
 

 

31 DE JULHO DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSOS DE AGOSTO NO SINDIMETAL/PR 

 SAVE THE DATE:  2º ENCONTRO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 SAVE THE DATE:  2º ENCONTRO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 INEC - ÍNDICE NACIONAL DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR 

 INFORMATIVO: FALANDO COM RELAÇÕES DE TRABALHO 

 COMO A REFORMA TRABALHISTA PODE AFETAR OS SINDICATOS E SEUS 150 MIL 

FUNCIONÁRIOS 

 EMPRESAS QUEREM ÁRBITRO PRIVADO PARA SOLUCIONAR DISPUTAS 

TRABALHISTAS 

 COOPERATIVAS GARANTEM ESTABILIDADE ATÉ NA CRISE 

 INDÚSTRIA 4.0: JORNADA RUMO AO FUTURO 

 “SETOR AUTOMOTIVO PRECISA ENTENDER QUE INOVAÇÃO VAI ALÉM DE P&D” 

 IBGE: INDÚSTRIA CRIOU 375 MIL VAGAS EM UM TRIMESTRE, COMÉRCIO 

CONTRATOU 199 MIL 

 VALE-ACADEMIA E AFINS: QUANDO A ATIVIDADE FÍSICA FAZ PARTE DA POLÍTICA 

DA EMPRESA 

 PETROBRAS CORRIGE VIGÊNCIA DE REAJUSTE DO GLP INDUSTRIAL E COMERCIAL 

 CONFIANÇA DO SETOR DE SERVIÇOS NO BRASIL VOLTA A SUBIR EM JULHO, DIZ 

FGV 

 CONTA DE LUZ VAI FICAR MAIS CARA EM AGOSTO 

 CARGA DE ENERGIA NO PAÍS DEVE CRESCER 1,9% EM AGOSTO, CALCULA ONS 

 EXPECTATIVA DE CONSUMIDORES TEM PIORA GENERALIZADA EM JULHO, AFIRMA 

CNI 

 CORREIOS ESTUDAM REDUZIR GASTOS DE R$ 2 BILHÕES COM BENEFÍCIOS DE 

FUNCIONÁRIOS 
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carga-de-energia-no-pais-deve-crescer-19-em-agosto-calcula-ons/
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 CONSTRUÇÃO DEMITE 683 MIL EMPREGADOS EM UM ANO, REVELA IBGE 

 MEIRELLES: QUEDA DO DESEMPREGO É EFEITO DA POLÍTICAS SOBRE MERCADO DE 

TRABALHO 

 RECEITA DIZ QUE MAIS DE 48 MIL CONTRIBUINTES JÁ ADERIRAM AO NOVO REFIS 

 CÂMARA RETOMA VOTAÇÃO DO AJUSTE FISCAL DE GRECA E DEVE RECUAR EM 

AUMENTO DE IMPOSTOS 

 COM COMBUSTÍVEL MAIS CARO, MERCADO VOLTA A ELEVAR PREVISÃO PARA 

INFLAÇÃO DE 2017 

 GOVERNO REDUZ REAJUSTE DE IMPOSTO SOBRE O ETANOL 

 DECRETO SOBRE RECUPERAÇÃO FISCAL DE ESTADOS CORRIGE PIS/COFINS DO 

ETANOL 

 MAIA: QUALQUER MUDANÇA DA META FISCAL VAI SER MUITO PREJUDICIAL AO 

PAÍS 

 APOSTAR NA RETOMADA DA ECONOMIA FOI ACERTO, DIZ GESTOR DE FUNDO 

CAMPEÃO 

 FUNDOS SIMPLES, VOLTADOS A PEQUENO INVESTIDOR, TÊM GANHO 

DECEPCIONANTE 

 GANHO NÃO É SUFICIENTE PARA MUDAR FORMA DE INVESTIR, DIZ ESPECIALISTA 

 ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS SOBE 1,0 PONTO EM JULHO, APONTA FGV 

 SITUAÇÃO DO CRÉDITO SÓ DEVE MELHORAR NO BRASIL A PARTIR DE 2018 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2017 PERMANECE EM R$ 3,30, DIZ FOCUS 

 TOP 5 REDUZ PREVISÃO PARA TAXA BÁSICA DE JUROS E VÊ SELIC A 7,50 AO FIM 

DESTE AO ANO 

 ARGENTINA QUER MULTA POR CARRO FORA DA COTA 

 A ÉTICA DOS CARROS AUTÔNOMOS 

 CARROS AUTÔNOMOS E INTERNET DAS COISAS DEPENDEM DA PRÓXIMA GERAÇÃO 

DA TELEFONIA MÓVEL 

 PARA CHEGAR AO CARRO ELÉTRICO, BRASIL PRECISARÁ APOSTAR NO ETANOL 

 FIAT CHRYSLER TEM NOVO SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS 

 GRUPO VW ELEVA LUCRO LÍQUIDO EM 84% NO SEMESTRE 

 TESLA ENTREGA SEU PRIMEIRO CARRO POPULAR 

 COM NOVO POLO, VOLKSWAGEN AMPLIA USO DA MQB NO BRASIL 

 CAMEX ZERA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO PARA EX-TARIFÁRIOS 

 EVOLUÇÃO DA USIMINAS DEVE ESBARRAR NA BAIXA DEMANDA POR AÇO NO 

BRASIL 
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Cursos de Agosto no SINDIMETAL/PR 
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SAVE THE DATE:  2º Encontro das Micro e Pequenas Empresas 

31/07/2017 – Fonte:  SINDIMETAL/PR 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 31/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,133 3,134 

Euro 3,705 3,706 
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SAVE THE DATE:  2º Encontro das Micro e Pequenas Empresas 

31/07/2017 – Fonte: FIEP 
 

 
 

 

INEC - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 

31/07/2017 – Fonte: CNI 
 
O INEC registrou 99,5 pontos em julho, uma queda de 1,0% em relação ao mês 

anterior. Esse é o menor valor observado desde maio de 2016. 
 

