
 

 

28 DE JULHO DE 2017 

Sexta-feira 

 ENTENDA O QUE MUDOU NA CONTA DE ÁGUA NO PARANÁ 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL SOBE NO 2º TRIMESTRE 

 DECRETO AMPLIA ACESSO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS AOS MECANISMOS 

DE DEFESA COMERCIAL 

 MDIC INSTALA GRUPO DE TRABALHO QUE DEFINIRÁ ESTRATÉGIA NACIONAL 

PARA A INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL 

 PROJETO EXIGE CONTRATAÇÃO DE “CEGONHEIROS” LOCAIS PARA COMPENSAR 

BENEFÍCIOS DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

 CAMEX ZERA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SOBRE AQUISIÇÕES DENTRO DO REGIME 

DE EX-TARIFÁRIOS 

 ATIVIDADE DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO TEM NOVA QUEDA EM JUNHO, REVELA 

CNI 

 BC: CRÉDITO EM JUNHO PARA SERVIÇOS SOBE 1,0%; PARA INDÚSTRIA, CAI 

0,5% 

 LEI PARA COMPENSAR DESONERAÇÃO DE ICMS SERÁ TEMA DE DEBATE NO 

SENADO 

 'SE FIZERMOS AS REFORMAS, NÃO PASSAMOS EM BRANCO', DIZ TEMER 

 CÂMARA ANALISA DENÚNCIA CONTRA TEMER NA QUARTA-FEIRA 

 ARTIGO: A REFORMA TRABALHISTA É PARA SER COMEMORADA? 

 DESEMPREGO VAI A 13% E TEM 1ª QUEDA DESDE 2014 COM ALTA DA 

INFORMALIDADE 

 DESEMPREGO CRESCE ENTRE CHEFES DE FAMÍLIA E REVELA O SEU LADO MAIS 

PERVERSO 

 MINISTÉRIO CELEBRA O DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 

TRABALHO 
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 INDICADOR DE INCERTEZA DA ECONOMIA BRASILEIRA CAI 6,5 PONTOS EM 

JULHO 

 SERASA: VOLUME DE CHEQUES DEVOLVIDOS CAI NO 1º SEMESTRE, NO MENOR 

NÍVEL EM 2 ANOS 

 VAMOS FAZER AJUSTES NECESSÁRIOS NO PARECER DO RELATOR DO NOVO REFIS, 

DIZ MOURA 

 TRABALHAMOS PARA APROVAR MP DA TLP COMO GOVERNO ENCAMINHOU, DIZ 

ANDRÉ MOURA 

 ‘CUMPRIR A META FISCAL AINDA É FACTÍVEL’ 

 DESPESAS DO PAC ESTE ANO CAEM DE R$ 36,071 BI PARA R$ 19,686 BI, DIZ 

MINISTRO 

 DYOGO: CORTES NO PAC NÃO TÊM EFEITO PRÁTICO NA RETOMADA DO 

CRESCIMENTO 

 SE POLÍTICA FISCAL FOSSE DURA, NÃO SERIA PRECISO AUMENTAR IMPOSTOS, 

DIZ ALCKMIN 

 SINDUSCON-SP ESPERA QUE SELIC MENOR AJUDE A AQUECER MERCADO 

IMOBILIÁRIO EM 2018 

 BRASILEIRO ACUMULA MENOS MILHAS 

 SUAS MILHAS VALEM CADA VEZ MENOS 

 BANCO CENTRAL APONTA SINAIS DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO 

 JUROS PARA QUEM PAGA QUANTIA MÍNIMA DA FATURA DO CARTÃO CAEM PARA 

230,4% 

 IGP-M TEM QUARTA DEFLAÇÃO CONSECUTIVA E RECUA 0,72% EM JULHO, DIZ 

FGV 

 ELETROBRAS TEM 1,9 MIL ADESÕES EM PROGRAMA DE APOSENTADORIA E PREVÊ 

ATINGIR META 

 ELETROBRAS VÊ COMO POSITIVA PROPOSTA DO GOVERNO DE PRIVATIZAR 

HIDRELÉTRICAS 

 FUTUROS DO AÇO E MINÉRIO DE FERRO SOBEM NA CHINA COM INSPEÇÕES 

AMBIENTAIS EM USINAS 

 PRESIDENTE DA VALE DIZ QUE NOVO MODELO DE ROYALTY DA MINERAÇÃO É UM 

'MONSTRENGO' 

 NOVO VOLKSWAGEN POLO TERÁ PAINEL 100% DIGITAL E MOTOR TURBO 

 ARTIGO: VOCÊ JÁ GANHA MENOS QUE UM CHINÊS. DESCUBRA POR QUÊ 
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 GOVERNO VAI REDUZIR PIS/COFINS SOBRE ETANOL; MANTERÁ AUMENTOS EM 

GASOLINA E DIESEL, DIZ FONTE 

 FIAT CHRYSLER FECHA SEMESTRE COM LUCRO 42% MAIOR 

 MERITOR VOLTA A TRABALHAR SETE DIAS EM OSASCO 

 EUA AVANÇAM PARA REGULAMENTAR CARRO AUTÔNOMO 

 HYUNDAI COMEÇA A EXPORTAR CRETA AO PARAGUAI 

 FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS AUMENTAM 19% EM UM ANO 

 MITSUBISHI ADOTA MOTOR FLEX E BAIXA PREÇOS DO ASX 
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Entenda o que mudou na conta de água no Paraná 

28/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Sanepar reduziu o consumo mínimo e mudança pegou muita gente de 
surpresa — principalmente quem precisou pagar mais no fim do mês 

 

 
 

A conta de água passou por mudanças. Desde o início de julho, a Sanepar fez algumas 
alterações na composição da tarifa, principalmente ao reduzir o consumo mínimo de 

10 metros cúbicos para apenas 5. Dessa forma, independente se o usuário consumiu 
1, 3 ou 5 m³, o valor cobrado no fim do mês serão os mesmos R$ 32,90. O problema 
é que quem ultrapassa esse valor precisa pagar o excedente e muita gente acabou 

sendo surpreendida quando viu o valor final da conta. 
 

Isso porque, na prática, o preço do metro cúbico quase dobrou de um mês para o 
outro. Até junho, quando o consumo mínimo era de 10 m³, quem consumia dentro 
desse limite pagava R$ 33,74 — ou seja, R$ 3,37 para cada 1.000 litros de água. Já 

CÂMBIO 

EM 28/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,141 3,141 

Euro 3,689 3,690 

http://noticias.r7.com/economia/governo-vai-reduzir-piscofins-sobre-etanol-mantera-aumentos-em-gasolina-e-diesel-diz-fonte-27072017
http://noticias.r7.com/economia/governo-vai-reduzir-piscofins-sobre-etanol-mantera-aumentos-em-gasolina-e-diesel-diz-fonte-27072017
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26188/fiat-chrysler-fecha-semestre-com-lucro-42-maior
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26187/meritor-volta-a-trabalhar-sete-dias-em-osasco
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26186/eua-avancam-para-regulamentar-carro-autonomo
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26185/hyundai-comeca-a-exportar-creta-ao-paraguai
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26184/financiamentos-de-veiculos-aumentam-19-em-um-ano
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26183/mitsubishi-adota-motor-flex-e-baixa-precos-do-asx
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/entenda-o-que-mudou-na-conta-de-agua-no-parana-cey73crsdpip4f1lfrb67kj5g


com o novo cálculo, esse mesmo volume passou a custar R$ 6,58, ou seja, um 
aumento de mais de 95%. 
 

Segundo a Sanepar, o novo limite é uma forma mais justa de fazer essa cobrança, 
principalmente porque 44,4% dos paranaenses consomem menos do que 8 m³ — ou 

seja, acabavam pagando mais do que realmente utilizavam. O problema, contudo, é 
que muitos usuários foram surpreendidos com a segunda linha que apareceu na nova 

conta, adicionada para calcular o consumo excedente. 
 
Explicações 

Quanto maior for o consumo, maior o valor do metro cúbico. Na tarifa residencial 
normal, por exemplo, essa variação de água vai de R$ 1,02 até R$ 9,72. A justificativa 

da estatal é fazer com que as pessoas economizem o recurso. Mas o que anda 
confundindo a cabeça de clientes é por que na primeira faixa (onde está o consumo 
mínimo de 5 metros cúbicos) não se pode dividir o valor total (R$ 32,90) pelos metros 

cúbicos. 
 

Independente da quantidade de água que cada pessoa consome, a Sanepar possui um 
custo fixo para operar todo o sistema. Ela precisa cobrir, por exemplo, salários dos 
funcionários, produtos químicos usados no tratamento da água e do esgoto, 

manutenções no sistema, financiamentos bancários que faz para poder investir em 
melhorias ou na construção de novas estruturas, entre outros custos. Mesmo que uma 

família esteja viajando em férias e não consumiu nada de água naquele mês, a 
Sanepar continua tendo o custo para operar o sistema e disponibilizar a água nas 
torneiras daquela residência. 

 
Por isso, nesta primeira faixa de consumo da conta de água, estão inclusos dois custos: 

o custo de operação do sistema (hoje em aproximadamente R$ 27,80) mais o valor 
por 5 metros cúbicos (cada metro custa R$ 1,02 nesta primeira faixa). 
 

Nada especificado 
Seria mais fácil se na conta viesse separado o que é custo operacional e a quantidade 

de metros cúbicos usados. O problema é que a Sanepar não sabe com exatidão quanto 
custa essa taxa de manutenção. Hoje, o valor estimado é de R$ 27,80. Como é 
aproximado, a companhia não o deixa especificado e junta o valor ao consumo mínimo 

de 5 metros cúbicos. 
 

Mas a companhia está realizando uma revisão de toda a sua estrutura e processos de 
trabalho, para saber com exatidão qual é este valor. Daqui a quatro anos, quando 
ocorrer a nova revisão tarifária, é possível que isso venha especificado na conta, com 

mais clareza: o que é custo operacional, quanto custa cada metro cúbico consumido e 
quanto estão pagando por esgoto (que custa 85% do valor da água em Curitiba e 80% 

em outras cidades).  
 

Mas pode ser que, com os estudos que estão sendo feitos, essa porcentagem de esgoto 
mude. Outra mudança possível é que não exista mais uma cobrança pelo consumo 
mínimo de 5 metros cúbicos e que as pessoas passem a pagar exatamente pelo que 

consomem. 
 

Entenda a conta 
A Sanepar mudou as faixas de consumo, mas ainda não detalhou o preço de cada uma 
delas na fatura. Entenda as mudanças e como é feito hoje o cálculo do seu consumo: 



 

 
 
 

Produção industrial sobe no 2º trimestre 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Apesar do agravamento da turbulência política, a indústria brasileira manteve o ritmo 
de recuperação lenta no segundo trimestre. A expectativa é que o desempenho tenha 
sido positivo, mas a tendência é que uma retomada mais acentuada aconteça apenas 

no ano que vem, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
 

O Indicador Ipea de Produção Industrial indica recuo de 0,1% em junho ante maio na 
Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), apurada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No fechamento do trimestre, entretanto, 

a previsão é de alta de 0,5% em relação ao primeiro trimestre do ano. 
 

“O ambiente de incerteza influenciou a confiança, que caiu rapidamente, mas a 
produção está mostrando uma lenta recuperação, embora não seja possível ver sinais 
de uma retomada mais forte ainda. Com a queda continuada na taxa de juros, a 

economia será estimulada”, previu o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza Junior. 

 
Na comparação com 2016, a produção industrial teve expansão de 0,6% em junho 

deste ano. No segundo trimestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano 
anterior, o aumento foi de 0,2%, calculou o Ipea. 
 

“É uma recuperação ainda lenta, sobre uma base de comparação muito baixa. A 
produção industrial caiu por muitos anos, começou a cair antes dos outros setores da 

economia. É realmente uma recuperação cíclica”, disse Souza Junior. 
 
O Ipea prevê que o PIB industrial avance 0,3% em 2017, mas que exiba desempenho 

melhor no ano seguinte, um crescimento de 2,5% em 2018. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-industrial-sobe-no-2-trimestre/


“Esperamos que o consumo das famílias volte a crescer e que haja também alguma 
recuperação marginal do investimento, que mesmo que seja incipiente já traz uma 
demanda por bens industriais”, justificou o diretor do Ipea. 

 
Em junho, os indicadores coincidentes da produção industrial repetiram o 

comportamento heterogêneo de meses anteriores. A importação de bens 
intermediários avançou 8,8% em relação a maio, revertendo a queda de 8% no mês 

anterior, de acordo com os dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior 
(Funcex). A Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) indicou um aumento 
de 0,9% na venda de papel e papelão no período. 

 
Por outro lado, a produção de automóveis encolheu 8,4% em junho ante maio, 

segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O 
volume de tráfego de carga em estradas com pedágio recuou 0,7%, segundo a 
Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR). 

 

Decreto amplia acesso de micro e pequenas empresas aos mecanismos de 
defesa comercial 

28/07/2017 – Fonte: MDIC 
 

Texto do Decreto flexibiliza os prazos e requisitos aplicáveis a esses setores para 
permitir o efetivo acesso a indústrias que não são concentradas 

 
Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto nº 9.107 de 26 de julho de 
2017, que regulamenta a atuação de indústrias fragmentadas em processos de defesa 

comercial conduzidos pelo Brasil.  
 

O normativo flexibiliza os prazos e requisitos aplicáveis a esses setores para permitir 
o efetivo acesso a indústrias que não são concentradas, em sua maioria compostas 
por micro, pequenas e médias empresas, aos instrumentos de defesa comercial, 

atendendo demanda recorrente do setor produtivo nacional. 
 

O texto do decreto foi elaborado com base na experiência da autoridade investigadora 
brasileira, nas sugestões recebidas em consultas públicas sobre o tema e também em 
discussões realizadas nos grupos técnicos da Câmara de Comércio Exterior (Camex), 

realizadas ao longo de 2017.  
 

"O decreto atende à demanda do setor privado para viabilizar acesso efetivo aos 
instrumentos de defesa comercial por parte de setores produtivos menos concentrados 
ou pulverizados, geralmente constituídos por pequenas e médias empresas", explicou 

o secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto. 
 

A Secretaria de Comércio Exterior publicará, ainda neste semestre, o Ato normativo 
que detalhará as disposições do decreto em questão. 

 

MDIC instala Grupo de Trabalho que definirá Estratégia Nacional para a 

Indústria 4.0 no Brasil 

28/07/2017 – Fonte: MDIC 
 

 
 

O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, 
presidiu nesta quarta-feira a sessão de instalação do upo de Trabalho da Indústria 4.0. 
O GTI 4.0 tem como atribuição propor uma Estratégia Nacional para a Indústria 4.0, 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2644-governo-publica-decreto-que-amplia-acesso-a-micro-e-pequenas-empresas-aos-mecanismos-de-defesa-comercial
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2644-governo-publica-decreto-que-amplia-acesso-a-micro-e-pequenas-empresas-aos-mecanismos-de-defesa-comercial
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2640-mdic-instala-grupo-de-trabalho-que-definira-estrategia-nacional-para-a-industria-4-0-no-brasil
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2640-mdic-instala-grupo-de-trabalho-que-definira-estrategia-nacional-para-a-industria-4-0-no-brasil


buscando sua correlação com outras ações governamentais em curso que impactam a 
indústria nacional. 
 

"Temos a oportunidade de vivenciar um marco real da história da evolução industrial 
e, mais do que isso, temos a oportunidade de contribuir para a elaboração de 

propostas de políticas públicas que serão fundamentais para a transformação da 
indústria", disse. 

 
"A Indústria 4.0 incorpora novas tecnologias à indústria tradicional, conectando nossos 
parques fabris às nuvens, a sistemas sensoriais virtuais-físicos, entre outros. A 

transformação digital é um desafio e uma oportunidade para a indústria brasileira, 
porque o investimento em tecnologia, certamente, implicará avanços na 

competitividade da nossa indústria", completou. 
 
