veículos elétricos e híbridos,
com os devidos cuidados para evitar distorções, como já ocorreu no caso do etanol.
“A China já adotou o carro elétrico e outros grandes mercados, como a Alemanha,
também desenharam legislação para priorizar estes modelos nos próximos anos.
Assim, em 2030, teremos um grande mercado global de modelos com a tecnologia e
o Brasil não vai participar dele.”
CADEIA PRODUTIVA
Os investimentos dos fornecedores de autopeças diminuíram nos últimos anos, apesar
da necessidade de fazer aportes em novas tecnologias e lançamento de produtos.
Como explicar isso? Letícia entende que os aportes são realizados com base em dois
critérios: necessidade e retorno financeiro. “A necessidade é clara, mas o retorno ficou
comprometido com a queda nas vendas e o alto custo do dinheiro”.
A consultora acha prematuro falar em Indústria 4.0 no País pois a maioria dos
pequenos e médios fabricantes ainda tem um baixo índice de automação. “Seria um
salto muito grande”, afirma. “O importante é iniciar uma revolução de produtividade.
A Indústria 4.0 seria consequência”. Para ela, alguns fornecedores de autopeças terão
fôlego para encarar essa revolução na indústria, mas outros não, o que deve estimular
processo de depuração desta base.
SITUAÇÃO DOS PESADOS
Letícia Costa lembra que a demanda por caminhões e ônibus passou por forte
antecipação com a implementação do programa PSI. Com isso, pode demorar para
que outra renovação seja necessária. Ela pondera que a retomada do setor de
caminhões depende do segmento agrícola, que vem dando sua contribuição para a
economia.
A retomada dos investimentos também é importante, algo que só deve acontecer
quando houver maior clareza dos rumos econômicos do País, englobando reformas,
obras de infraestrutura (que estão paradas e dependem de privatização, em grande
parte) e a retomada da confiança.
A situação do segmento de ônibus é um pouco mais complexa, avalia Letícia. Em
relação aos ônibus urbanos, ela diz que as prefeituras estão sem dinheiro e,
politicamente, relutam em reduzir o subsídio à tarifa. Em contrapartida, fica mais difícil
cobrar uma renovação de frota. No que diz respeito aos ônibus interurbanos, tudo
depende do consumidor querer e poder gastar mais em uma possível situação de
retomada econômica.

ECONOMIA E CONJUNTURA
Letícia Costa acredita que o retorno à normalidade só poderá ocorrer nas eleições de
2018. Até lá o cenário deve continuar bastante conturbado. “A retomada econômica
será lenta, o mesmo ocorrendo com a recuperação do emprego”. Em relação ao setor
automotivo, ela reconhece que os efeitos negativos da recessão já foram sentidos em
grande parte, com desemprego (que já dá sinais de retomada), prejuízos financeiros
e empresas em recuperação judicial.
Para ela, o resultado mais perverso da crise é o foco excessivo o governo e das
empresas no curto prazo. “O Brasil precisa trabalhar em várias áreas simultaneamente
para se manter relevante como produtor global: competitividade, tecnologia e
eletrificação. Além de software”, afirma, na expectativa de que o programa Rota 2030
enderece alguns desses temas.
BALANÇO DO INOVAR-AUTO
Na análise de Letícia, o Inovar-Auto vai chegar ao fim com resultados polêmicos. O
que se pretendia era alavancar a cadeia de produção, estimular o desenvolvimento
tecnológico e a produção de carros mais modernos.
Enquanto essas metas deixaram a desejar, houve um enorme grau de protecionismo
à indústria local, o que levou a uma condenação da OMC, a Organização Mundial de
Comércio. A diretora da Prada Assessoria tem opinião clara sobre o Inovar-Auto: é um
programa de proteção de mercado disfarçado de inovação e sobrará muito pouco dele.
“Algumas pessoas vão argumentar que houve aumento de eficiência energética, mas
existem maneiras melhores e mais consistentes de se atingir esse objetivo.” Diante
disso, Letícia lembra que, com o fim do Inovar-Auto, deve acabar também a cobrança
de 30 pontos percentuais adicionais no IPI.
A consultora crê que teria sido melhor não ter promovido o Inovar-Auto na forma como
foi desenhado, com grandes falhas no que diz respeito a inovação por parte do
fornecedor de primeiro nível, proteção de mercado, subsídio para eficiência energética
e tratamento diferenciado para caminhões.
Um dos avanços pretendidos foi o rastreamento dos componentes utilizados na
produção de veículos, que exigiu um custoso sistema sem, no entanto, se reconhecer
os resultados. Ela reforça que o câmbio foi provavelmente o mecanismo mais eficaz
de promover o aumento do conteúdo local.
“Para fazer sentido o Inovar-Auto teria que ser totalmente diferente. O País precisa
ter visão mais clara de como e onde pode, efetivamente, competir em uma indústria
que passará por mudanças profundas nos próximos anos”, conclui Letícia Costa.
Daimler vai investir US$255 mi para atualizar carros a diesel
20/07/2017 – Fonte: CIMM
A Daimler disse que seu conselho de administração aprovou medidas para reduzir a
poluição por diesel, incluindo um investimento de 220 milhões de euros (255 milhões
de dólares) para atualizar mais de 3 milhões de carros Mercedes-Benz movidos a diesel
na Europa.
As medidas foram aprovadas depois que os legisladores alemães convocaram na
semana passada os executivos da Mercedes-Benz para questioná-los sobre as
emissões. Na ocasião, o fabricante de automóveis concordou com o Ministério dos
Transportes em se submeter uma nova série de testes de emissões.