Consumidor menos confiante em julho 
O INEC registrou 99,5 pontos em julho, uma queda de 1,0% em relação ao mês 
anterior. Esse é o menor valor observado desde maio de 2016. Com a queda, o INEC 

de julho encontra-se 8,2% abaixo da média histórica do índice, revelando que a 
confiança do consumidor ainda continua em patamar baixo. 
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Informativo: Falando com Relações de Trabalho 

31/07/2017 – Fonte: FIEP 
 

Informativo produzido pela Gerência Executiva Comercial do Sistema FIEP. 
Acesse: 

 
http://www.fiepr.org.br/para-

empresas/conselhos/relacoes_trabalho/uploadAddress/SistemaFiep_FalandoCom_Rel
acoesTrabalho_03[76994].pdf  
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Como a reforma trabalhista pode afetar os sindicatos e seus 150 mil 

funcionários 

31/07/2017 – Fonte: BBC Brasil 
 

"Ai, moça, em novembro ninguém sabe. Talvez a gente nem esteja mais aqui", diz a 
recepcionista do departamento de homologação do Sindicato da Construção Civil de 
São Paulo (Sintracon-SP), quando questionada sobre sua expectativa em relação à 

nova legislação trabalhista, que entra em vigor no fim deste ano.  
 

Em dois meses, caso o texto aprovado em 11 de julho no Senado não seja alterado 
por Medida Provisória, a contribuição sindical obrigatória deixa de existir - e, com ela, 
a principal fonte de financiamento para muitas das entidades que representam tanto 

empresas quanto trabalhadores.  
 

Essas organizações empregam atualmente 153,5 mil pessoas com carteira assinada 
no país, mostram os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os sindicatos de 

trabalhadores, destino dos R$ 2,6 bilhões arrecadados em 2016 com o desconto de 
um dia de trabalho de todos os funcionários com carteira assinada do país, respondem 

por 76,5% do total de vagas, 117,6 mil.  
 

As entidades patronais, que receberam R$ 1,3 bilhão da contribuição recolhida 
diretamente das empresas, somam 35,9 mil funcionários.  
 

Passada a reforma, dizem especialistas em mercado de trabalho e sindicalismo, o 
número de trabalhadores em sindicatos no Brasil tende a encolher, de um lado, porque 

muitas entidades terão de se reestruturar para sobreviver com um orçamento menor 
e, de outro, porque centenas de sindicatos deixarão de existir.  
 

A extinção do imposto terá maior impacto sobre cerca de 7 mil dos quase 12 mil 
sindicatos de trabalhadores do país, diz o consultor sindical João Guilherme Vargas 

Netto, já que cerca de 5 mil entidades representam funcionários públicos e da zona 
rural e têm grande parte das receitas garantidas por mensalidade paga pelos afiliados.  
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Daqueles 7 mil, ele afirma, 4 mil são sindicatos "de carimbo", que não negociam 
melhores salários ou melhores condições de trabalho para suas bases e existem 
exclusivamente por causa do imposto. "Esses tendem a desaparecer", ele diz. 

 
Da forma como foi instituído, em 1937, o imposto sindical tende a provocar a 

dependência do sindicalismo em relação ao Estado e o distanciamento em relação aos 
trabalhadores que representam, afirma Andréia Galvão, professora do departamento 

de ciência política da Unicamp.  
 
Assim, a mudança trazida pela reforma poderia estimular um sindicalismo mais 

independente e mais representativo, ela diz. Sem a garantia de recursos financeiros, 
os sindicatos precisariam se preocupar mais com o trabalho de base, já que passariam 

a depender de suas próprias forças, isto é, de seus filiados e suas contribuições 
voluntárias.  
 

A reestruturação do movimento sindical, acrescenta Vargas Netto, vai levar a um 
reagrupamento das entidades, com demissões e corte de áreas que não sejam 

fundamentais.  
 
"É claro que os sindicatos mais ativos, que têm uma tradição de luta, não terão vida 

fácil", diz a cientista política. "O sindicalismo é um movimento vital para organizar e 
representar os interesses dos trabalhadores. O Brasil possui sindicatos importantes 

em categorias como bancários, petroleiros, metalúrgicos, químicos, professores e 
diversas carreiras na função pública."  
 

Além da extinção do imposto, essas entidades enfrentarão desafios colocados por 
outros artigos da reforma que, afirma Galvão, enfraquecem o sindicalismo. Entre eles, 

estão a possibilidade de negociação individual de aspectos importantes da relação de 
trabalho sem assistência sindical, a representação dos trabalhadores no local de 
trabalho independentemente dos sindicatos, com a formação de comissões de 

empregados com atribuições que hoje são das entidades - e que, em sua avaliação, 
podem sofrer interferência das empresas -, e a não obrigatoriedade de que as 

rescisões contratuais sejam homologadas nos sindicatos.  
 