O GTI 4.0 é coordenado pelo Gabinete do MDIC e conta com a participação dos 

ministérios da Educação; Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; Fazenda; 
Trabalho e Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, entre outros. Também 

integram o grupo o BNDES, a FINEP, a EMBRAPII, o CNPq e a CAPES. O setor privado 
está representado por diversas associações e entidades de classe. A academia é 
representada por Instituições de Ensino e Pesquisa que desenvolvam atividades 

relacionadas à Indústria 4.0 e Manufatura Avançada. 
 

Estratégia 
Marcos Jorge disse aos integrantes do GTI 4.0 que o MDIC realizou uma pesquisa na 
qual identificou os pontos prioritários para uma estratégia governamental para a 

Indústria 4.0, com o seguinte resultado: desenvolvimento e conhecimento 
tecnológico; mecanismos de inserção e adoção de tecnologias; habilidades sistêmicas 

e formação educacional 4.0; fomento e financiamento para a adoção e geração de 
tecnologias para a indústria 4.0. 
 

"Espera-se uma participação plural, em um projeto coletivo, envolvendo os diversos 
segmentos da sociedade brasileira, na elaboração de propostas com impacto de curto 

e médio prazo, constituindo uma plataforma para o diálogo de políticas públicas.  
 
Temas prioritários como aumento da competitividade das empresas brasileiras, 

mudanças na estrutura das cadeias produtivas, um novo mercado de trabalho, fábricas 
do futuro, massificação do uso de tecnologias digitais, startups, dentre outros, serão 

amplamente debatidos e aprofundados neste GTI 4.0. A participação dos senhores 
com envio de contribuições resultará em importantes medidas que impulsionarão a 
Indústria 4.0 no Brasil", concluiu Marcos Jorge. 

 
Parceiros 

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Guto 
Ferreira, disse aos integrantes do GTI 4.0 que a ABDI passou por uma série de 

transformações, se posicionando como uma agência de inteligência do governo federal 
para o setor produtivo.  
 

"Desde o primeiro momento, o ministro Marcos Pereira tem nos pedido muita atenção 
e celeridade nos temas relacionados à Indústria 4.0. No caso da ABDI, nós vamos 

trabalhar em dois polos dentro desse projeto: um é o modelo de maturidade e outro 
é o desenvolvimento dos testbeds". 
 

Guto explicou que o modelo de maturidade consistirá em uma plataforma onde a 
própria indústria vai conseguir enxergar o momento de maturidade em que está em 

relação à indústria 4.0.  
 
"A indústria vai poder enxergar se está na 1.0, 2.0, 3.0 e se ele está pronta para dar 

esse salto para a 4.0.  Na Alemanha, por exemplo, que é um país que tem avançado 
muito nesta discussão, pouco mais de 10% da indústria é 4.0, então essa ainda é uma 



transformação que deve levar alguns anos. A questão é quanto o Brasil vai estar no 
timing correto disso ou não, sabendo que nos próximos dez anos, teremos uma 
atualização do maquinário entre 40% e 50% do nosso parque fabril, é uma atualização 

muito sensível e é uma atualização extremamente necessária. Se a gente conseguir 
casar essa atualização de maquinário, essa atualização tecnológica com os temas de 

4.0, isso obviamente fará o Brasil dar um grande salto". 
 

Na reunião, Guto Ferreira anunciou ainda que a ABDI via disponibilizar no próximo ano 
R$ 5 milhões para os testbeds, que são plataformas de experimentação de novas 
tecnologias em um ambiente que reproduz em escala um cenário real. 

 
"Os testbeds são laboratórios-piloto que nós colocaremos em algumas áreas ou plantas 

específicas, dentro de alguns setores que nós vamos identificar sob o comando do 
MDIC. Vamos identificar quais setores estão prontos para dar esse salto de 4.0. O 
setor têxtil, por exemplo, já tem feito grandes avanços em 4.0. Para estes testbeds a 

ABDI vai disponibilizar já para o orçamento do ano que vem R$ 5 milhões", afirmou. 
 

Projeto exige contratação de “cegonheiros” locais para compensar benefícios 
da indústria automobilística 

28/07/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
Empresas da indústria automobilística beneficiárias de incentivos fiscais poderão ser 

obrigadas a reservar, no mínimo, 50% do total de veículos produzidos anualmente 
para serem transportados por “cegonheiros” com sede no mesmo local do parque 
industrial. É o que prevê o Projeto de Lei 6727/16, do deputado Gonzaga Patriota 

(PSB-PE). 
 

Pelo texto, a medida se aplica a montadoras beneficiadas por algum tipo de incentivo 
fiscal, tratamento tributário especial ou programa de financiamento e que contratem 
empresas de Transporte de Cargas (ETCs) ou Transportador Autônomo de Cargas 

(TAC) que operem caminhões-cegonha – veículo longo usado para o transporte de 
automóveis. 

 
A reserva mínima de 50% deverá considerar cada etapa do processo de transporte de 
veículos novos: coleta de porto (fluvial, lacustre, marítimo ou seco), transferências, 

exportações e distribuição interna em cada região do território nacional, finalizando 
com entrega ao concessionário ou varejista. 

 
As montadoras ficam desobrigadas de cumprir a cota mínima em dois casos: na 
ausência de transportadoras domiciliadas na unidade federativa; e quando existir 

preço melhor ou idêntico em relação ao ofertado no mercado nacional. 
 

Pré-requisitos 
A proposta ainda determina que cegonheiros em situação irregular não poderão ser 

beneficiados pela reserva mínima prevista. Pelo texto, não poderá ser beneficiado pela 
cota mínima o prestador de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e 
internacional de veículos que: 

 
– esteja inscrito em dívida ativa;  

– esteja irregular com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);  
– esteja irregular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e 
– tenha sido condenado em sentença transitada em julgado em razão de crime 

contra a ordem econômica e tributária. 
 

“O projeto pretende garantir a livre concorrência e diminuição de custos no serviço 
de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de veículos automotores 
novos”, disse.  

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/538282-PROJETO-EXIGE-CONTRATACAO-DE-%E2%80%9CCEGONHEIROS%E2%80%9D-LOCAIS-PARA-COMPENSAR-BENEFICIOS-DA-INDUSTRIA-AUTOMOBILISTICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/538282-PROJETO-EXIGE-CONTRATACAO-DE-%E2%80%9CCEGONHEIROS%E2%80%9D-LOCAIS-PARA-COMPENSAR-BENEFICIOS-DA-INDUSTRIA-AUTOMOBILISTICA.html


Tramitação 
O projeto será analisado conclusivamente pelas comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Viação e Transportes; e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 Íntegra da proposta: 

 PL-6727/2016 
 

Camex zera imposto de importação sobre aquisições dentro do regime de ex-
tarifários 

28/07/2017 – Fonte: MDIC 

 

 
Reunião foi realizada na última terça-feira, no Palácio do Planalto, pela primeira vez 

no ano      
    
 O Conselho de Ministros da Camex reuniu-se nesta terça-feira (25), no Palácio do 

Planalto, pela primeira vez no ano, para a deliberação sobre temas importantes para 
o comércio exterior brasileiro. Presidido pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o 

colegiado aprovou por unanimidade a proposta do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) de redução para 0% da alíquota do Imposto de Importação 
incidente sobre as aquisições de bens de capital (BK) e bens de informática e 

telecomunicações (BIT), quando realizadas dentro do regime de ex-tarifários. 
 

Originalmente as importações de BK têm incidência de 14% de imposto de importação 
e as de BIT, 16%. Porém, quando a aquisição no exterior desses tipos de produto é 
realizada dentro do regime de ex-tarifários, que vale exclusivamente para itens sem 

produção nacional equivalente, há concessão de redução das tarifas para 2%.  
 

Com a decisão do colegiado, as importações elegíveis passarão contar com tarifa zero, 
a partir das próximas concessões. A decisão, na avaliação do MDIC, promove a atração 
de investimentos, uma vez que desonera os aportes direcionados a empreendimentos 

produtivos. 
 

Em 2016, a Camex aprovou 3.270 pedidos de ex-tarifarios, que reduziram os custos 
para a aquisição no exterior de bens de capital e bens de informática e 
telecomunicações para investimentos produtivos no Brasil que, juntos, somam US$ 

11,7 bilhões. 
 

Outras decisões 
A reunião da Camex reuniu os ministros Marcos Pereira (MDIC), Blairo Maggi (MAPA), 
Maurício Quintella (MTPA), Dyogo Oliveira (MPDG) e Raul Jungman (Defesa). Também 

participaram do encontro secretários executivos e representantes dos oito ministérios 
que integram o fórum. No encontro, foram definidos ainda: 

 
Convênio Marítimo com o Chile 

Ficou definido que o Convênio Marítimo com o Chile será encerrado em 2020. O 
Convênio estipula que o transporte marítimo de bens comercializados entre os dois 
países deve, obrigatoriamente, ser efetuado por navios de bandeira brasileira e 

chilena.  
 

Quando assinado, em 1974, o objetivo era promover o fortalecimento das marinhas 
mercantes dos dois países. Nos últimos anos, o convênio tem sido automaticamente 
renovado. Porém, passadas mais de quatro décadas, empresas exportadoras e 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2121460
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2641-camex-zera-imposto-de-importacao-sobre-aquisicoes-dentro-do-regime-de-ex-tarifarios
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2641-camex-zera-imposto-de-importacao-sobre-aquisicoes-dentro-do-regime-de-ex-tarifarios


importadoras têm reivindicado junto ao governo brasileiro a denúncia do acordo, o 
que significa cancelar unilateralmente o acordo. 
 

Com a decisão, a partir de 2020, o comércio exterior bilateral entre Brasil e Chile, por 
via marítima, poderá ser operacionalizado por navios de quaisquer bandeiras. A 

decisão da Camex foi baseada em estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) 

do Ministério da Fazenda, que identificaram que o encerramento do acordo geraria 
benefícios para todos os atores envolvidos no comércio bilateral. 
 

O governo brasileiro comunicará imediatamente ao Chile a decisão de não renovar o 
convênio. Além disso, os ministros da Camex demandaram waiver estendido para os 

navios Breakbulk e Ro-Ro, já que não há embarcações brasileiras ou chilenas desse 
tipo na rota.  
 

Criação do GT – Defesa 
A Camex, considerando a importância estratégica do comércio internacional de 

produtos de defesa, criou o Grupo Técnico de Defesa (GT Defesa), destinado à 
formulação de políticas públicas específicas para as exportações brasileiras de bens e 
serviços desta área. O Grupo vai discutir temas relacionados aos financiamentos e 

garantias às exportações de produtos de defesa, políticas e inteligência comerciais 
para o setor e acordos de compensação comercial, industrial e tecnológica (“offsets”). 

 
Etanol 
Os ministros decidiram reunir-se extraordinariamente em 30 dias para discutir e 

deliberar sobre o imposto de importação incidente sobre o etanol. 
 

Atividade da indústria de construção tem nova queda em junho, revela CNI 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A atividade da indústria da construção civil voltou a apresentar queda em junho. O 
indicador medido pela Sondagem da Indústria da Construção da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) ficou em 42,8 pontos, abaixo da linha divisória de 50 
pontos, o que indica retração. Em maio, o índice estava em 44,1 pontos. Em junho de 
2016, no entanto, o número era um pouco pior do que neste ano, em 41,2 pontos. 

 
O uso da capacidade instalada permaneceu estável em 55%, mesmo patamar do mês 

anterior. Em junho do ano passado, o porcentual era de 56%. Já o número de 
empregados caiu levemente, de 42,7 em maio para 41,8 pontos no mês passado, 
acima de junho de 2016, quando era 38,1 pontos. 

 
Já o nível de atividade em relação ao usual está em patamares baixos, com queda de 

30,3 em maio para 29,6 pontos em junho. O índice estava em 27,2 pontos em junho 
do ano passado. 

 
No segundo trimestre, os industriais do setor da construção estão insatisfeitos com o 
acesso ao crédito (28,5 pontos), com a margem de lucro (33,1 pontos) e com a 

situação financeira (37,2 pontos). Pela metodologia da pesquisa, números abaixo de 
50 indicam insatisfação. 

 
Para o próximo semestre, os empresários continuam pessimistas. Para o nível de 
atividade, o índice que mede as expectativas caiu de 49,7 pontos na pesquisa de junho 

para 48,6 pontos na divulgada nesta quinta-feira, 27. Era de 44,6 pontos em julho do 
ano passado. As expectativas para o número de empregados (47,8 pontos), compras 

de matéria-prima (47,5 pontos) e novos empreendimentos (47,6 pontos) ficaram 
todas abaixo dos 50 pontos, o que significa pessimismo. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/atividade-da-industria-de-construcao-tem-nova-queda-em-junho-revela-cni/


Também o índice de investimento está bem abaixo da linha divisória, em 26,7 pontos, 
ante 27,2 pontos em junho. Está levemente maior, porém, do que em julho do ano 
passado (25,3 pontos). Já o índice de confiança caiu a 48,4 pontos, depois de registrar 

50,4 em junho. O indicador estava em 44,4 pontos em julho do ano passado. 
 

BC: crédito em junho para serviços sobe 1,0%; para indústria, cai 0,5% 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR  

 
Os diferentes setores da economia brasileira apresentaram variação no estoque de 
crédito para empresas em junho, conforme dados do BC divulgados nesta quinta-feira, 

27. 
 

A agropecuária teve alta de 0,5% no saldo de crédito em junho ante maio, para R$ 
22,589 bilhões, a indústria apresentou baixa de 0,5%, para R$ 712,449 bilhões, e o 
setor de serviços indicou alta de 1,0%, aos R$ 716,481 bilhões. 

 
No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não 

classificados (outros), a alta foi de 1,8% em junho ante maio, para R$ 31,264 bilhões. 
A concessão de novos créditos para a compra de carros voltou a cair no mês passado.  
 

Dados divulgados pelo BC mostram que bancos emprestaram R$ 7,010 bilhões para 
pessoas físicas nesse segmento em junho, o que representa uma queda de 3,7% em 

relação a maio. No acumulado do ano, porém, o crédito para veículos mostra reação 
e a concessão de crédito cresceu 19,6% e, em 12 meses, o avanço é de 7,9%. 
 

Apesar da queda da concessão de novos créditos, o estoque de operações de crédito 
livre para compra de veículos registrou ligeiro avanço de 0,2% de maio para junho. 

Com isso, o total de recursos para aquisição de automóveis por esse grupo de clientes 
ficou em R$ 142,747 bilhões no mês passado. 
 

No acumulado de 12 meses até o mês passado, prevalece a tendência negativa e o 
estoque das operações registra queda de é 4,2%. No acumulado do ano de 2017, o 

recuo é de 0,6%. 
 
Endividamento das famílias 

  
O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro passou de 41,6% 

em abril para 41,5% da renda acumulada em 12 meses em maio. Se forem 
descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento caiu ligeiramente, de 23,2% para 
23,1%. 

 
O cálculo do BC leva em conta o total das dívidas dividido pela renda no período de 12 

meses. Além disso, incorpora os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem 
Domiciliar (Pnad) contínua e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), ambas do IBGE. 