"A companhia está investindo cerca de 220 milhões de euros. As ações não envolvem
custos para os clientes. A implementação das medidas começará nas próximas
semanas", declarou a Daimler nesta terça-feira.
A montadora disse ainda que lançaria seu novo motor a diesel de quatro cilindros OM
654, lançado pela primeira vez no novo E-Class em 2016, em todo o portifólio de
modelos.
Depois que a Volkswagen confessou em 2015 deliberadamente fraudar testes de
emissão de poluentes, toda a indústria automotiva ficou sob escrutínio pelas emissões
de óxido de nitrogênio por carros a diesel, que acredita-se causam doenças
respiratórias
Fabricante de turbina eólica Suzlon negocia manutenção com clientes após
deixar Brasil
20/07/2017 – Fonte: CIMM
A fabricante indiana de turbinas eólicas Suzlon decidiu deixar definitivamente o
mercado brasileiro, mas a companhia pretende manter contato com os clientes que
compraram seus equipamentos nos últimos anos para garantir a manutenção, disse
nesta quarta-feira um porta-voz da empresa à Reuters.
A Suzlon chegou ao Brasil em 2006 e chegou a ter uma unidade local de montagem
de equipamentos, mas não conseguiu continuar competitiva no país após um aperto
nas exigências de conteúdo local pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) em 2012.
A empresa anunciou na última sexta-feira que entrou com pedido de liquidação
voluntária de sua subsidiária Suzlon Energia Eólica do Brasil, em uma decisão tomada
"após considerar todas opções e como consequência de múltiplos fatores que são
únicos do Brasil".
Em nota à Reuters nesta quarta-feira, a empresa disse que a subsidiária brasileira
vinha ultimamente apenas prestando serviços de operação e manutenção das turbinas
instaladas no país, um fator importante para funcionamento das usinas.
"Quanto às operações, nós estamos trabalhando junto a nossos clientes para
assegurar que os serviços não serão interrompidos", disse um porta-voz da Suzlon em
resposta por e-mail.
A Suzlon possui cerca de 690 megawatts em turbinas eólicas em operação no Brasil.
Os clientes são a CPFL Renováveis, a Cubico, a Queiroz Galvão e uma associação entre
o fundo FIP-IE BB Votorantim Energia Sustentável e a Enerplan.
O presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Eólica,
Lauro Fiúza, disse à Reuters que a Suzlon vinha com dificuldades nos últimos anos e
passou a restringir sua atuação, para se concentrar mais no mercado indiano.
Ele disse que a saída da empresa do país já estava no radar dos clientes e que alguns
deles vinham se preparando para assumir a operação e manutenção das usinas eólicas
por conta própria.
"Essa notícia de que eles estão encerrando no Brasil já circula há algum tempo, essa
é a concretização... mas em termos de Brasil estamos muito bem com os outros seis
fabricantes que temos no país. É mais que suficiente", disse Fiúza.
Procurada, a Votorantim disse que não iria comentar, enquanto CPFL Renováveis,
Cubico e Queiroz Galvão não responderam a pedidos de comentário.

Entre os fabricantes de turbinas eólicas presentes no Brasil estão a norte-americana
GE, a espanhola Gamesa, a alemã Nordex-Acciona, a dinamarquesa Vestas e a alemã
Wobben Enercon, além da brasileira WEG.