O fim da homologação 

Os departamentos de homologação serão afetados não apenas pelo fim da contribuição 
sindical. O artigo 477 da nova lei acaba com a autenticação hoje obrigatória nos 

sindicatos dos desligamentos de funcionários com mais de um ano trabalho. No 
Sintracon-SP, essa área emprega dez pessoas: duas recepcionistas - entre elas a que 
conversou com a reportagem -, uma coordenadora e sete atendentes, que registram 

3,5 mil documentos por mês.  
 

Uma delas é Mônica Vieira Dourado Lourenço, que, depois de quase dois anos e meio 
na entidade, voltou a cadastrar o currículo em sites de recrutamento. "A gente 

aproveita quando os funcionários de RH das empresas vêm fazer homologação para 
perguntar se lá tem vaga, mas a construção também está passando por um momento 
ruim", acrescenta.  

 
Ela decidiu procurar outro emprego ainda antes da iminência da aprovação da reforma 

trabalhista, porque deseja trabalhar com algo mais próximo de sua área de formação, 
em recursos humanos. Mas admite que é crescente o número de colegas que, com 
medo de perder o emprego no fim deste ano, também buscam recolocação.  

 
"No mínimo o número de funcionários vai cair", diz a coordenadora do departamento, 

a advogada Natália Cardoso de Oliveira Santos. O sindicato foi seu primeiro emprego, 
que assumiu em 2013, logo após ser aprovada no exame da ordem. A reunião com a 
direção de entidade sobre o que deve acontecer após novembro ainda não aconteceu. 

No pior cenário, a área deixaria de existir.  



Para ela, o fim da homologação obrigatória deve causar prejuízo também aos 
trabalhadores. Entre os funcionários da construção civil, ressalta, que em geral têm 
menos anos de estudo, é comum o desconhecimento sobre os direitos que o 

empregado tem quando é desligado da empresa. "Nós esbarramos com irregularidades 
todos os dias". 

 
Não raro, conta Mônica, que trabalha diretamente com as homologações, são 

descontados como falta os dias que os funcionários permanecem em casa a pedido da 
própria empresa, nos intervalos entre uma obra e outra. Também há casos em que a 
companhia, sob a alegação de que fará o pagamento em dinheiro da rescisão, faz 

depósito bancário de um envelope vazio na conta do empregado. "Tem gente que não 
sabe que tem direito a férias, aos 40% de multa sobre o saldo do FGTS, e só descobre 

quando chega aqui." 
 
Quando a nova legislação trabalhista entrar em vigor, em novembro, a homologação 

passará a ser feita diretamente pelos empregadores. "Não há previsão quanto à 
necessidade de presença de um advogado para dar assistência ao empregado", afirma 

Carlos Eduardo Vianna Cardoso, sócio do setor trabalhista do Siqueira Castro 
Advogados.  
 

Como o documento servirá como um comprovante de quitação pelos valores nele 
indicados, o especialista recomenda que, caso o empregado entenda que há algo 

errado, não assine e procure um advogado para eventualmente cobrar a diferença. 
 
Crise 

Há mais de dois anos, as entidades sindicais enfrentam restrições orçamentárias. Com 
a queda no número de trabalhadores formais por causa da recessão - são 3 milhões 

de vagas com carteira assinada a menos só no biênio 2015-2016 -, os recursos vindos 
da contribuição despencaram para uma série de entidades.  
 

No Sintracon-SP, a receita total recuou de R$ 60 milhões em 2014 para R$ 40 milhões 
neste ano, conta o presidente da entidade, Antônio de Sousa Ramalho, deputado 

estadual pelo PSDB. Cerca de 10% do orçamento vem do imposto sindical. O restante, 
da mensalidade paga pelos associados, de R$ 35. "A construção perdeu quase um 
milhão de empregos durante a crise", ele afirma.  

 
Para se adaptar à nova realidade financeira, o sindicato cortou um terço dos 

funcionários, de pouco mais de 300 em 2014 para 200. Entre os demitidos estavam 
os 20 médicos e 12 dentistas do centro de saúde, que ocupa parte dos quatro andares 
do prédio e está sendo completamente desativado neste mês. Os filiados ao sindicato 

passarão a ser atendidos pela rede da Secretaria Social da Construção (Seconci). 
 

Para Ramalho, que está à frente da entidade desde 1999, há 18 anos, "o imposto 
sindical morreu e tinha que morrer mesmo". Ele acredita que os sindicatos deveriam 

ser mantidos por uma contribuição discutida em assembleia com os trabalhadores, 
que julgariam o resultado da campanha salarial e, a partir daí, definiriam o percentual 
a ser descontado dos salários. 

 
Reação dos sindicatos 

Essa é uma das modificações que as centrais sindicais têm tentado negociar com o 
governo, diz o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, e que poderiam ser implementadas 

através de Medida Provisória. "É preciso garantir um financiamento associado ao bem 
público que o sindicato cria", ressalta, referindo-se aos ganhos resultantes das 

campanhas salariais, que atingem todos os trabalhadores de cada categoria - mesmo 
aqueles que, depois da lei, decidirem não contribuir. 
 

Além disso, as entidades consideram fundamental que se retire o poder de negociação 
que foi concedido às comissões de funcionários que passarão a ser eleitas dentro das 



empresas. A avaliação é que uma série de atribuições que hoje são prerrogativa dos 
sindicatos passam a ser desempenhadas por trabalhadores que, muitas vezes, estão 
suscetíveis a pressão dos empregadores. "Isso quando falamos apenas dos sindicatos, 

mas há outros pontos que precisam de limite imediato, como o trabalho intermitente", 
acrescenta Ganz Lúcio. 