 
Segundo o BC, o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) passou de 21,5% em abril para 21,3% em maio. Descontados os 

empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda foi de 19,0% para 18,7%. 
BC CORRIGER 

 
PIB 
O Banco Central corrigiu o dado sobre o tamanho do mercado de crédito na 

comparação com o Produto Interno Bruto (PIB). Com a correção, o indicador que mede 
o saldo das operações caiu em relação ao dado originalmente divulgado. No mês de 

junho, o crédito correspondeu a 48,2% do PIB e não 48,5% do PIB como informado 
no documento entregue à imprensa. O relatório será atualizado na internet e a série 
histórica do indicador – de número 20622 – já está corrigida. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bc-credito-em-junho-para-servicos-sobe-10-para-industria-cai-05/


Também foram corrigidos os números relativos aos dois meses anteriores. Em maio, 
o saldo do crédito correspondeu a 48% do PIB (ante 48,6% publicados no documento). 
Já em abril, o total de empréstimos equivaleu a 48,2% do PIB (ante 48,8% divulgados 

originalmente). Os dados anteriores dessa série histórica não foram alterados. 
 

“Usamos um PIB que é diferente do balanço de pagamentos, divulgado na semana 
passada. Atualizamos o dado do PIB, mas usamos um PIB não atualizado (na conta)”, 

explicou o chefe-adjunto do Departamento Econômico do BC, Fernando Rocha. 
 

Lei para compensar desoneração de ICMS será tema de debate no Senado 

28/07/2017 – Fonte: Senado Notícias  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Proposições legislativas 

 PLS 288/2016  
 PLS 38/2017  
  

Com prazo curto para aprovar uma lei que compense financeiramente os estados com 
a desoneração do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o 

Senado deve acelerar os debates em torno do tema no segundo semestre. Uma sessão 
temática será realizada nos próximos meses, em data a ser agendada. Requerimento 
com esse objetivo foi aprovado em março. 

 
A isenção da incidência de ICMS das exportações de produtos não industrializados está 

prevista na Lei Kandir, aprovada em 1996 para estimular as exportações dos estados. 
A norma previu que uma lei complementar deveria ser aprovada pelo Congresso 
Nacional para compensar os estados com a perda da arrecadação. No entanto, a nova 

legislação para fixar os repasses ainda não foi regulamentada. 
 

No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu prazo até 30 de 
novembro de 2017 para que o Congresso Nacional regulamente a Lei Kandir. Se até 
lá senadores e deputados não aprovarem uma norma com esse objetivo, o Tribunal 

de Contas da União (TCU) ficará responsável por fazer os cálculos da compensação. 
 

Um dos autores do pedido de realização da sessão é o senador Wellington Fagundes 
(PR-MT), que apresentou o PLS 288/2016-Complementar para atender a determinação 

do STF. Ele sugere que sejam convidados, entre outros, o ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal; o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; e o ministro do 
Planejamento, Dyogo Henrique de Oliveira. 

 
Outra proposta 

Em 4 de julho, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, em decisão 
terminativa, regras para compensação aos estados exportadores, que perdem 
arrecadação do ICMS com a desoneração estabelecida pela Lei Kandir. De autoria da 

senadora Lúcia Vânia (PSB-GO), o Projeto de Lei do Senado (PLS) 38/2017 estabelece 
o montante dessa compensação em R$ 1,9 bilhão para o exercício de 2017. A proposta 

seguiu para análise da Câmara dos Deputados. 
 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/27/lei-para-compensar-desoneracao-de-icms-sera-tema-de-debate-no-senado
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Outras sessões 
Além do debate sobre a compensação pelas desonerações da Lei Kandir, o Plenário do 
Senado pode ter uma sessão de debates sobre a dívida dos estados das Regiões 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com a presença dos respectivos governadores. A ideia 
é do senador Elmano Férrer (PMDB-PI). O requerimento foi aprovado em outubro do 

ano passado. 
 

O Plenário do Senado vai analisar ainda requerimentos de senadores para que sejam 
debatidos outros assuntos em sessões temáticas como “a situação atual da Base 
Industrial de Defesa Brasileira”; “os reajustes a serem concedidos aos servidores 

públicos"; e “o impacto econômico e social de iniciativas regulatórias sobre atividades 
típicas da economia compartilhada”. 

 
No primeiro semestre, o Senado promoveu sessões temáticas sobre a reforma 
trabalhista e sobre os 25 anos da Conferência Rio 92. 

 

'Se fizermos as reformas, não passamos em branco', diz Temer 

28/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Com a pior avaliação de um governo em 30 anos, o presidente Michel Temer afirmou 

nesta quinta-feira (27) que a sua administração não passará "em branco" se ele 
conseguir aprovar as reformas previdenciária, tributária e política.  

 
Em cerimônia de assinatura de contratos de concessão, o peemedebista disse que a 
melhora da atividade econômica não se trata de "mágica", mas da "coragem" e 

"ousadia" da gestão peemedebista.  
 

"Se nós conseguirmos realizar mais essas três novas reforma, ninguém poderá dizer 
que passamos em branco nesses dois anos e pouco", disse.  
 

Segundo pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta-feira (27), o percentual de brasileiros 
que consideram o governo ruim ou péssimo é de 70%, mesmo percentual atingido por 

Dilma Rousseff e o maior da série histórica do levantamento, realizado desde 1986.  
 
Apesar do otimismo de Temer em aprovar a reforma previdenciária, partidos da base 

aliada já defendem que ele abandone a ideia de votá-la e que a deixe para o próximo 
presidente.  

 
Em discurso, o peemedebista disse ter se sentido "surpreso" pelo crescimento do país 
nos últimos 60 dias, período que coincide com o agravamento da crise política após o 

vazamento do áudio entre o peemedebista e o empresário Joesley Batista.  
 

"Não é por acaso que o Brasil está virando a página da crise e estamos fazendo um 
dever de casa atrasado há muito tempo", disse.  

 
Ele disse ainda que, diferentemente de outros governos, o seu não tem disputas entre 
ministros. "No nosso governo, vejo uma integração absoluta entre todos os setores", 

afirmou.  
 

O presidente assinou nesta quinta-feira (27) os contratos de concessão dos aeroportos 
de Fortaleza (CE), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).  
 

Ele foram leiloados em março a empresas estrangeiras, que pagarão ao poder público 
25% do valor mínimo de outorga mais o ágio ofertado, que totaliza R$ 1,46 bilhão.  

 
Os prazos dos contratos são de 30 anos, exceto Porto Alegre que é de 25 anos, e todos 
são prorrogáveis por mais cinco anos.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1904812-se-fizermos-as-reformas-nao-passamos-em-branco-diz-temer.shtml
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'PUXADOR DE PALMAS'  
No evento, o presidente confessou que sentiu falta de aplausos da plateia e disse que, 
na próxima cerimônia, trará uma espécie de "puxador de palmas".  

 
"Se tem alguém que bate palmas, todos batem. Mas aqui as palmas vieram do coração, 

do reconhecimento", disse após pedir aos presentes que aplaudissem os ministros 
presentes.  

 
Em discurso, o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, reconheceu que o atual 
governo tem enfrentado dificuldades em reorganizar a máquina administrativa e 

afirmou que não há no país uma "cultura da celebração", que precisa ser estimulada.  
 

Segundo ele, diferentemente de seus antecessores, Temer "não tem ambições 
eleitorais". "O presidente fez uma opção de ser maior que o cidadão Michel Temer", 
disse.  

 
"O legado será basicamente de um homem que pensa na obra coletiva, que entende 

o ser humano, disse.  
 

Câmara analisa denúncia contra Temer na quarta-feira 

28/07/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 

Na próxima quarta-feira (2), a Câmara dos Deputados vai analisar a denúncia da 
Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República, Michel Temer, por 
corrupção passiva (SIP 1/27). A autorização para que Temer seja julgado pelo 

Supremo Tribunal Federal será votada pelo Plenário da Câmara e, para ser aceita, 
precisa do apoio de 342 deputados. 

 
Durante a votação, os parlamentares vão se pronunciar sobre o relatório do deputado 
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que pede a rejeição da denúncia. Portanto, no momento 

da votação, os deputados favoráveis ao afastamento de Temer devem dizer "não" ao 
relatório e os contrários à saída de Temer precisam dizer "sim" ao parecer. 

 

 
 
Procedimentos 
O quórum de abertura da sessão é de 51 deputados e a Ordem do Dia poderá ser 

iniciada com o registro de presença de 52 parlamentares.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/538301-CAMARA-ANALISA-DENUNCIA-CONTRA-TEMER-NA-QUARTA-FEIRA.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2143164


 
Iniciada a Ordem do Dia, o relator Abi-Ackel falará por 25 minutos, seguido pelo 
presidente Temer ou seu advogado, por mais 25 minutos.  

 
Após falarem 4 oradores, dois contrários e dois favoráveis ao afastamento, poderá ser 

apresentado requerimento de encerramento de discussão, desde que ao menos 257 
deputados tenham registro presença. 

Já a votação propriamente dita somente poderá ser iniciada com o registro de presença 
de 342 deputados.  
 

Segundo a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, a ordem de votação dos estados será 
a mesma adotada na votação do impeachment da Dilma: os parlamentares serão 

chamados em ordem alfabética, por Estado, alternadamente do Norte para o Sul e 
vice-versa. 
 

"Atropelo" 
A líder do PCdoB, deputada Alice Portugal (BA), acredita que o rito definido é um 

atropelo ao debate da denúncia contra Temer. "Gostaríamos que todos os líderes 
falassem, todos os inscritos falassem. É um processo criminal, pior que um 
impeachment. Acho que é uma restrição ao debate, uma proteção ao presidente Michel 

Temer", reclamou a parlamentar. 
 

Segundo Alice Portugal, a oposição acredita na aceitação da denúncia contra Temer 
pela Câmara. "O Congresso tem obrigação de acatar a denúncia; a oposição vai estar 
lá no dia e na hora marcada. Vamos votar para acatar a denúncia." 

 
Vice-líder do governo, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) afirma que o governo 

tem votos suficientes para barrar a denúncia. "Quarta estaremos aqui, temos votos de 
sobra, com 172 presenças, pronto, não há risco nenhum." 
 

Perondi desafia a oposição a marcar presença no dia da votação. "A oposição está no 
quanto pior melhor, é o mantra. Se ela quer isso, que venha votar, dê presença e 

venha votar." 
 
Entenda o caso 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Temer por crime de 
corrupção passiva com base em gravações e delação premiada dos irmãos Joesley e 

Wesley Batista, donos do grupo J&F - que controla o frigorífico JBS e outras empresas. 
Íntegra da proposta: 

 SIP-1/2017 

 

Artigo: A reforma trabalhista é para ser comemorada? 

28/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Há risco de rebaixamento do salário médio do trabalhador, de pauperização 
dos trabalhadores de menor capacidade de negociação e de perda do poder 
de compra 

 
Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  

 
A aprovação da reforma trabalhista, já sancionada pelo presidente Temer, provocou 
comemorações em vários segmentos – entre os quais o dos advogados conhecidos no 

meio trabalhista como patronais. Os principais motivos, numa análise de curto prazo, 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2143164
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são o que se chama coloquialmente de desoneração da folha, possibilidade de 
crescimento do pequeno empresário, limitação das ações trabalhistas com pedidos 
genéricos do tipo “pede tudo para ganhar um pouco” e o argumento da geração de 

emprego.  
 

Na visão dos desenvolvimentistas, e do ponto de vista macroeconômico, a conclusão 
pode ser precipitada, tendo em vista especialmente a possibilidade de rebaixamento 

do salário médio do trabalhador, de pauperização dos trabalhadores de menor 
capacidade de negociação (que seriam vendidos por negociações coletivas 
prejudiciais) e de perda do poder de compra – em especial para aquisição da casa 

própria –, dada a impossibilidade de acumulação de capital, antes possibilitada pela 
poupança forçada através do FGTS e respectiva multa. 

 
Estaria superada mais uma fase do desenvolvimentismo brasileiro? O fato é que a 
reforma trabalhista causa polêmica desde sua raiz. O principal motivo, quase 

unanimidade dentre os críticos da reforma, é o fato de atingir a estrutura do Direito 
do Trabalho, ou seja, o seu principal eixo, o Princípio Protetivo ou Princípio da Proteção.  

 
A reforma trabalhista é, talvez, uma das mais radicais reformas dos últimos 70 anos 
O Direito do Trabalho estaria sendo substituído pelo “Direito Regulatório do Mercado 

de Trabalho”, expressão cunhada pelo professor Sidnei Machado, colega da UFPR.  
 

Neste sentido, a estrutura normativa de cunho protetivo abre caminho para a 
autonomia da vontade e a livre negociação (livre?) entre trabalhadores e empresários. 
Dentre as diversas modificações está a possibilidade de parcelamento de férias em até 

três vezes, extensão de jornada para além da segunda extraordinária, diminuição do 
intervalo para repouso e alimentação e negociação direta dos trabalhadores com as 

empresas. Além disso, mudanças estruturantes na figura do empregador (atingindo 
inclusive o conceito de grupo econômico), bem como a possibilidade, no processo do 
trabalho, de condenação a honorários de sucumbência. 

 
Dentre os pontos polêmicos, um dos mais complexos é o que torna facultativa ao 

empregado a cobrança do imposto sindical, componente histórico do fundo público (no 
passado, fez parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador, retroalimentador do seguro-
desemprego).  

 
O ponto nevrálgico é: pode ser facultativa uma contribuição que também compõe um 

fundo público que alimenta o sistema geral, com aspectos sui generis de tributo? Pode-
se abrir mão da obrigatoriedade do gênero tributário? 
 

Do ponto de vista político, chama a atenção o fato, inédito na história contemporânea 
do país, de que a estabilidade do atual governo federal foi garantida pela reforma 

trabalhista, talvez uma das mais radicais reformas dos últimos 70 anos. A partir deste 
parâmetro de medição já se pode compor alguns elementos para uma análise de como 

se darão a reforma previdenciária e a reforma política que ainda estão por vir.  
 
Os parâmetros dos próximos capítulos podem transformar o conjunto estrutural de 

uma legislação (trabalhista, previdenciária e social) que, embora criticada, foi o eixo 
estrutural do desenvolvimentismo socioeconômico brasileiro.  

 
O que está sendo posto no lugar e qual o seu projeto no longo prazo? Perguntas de 
quem se compromete a pensar e discutir o assunto com todos os atores envolvidos, 

despido de preconceitos, sujeito a críticas e aberto ao diálogo e possibilidade de novas 
significações. 

 
(Paulo Ricardo Opuszka é doutor em Direito e professor de Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho da Universidade Federal do Paraná). 

 



Desemprego vai a 13% e tem 1ª queda desde 2014 com alta da informalidade 

28/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
A taxa de desemprego no Brasil registrou, no segundo trimestre, a primeira queda 

desde o final de 2014.  
 

No trimestre encerrado em junho, o índice ficou em 13%, divulgou o IBGE nesta sexta-
feira (28), uma queda de 0,7 ponto percentual sobre os 13,7% registrados no primeiro 
trimestre.  

 
Os dados fazem parte da Pnad Contínua, a pesquisa oficial de emprego do IBGE, cuja 

abrangência é nacional.  
 
O total da população desocupada —que são desempregados em busca de 

oportunidade— somou 13,5 milhões de pessoas, queda de 4,9%. A fila de emprego 
teve, portanto, uma redução de 690 mil pessoas entre o primeiro e o segundo 

trimestre.  
 
INFORMALIDADE  

Essa queda na taxa de desemprego, porém, ocorreu com o crescimento da 
informalidade, e não de vagas formais.  

 
"Há mais pessoas sem carteira e por conta própria, que não têm garantias 
trabalhistas", afirmou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar 

Azeredo.  
 

Enquanto o total de empregados formais permaneceu praticamente estável (recuo de 
0,2%) em cerca de 33,3 milhões de trabalhadores, o número de trabalhadores sem 

carteira assinada cresceu 4,3% e atingiu 10,6 milhões de pessoas.  
 
O trabalho por conta própria também teve alta, de 1,8%, e chegou a 22,5 milhões de 

pessoas.  
 

O número de empregadores (4,2 milhões de pessoas) também ficou estável.  
 
O total da população ocupada, a que efetivamente ocupa um posto de trabalho no 

mercado, teve alta de 1,3% e atingiu 90,2 milhões.  
 

De acordo com o IBGE, os grupos nos quais o emprego mais cresceu foram a indústria 
e os transportes.  
 

HÁ UM ANO  
Apesar da melhora, os dados atuais ainda mostram piora no emprego em relação ao 

verificado há um ano.  
 
A taxa de desemprego do segundo trimestre teve alta de 1,7 ponto percentual em 

relação a igual período de 2016.  
 

O número total de desempregados registrou alta de 16,4% no intervalo de um ano —
1,9 milhão de pessoas ficaram desocupadas no período.  
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1905100-desemprego-desacelera-pela-1-vez-desde-2014-e-chega-a-13-no-trimestre.shtml
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Desemprego cresce entre chefes de família e revela o seu lado mais perverso 

28/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Quatro milhões de chefes de família estão sem trabalho, segundo a Pnad do 
IBGE. Taxa de desemprego é de 8,4%, quase cinco pontos percentuais acima 

da média de três anos atrás 

 

 
Aniele Nascimento/Gazeta do Povo  
 

O desemprego no país vem crescendo desde 2014 e já alcança quase 14 milhões de 
pessoas. Mas a atual crise econômica mostra sua real gravidade quando se verifica 
que o desemprego tem aumentado entre os chefes de família, ou seja, aquela pessoa 

que é responsável pela renda de um lar.  
 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE, em 
março deste ano, enquanto a taxa de desemprego atingiu 13,7% da força de trabalho 
total do país, a taxa de desemprego das pessoas responsáveis pelo domicílio foi de 

8,4%. 
 

Entre 2012 e 2014, a média de desemprego entre os chefes de família era de 3,6% 
da força de trabalho, tendo crescido quase cinco pontos percentuais desde o início do 

governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015. A atual taxa de 8,4% equivale a 
4 milhões de chefes de família procurando emprego no país. Os números constam em 
relatório preparado pela Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado. 

 
Esse é um dado que preocupa e deve ser olhado com atenção, avalia a IFI. “O tamanho 

do estoque de pessoas na condição de desemprego expõe a intensidade do ajuste 
provocado pela recessão econômica sobre o mercado de trabalho. A análise das 
estatísticas abertas por grupos populacionais permite dimensionar a gravidade do 

fenômeno”, segundo estudo do IFI publicado no início de julho. 
 

“À medida que a economia voltar a crescer e gerar oportunidades de emprego, essas 
pessoas serão realocadas. No curto prazo, de todo modo, é um fator que tem 
implicações sociais relevantes e concorre para explicar a demora na reativação do 

consumo”, avalia a entidade. 
 

Apesar de melhoras nos últimos meses, o desemprego ainda é crescente no país. 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, foram fechados 749.060 postos de trabalho em doze meses 

até junho, quase 2% de todos os empregos com carteira assinada no país. 
 

Neste ano há ligeira melhora na geração de vagas. A taxa de desemprego recuou de 
13,6% em maio para 13,3% da força de trabalho em junho, quando foram criados 
9.821 novos postos de trabalho com carteira assinada. 

 
Outro dado positivo destacado pelo Ministério do Trabalho foi o crescimento do salário 

de admissão. Em comparação com 2003, os salários médios reais (descontando a 
inflação) na admissão dos empregados apresentaram aumento real de 46,47%, 
passando de R$ 999,28 em 2003 para R$ 1.463,67 em 2017. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/desemprego-cresce-entre-chefes-de-familia-e-revela-o-seu-lado-mais-perverso-bzuth60gpbw983kqo2r8bcqno


Ministério celebra o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

28/07/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho 
 

Data foi marcada por uma palestra sobre prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho 

 
“Acidente e doenças do trabalho: Somos todos agentes de prevenção” foi tema da 

palestra ministrada pelo auditor-fiscal e médico do trabalho Jeferson Seidler nesta 
quinta-feira (27), no auditório do Ministério do Trabalho. O evento marcou o Dia 
Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 

 
A palestra foi uma atividade de reflexão e provocação com objetivo de conscientizar 

os servidores a adquirir e multiplicar informações de prevenção. "O Ministério do 
Trabalho tem um papel protagonista e preponderante nessa história, tanto por meio 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho quanto da Fundacentro, com normatização, 

fiscalização, pesquisa e ensino.  
 

As portarias criadas em 1972 geraram uma série de processos que culminaram com a 
publicação das Normas Regulamentadoras, que reforçaram a prevenção nas empresas 
e a fiscalização, reduzindo em muito o número de acidentes à época", afirmou Jeferson 

Seidler, integrante da SIT. 
 

Durante o evento foram abordados os riscos mais presentes no trabalho realizado 
pelos servidores, geralmente atividades de escritório, com uso de computadores e 
manuseio de pequenas cargas, que, de acordo com Seidler, tem estreita relação com 

as dores nas costas, maior causa de afastamento do trabalho. 
 

"É preciso atentar para a postura correta no uso do computador e tomar medidas 
adicionais, como as pausas de 5 a 10 minutos e exercícios de preparação e 
compensação, para não ficar muito tempo parado na mesma posição", alertou. 

 
Para Maria Aparecida Fernandes, servidora da Coordenação de Recursos Humanos 

(RH) do Ministério do Trabalho, a iniciativa da SIT alerta para a importância de investir 
na qualidade de vida no trabalho. "O ambiente de trabalho precisa ser favorável à 
produção, mas também para que as pessoas estejam bem consigo mesmas". 

 
A Data – O dia 27 de julho é lembrado nacionalmente como o Dia Nacional de 

Prevenção dos Acidentes do Trabalho. A data ficou marcada como símbolo da luta dos 
trabalhadores brasileiros por melhorias nas condições de saúde e segurança no 
trabalho, por ocasião, em 27 de julho de 1972, de publicação das portarias nºs 3.236 

e 3.237 que regulamentaram a formação técnica em Segurança e Medicina no Trabalho 
e atualizaram o artigo 164 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que trata da 

atuação e formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa). 
 

Indicador de Incerteza da Economia Brasileira cai 6,5 pontos em julho 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) recuou 6,5 pontos na 
passagem de junho para julho, alcançando 136 pontos, informou a Fundação Getulio 

Vargas (FGV). O resultado recupera apenas parte da alta de 23,7 pontos acumulada 
nos dois meses anteriores. Segundo a FGV, a queda no indicador em julho tem como 
explicação um efeito estatístico e uma acomodação da incerteza política, embora paire 

desconfiança sobre o ambiente econômico. 
 

“O fator estatístico está relacionado ao fato de o indicador ter alcançado um nível 
atipicamente elevado em junho (142,5 pontos). Com relação à incerteza política, após 
a abrupta alta em decorrência dos acontecimentos de 17 de maio, a chance de alguma 

http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4845
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acomodação era grande. Por fim, a variação positiva do IIE-Br Expectativa mostra um 
aumento da dispersão entre as previsões de especialistas para os principais 
indicadores econômicos brasileiros, o que, em tese, seria preocupante. É provável, no 

entanto, que este seja apenas um soluço causado pelo aumento do PIS/Cofins dos 
combustíveis”, avaliou o economista Pedro Costa Ferreira, do Instituto Brasileiro de 

Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. 
 

Em 17 de maio foi divulgada a notícia sobre a gravação de uma conversa entre o 
presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, um dos sócios do grupo de 
proteína animal JBS, que agravou a turbulência política no País. 

 
O IIE-Br passou a integrar o calendário de divulgações de indicadores econômicos do 

Ibre/FGV no fim de 2016. O índice mensal é composto por três componentes: o IIE-
Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais a frequência de notícias com 
menção à incerteza; o IIE-BrExpectativa, que é construído a partir das dispersões das 

previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA; e o IIE-Br Mercado, baseado na 
volatilidade do mercado financeiro. 

 
Em julho, a queda do IIE-Br deveu-se unicamente ao componente Mídia, com redução 
de 11,5 pontos no mês e contribuição de -10,2 pontos para o recuo do índice. O IIE-

Br Expectativa aumentou 12,9 pontos, contribuindo com 3,3 pontos para o 
crescimento do indicador agregado de incerteza. Já o IIE-Br Mercado aumentou 3,4 

pontos, o equivalente a um impacto de 0,4 ponto no IIE-Br. 
 
A coleta do Indicador de Incerteza da Economia Brasileira é realizada entre o dia 26 

do mês anterior ao dia 25 do mês de referência. 
 

Serasa: volume de cheques devolvidos cai no 1º semestre, no menor nível 

em 2 anos 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O volume de cheques devolvidos no País por falta de pagamento caiu no primeiro 

semestre em relação a igual período de 2016. De acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Cheques Sem Fundos divulgado nesta quinta-feira, 27, o porcentual de 
devoluções de documentos pela segunda vez por insuficiência de fundos foi de 2,13% 

nos seis primeiros meses de 2017, na comparação com 2,41% anteriormente. 
 

Conforme os economistas da Serasa, o resultado – o menor patamar de inadimplência 
com cheques dos últimos dois anos – reflete a inflação baixa, a queda na taxa de juros 
a entrada dos recursos do FGTS na economia. 

 
No primeiro semestre, 5.325.735 cheques foram devolvidos e 250.296.036 foram 

compensados. No mesmo período de 2016, por sua vez, foram 7.059.080 cheques 
devolvidos por falta de fundos e 292.598.781 compensados. 

 
Em junho, o total de cheques devolvidos em relação aos compensados foi de 1,86%, 
menor que a devolução de 2,15% registrada em maio. Também ficou aquém do 

porcentual de devoluções registrado no sexto mês do ano passado, de 2,36%. 
 

A região Nordeste foi a que apresentou o maior número de devoluções, com 4,14%, 
enquanto o Sul do País foi onde se observou o menor porcentual de documentos 
devolvidos por falta de fundo, de 1,77%. 

 
Entre os Estados, o Amapá ficou liderou o ranking no primeiro semestre: foram 

17,76% de cheques devolvidos por insuficiência de fundos. São Paulo, por sua vez, 
teve o menor volume de devoluções, de 1,69%. 
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Vamos fazer ajustes necessários no parecer do relator do novo Refis, diz 

Moura 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE), afirmou 

nesta quinta-feira, 17, que, a pedido da equipe econômica, trabalhará para fazer os 
“ajustes necessários” no parecer do deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) sobre 

a medida provisória (MP) que cria o novo Refis. O parlamentar sergipano, porém, 
desconversou ao ser questionado se essas mudanças significarão a retomada do texto 
original da proposta enviado pelo Executivo ao Legislativo. 

 
“Vamos fazer os ajustes necessários”, declarou em entrevista após cerimônia no 

Palácio do Planalto que marcou assinatura dos contratos de concessão dos aeroportos 
de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis. Antes de ir para o evento no 
Planalto, Moura participou de reunião no Ministério da Fazenda com o titular da Pasta, 

Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. O líder do governo 
no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), também participou do encontro. 

 
O parecer de Cardoso Jr. já foi aprovado por comissão mista do Congresso. Em linhas 
gerais, ele concedeu regras mais benéficas para os devedores da União em relação ao 

texto enviado pelo governo. O texto, porém, desagradou integrantes da área 
econômica, que acusam o peemedebista de ter descumprido acordo. O presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também defende nos bastidores mudanças no texto 
do relator. 
 

Reoneração 
Na entrevista, o líder do governo no Congresso afirmou ainda que trabalhará para que 

a reoneração da folha de pagamento para alguns setores valha já para este ano. A MP 
que trata do assunto já foi aprovada em comissão mista do Congresso. Na votação da 
proposta no colegiado, no início de julho deste ano, porém, deputados e senadores 

decidiram manter o adiamento da medida para 2018, o que o governo é contra. 
 

Trabalhamos para aprovar MP da TLP como governo encaminhou, diz André 

Moura 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE), afirmou 

nesta quinta-feira, 27, que o governo trabalha para aprovar na Câmara e no Senado 
o texto original da Medida Provisória (MP) 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) 
para substituir a TJLP nos financiamentos do BNDES. 

 
“Trabalhamos para aprovar a MP como o governo encaminhou”, afirmou Moura. 

Segundo ele, esse foi um dos principais assuntos da reunião que teve na manhã desta 
quinta com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco 

Central, Ilan Goldfajn. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), 
também participou do encontro. 
 

Moura reconheceu que parlamentares estavam querendo alterar o texto, mas não deu 
detalhes. Ele disse apenas que havia uma “dúvida” se a TLP acabaria ficando mais alta 

do que a TJLP. Essa dúvida, informou, foi sanada. “Elas terão o mesmo patamar a 
partir de janeiro de 2018”, declarou. 
 

O líder do governo no Congresso disse que a MP 777 será o foco na volta dos trabalhos 
legislativos, a partir da próxima terça-feira, dia 1º de agosto. Pelo calendário de Moura, 

o parecer do relator da matéria, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), deve ser votado 
até 15 de agosto na comissão mista. De lá, poderá seguir para plenário. 
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‘Cumprir a meta fiscal ainda é factível’ 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O sócio da gestora Mauá Capital e ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, 
Luiz Fernando Figueiredo avalia que a atividade econômica se descolou da política e 

que ainda é factível o governo conseguir cumprir a meta de déficit primário de R$ 139 
bilhões este ano. “Não é para se jogar a toalha do ponto de vista de alcançar a meta”, 

disse ao Estadão / Broadcast. Leia a seguir os principais trechos da entrevista. 
 
O governo vai conseguir cumprir a meta fiscal este ano? 

Nas nossas contas, ele está muito perto, não é para se jogar a toalha do ponto de 
vista de alcançar a meta com o que já temos hoje. Ainda é factível, embora seja 

bastante dependente de receitas extraordinárias. Se essas receitas não acontecerem, 
talvez tenha que fazer mais coisas. A dúvida está muito menos no resultado recorrente 
e mais nas receitas extraordinárias. Do ponto de vista de corte (de gastos) o governo 

fez o que era possível. 
 

Está mais difícil aprovar a reforma da Previdência? 
Sim, se tornou muito mais difícil. O contexto da reforma piorou. Hoje a probabilidade 
de aprovação é baixa, 20%. Aumenta um pouco a chance se for só uma parte da 

reforma. Tudo ainda vai depender da sustentação política que o governo vai ter. 
 

Qual sua avaliação sobre a decisão do Copom nesta semana? 
A decisão do Copom em maio foi logo após o caso do JBS. Havia bastante dúvida de 
como as coisas iam andar naquele momento. De lá para cá o imbróglio político 

permaneceu. Por outro lado, teve um comportamento nas variáveis relacionadas ao 
ciclo econômico que não mostraram um aumento da perspectiva da inflação mesmo 

num contexto de não reforma. 
 
Pode se dizer que a economia está se descolando da política? 

Diria que sim. Não é um rompante, mas os mercados voltaram ao processo de 
normalidade, a economia não mostrou uma piora substancial depois do evento JBS. 

Isso foi falado no comunicado do Copom e vemos que a taxa de câmbio e os 
indicadores antecedentes de atividade seguem favoráveis. 
 

Diria então que há espaço para mais cortes de juros? 
Sim, o espaço de corte de juro é ainda maior do que se imaginava. Já tínhamos, há 

uma semana e meia, alterado a nossa projeção para 7% no final de 2017. 
 

Despesas do PAC este ano caem de R$ 36,071 bi para R$ 19,686 bi, diz 
ministro 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O corte de R$ 5,951 bilhões no Orçamento Federal anunciado nesta quinta-feira, 27, 

atingirá em cheio as já reduzidas verbas do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e representará um estrangulamento nos investimentos públicos. 
 

O orçamento do PAC este ano cairá de R$ 36,071 bilhões previstos na lei orçamentária 
para R$ 19,686 bilhões, uma redução de 45%. O programa já havia perdido cerca de 

R$ 10 bilhões no primeiro corte anunciado no segundo bimestre. 
 