 
Entidades patronais 

As entidades patronais também serão afetadas pelo fim do imposto sindical. Na 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), a contribuição representa 12% da receita, 
que deve chegar a R$ 450 milhões neste ano, conforme a proposta orçamentária 

divulgada no fim do ano passado.  
 

Através de sua assessoria de imprensa, a entidade afirma que o recurso "é importante 
para o fortalecimento da atuação efetiva das entidades sindicais na representação das 
categorias econômicas a elas filiadas", mas destaca que tem trabalhado em busca da 

"autossustentabilidade, ampliando a arrecadação com a oferta de produtos e serviços 
aos empresários e a administração eficiente dos recursos". 

 
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) também buscará aumentar a 
fatia das receitas com serviços. Atualmente, a contribuição responde por 16% do 

orçamento. A entidade, que defende o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, 
afirma que "a modernização da legislação trabalhista passa também pelas entidades 

sindicais, tanto as de trabalhadores quanto as patronais".  
 

Empresas querem árbitro privado para solucionar disputas trabalhistas 

31/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Carteira de trabalho; empresas querem árbitro privado para solucionar disputas 
trabalhistas 

 

Grandes empresas poderão recorrer com maior frequência a árbitros privados para 
solucionar disputas com seus funcionários, explorando uma brecha aberta pela 

reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer no início do mês.  
 
A arbitragem é um método de resolução de conflitos fora do sistema judiciário. No 

meio empresarial, ela é usada para garantir celeridade e rigor técnico a decisões que 
envolvem grandes volumes de dinheiro.  

 
Com a reforma, trabalhadores com renda superior a duas vezes o teto dos benefícios 
da Previdência Social, cerca de R$ 11 mil, poderão resolver disputas com seus 

empregadores em câmaras de arbitragem se concordarem expressamente com isso 
numa cláusula de seus contratos.  

 
"A arbitragem é mais rápida do que o processo comum e pode terminar em dois ou 

três anos", afirma o advogado trabalhista Estevão Mallet, professor da USP 
(Universidade de São Paulo). "Da parte dos empregadores, há um desejo de que a 
controvérsia saia da Justiça do Trabalho, que é protecionista". 

 
Quem tem um contrato regido por arbitragem não pode mudar de ideia e ir à Justiça 

comum. No Brasil, há um histórico de casos de altos funcionários que já recorreram à 
arbitragem para resolver discordâncias trabalhistas, apesar de a legalidade da prática 
dividir os tribunais.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1905729-empresas-querem-arbitro-privado-para-solucionar-disputas-trabalhistas.shtml


PROTEÇÃO  
Em 2012, após deixar o banco BTG Pactual, um executivo recorreu a arbitragem para 
discutir uma cláusula de seu contrato que o impedia de trabalhar para concorrentes 

do antigo empregador, e o método foi chancelado depois pelo TRT (Tribunal Regional 
do Trabalho) do Rio.  

 
Em 2008, uma decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) considerou válida uma 

arbitragem trabalhista, mas a mesma corte se pronunciou em sentido contrário ao 
analisar outro caso em 2009.  
 

No caso do BTG Pactual, os advogados do banco argumentaram que, a partir de certa 
faixa salarial, os funcionários deixam de ser "hipossuficientes" em relação ao patrão -

ou seja, sem condições de se defenderem sozinhos e merecedores da proteção 
oferecida nos tribunais.  
 

"Hoje, a Justiça do Trabalho equilibra a relação de forças entre patrão e empregado", 
afirma Douglas Izzo, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores) no Estado 

de São Paulo. "A arbitragem é uma das mudanças previstas pela reforma que 
aumentam a vulnerabilidade dos trabalhadores."  
 

Para Suzana Cremasco, vice-presidente da Câmara de Arbitragem Empresarial, os 
juízes têm razão de ser refratários à arbitragem trabalhista. "Não há fiscalização de 

como os conflitos são resolvidos, pois o processo requer sigilo total", diz. "O controle 
seria exercido pelo mercado."  
 

O limite de renda de R$ 11 mil é considerado muito baixo por advogados. Especialistas 
ouvidos pela Folha consideram que, se o valor da causa for menor que R$ 500 mil, 

não valeria a pena pagar os custos da arbitragem, mais altos que o da Justiça comum.  
"Se um empregado me perguntasse se vale a pena fechar um contrato assim, eu diria 
para garantir que esteja escrito que o patrão paga as custas", diz Carlos Forbes, 

presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
Canadá.  

 
Em 2010, o escritório Pinhão e Koiffman Advogados estimou que, numa ação de R$ 1 
milhão, a arbitragem custaria pelo menos R$ 50 mil. Na Justiça do Trabalho, o 

empregado só paga as custas quando perde e pode pedir isenção se não tiver como 
pagar.  

 
"Teremos de criar câmaras especializadas para fazer arbitragem barata", diz Joaquim 
Muniz, do escritório Trench, Rossi e Watanabe.  

 
As novas normas previstas pela reforma trabalhista entram em vigor em novembro. 

Em 2015, o Congresso alterou a lei que definiu regras para a arbitragem no país, 
permitindo que fosse usada para casos trabalhistas. Mas a alteração foi vetada pela 

então presidente Dilma Rousseff.  
-  
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE ARBITRAGEM  

Quem pode recorrer à arbitragem privada para solucionar disputas 
trabalhistas?  

De acordo com as novas normas previstas pela reforma trabalhista, trabalhadores com 
renda superior a duas vezes o teto do INSS, o equivalente a R$ 11 mil  
 

O que será necessário para isso ocorrer?  
O recurso a arbitragem deve estar previsto numa cláusula do contrato assinado pelo 

funcionário com seu empregador, deixando claro que eventuais problemas não serão 
levados à Justiça e serão resolvidos por arbitragem  
 

 
 



Quem escolhe os árbitros?  
Em caso de desentendimento, cada parte indica um árbitro para resolver a disputa. 
Os nomes têm que ser aceitos por ambas as partes  

 
Qualquer um pode ser indicado como árbitro?  

Em geral, os árbitros são advogados especializados em mediação de disputas. Eles se 
apresentam como imparciais e concordam em julgar com isenção  

 
Quem julga o caso?  
Os árbitros escolhem o presidente do tribunal de arbitragem. Todos os envolvidos 

concordam com os procedimentos definidos para o julgamento  
 

É possível recorrer?  
Não. A decisão deve ser executada pela Justiça comum, porque o tribunal arbitral não 
tem poderes para determinar que as partes paguem o que devem, mas sua decisão 

não pode ser revista. 
 

Cooperativas garantem estabilidade até na crise 

31/07/2017 – Fonte: FIEP (postado em 27-07-2017) 

 
Com faturamento maior que o orçamento anual dos municípios e até do Estado em 
que estão sediadas, as cooperativas agropecuárias do Paraná construíram um império 

praticamente imune à crise econômica do país.  
 
Apenas em 2016, as empresas cresceram 21% na comparação com 2015. Na última 

década, o crescimento médio foi de 14% ao ano.  
 

A Coamo, maior cooperativa da América Latina, faturou no ano passado o equivalente 
a 35 vezes o orçamento de Campo Mourão, cidade da região central do Paraná na qual 

se estabeleceu. Já a C.Vale, de Palotina, na região Oeste, teve resultado 62 vezes 
superior à receita do município.  
 

Somadas, as 69 maiores cooperativas paranaenses alcançaram o resultado recorde de 
R$ 57 bilhões em 2016, 5% maior que o orçamento do Paraná no mesmo ano, segundo 

a Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná).  
 
Em 2016, essas empresas exportaram US$ 2,3 bilhões, quase a metade do total das 

exportações das cooperativas em nível nacional (US$ 5,13 bilhões), segundo a OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras). Mas a tendência de crescimento é geral: 

no ano passado, as 70 maiores cooperativas do país faturaram 15% a mais que 2015.  
 
O modelo do cooperativismo consiste em comprar a produção dos cooperados e a 

negociar diretamente no mercado, o que costuma garantir estabilidade nos ganhos 
dos produtores. No fim do ano, se há sobra, o montante é dividido entre eles.  

 
Com vocação para o cooperativismo por causa da colonização de origem europeia –
em que o formato já era comum na zona rural– e pelo predomínio de pequenas 

propriedades, o Paraná tem mais de metade da produção agrícola ligada ao modelo.  
 

A estratégia para manter o crescimento, segundo a Ocepar, foi investir na 
diversificação da produção em pequenas e médias propriedades. "No Paraná há um 
limite da área produtiva. Se não dá para plantar mais soja, o produtor pode construir 
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um aviário que ocupa 200 metros quadrados", diz o gerente técnico da Ocepar, Flávio 
Turra.  
 

A C.Vale investiu R$ 110 milhões na construção de um abatedouro de peixes que será 
aberto em outubro, com um abate inicial de 75 mil tilápias por dia. "A diversificação é 

a fórmula para oferecer alternativas de renda aos associados", diz Alfredo Lang, 
presidente da C.Vale.  

 
As cooperativas também investiram em novos processos de armazenamento e 
industrialização, como a Coamo, que colocou mais de R$ 1 bilhão em novos 

entrepostos de grãos, um novo terminal marítimo e indústrias transformadoras de 
grãos.  

 
Alocadas em cidades pequenas, as cooperativas levam emprego, tecnologia e 
desenvolvimento para regiões empobrecidas do Estado. Quando a Coamo foi criada, 

nos anos 1970, Campo Mourão tinha cerca de 20 mil habitantes; hoje, são quase 100 
mil.  

 

Indústria 4.0: Jornada rumo ao futuro 

31/07/2017 – Fonte: FIEP (postado em 27-07-2017) 

 
Para despertar na indústria paranaense a consciência de que é necessário se preparar 

para esta nova realidade, o Sistema Fiep promove, no próximo dia 16, em Curitiba, a 
Jornada para o mundo digital 
 

A indústria passa, atualmente, por uma nova revolução. Os avanços tecnológicos das 
últimas décadas trouxeram novas formas de interação entre as diferentes etapas dos 

processos produtivos. Como resultado, surgiu o conceito de Indústria 4.0, que é a 
integração digital de toda a cadeia de valor dos produtos industriais – do 
desenvolvimento ao uso – e envolve ainda a criação de novos modelos de negócio, 

produtos e serviços.  
 

Também conhecida como quarta revolução industrial, a Indústria 4.0 não se resume 
apenas a fábricas mais inteligentes. Nela, a participação do consumidor na compra de 
produtos e serviços será maior e a interconexão entre os artigos trará mudanças na 

venda, produção, entrega e uso das mercadorias. Tudo isso exige que sejam 
repensados processos, custos, projetos, qualidade e a forma de negociar.  

 
Despertando consciência 
Para despertar na indústria paranaense a consciência de que é necessário se preparar 

para esta nova realidade, o Sistema Fiep promove, no próximo dia 16, em Curitiba, a 
“Jornada para o mundo digital”. Com o objetivo de aprofundar conhecimentos e 

mostrar como a Indústria 4.0 impacta no progresso do setor industrial, o evento terá 
palestras, workshops e painéis de discussão com renomados profissionais da área. 