No total, o limite das despesas discricionárias, que era de R$ 111,308 bilhões, com o 

novo contingenciamento passa a ser de R$ 105,431 bilhões. O orçamento das 
emendas impositivas de bancada cai de R$ 3,287 bilhões para R$ 3,072 bilhões e das 

emendas impositivas individuais passam de R$ 6,537 bilhões para R$ 6,111 bilhões. 
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Reajuste de servidores 
O impacto dos reajustes já autorizados para servidores federais em 2018 é de R$ 8 
bilhões, de acordo com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Ele disse que o 

adiamento do reajuste é “um dos cenários” estudados pelo governo frente às restrições 
orçamentárias do ano que vem e que o tamanho da economia que isso trará vai 

depender do período postergado. Cada mês em que o reajuste for adiado trará uma 
economia de cerca de R$ 667 milhões. 

 
“A possibilidade de adiamento chegou a fazer parte de um dos cenários e não passa 
disso. Foi com certa surpresa que vimos a notícia dessa questão, não há decisão a 

respeito dessa matéria, embora esteja fazendo parte de alguns desses cenários”, 
afirmou. 

 

Dyogo: cortes no PAC não têm efeito prático na retomada do crescimento 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A concentração dos cortes no Orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) não terá “efeito prático” sobre a retomada da economia, avaliou o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira. Com o bloqueio de despesas anunciado nesta quinta-
feira, 27, e o remanejamento do PAC para outras atividades essenciais, o orçamento 

do programa já caiu de R$ 36,071 bilhões previstos na lei orçamentária para R$ 19,686 
bilhões agora. 

 
“Não tem efeito prático em termos de retomada do crescimento, de nível de 
investimento da economia brasileira. Efeito prático é demonstração de que governo 

está fazendo mais uma vez esforço forte para garantir a gestão fiscal do País. A postura 
de leniência fiscal é que comprometeria retomada do crescimento”, disse. 

 
O governo tem destacado a necessidade de retomada dos investimentos para a 
retomada da economia, que nas previsões da área econômica vai crescer 0,5% neste 

ano. 
 

Cortes 
Ontem o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que 
os cortes de despesas iriam atingir mais fortemente os ministérios da Integração, das 

Cidades e dos Transportes. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, 
esteve com Oliveira pouco antes da coletiva para o anúncio do corte. “Nossa reunião 

foi exatamente sobre questões orçamentárias do ministério, por óbvio”, afirmou o 
ministro do Planejamento. A pasta de Barbalho acabou ficando em “5º lugar”, com 
bloqueio de R$ 400 milhões. 

 
Enquanto isso, o Ministério da Cidades teve um corte de R$ 3,476 bilhões nesta 

rodada, enquanto os Transportes tiveram R$ 1,168 bilhão bloqueados. 
 

O governo apertou mais o Orçamento desses ministérios para poder fazer um 
remanejamento de R$ 2,25 bilhões para áreas mais necessitadas, como a Polícia 
Federal, a Polícia Rodoviária Federal, agências do INSS e atividades de fiscalização do 

trabalho escravo. 
 

Com isso, o corte adicional no PAC anunciado nesta quinta foi de R$ 7,487 bilhões. 
“Em princípio, isso não deve implicar suspensão imediata de obra nenhuma do PAC, 
uma vez que há expectativa de reversão do corte. Isso poderá ser recuperado quando 

conseguirmos desfazer ainda que parcialmente o corte”, ponderou o ministro. 
 

Dyogo Oliveira reforçou que o contingenciamento de R$ 5,951 bilhões será temporário 
e que cerca de R$ 5,5 bilhões poderão ser revistos quase “imediatamente” com a 
inclusão de receitas que estão sob análise do governo, como com a recuperação de 
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precatórios e novas outorgas de aeroportos. “Estamos empenhados em conseguir 
alternativas de receita”, afirmou. 
 

O ministro não quis responder se o governo estuda novos aumentos de impostos. 
“Antecipar aumento de imposto não é razoável. Isso vai depender das reavaliações 

que fazemos a cada dois meses”, completou. 
 

Dyogo afirmou que o governo federal está fazendo uma gestão “severa” dos gastos, 
mas que é preciso enfrentar os maiores gastos, que são com a Previdência Social e 
com a folha de pagamentos. “Se não enfrentarmos as grandes despesas não adianta”, 

acrescentou. 
 

Se política fiscal fosse dura, não seria preciso aumentar impostos, diz 
Alckmin 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quinta-feira uma política 

fiscal “muito dura” na esfera federal para poder garantir redução da taxa de juros. Ele 
afirmou que isso não significa aumento de impostos, como o determinado na semana 
passada para o PIS/Cofins sobre os combustíveis. “Se (a política fiscal) fosse dura não 

precisava aumentar imposto”, disse o tucano, que participou da cerimônia de 
inauguração do Centro Paraolímpico Brasileiro, na zona sul da capital paulista. 

 
Alckmin elogiou a redução da taxa Selic para 9,25%, anunciada na quarta-feira, 26, 
pelo Banco Central, afirmando que a decisão ajuda a diminuir a dívida pública e 

estimula a atividade econômica. “O caminho é ter política fiscal muito dura, política 
monetária com juros baixos e, na política cambial, não deixar a moeda valorizar.” 

 
O governador disse ainda que a sucessão em 2018 não foi tratada no jantar realizado 
nesta quarta no Palácio dos Bandeirantes com a cúpula do PSB. A reunião teria sido 

apenas de aproximação dos dois partidos e teria tratado de temas como a reforma 
política. Segundo o tucano, ambos defendem a implantação da cláusula de 

desempenho, voto distrital ou distrital misto e campanhas mais baratas com 
programas de televisão apenas gravados em estúdio. 
 

O jantar reuniu o vice-governador Márcio França, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, 
o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, o 

deputado Beto Albuquerque e o ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande. 
 

SindusCon-SP espera que Selic menor ajude a aquecer mercado imobiliário 
em 2018 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A queda da taxa Selic para o patamar de um dígito é uma boa sinalização para a 

retomada futura dos negócios imobiliários, de acordo com avaliação do presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), 
José Romeu Ferraz Neto. Essa recuperação, entretanto, está prevista apenas para o 

próximo ano. 
 

“Em função da inflação reduzida, ainda há espaço para novas quedas da taxa de juros, 
o que deverá aumentar a atratividade das aplicações na caderneta de poupança. Isto 
trará mais recursos ao crédito imobiliário, aquecendo este mercado em 2018”, afirmou 

Romeu Ferraz, em nota distribuída à imprensa. 
 

Entretanto, o presidente do SindusCon-SP observou que um crescimento mais 
sustentado da indústria da construção dependerá de outras variáveis. Na sua 
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avaliação, os investidores continuam retraídos, de modo que é preciso descolar o 
desempenho da economia da crise política. 
 

“Isto requer manutenção de maioria parlamentar no Congresso, maior racionalização 
dos gastos públicos, aprovação da reforma previdenciária e continuidade das 

concessões e parcerias público-privadas, entre outras medidas”, afirmou. 
 

O presidente do sindicato patronal ainda criticou a possibilidade de novos aumentos 
de impostos, sob a justificativa de que isso poderia elevar a inflação e retardar a queda 
dos juros. “Uma maior arrecadação precisa vir do crescimento da economia. O 

aumento da carga tributária vai na contramão deste crescimento porque inibe o 
consumo e a capacidade de investimento das empresas.” 

 

Brasileiro acumula menos milhas 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os brasileiros têm acumulado cada vez menos milhas no cartão de crédito. O número 

total de pontos caiu 45% no ano passado e chegou ao menor patamar da história 
desse segmento. Na comparação com o auge dos programas de milhagem, em 2014, 
a queda é ainda mais representativa: passou de 304 bilhões para 137,6 bilhões, 

segundo levantamento do Banco Central. 
 

O extrato do cartão de crédito do advogado Eloy Fonseca Neto é um retrato disso. “Já 
cheguei a acumular 20 mil milhas em um único mês. O dólar abaixo de R$ 2 e os bons 
programas para acelerar pontos deixavam tudo mais fácil e interessante. Agora, 

consigo juntar, no máximo, cinco mil pontos por mês”, conta o advogado, que conhece 
mais de 50 países, e já acumulou cerca de 500 mil pontos em um ano. 

 
Entre as explicações para essa queda acentuada está a valorização do dólar, que tem 
prejudicado a acumulação de pontos. No início da década, com a economia em 

crescimento e o real forte, os usuários de milhas viveram tempos áureos. 
 

No Brasil, a maioria dos programas oferece pontos atrelados à moeda americana – 
normalmente, US$ 1 gasto no cartão resulta em 1 milha. Em 2010, o dólar médio ficou 
em R$ 1,75. Com essa taxa, uma fatura do cartão de R$ 1.000 resultava em 1.142 

pontos no fim do mês. No ano passado, o câmbio médio ficou em R$ 3,48. Assim, a 
mesma fatura resultou em 574 pontos – queda de 50%. 

 
Além disso, o mercado conviveu com a segmentação dos cartões de crédito no início 
da década com o lançamento de categorias para a alta renda que geram ainda mais 

milhas. 
 

João Pimenta é um empresário de Florianópolis que abriu uma empresa para gerenciar 
milhas dos clientes. Para ele, a queda dos pontos no cartão não é surpresa e é 

explicada pela conjuntura. “O dólar mais alto dificulta a acumulação. Além disso, a 
crise diminuiu o consumo para muita gente e alguns cartões pioraram a taxa de 
conversão”, diz o “personal miles”. Pimenta dá como exemplo alguns cartões que 

reduziram as milhas em cerca de 10%: antes davam até 2,2 pontos por dólar e 
passaram a oferecer 2 pontos. 

 
Sem contar o contexto econômico, o indicador do BC mostra também que muitos 
brasileiros simplesmente perderam as milhas porque os pontos venceram: 50,4 

bilhões de pontos do cartão de crédito expiraram no decorrer de 2016. Esse volume 
de milhas é suficiente para, por exemplo, emitir 1,3 milhão de passagens aéreas de 

ida e volta entre São Paulo e Buenos Aires na baixa temporada. 
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Transferências 
Outro motivo para a queda das milhas do cartão é a transferência para outros 
programas de recompensa. Se no passado existiam apenas pontos nos cartões e nas 

próprias companhias aéreas, atualmente o mercado tem vários programas 
independentes que permitem acumular pontos em mais de um cartão de crédito e 

convertê-los em múltiplas empresas aéreas ou mercadorias e serviços. 
 

O presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, 
Roberto Medeiros, nota que há transferência crescente de pontos do cartão para esses 
programas independentes.  

 
Além disso, duas grandes operadoras do mercado – Banco do Brasil e Bradesco – 

criaram em 2016 um programa independente (Livelo) que acabou atraindo pontos 
acumulados pelos clientes dessas instituições. Nesse caso, o ponto deixa de estar no 
cartão e sai do indicador do BC que só monitora as instituições financeiras.  

 

Suas milhas valem cada vez menos 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Sempre que há alta inesperada dos preços, economistas se debruçam sobre os 

números e apontam para um vilão da inflação. Nos últimos anos, porém, o Brasil 
conviveu com um fenômeno que não foi citado por analistas, nem apareceu nos 

indicadores: a inflação das milhas. 
 
Para viajar na próxima semana de São Paulo para Buenos Aires, serão necessárias 

52.500 milhas para ir e voltar em uma companhia aérea brasileira que faz a ligação 
entre Guarulhos e Ezeiza e 54.000 pontos na outra empresa nacional que voa na 

mesma rota. O “preço” dessas passagens é muito maior que o visto alguns anos atrás. 
 
Há três anos, empresas usavam tabelas para a conversão das milhas e uma passagem 

de ida e volta de qualquer cidade brasileira para um destino na América do Sul custava 
20 mil pontos nos programas da TAM e da Gol. Não importava se a viagem era na 

ponte aérea São Paulo-Rio ou entre Porto Alegre e Bogotá, na Colômbia, o preço em 
milhas era sempre o mesmo: 20 mil. Assim, o preço da próxima semana para Buenos 
Aires indica inflação de 162%. 

 
“Esses preços dinâmicos começaram a ser usados há alguns anos e, às vezes, ficam 

impeditivos. Já vi trecho entre Porto Alegre e Fortaleza por 150 mil milhas. No passado, 
essa era a quantidade necessária para ir e voltar do Brasil ao Oriente Médio”, diz o 
advogado e grande usuário dos programas de milhas, Eloy Fonseca Neto. 

 
O presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização 

(Abemf), Roberto Medeiros, rechaça a ideia de que há inflação nas milhas. “A 
pontuação necessária varia em função do bilhete pago. Cada vez que a tarifa muda, o 

volume necessário para resgate varia com a mesma dinâmica.”, diz o executivo. 
 

Banco Central aponta sinais de recuperação do crédito 

28/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Com a crise, o estoque de crédito da economia, ou seja, tudo o que está emprestado, 
caiu quase 1% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período de 2016, 
divulgou o Banco Central nesta quinta-feira (27).  

 
A projeção do BC é que no fim de 2017 esse 0,9% de queda se transforme em alta de 

1%. Ou seja, a avaliação é que o crescimento virá da segunda metade do ano.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/suas-milhas-valem-cada-vez-menos/
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"A redução no primeiro semestre está de acordo com o nível de atividade econômica", 
disse Fernando Rocha, chefe adjunto do Departamento Econômico do BC.  
 

"O segundo semestre será melhor do que o primeiro, e os dados de junho já indicam 
que a tendência é essa."  

 
Ele destacou que o estoque de crédito, estimulado pela alta de mais de 14% nos novos 

empréstimos concedidos a empresas, reagiu em junho pela primeira vez desde 
dezembro do ano retrasado.  
 

Quando se olha a média diária das novas concessões de financiamentos para 
consumidores e empresas, há uma alta de 9% em relação a maio. 

 
"No mês passado tivemos resultados muito positivos, com crescimento nas novas 
concessões, fruto de uma recuperação expressiva do crédito para empresas, redução 

nas taxas de juros e queda na inadimplência", disse Rocha.  
 

O mau momento para a economia afetou principalmente os bancos privados, já que 
os bancos públicos são os principais operadores do crédito rural, que está em alta em 
razão do boom na agricultura no primeiro semestre.  

 
O total de crédito emprestado das instituições financeiras privadas caiu 1,9%, 

enquanto no caso dos bancos públicos a queda foi de 0,6% na mesma comparação.  
 
TAXAS MENORES  

Com a redução da taxa básica (Selic), os juros dos empréstimos com recursos livres 
(que não incluem financiamentos imobiliários, empréstimos do BNDES e crédito rural) 

recuaram 46,1% ao ano em junho, na terceira queda consecutiva.  
 
O BC começou a reduzir a Selic, hoje em 9,25% ao ano, em outubro do ano passado. 

Na quarta (26), cortou a taxa em um ponto percentual pela segunda vez consecutiva.  
 

A taxa para consumidores recuou 1,2 ponto percentual, para 63,3% ao ano. No caso 
das empresas, os juros recuaram para 24,8% ao ano, redução de 1,3 ponto 
percentual.  

 
O BC informou ainda que as novas regras para o cartão de crédito rotativo, que 

impedem que o cliente se mantenha por mais de 30 dias na modalidade, voltaram a 
reduzir os juros dos que pagam o mínimo de 15% da fatura.  
 

Esse consumidor pagou uma taxa média de 230,4% ao ano em junho, uma queda de 
28,1 pontos percentuais na comparação com maio.  

 
A inadimplência teve recuo em relação a maio, em especial no caso das empresas, em 

que o calote de mais de 90 dias passou de 6%, percentual que havia sido recorde para 
o mês retrasado, para 5,3%.  
 

Juros para quem paga quantia mínima da fatura do cartão caem para 230,4% 

28/07/2017 – Fonte: Folha de S. paulo 

 
As novas regras para o cartão de crédito rotativo, que impedem que o cliente se 
mantenha por mais de 30 dias na modalidade, voltaram a reduzir os juros dos clientes 

que pagam o mínimo de 15% da fatura.  

Juros%20para%20quem%20paga%20quantia%20mínima%20da%20fatura%20do%20cartão%20caem%20para%20230,4%25
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Segundo dados divulgados nesta quinta (27) pelo Banco Central, esse consumidor 
pagou uma taxa média de 230,4% ao ano em junho, uma queda de 28,1 pontos 
percentuais na comparação com maio.  

 
Por outro lado, os juros de quem não pagou esse percentual mínimo da fatura tiveram 

aumento, de 453,9% para 460,7% ao ano. Com isso, os juros totais dessa categoria 
tiveram leve alta, de 377,9% % para 378,3% ao ano.  

 
Já as taxas do cartão de crédito parcelado caíram de 159,6% em maio para 157,8% 
no mês passado.  

 
TAXA MÉDIA  

Com a redução na taxa básica de juros da economia, a Selic, em queda desde outubro 
de 2016, a taxa de juros média para consumidores e empresas voltou a cair no mês 
passado, para 46,1% ao ano.  

 
Em junho, a taxa média cobrada de consumidores recuou 1,2 ponto percentual, para 

63,3% ao ano. Essa é a taxa calculada com recursos livres (que não incluem 
financiamentos imobiliários, empréstimos do BNDES e crédito rural).  
 

No caso das empresas, os juros recuaram para 24,8% ao ano, uma redução de 1,3 
ponto percentual.  

 
O spread (diferença entre o que os bancos pagam para captar recursos e o que cobram 
na ponta) nos financiamentos a consumidores e empresas também recuou, de 37,7 

pontos percentuais para 36,5 pontos percentuais.  
 

A inadimplência teve recuo em relação a maio, em especial no caso das empresas: de 
6%, percentual que havia sido recorde para o mês retrasado, para 5,3%. No caso dos 
consumidores, houve uma leve queda, de 5,9% para 5,8%.  

 
Considera-se inadimplência quando o pagamento não é efetuado no prazo de 90 dias.  

Os juros dos empréstimos direcionados (empréstimos imobiliários, BNDES e rural) 
foram de 10,2% ao ano no mês passado, praticamente estáveis em relação a maio, 
quando a taxa registrada ficou em 10,3%.  

 
Na média diária, os novos empréstimos com recursos livres para consumidores e 

empresas totalizaram R$ 12,4 bilhões no mês passado, uma alta de 7% em relação a 
maio, segundo os dados do BC.  
 

IGP-M tem quarta deflação consecutiva e recua 0,72% em julho, diz FGV 

28/07/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) teve a quarta deflação mensal consecutiva 

ao registrar queda de 0,72% em julho após retração de 0,67% em junho, informou a 
Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 28. O resultado ficou dentro do 
intervalo de expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, que variava de recuo 

de 0,85% a de 0,51%, mas caiu mais que a mediana, que era negativa em 0,63%. 
 

Em 12 meses, o indicador ampliou a retração alcançada em junho para 1,66%, a taxa 
mais baixa nessa base de comparação desde dezembro de 2009 (-1,72%). No ano, a 
deflação já alcança 2,65%. 

 
Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M reduziu levemente a 

deflação, ao sair de -1,22% em junho para -1,16% em julho. Já o IPC-M voltou a ter 
inflação, embora bem leve, de 0,04%, após cair 0,08% no mês passado. Na mesma 
base de comparação, o INCC-M desacelerou de forma relevante para 0,22%, de alta 

de 1,36% no mês anterior. 
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IPAs 
Os preços dos produtos agropecuários no atacado tiveram deflação mais forte em julho 
do que em junho (-1,63% para -2,60%). Em contrapartida, os produtos industriais 

tiveram declínio menor, ao sair de queda de 1,08% no mês passado para recuo de 
0,66% nesta leitura. O IGP-M recuou 0,72% após cair 0,67% no sexto mês do ano. 

 
Os preços dos Bens Intermediários cederam 0,76% depois de cair 0,29% em junho.  

 
Os Bens Finais também tiveram queda mais intensa em julho, de 1,37%, ante recuo 
de 0,16% no mês passado. Por outro lado, as Matérias-Primas Brutas continuaram a 

reduzir a deflação, de 3,63% para 1,37%. 
 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) também diminuiu o ritmo de baixa em 
julho, para -1,16%, após -1,22% no mês passado. Em 12 meses até julho, o IPA 
acumula retração de 4,33% e tem deflação de 5,18% no ano. 

 

Eletrobras tem 1,9 mil adesões em programa de aposentadoria e prevê 
atingir meta 

28/07/2017 – Fonte: R7 
 

A estatal federal de energia Eletrobras já teve 1,9 mil adesões a um programa de 
aposentadoria incentivada, o que sinaliza que a companhia deve conseguir alcançar 

meta de 2,4 mil funcionários inscritos, disse nesta quinta-feira o presidente da elétrica, 
Wilson Ferreira Jr. 
 

Ao participar de evento da Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro, o 
executivo disse ainda que a companhia terá uma reunião com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na segunda-feira sobre a privatização 
de suas distribuidoras de energia que atuam no Norte e Nordeste. O banco estatal tem 
assessorado a preparação para a venda das empresas. 

 

Eletrobras vê como positiva proposta do governo de privatizar hidrelétricas 

28/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 
 

Linhão de energia; Eletrobras vê como positiva proposta de privatizar hidrelétricas 

O presidente da estatal Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., disse que a proposta do governo 
federal de permitir privatizações de hidrelétricas antigas da companhia, que operam 

em um chamado "regime de cotas", com tarifas baixas, é positiva para a companhia 
e pode gerar ganhos também para o consumidor.  
 

A medida consta de propostas para uma reforma que o governo pretende promover 
no setor elétrico entre o segundo semestre e o início de 2018, e, segundo Ferreira, a 

Eletrobras começa a avaliar o assunto ainda nesta sexta-feira (28), em reunião do 
Conselho de Administração.  

 
O executivo disse que a venda dos ativos é uma alternativa favorável, principalmente 
dado que a Eletrobras hoje tem custos de em média R$ 40 por megawatt-hora para 

operar essas usinas, enquanto o "regime de cotas" prevê o repasse da produção de 
energia às distribuidoras por preços entre R$ 30 e R$ 40 por megawatt-hora.  

 

http://noticias.r7.com/economia/eletrobras-tem-19-mil-adesoes-em-programa-de-aposentadoria-e-preve-atingir-meta-27072017
http://noticias.r7.com/economia/eletrobras-tem-19-mil-adesoes-em-programa-de-aposentadoria-e-preve-atingir-meta-27072017
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1905103-eletrobras-ve-como-positiva-proposta-do-governo-de-privatizar-hidreletricas.shtml


Pela proposta do governo, após a privatização a energia das hidrelétricas poderá ser 
vendida pelos novos donos dos ativos a preços de mercado, bem mais elevados, na 
casa dos R$ 200 por megawatt-hora, em um processo que vem sendo chamado de 

"descotização".  
 

"Sou favorável porque a descotização pode trazer um benefício ao consumidor e para 
nós... É positivo porque temos cotas com custo operacional superior à receita com 

essas cotas. Passamos a ter uma opção nova", disse Ferreira, após participar de evento 
na Fundação Getulio Vargas na noite desta quinta-feira (27).  
 

A Eletrobras ficaria com um terço dos ganhos com as vendas, enquanto Tesouro e 
consumidores de energia dividiriam o resto dos recursos, pela proposta do Ministério 

de Minas e Energia, que ainda está em discussão com a equipe econômica.  
 
Mas membros do governo já admitiram que pode haver ainda um repasse maior de 

recursos ao Tesouro, eventualmente com o compromisso de uma posterior 
capitalização da Eletrobras.  

 
Segundo o presidente da estatal, ainda é prematuro apontar quais usinas poderiam 
ser descotizadas e eventualmente privatizadas no futuro, mas ele ressaltou que a lista 

de ativos elegíveis ao processo envolve mais de 20 usinas com capacidade cerca de 
14 mil megawatts.  

 
O executivo afirmou ainda que a venda dos ativos pode ser importante para que a 
Eletrobras cumpra sua meta de operar em 2018 com custos iguais à receita.  

 
"A descotização pode trazer um valor positivo à companhia, vamos avaliar", disse.  

 
ATRASO NAS DISTRIBUIDORAS  
O presidente da Eletrobras disse ainda que a estatal começará na próxima segunda-

feira uma discussão mais aprofundada com o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) sobre o modelo para a venda de suas 

distribuidoras de energia que atuam no Norte e Nordeste, e que a companhia prevê 
privatizar ainda neste ano.  
 

Ele admitiu, no entanto, que as discussões com o banco estatal, que vai apoiar os 
processos de privatização, deveriam ter começado ainda no início de julho.  

 
Ainda assim, o executivo garante que o leve atraso no cronograma não vai impedir a 
estatal de cumprir sua meta de vender todas as distribuidoras ainda em 2017.  

 
"A primeira reunião para falar da modelagem e do valuation deveria ter sido no 

comecinho de julho, mas vai acontecer só na segunda feira. O plano básico de venda 
era novembro, mas dezembro ainda é 2017. Não vai ficar para o ano que vem, não", 

afirmou Ferreira.  
 
As distribuidoras da Eletrobras são fortemente deficitárias e operam no Acre, Alagoas, 

Amazonas, Rondônia, Roraima e Piauí.  
 

Futuros do aço e minério de ferro sobem na China com inspeções ambientais 
em usinas 

28/07/2017 – Fonte: R7 

 
Os futuros do aço e do minério de ferro na China fecharam em alta nesta sexta-feira, 

em meio a preocupações com inspeções ambientais que podem fechar algumas usinas 
e apertar a oferta. 
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O Ministério de Proteção Ambiental da China disse na quinta-feira que 42 de 224 
companhias industriais nas províncias líderes em produção de aço de Hebei e Henan 
não foram aprovadas em inspeções ambientais. 

 
O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai subiu 0,1 por cento, 

para 3.558 iuanes a tonelada (527,81 dólares), após chegar a tocar uma máxima na 
sessão de 3.595 iuanes. 

 
No minério de ferro, o contrato mais negociado na bolsa de Dalian subiu 1,5 por cento, 
para 530 iuanes por tonelada. 

 
"As inspeções ambientais vão em alguma medida apoiar os preços do aço devido à 

possível interrupção de produção. Mas o mercado continua bem equilibrado, uma vez 
que as usinas vinham aumentando a produção devido a margens elevadas", disse o 
analisa de aço Liu Xinwei, da China Sublime Information Group. 

 

Presidente da Vale diz que novo modelo de royalty da mineração é um 
'monstrengo' 

28/07/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Há pouco mais de dois meses no cargo, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, fez 
duras críticas ao novo modelo de cobrança de royalty para o setor de mineração no 

país. O governo federal editou, na última terça-feira (27), três medidas provisórias 
que alteram 23 pontos do atual código de mineração, com a finalidade de destravar 
investimentos privados —entre eles, o aumento da cobrança de royalties para o setor 

de mineração.  
 

O objetivo é elevar em até 80% a arrecadação com a taxa, incidente sobre exploração 
de recursos naturais e que é dividida entre União, Estados e Municípios. Ele também 
criou, por exemplo, a ANM (Agência Nacional da Mineração), que substituirá o DNPM 

(Departamento Nacional de Produção Mineral). Foi estabelecida uma taxa de 
fiscalização para a nova agência reguladora.  

 
A cobrança será anual, variando de R$ 500 a R$ 5.000, dependendo da fase do 
empreendimento. Nesta quinta (27), durante teleconferência com jornalistas em razão 

da divulgação dos resultados da Vale, o novo presidente chamou o modelo de 
"monstrengo", afirmou que ele aumentará custos tributários e causará insegurança 

jurídica ao setor.  
 
O governo federal elevou a alíquota do royalty incidente sobre o minério de ferro, 

principal produto da Vale, de 2% para até 4%. Será instituído sistema de bandas, com 
cobrança progressiva do tributo a medida que houver aumento do preço do minério, 

que teve o maior aumento entre os minerais explorados no país. As mudanças passam 
a valer em novembro e as medidas provisórias ainda precisa passar pelo Congresso.  

 
Uma das mudanças determinadas pelo governo é que o royalty passa a ser recolhido 
sobre a receita bruta da produção, e não mais sobre o faturamento líquido. 

Schvartsman afirmou que as mudanças vieram em "hora ruim".  
 

O minério de ferro passou os últimos dois anos com preços em queda, principalmente 
em razão da redução do consumo da China, que aquecia o mercado mundial. A Vale é 
a maior produtora de minério de ferro do mundo.  

 
A produção total da empresa no segundo trimestre deste ano foi de 91,849 milhões 

de toneladas, alta de 5,8% —o volume inclui outros minerais. Contudo, a mineradora 
brasileira ainda registrou neste mesmo período queda de 98,3% do lucro líquido ante 
o mesmo intervalo do ano passado —foram R$ 60 milhões entre abril e junho deste 

ano. A empresa afirma que abaixa foi impactada pela desvalorização do real e seu 

http://www.bemparana.com.br/noticia/516868/presidente-da-vale-diz-que-novo-modelo-de-royalty-da-mineracao-e-um-monstrengo
http://www.bemparana.com.br/noticia/516868/presidente-da-vale-diz-que-novo-modelo-de-royalty-da-mineracao-e-um-monstrengo


efeito sobre a dívida. "Ficamos bastante chateados com esse aumento de custos. Veio 
em uma hora ruim, num mercado difícil. É simplesmente um aumento de custos sem 
nenhum beneficio do lado [de quem produz]", disse. Schvartsman disse que neste 

momento, a empresa não tem condição de mensurar o impacto das medidas federais 
na estrutura de custos da empresa. "O pior é ter impostos aumentados.  

 
[A empresa] Não sabe que imposto pagará no fim do dia. A medida foi bem esquisita 

que nos deixou bem incomodados. Com o perdão da expressão, criou-se um 
monstrengo", disse. Segundo o executivo, que assumiu a Vale após a saída de Murilo 
Ferreira, há pontos nas medidas provisórias que foram poucos explorados na 

divulgação pelo governo, mas que trazem assimetrias ao modelo.  
 

Ele diz, por exemplo, que o governo quer cobrar royalties no frete do minério, algo 
que não existia no país e que, segundo ele, não encontraria paralelo no mundo. "A 
pior parte é a incerteza e insegurança jurídica que esse movimento vai trazer. 

Aumentaram alíquota e mudaram a base de cálculo. [Não faz sentido] Pagar royalty 
sobre o frete. Frete virou minério agora?", reclama.  

 
O mesmo problema ocorreria com a tributação, com royalties, do processo de 
pelotização, que é a transformação do minério em pequenas esferas, chamadas 

pelotas, matéria prima para o aço. Para se obter a pelota, o minério passa por 
complexo sistema de refino, com moagem e beneficiamento do produto. Segundo 

Schvartsman, embora derivado da atividade de mineração, a pelotização é uma etapa 
posterior à extração, e se encontra na cadeia da indústria da transformação.  
 

Ele lembra que sobre o pelotização já incide IPI (Imposto de Produtos 
Industrializados), que é federal.  

 
"[A pelota] É um produto industrializado, não é mineração." Desde o governo Dilma 
Rousseff que as discussões sobre o novo marco regulatório da mineração estão 

paradas no Congresso. O código mineral atual está em vigor no país desde 1967. O 
presidente Michel Temer resgatou algumas das propostas e apresentou na última 

terça-feira três medidas provisórias que aumentam alíquotas para todos os minerais 
explorados no país. Em 2016, a arrecadação com royalties da mineração foi de R$ 1,8 
bilhão. O objetivo do governo é gerar com as mudanças receitas adicionais de R$ 1,5 

bilhão por ano a partir de 2018.  
 