Também serão apresentadas experiências de indústrias instaladas no Brasil que já 
implantaram processos alinhados com a quarta revolução industrial. 
 

Elas fazem parte de um grupo de empresas que já compreendeu os ganhos de 
competitividade trazidos por esta nova forma de produção. Porém, pesquisa realizada 

em 2016 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que ouviu 2.225 indústrias 
de todos os portes, mostra que mais da metade delas ainda não utiliza nenhuma das 
dez tecnologias digitais listadas no levantamento – como automação digital sem 

sensores; prototipagem rápida ou impressão 3D; utilização de serviços em nuvem 
associados ao produto; ou incorporação de serviços digitais nos produtos.  

 
Geração de riqueza 
Avançar na disseminação da Indústria 4.0, já bastante evoluída em nações mais 

desenvolvidas, é fundamental para que o setor industrial brasileiro não seja ofuscado 

http://www.fiepr.org.br/News95content350744.shtml


no cenário global. Mais do que isso, é uma forma de agregar valor à economia do país. 
Isso porque uma economia baseada em inovação e conhecimento é capaz de gerar 
mais riqueza por hora trabalhada, o que significa distribuir mais riqueza na sociedade.  

 
Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

indica que, hoje, a riqueza produzida por hora trabalhada no Brasil (US$ 19,4/hora) é 
menos de um terço da Alemanha (US$ 61,4/hora) e dos Estados Unidos (US$ 

66/hora). O desenvolvimento da inovação e da Indústria 4.0 deve contribuir para 
melhorar esse cenário, e para que o país não tenha que sistematicamente depender 
de importar tecnologias. 

 
JORNADA PARA O MUNDO DIGITAL 

Data: 16 de agosto 
Horário: 8h às 17 horas 
Local: Campus da Indústria do Sistema Fiep – Curitiba  

Palestrantes: 
Paula Bellizia – Presidente da Microsoft Brasil 

Cassio Dreyfuss – Vice-presidente de pesquisa do Gartner 
Cezar Taurion – Head de Transformação Digital da Kick Ventures 
Edson Campagnolo – Presidente do Sistema Fiep 

Rogerio Martins – Vice-presidente global Whirlpool para Inovação e 
Desenvolvimento de Produtos de Refrigeração  

Programação completa e inscrições em: 
sistemafiep.org.br/jornadadigital 
 

“Setor automotivo precisa entender que inovação vai além de P&D” 

31/07/2017 – Fonte: CIMM 

 
Pieracciani diz que é um bom momento para que a indústria reveja estratégia. 
Inovar está na lista dos principais desafios das empresas dos mais variados setores. 

Não é diferente entre as companhias automotivas, o problema é que muitas delas 
tratam o assunto da maneira errada, aponta Valter Pieracciani, diretor da Pieracciani, 

consultoria especializada no tema. “O setor automotivo precisa entender que inovação 
vai além de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e engenharia. As companhias 
concentram muitos esforços aí e não percebem outras oportunidades”, avalia.  

 
Ele aponta, no entanto, que a concorrência com empresas de tecnologia e 

fornecedores de serviços de mobilidade começa a assustar as empresas tradicionais 
da cadeia produtiva, que acabam travadas sem saber como gerar inovação além da 
puramente tecnológica. “Esta é uma boa hora para repensar a estratégia nessa área”, 

diz. O consultor explica que não há receita pronta, mas o trabalho em alguns pontos 
pode acelerar o processo de inovação em grandes companhias. Ele enumera quatro 

pilares principais:  
 

- Estratégia de inovação: contempla iniciativas internas e a inovação aberta, em 
colaboração com startups ou universidades. “O ponto de partida é entender o objetivo 
que a empresa busca ao inovar”, diz. 

- Processos de inovação: aqui, aponta, é essencial estabelecer etapas e caminhos para 
escoar e lapidar as novas ideias e projetos, dando impulso para que eles evoluam. 

- Pessoas: é essencial desbloquear a capacidade de inovação das pessoas, 
normalmente tão restrita pelas tarefas e pressões do dia a dia. “A inovação é humana 
e depende de emoção”, defende. 

- Ecossistema de inovação: contempla tanto o ambiente interno da corporação quanto 
o relacionamento com fornecedores, clientes e startups. 

 
“As empresas precisam se perguntar como estão em cada um destes pontos”, diz. 
Pieracciani reforça que o conceito atual, que faz com que startups se tornem empresas 

com alto valor de mercado em poucos meses ou anos, é a inovação centrada nas 

http://www.sistemafiep.org.br/jornadadigital
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pessoas, com foco do cliente. Na visão dele, é esta a lição de casa das companhias da 
cadeia automotiva.  
 

Desenvolver a inteligência coletiva para inovar 
O desafio de inovar na indústria automotiva é tema do ABLab Inovação, encontro para 

debater e construir inteligência coletiva sobre o assunto. O evento acontece no 
próximo dia 22 de agosto como programação paralela do Workshop Planejamento 

Automotivo 2018, que Automotive Business promove em São Paulo. O debate contará 
com a participação de Valter Pieracciani e de Jaakko Tammela, designer especialista 
em inovação e em novos modelos organizacionais.  

 
O ABLab tem vagas limitadas a um pequeno grupo de participantes do Workshop 

Planejamento. Interessados podem se inscrever em www.planejamento2018.com.br. 
O evento contará ainda com mais uma sala especial, a Cenários 2025 que contará com 
o consultor Paulo Cardamone para apresentar as expectativas para a indústria 

nacional.  
 