Novo Volkswagen Polo terá painel 100% digital e motor turbo 

28/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Volkswagen exibe inédita plataforma MQB-A0 que dará origem a um dos 
modelos mais modernos do segmento  

 
Painel 100% digital estará presente nas versões mais caras do Polo. Divulgação 

Volkswagen  
 
 A estreia do novo Polo no mercado brasileiro só acontece em novembro, mas a 

Volkswagen já começa a apresentar o hatch e dar informações de como ele será 
vendido por aqui. A marca fez nesta quinta-feira (27) duas revelações importantes: 

um dos motores será o 1.0 TSI (turbo) e o carro terá painel 100% digital nas versões 
mais caras. 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/novo-volkswagen-polo-tera-painel-100-digital-e-motor-turbo-3l9ll9ezcorsps6a6b4ueisxc


A revelação aconteceu durante o workshop promovido pela fabricante para mostrar as 
novidades da plataforma MQB-A0, variação da base modular já usada no Golf. Ela será 
responsável por dar origem a três modelos além do Polo: o sedã Virtus, o crossover 

T-Cross e uma picape intermediária acima da Saveiro, chamada pela Volks, por 
enquanto, de ‘Bala de Prata’. 

 

 
“Será a renovação mais abrangente da história da Volkswagen”, diz David Powels, 
presidente da VW para Brasil e América Latina, que não quis adiantar quais serão os 
preços nem quantas versões terá o Polo. 

 
O motor 1.0 TSI de três-cilindros do futuro modelo é da mesma família presente no 

up! e no Golf, porém com potência superior. Enquanto no subcompacto ele rende 105 
cv e 16,8 kgfm, e no hatch médio, 125 cv e 20,4 kgfm, no Polo alcançará 128 cv e os 
mesmos 20,4 kgfm do irmão maior. 

 
O propulsor recalibrado virá associado ao câmbio automático Tiptronic de 6 marchas, 

outra novidade já que esse tipo de caixa não é usada no motor 1 litro sobrealimentado 
em nenhum lugar do mundo. Haverá ainda a opção de trocas de marcha manuais pelo 
volante e um modo esportivo. A configuração TSI não virá com câmbio manual.  

 

 
O modelo também usará o 1.0 MSI aspirado como a opção de entrada, ajustado para 

gerar 90 cv (em outros carros da VW ele gera 82 cv). É provável ainda que o 1.6 MSI 
(120 cv e 16,8 kgfm) apareça na versão intermediária. 
 

Já o quadro de instrumentos será virtual nas configurações topo de linha, com tela de 
10 polegadas, recurso emprestado dos modelos mais caros da Audi, que pertence ao 

grupo Volkswagen.  
 

O dispositivo exibirá além do odômetro e do conta-giros as funções da central 
multimídia (de 8 polegadas), como mapas do navegador e músicas, e ainda dados de 
consumo. 

  
Novos nomes para os motores 
A montadora adotará uma nova estratégia de marketing para ‘vender’ a motorização 

de baixa cilindrada alimentada por turbo, que ainda não foi bem recebida pelo 
consumidor brasileiro - vide Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, Hyundai HB20 1.0 Turbo e o 



próprio Golf 1.0 TSI - a exceção é up! 1.0 TSI, que emplaca quase o mesmo volume 
que a versão aspirada. 
 

Lembrando que os propulsores menores turbinado entregam maior potência, mais 
torque e economia de combustível. 

 

 
 

Por isso, os modelos TSI receberão uma nova nomenclatura na tampa do porta-malas, 
fazendo referência ao número do torque e não do tamanho do motor (1.0, 1.4 ou 2.0). 
Caberá ao Polo marcar essa estreia ao exibir o nome '200 TSI' para a opção 1.0 turbo.  

 
O 200 representa o torque máximo em Nm (Newton metro), uma unidade pouco usada 

no Brasil, que prefere adotar o kgfm para informar a força necessária empregada para 
colocar o veículo em movimento quando se pisa no acelerador - 200 Nm equivale aos 
20,4 kgfm da ficha técnica do carro. 

 
O desafio será trabalhar bem o significado do número 200 para não confundir o 

consumidor com a motorização 2.0.  
 

  
 
Suspensão à brasileira  

A suspensão do Polo foi retrabalhada para atender o perfil do mercado brasileiro, 
sendo elevada em 20 mm comparado à Europa, com eixo de torção na traseira. 

Segundo a Volks, a intenção é gerar mais conforto diante da imperfeição das ruas e 
rodovias brasileiras. 
 

O porta-malas também teve de ser reduzido para comportar o estepe, uma vez que 
na Europa o carro vem com kit de reparos. A capacidade de carga é de 

aproximadamente 300 litros. 
 

  
 
A nova plataforma possibilita também que o Polo traga de série direção elétrica com 

assistência variável, controle de tração integrado aos freios ABS e limpeza automática 
dos freios em situações de chuva quando o limpador do para-brisa está ligado (as 

pastilhas encostam no disco). 
O controle de estabilidade (ESC) estará disponível nas versões com motor TSI, assim 
como freio a disco nas quatro rodas. Nas versões aspiradas, o ESC será opcional e 

com freios a tambor na traseira. O sensor de pressão dos pneus, bloqueio eletrônico 



do diferencia e sistema de frenagem automática pós-colisão também serão oferecido 
à parte.  
 

Uma medida adotada pela marca para fazer o Polo ser competitivo numa faixa maior 
de preços, brigando por clientes com Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Fiat Argo. As 

rodas serão de 15, 16 ou 17 polegadas. 
 

 
 

Artigo: Você já ganha menos que um chinês. Descubra por quê 

28/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Entre todos setores, a média de salários chineses saltou de US$ 1,5 por hora 

para US$ 3,3 por hora entre 2005 e 2015. No mesmo período, os salários 
brasileiros caíram de US$ 3,4 para para US$ 3 

 

 
 
Trabalhadores da FAW-Volkswagen em Chengdu, na província de Sichuan: entre 2005 
e 2015, os chineses se tornaram em média 8,7% mais produtivos GOH CHAI HIN/AFP  

Pouco mais de um ano e meio foi o tempo necessário para a chinesa China Tree 
Gorges, dona da maior hidrelétrica do mundo, a usina de 3 gargantas, adquirir usinas 

no Brasil que juntas a tornaram a maior produtora de energia privada no país, 
ultrapassando os franceses da antiga Tractabel, há décadas no país.  
 

Casos como estes não são nem de longe uma exceção — pelo contrário. Os chineses, 
que já levaram o controle do aeroporto do Galeão, parte significativa da companhia 

aérea Azul, firmaram acordo para operar parte da Comperj, a maior refinaria do país, 
e se preparam para levar a operadora de telefonia Oi, têm feito cada vez mais negócios 
bilionários por aqui.  

 
Apenas no Rio de Janeiro, sede da Oi e da Comperj, os chineses planejam investir R$ 

30 bilhões. São outros R$ 10 bilhões em trens urbanos na região metropolitana de 
Porto Alegre, além de outras dezenas de bilhões país afora. Segundo o próprio governo 
chinês, serão US$ 20 bilhões em aquisições ao longo de 2017, volume igual a soma 

dos últimos 2 anos.  
 

No agregado, tudo isso tem uma explicação muito simples: a China é hoje um dos 
países com maior liquidez no mundo (grana em caixa, em português claro), e tem se 

esforçado para utilizar estes recursos para ampliar sua presença no mundo e 
movimentar sua própria economia, fornecendo equipamentos para a construção de 
todas estas obras.  

 
O que parece muito por aqui, porém, é apenas uma fração daquilo que os vizinhos do 

país asiáticos têm presenciado. A exceção do Japão, o sudeste asiático é hoje um 
canteiro de obras chinês por onde quer que se olhe. A nova rota da seda, referência a 
primeira grande ligação dos chineses com o Ocidente, é parte de um projeto ousado, 

http://www.gazetadopovo.com.br/ideias/voce-ja-ganha-menos-que-um-chines-descubra-por-que-afc6c6o72wahlp9fzgftu01dc
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https://www.nytimes.com/2017/05/13/business/china-railway-one-belt-one-road-1-trillion-plan.html%C2%A0


que planeja investir US$ 1 trilhão para tornar o país ainda mais atuante no comércio 
global.  
 

O resultado até aqui, tem sido uma espetacular demonstração de maturidade no 
desenvolvimento de uma logística interna, capaz de tornar as indústrias chinesas cada 

vez mais competitivas. Para se ter uma ideia, apenas o 8º maior porto chinês 
movimentou em 2015 mais carga que todos os portos brasileiros somados.  

 
Infraestrutura esta que se manifesta sob diversos aspectos. Não apenas os chineses 
tem sua própria gigante do comércio internacional, capaz de rivalizar com a Amazon, 

o Alibaba, como também uma das start ups mais promissoras do mundo na área 
financeira.  

 
Dona do app de mensagens mais conhecidos do país, o WeChat, a Tencent convenceu 
os chineses de que seria muito mais prático utilizarem o mesmo app para realizar 

pagamentos entre usuários.  
 

Hoje, apenas este app gira US$ 1,8 trilhão por ano em ordens de pagamentos, coisa 
de duas vezes o total gasto no Brasil com cartões de crédito e débito. São pagamentos 
feitos até mesmo para as tradicionais barraquinhas de comida que ocupam os centros 

das grandes cidades.  
 

Revolução 
Você talvez esteja se perguntando no que tudo isso impacta a vida do cidadão médio, 
além do dono da barraquinha que agora pode vender muito mais com maior segurança 

de que irá receber, mas a realidade é que absolutamente tudo que ocorre em grande 
escala na economia chinesa tem tido impacto significativo nos seus cidadãos.  

 
Do país que há cinco décadas enfrentou uma das piores crises de fome da história da 
humanidade para uma economia moderna acostumada a disputar de igual para igual 

o controle de grandes empresas internacionais produtoras de tecnologia e 
infraestrutura, os chineses percorreram um longo caminho, bastante similar àquilo que 

você deve se lembrar na escola como revolução industrial.  
 
Assim como na mesma revolução industrial inglesa, as condições de trabalho dos 

chineses eram, e ainda são em alguns casos, bastante incompreensíveis para padrões 
brasileiros, acostumados a um estado sempre atuante e a padrões rígidos para 

dignificar o trabalho.  
 
Ocorre que como naquele mesmo caso inglês, ou ocidental propriamente dito, o 

resultado tem sido uma brutal expansão de produtividade.  
 

Há meras três décadas, um trabalhador brasileiro produzia nada menos do que cinco 
vezes mais riqueza que um trabalhador chinês. Hoje, este número é apenas 5% 

maior.  
 
E como manda a regra na economia quando o assunto é salário: a produtividade 

sempre norteia os rendimentos. Isso não significa que todo ganho de produtividade se 
converta em salários maiores, há entretanto uma forte correlação que permite aos 

trabalhadores extraírem ganhos significativos.  
 
Some a isto um fator primordial em qualquer equação de crescimento econômico, a 

educação, e você verá que não é difícil entender que até mesmo nisso pecamos — e 
muito.  

 
Não mais do que quatro anos atrás, decidimos que importar iPhones e produtos 
eletrônicos não era uma boa ideia. Tínhamos grana para construir uma fábrica tal qual 

a maioria destas fábricas chinesas que produz o aparelho. Por que não fazer nosso 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-china-sera-o-primeiro-pais-sem-dinheiro
http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-china-sera-o-primeiro-pais-sem-dinheiro
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próprio iPhone? Eis a dúvida que levou o governo brasileiro a convidar a gigante 
Foxxcon para instalar uma fábrica destas no interior de São Paulo.  
 

O resultado? A fábrica fechou as portas por falta de engenheiros. Bilhões 
desperdiçados por construirmos uma casa sem fazer o alicerce.  

 
Entre todos setores, a média de salários chineses saltou de US$ 1,5 por hora para US$ 

3,3 por hora entre 2005 e 2015. No mesmo período, os salários brasileiros caíram de 
US$ 3,4 para para US$ 3.  
 

Na média industrial, a situação é ainda mais complicada. Por aqui o que era US$ 2,9 
em 2005, se tornou US$ 2,7 em 2015. No mesmo período, os chineses viram seus 

salários crescerem de US$ 1,2 para para US$ 3,6, ou 70% da média salarial de um 
português.  
 

Ainda no mesmo espaço de tempo, os chineses se tornaram em média 8,7% mais 
produtivos, ao ano, contra 1,1 % da média dos brasileiros.  

 
Estagnação brasileira 
Como qualquer média, nossa produtividade tem alguns problemas. Por aqui, a 

indústria de extração sustenta praticamente todo ganho de produtividade industrial. 
Em outras palavras: nos tornamos mais produtivos (produzimos mais com a mesma 

quantidade de capital e trabalho), explorando minério de ferro do que produzindo bens 
de consumo por exemplo.  
 

Em 1980, um brasileiro médio produzia US$ 20 mil em riqueza por ano. Em 2015 este 
mesmo brasileiro produzia US$ 19 mil.  

 
Estamos há quase quatro décadas sem saber o que é produzir mais. Nossos ganhos 
em crescimento econômico têm sido portanto uma mera alocação de pessoas que 

antes trabalhavam em setores menos produtivos, como agricultura, para setores mais 
produtivos como indústria e serviços.  

 
A despeito da aparente melhora porém, a situação geral no Brasil pouco muda há 
décadas, e nestes casos não há boa vontade de político que dê jeito em aumentar os 

ganhos reais dos trabalhadores.  
 

Mesmo em períodos de bonança econômica, nos tornamos ricos por fatores alheios a 
nossa própria capacidade de produzir melhor os bens que nos dispomos a criar. Entre 
1992 e 2002 por exemplo, a produtividade total dos fatores, que inclui acréscimos de 

capital por meio de poupança, não subiu mais do que 0,87%. Entre 2002 e 2011, 
ganhamos 0,47%.  

 
Crescimento artificial 

Afinal, o que explica então o fato de termos crescido muito na ultima década?  
Na prática, nosso crescimento se deu por agregar mais capital, e colocarmos pessoas 
antes desempregadas para trabalhar.  

 
Tudo isso apesar da aparente sensação de melhora nos mantém em uma mesma 

situação: é cada vez mais difícil melhorar a situação de cada indivíduo no chão de 
fábrica.  
 

Para a propaganda oficial, porém, isso gera certo ganho. Como temos pouca poupança 
interna e não temos um ambiente jurídico muito favorável ao investimento externo, 

acabamos tendo como saída para aumentar a produção apenas contratar mais 
pessoas. Resultado? Um aparente pleno emprego.  
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Vimos neste período o preço da soja e do minério de ferro saltarem quase cinco vezes. 
Embolsamos a grana extra que caiu na conta e distribuímos em crédito para a 
população. As bases do nosso crescimento, porém, pouco mudaram.  

 
Ao contrário dos chineses, investimos pouco em infraestrutura. Sequer permitimos 

que um terminal portuário seja construído sem que antes uma licitação tenha de ser 
feita e a concessão aprovada pelo congresso.  

 
Nossa expansão universitária se deu por meio de programas como o FIES, criando 
verdadeiras fábricas de diplomas com pouco ou nenhum incentivo para formar novos 

matemáticos, físicos e engenheiros.  
 

Falta de competitividade 
Abrir um negócio na China pode ser até cinco vezes mais rápido do que no Brasil, e a 
despeito de não sermos em tese controlados por um governo central como os chineses, 

ainda temos inúmeros resquícios de controles que afastam investidores estrangeiros.  
 