Já na programação principal do evento, no auditório do complexo WTC, serão 
abordados aspectos que as empresas precisam levar em conta ao desenhar a 
estratégia para o próximo ano. Entre os participantes estão representante da Anfavea, 

George Rugitsky, conselheiro do Sindipeças, Letícia Costa, da Prada Assessoria e 
muitos outros especialistas no setor automotivo. 

 

IBGE: indústria criou 375 mil vagas em um trimestre, comércio contratou 199 

mil 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 28-07-2017) 
 

A indústria criou 375 mil postos de trabalho em um trimestre, o equivalente a um 
aumento de 3,3% no total de ocupados no setor. Os dados são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 

28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

Apesar da boa notícia, a expansão se deu por meio de um aumento de trabalhadores 
informais, especialmente na indústria alimentícia. “Que indústria é essa que está 
aumentando o contingente de ocupados? A gente vê que a frequência maior se dá 

sobre o contingente de trabalhadores sem carteira assinada”, ressaltou Cimar Azeredo, 
coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. “A indústria extrativa não se altera, 

é a indústria de transformação que contrata. E quem puxou foi a indústria alimentícia”, 
explicou. 
 

No segundo trimestre, o total de ocupados no País cresceu 1,4% em relação ao 
primeiro trimestre do ano, com a criação de 1,289 milhão de vagas. Outros setores 

que contrataram no período foram comércio, com 199 mil funcionários a mais; 
transporte, armazenagem e correio, com mais 131 mil; alojamento e alimentação, 

mais 77 mil; serviços domésticos, 39 mil a mais; administração pública, defesa, 
seguridade social, educação e saúde, mais 485 mil novas contratações; e outros 
serviços, com a geração de 238 mil novos postos. 

 
Segundo Azeredo, houve elevação no montante de pessoas trabalhando por conta 

própria no segmento de cabeleireiros e serviços de beleza, que se enquadram na 
categoria de “outros serviços”, e como motoristas de passageiros, o que pode ser 
explicado por um maior número de motoristas de aplicativos como o Uber. 

 
“O avanço no setor de transporte se caracteriza principalmente por uma entrada de 

motorista de passageiros. É possível que seja motorista de aplicativo, mas a pesquisa 
não consegue fazer essa distinção”, ponderou ele. “A gente não tem como separar 
qual é o motorista de táxi e o de aplicativo. Mas a gente sabe que o aplicativo é uma 

http://www.planejamento2018.com.br/
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forma de resgate do emprego. A pessoa perde o emprego e se insere no aplicativo”, 
completou. 
 

No caso do segmento de Administração Pública, o coordenador do IBGE disse que 
houve um movimento sazonal de contratação após uma demissão tradicionalmente 

mais acentuada ao fim de cada ano. 
    

“Na administração pública, 48% desse grupamento é voltado para a educação, e ela 
teve um peso importante. É comum que no fim do ano as prefeituras demitam 
professores para fechar as contas, depois contratam de novo. Esse aumento de alta e 

baixa é sazonal”, disse. 
 

Marca importante 
 
O mercado de trabalho voltou a mostrar força no último trimestre, mas ainda é cedo 

para falar em recuperação. As perdas acumuladas durante os anos de crise ainda estão 
longe de ser compensadas, avaliou Cimar Azeredo. 

 
A taxa de desemprego caiu de 13,7% no primeiro trimestre para 13,0% no segundo 
trimestre, o primeiro recuo estatisticamente significativo desde o fim de 2014. Houve 

abertura de 1,289 milhão de postos de trabalho no período, além de redução de 690 
mil pessoas na fila do desemprego. 

 
“A alta na ocupação não compensa o patamar do ano passado, porque as perdas foram 
muito significativas. Mas o aumento da ocupação é um movimento que está 

acontecendo. Essa tendência no período curto mostra que o mercado gerou postos de 
trabalho. No período recente, mostra uma força nesse mercado. Em relação ao ano 

passado, ainda mostra desgaste pela crise política pela crise econômica que se arrasta 
desde 2014”, disse Azeredo. 
 

Em relação ao segundo trimestre do ano passado, o total de ocupado está 0,6% 
menor, com 562 mil vagas a menos. Mas a população ocupada voltou a superar a 

marca de 90 milhões de pessoas, pela primeira vez desde dezembro de 2016. Segundo 
Azeredo, há uma reversão de tendência na taxa de desocupação e na eliminação de 
empregos, mas ainda não é possível dizer se permanecerá nas próximas leituras. 

 
“É importante a marca de 90 milhões de ocupados ser restabelecida, mas mais 

importante ainda é voltar ao nível de ocupação de antes da crise. A ideia é que a gente 
recupere esse nível de ocupação com indicadores de qualidade, como a carteira 
assinada, principalmente”, defendeu. 

 
O nível da ocupação, que mede o porcentual de pessoas ocupadas na população em 

idade de trabalhar, foi estimado em 53,7% no segundo trimestre deste ano. Um ano 
antes, estava em 54,6%. No segundo trimestre de 2014, antes que a crise impactasse 

o mercado de trabalho, o nível da ocupação estava em 56,9%. 
 