Grandes empresas de papel e celulose por exemplo, são impedidas de atuar no país 
por não poder adquirir terras por aqui. Beneficiamos com isso empresas como a 
Eldorado, dos irmãos batista, em detrimento de uma competição que aproveite do 

nosso potencial na área.  
 

Impedimos companhias aéreas estrangeiras de entrarem no Brasil e popularizarem a 
aviação regional, favorecendo um setor cartelizado como o de ônibus interestaduais. 
Ao mesmo tempo, criamos leis que permitem jovens andarem de graça nestes mesmos 

ônibus, encarecendo passagens aos demais usuários.  
 

Reagimos contra inovações como uber e ainda seguimos apostando que a despeito de 
tudo que sabemos sobre as relações de empreiteiras com governantes, a melhor saída 
para o trânsito é sempre um novo túnel ou viaduto.  

 
País dos subsídios 

Casos como estes, que você já deve estar cansado de presenciar no seu dia a dia 
chegam a uma invariável conclusão: há gente demais recebendo o seu salário, e 
certamente não é você.  

 
Nos tornamos o país dos subsídios. São R$ 130 bilhões ao ano distribuídos a menos 

de 5% da população sob forma de descontos, ajudas, empréstimos e tudo o mais.  
 
Concentramos renda como poucos, e no fim, esperamos que o mesmo governo 

concentrador de renda venha para no salvar dos efeitos nocivos incentivados por ele.  
 

Aceitamos de bom grado uma CLT rígida que nos dê uma mínima sensação de 
segurança em meio ao mar de insegurança que o país se tornou para qualquer um 

que queira desafiar tudo isso e empreender. 
 
*Felippe Hermes é um dos fundadores do site Spotniks 

 

Governo vai reduzir PIS/Cofins sobre etanol; manterá aumentos em gasolina 
e diesel, diz fonte 

28/07/2017 – Fonte: R7 
 

O governo vai reduzir as alíquotas de PIS/Cofins sobre etanol, mas manterá os 
aumentos já decididos para gasolina e diesel, disse nesta quinta-feira uma fonte da 

equipe econômica à Reuters. 
 
Ainda não está definido para quanto as alíquotas sobre o combustível serão reduzidas, 

acrescentou a fonte, que falou sob a condição de anonimato.  
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Na semana passada, o governo promoveu forte elevação nas alíquotas de PIS/Cofins 
sobre combustíveis, prevendo injeção de 10,4 bilhões de reais nos cofres públicos, 
com o objetivo de assegurar o cumprimento da meta fiscal em meio à ainda 

cambaleante recuperação econômica. 
 

Em relação ao etanol produtor, a alíquota passou de 0,12 para 0,1309 real por litro, 
enquanto para a categoria etanol distribuidor, passou de zero para 0,1964 real por 

litro. 
 
A maior contribuição prevista para a arrecadação é com o aumento da alíquota de 

PIS/Cofins sobre a gasolina, para o patamar de 0,7925 real por litro, expansão de 41 
centavos. A alíquota sobre diesel passou de 0,2480 para 0,4615 real por litro. 

 
Houve questionamento de que as alíquotas não poderiam ser superiores a 9,25 por 
cento do preço médio de venda no varejo do etanol. 

 

Fiat Chrysler fecha semestre com lucro 42% maior 

28/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

A Fiat Chrysler reportou lucro líquido ajustado 42% maior no fechamento do primeiro 
semestre, chegando a € 1,75 bilhão contra resultado de € 1,23 bilhão de um ano atrás, 

informa em balanço divulgado ao mercado financeiro global na quinta-feira, 27. No 
lucro líquido não ajustado, o Grupo FCA detalha ganhos de € 1,79 bilhão, mais que o 
dobro do apurado em mesmo semestre do ano passado, quando o lucro não passou 

de € 799 milhões. 
 

O Ebit ajustado cresceu 13%, para € 3,4 bilhões, na mesma base de comparação 
anual, com margem de 6,1%, aumento de 0,6 pontos porcentuais sobre a margem do 
ano anterior. 

 
A receita líquida da companhia teve leve crescimento de 2%, ao passar de € 54,5 

bilhões para € 55,6 bilhões. A receita não foi melhor devido ao resultado negativo de 
importantes mercados, como a América do Norte, onde o grupo viu o faturamento 
recuar 4%, para € 33,2 bilhões, com vendas 5,8% menores no período, para pouco 

mais de 1,2 milhão de veículos. O Ebit fechou em € 2,59 bilhões, retração de 0,35%. 
 

Por outro lado, na América Latina, a Fiat Chrysler melhorou os resultados, com 
aumento de 32% da receita líquida, para € 3,7 bilhões, na comparação anual do 

primeiro semestre. Embora a participação de mercado tenha diminuído 0,3 pontos 
porcentuais, para € 12,3% na região, as vendas cresceram 8,6%, para um total de 
240 mil unidades. O Ebit quase triplicou, passando de € 11 milhões na primeira metade 

de 2016 para € 40 milhões neste ano. Com isto, a margem passou de 0,4% para 1,1%. 
 

Na Europa, a receita líquida somou € 11,6 bilhões, incremento de 7,4%, com aumento 
de 0,3 p.p. na participação de mercado de automóveis, para 7,1%, com a venda de 
830 mil veículos. O Ebit ajustado fechou em € 378 milhões, alta de 58%, com margem 

de 3,2%. 
 

A divisão de componentes, que inclui as empresas Magneti Marelli, Comau e Teksid, 
aumentou a receita em 10,6%, para € 5,2 bilhões. O Ebit ajustado avançou 17%, para 
€ 4,8 bilhões. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26188/fiat-chrysler-fecha-semestre-com-lucro-42-maior


Com este resultado, o Grupo FCA confirmou sua projeção para 2017 divulgada no início 
do ano, prevendo receita líquida entre € 115 e € 120 bilhões, aumento de 3,6% a 8%, 
com lucro líquido ajustado em alta de 20%, para € 3 bilhões, e Ebit ajustado de € 7 

bilhões. Para a dívida líquida industrial (endividamento industrial), que fechou o 
semestre em € 4,22 bilhões, a FCA planeja reduzi-la para € 2,5 bilhões até o fim deste 

ano. 
 

Meritor volta a trabalhar sete dias em Osasco 

28/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
   

 
 

 
 
 

 
 

A equipe de produção da Meritor volta a trabalhar de segunda a sábado. Até então a 
empresa vinha com carga horária reduzida, em média de três dias de produção a 
menos por mês, mas desde maio passou a observar sinais de recuperação do mercado 

e aumento de demanda. A companhia fabrica eixos e sistemas de drivetrain para 
veículos comerciais.  

 
“Acreditamos que o volume de vendas irá crescer e apresentar patamares bem 
superiores em relação aos últimos dois anos”, afirma o diretor geral da Meritor para a 

América do Sul, Adalberto Momi.  
 

Ainda de acordo com o executivo, a crise econômica gerou uma demanda reprimida 
de compra que também deverá favorecer a retomada. “Há alguns gargalos que ainda 
são preocupantes, como a instabilidade política, o dólar instável, a frota inativa nos 

pátios das transportadoras e a dificuldade da reação da cadeia produtiva para o 
aumento da produção. Contudo, as chances de retomada são grandes”, diz.  

 
Mesmo com as dificuldades enfrentadas pela indústria nos últimos três anos, a Meritor 
se preocupou em se adequar ao cenário e garantir produtividade e qualidade em seus 

processos produtivos. A empresa investiu nos últimos cinco anos uma média de US$ 
5 milhões em equipamentos e automação.  

 

EUA avançam para regulamentar carro autônomo 

28/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 

 
 

Os Estados Unidos dão passos importantes para enfim desenhar uma legislação para 

carros autônomos. Na quinta-feira, 27, o comitê de Energia e Comércio da Câmara 
aprovou regulamentação para testes, produção e implementação destes carros no 

mercado. Chegar a uma política nacional com foco na tecnologia é passo essencial 
para que as montadoras cumpram os planos de lançar no mercado veículos sem 
motorista nos próximos anos. Mesmo sem uma legislação nacional, uma série de 

modelos autoguiados já circulam pelo país em diversas regiões, como Boston e São 
Francisco.  

 
A política norte-americana para carros autônomos é chamada de Self Drive Act e 
propõe estrutura regulatória para que as empresas inovem e avancem com a 
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tecnologia, mas sem colocar a segurança doas cidadãos e condutores em risco. Uma 
das principais medidas será aumentar o número de carros que poderão rodar em teste 
em vias públicas. As montadoras defendem que milhões de quilômetros terão de ser 

percorridos para o amadurecimento da tecnologia e, portanto, a medida é essencial. 
 

Atualmente a lei dos Estados Unidos dá a cada fabricante de carro permissão para que 
2,5 mil veículos circulem em teste nas estradas. O plano é elevar isso gradualmente 

em quatro ou cinco anos, começando em 25 mil unidades por empresa e chegando a 
100 mil. O volume estará condicionado ao aumento da oferta de itens de segurança e 
de prevenção de acidentes nos carros convencionais, conduzidos por pessoas.  

 
A regulamentação também define o papel das concessionárias na oferta de serviços e 

no atendimento aos clientes. Outro ponto relevante é a exigência de mecanismos para 
proteger os dados dos ocupantes dos carros autônomos e evitar que estes veículos 
sejam invadidos por hackers. As regras também indicam padrões de desempenho e 

design. A expectativa da indústria é de que a provação da lei seja rápida, nos próximos 
meses. Há controvérsias quanto à isso, já que a fila de prioridades do governo norte-

americano é grande. 
 
De qualquer forma, a percepção das empresas envolvidas no desenvolvimento de 

carros autônomos é de que a legislação já chega atrasada. Mesmo com regras 
diferentes em cada estado foi possível para o Google, por exemplo, começar a testar 

carros autônomos há sete anos.  
 
Outra coisa que não foi impedida pela falta de legislação nacional foi o acidente com 

vítima fatal com um Tesla Model S que rodava no piloto semiautomático, há mais de 
um ano na Flórida. Há alguns meses a Uber já oferece, ainda como projeto piloto, seus 

serviços de transporte em carros autônomos na Pensilvânia. 
 

Hyundai começa a exportar Creta ao Paraguai 

28/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 
 

 
 

 
A fábrica Hyundai de Piracicaba (SP) começa a exportar seus utilitários esportivos 
Creta. Os carros têm como destino o Paraguai, mesmo país que recebeu os primeiros 

HB20 enviados ao exterior. Até o fim do ano serão embarcadas 260 unidades, em uma 
média de 50 carros por mês. 

 
A operação ocorre no momento em que o Creta atinge 20 mil unidades no mercado 

interno desde que chegou à rede, em janeiro deste ano. Todos os carros para o 
mercado paraguaio têm motor 1.6 de 130 cavalos, transmissão automática de seis 
marchas, faróis de neblina, controles de tração e estabilidade, sensor de 

estacionamento traseiro e controlador automático de velocidade com comandos no 
volante.  

 
“A expectativa é aumentar os volumes ao longo do tempo e abrir outros mercados, 
equilibrando sempre nossa capacidade instalada com a demanda interna e as 

oportunidades de exportação”, afirma o diretor-executivo de vendas, marketing e pós-
vendas da Hyundai Motor Brasil, Angel Martinez.  

 
O Creta será vendido no Paraguai pela Automotor S.A., representante exclusiva da 
Hyundai no país e que já vende o HB20X (versão aventureira do hatch) desde o ano 
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passado. Sua rede tem 16 lojas. As exportações da Hyundai a partir da fábrica de 
Piracicaba somaram 1.212 unidades no ano passado.  
 

Além das vendas ao Paraguai, a Hyundai enviou também ao Uruguai as versões hatch 
e sedã, HB20 e HB20S. Sendo assim, os uruguaios serão os próximos a receber o 

Creta.  
 

Financiamentos de veículos aumentam 19% em um ano 

28/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

As concessões de crédito para o financiamento de veículos avançaram 19% em 
junho ao somarem pouco mais de R$ 7,01 bilhões sobre os R$ 5,89 bilhões verificados 

em mesmo mês do ano passado, considerando apenas as liberações para pessoas 
físicas, conforme o balanço das movimentações do sistema financeiro divulgado na 
quinta-feira, 27, pelo Banco Central. Com este total, as liberações de junho se mantêm 

entre as maiores do ano: em março e maio, as concessões também ultrapassaram a 
casa dos R$ 7 bilhões. No ano passado, somente o resultado de dezembro alcançou 

este nível. 
 
No entanto, o total liberado em junho ficou 3,7% menor sobre o resultado de maio, 

quando o setor financeiro emprestou mais de R$ 7,28 bilhões para o financiamento de 
veículos no País. Vale lembrar que junho teve 21 dias úteis, um dia útil a menos do 

que maio, refletindo diretamente no desempenho do setor ao longo do mês. 
 
Embora a concessão de crédito tenha encerrado o semestre em patamar elevado, 

considerando a média deste ano, que é de R$ 6,67 bilhões, o nível de aprovação de 
crédito para o financiamento de veículos vem diminuindo gradativamente, como já 

confirmou no início deste mês o presidente da Anfavea, Antonio Megale, durante a 
apresentação do balanço de vendas do setor. Na ocasião, o executivo afirmou que o 
nível ficou em 40% em junho, abaixo do patamar histórico, que é de 60%, 65% (leia 

aqui. 
 

O saldo das carteiras de veículos fechou a primeira metade do ano com R$ 142,7 
bilhões, resultado 0,2% menor que o de maio e 4,2% abaixo do verificado em junho 
de 2016. Enquanto isso, a taxa média de juros atingiu os 24% a.a. em junho, o menor 

nível desde dezembro de 2015, quando o mercado trabalhou com média de 26%. O 
prazo médio dos planos de financiamento fechou junho em 41,9 meses, em 

consonância com a média do ano que está em 42 meses. 
 
Por sua vez, a inadimplência também atingiu seu menor nível dos últimos 15 meses 

ao encerrar junho em 4,4%, sendo este também o menor deste ano, embora a queda 
da inadimplência venha se apresentando de forma bastante gradual. 

 

Mitsubishi adota motor flex e baixa preços do ASX 

28/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  

 
 

 
 

A Mitsubishi trocou o motor 2.0 a gasolina do modelo ASX por outro flex, adotou o 

câmbio automático CVT como item de série e reduziu os preços em 5,1% em média. 
A linha 2018 tem preço inicial de R$ 97.990, mesmo valor cobrado antes pela opção 

manual. 
 
Segundo a Mitsubishi, o novo motor produz até 170 cavalos quando abastecido com 
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etanol, 10 cv a mais que o anterior. Foi desenvolvido na fábrica de Catalão (GO), onde 
é produzido. E é o primeiro carro fora do Grupo FCA a receber o sistema de partida a 
frio sem tanquinho fornecido pela Magneti Marelli.  

 
De acordo com a montadora, a caixa de transmissão automática CVT é uma evolução 

da anterior e ficou mais silenciosa. A linha 2018 recebeu pequenas mudanças por fora, 
como no contorno dos para-lamas e no desenho as rodas de liga leve.  

 
A nova central multimídia tem tela sensível ao toque de 6,75 polegadas e 
conectividade com Car Play e Android Auto, comando de voz, rádio AM/FM, Bluetooth 

com audio streaming e entrada USB.  
 

A versão AWD (com tração nas quatro rodas) tem preço sugerido de R$ 113.990 e 
recebe sensor de estacionamento, retrovisores com rebatimento elétrico, sensores de 
chuva e de acendimento automático dos faróis, chave presencial e botão de partida. 

Com teto de vidro e faróis de xênon o valor sobe para R$ 122.990. 
 

Como o motor 2.0 utilizado no ASX é semelhante ao do Lancer, é bem provável que o 
sedã se torne flex nas próximas semanas.  
 