Vale-academia e afins: quando a atividade física faz parte da política da 
empresa 

31/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Pesquisa da Sodexo mostra que boa parte das pessoas largou a academia em 
razão da crise. Se a empresa onde trabalham oferecesse isso como benefício, 

a história seria outra 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/vale-academia-e-afins-quando-a-atividade-fisica-faz-parte-da-politica-da-empresa-8uevmlawc6lly3hpt09puxib8
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/vale-academia-e-afins-quando-a-atividade-fisica-faz-parte-da-politica-da-empresa-8uevmlawc6lly3hpt09puxib8


O diretor industrial da BD, Joaquim Neto, incentiva a prática de exercícios físicos entre 
os colaboradores da empresa. No fim do expediente o grupo costuma treinar corrida 
na pista dentro da fábrica, no CIC.  

 
 

 
 

 
 
 

 
Um levantamento realizado pela Sodexo com 1.133 pessoas em todo o Brasil mostrou 

que 48% dos entrevistados diminuíram a prática de atividade física em função da crise 
político-econômica nacional. 59% dos participantes afirmaram que o preço é o fator 
que mais influencia a prática de exercícios, seguido pela disponibilidade de tempo 

(57%), motivação (33%), distância do local onde pratica (20%) e companhia de 
amigos (8%). 

 
Além disso, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada 
periodicamente pelo IBGE mostram que menos de 40% dos brasileiros costumam 

praticar algum tipo de esporte ou atividade física. Os resultados preocupam quando 
levam-se em consideração o impacto das atividades físicas no bem-estar e que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta o sedentarismo como o quarto maior 
fator de risco de mortalidade global.  
 

Para a presidente do conselho da consultoria DMRH e da Cia de Talentos, Sofia Esteves, 
essas informações não podem ser ignoradas pelas empresas. “Existe uma relação, já 

conhecida, entre a prática esportiva, a saúde, o bem-estar e a produtividade: pessoas 
que se movimentam são mais saudáveis, trabalham melhor, possuem uma 
performance equilibrada, reduzem os custos com exames e consultas médicas e ainda 

tornam o ambiente corporativo atraente para novos talentos, além de reter os já 
conquistados”, escreveu em seu perfil no LinkedIn.  

 
A oferta de academia, ioga e massagem é o quarto benefício mais atraente para os 
profissionais, segundo uma pesquisa do Great Place to Work (GPTW), e existem várias 

saídas para as companhias que querem passar a oferecer esse tipo de estrutura para 
os seus colaboradores. As maiores podem montar academias próprias, mas também 

é possível disponibilizá-las por meio de associações de funcionários, fazer parcerias ou 
fornecer “vales-atividade física” como benefício.  
 

Investimento que se transforma em economia 
“A ginástica laboral já é uma realidade na maior parte das empresas como parte dos 

programas de saúde e medicina do trabalho”, garante Adeildo Nascimento, um dos 
diretores da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Paraná (ABRH-PR), que 

afirma que o mundo corporativo vem adoecendo a taxas cada vez mais altas. “Isto 
eleva os gastos com planos de saúde corporativos. Atitudes de prevenção e de 
incentivo a atividades físicas jogam na mão contrária desta tendência e ajudam na 

redução dos custos das empresas”. 
 

Enquanto a atenção à saúde dos funcionários leva a menos gastos com licenças 
médicas, a satisfação pessoal anda de mãos dadas com uma produtividade maior. Na 
sede curitibana da fábrica de equipamentos médicos BD, há dois anos foi montado um 

grupo de corrida que usa a própria estrutura ao redor do prédio da empresa para 
treinar.  

 
“Como a nossa fábrica tem uma pista de 800 metros ao redor do prédio, a gente 
consegue treinar aqui na mesmo”, conta o diretor industrial da planta de Curitiba, 

Joaquim Neto, que relata trabalhar melhor e produzir mais quando pratica exercícios.  



“Então, escolhemos algumas provas ao longo do ano e combinamos de correr todos 
juntos”. Nessas ocasiões, por meio de uma parceria com o SESI, os atletas da empresa 
são acompanhados por um educador físico que dá suporte para as provas — também 

são profissionais do Sesi que realizam ginástica laboral de duas a três vezes por 
semana com os funcionários. 

 
 “Para os funcionários que desejem fazer academia ou qualquer atividade física, 

disponibilizamos a realização de exames de aptidão física no ambulatório da empresa. 
Também promovemos a Semana da Saúde, em que há forte campanha incentivando 
a prática de exercícios físicos dos funcionários”, diz a diretora de Recursos Humanos 

da BD Brasil, Stella Fornazari. 
 

Para Stella, hábitos saudáveis ajudam a equilibrar vida profissional e pessoal. “Um 
ambiente saudável de trabalho reflete no bem estar do funcionário e na sua forma de 
interação com a empresa, aumentando a motivação e o nível de engajamento”. 

 
Felicidade no trabalho 

A fabricante de portas Pormade, com sede em União da Vitória, ficou em terceiro lugar 
entre as médias empresas no ranking do Great Place to Work em 2016. Um dos 
motivos para isso é justamente o empenho da empresa em proporcionar bem-estar 

investindo na prática de atividades físicas.  
 

A lista é grande: ginástica laboral; uma professora contratada para dar aulas de 
ginástica, zumba e pilates às terças e quintas-feiras e ginásticas funcional às sextas-
feiras; campo de futebol, quadra de vôlei de areia e quadra poliesportiva — que está 

quase pronta — disponíveis na associação dos funcionários; e parceria com o Centro 
Universitário de União da Vitória (Uniuv), que diariamente abre as portas do seu centro 

poliesportivo e da academia para os trabalhadores. 
 
A Pormade ainda promove regularmente competições esportivas internas. Mas para 

quê tudo isso? “Enxergamos o esporte como fonte de integração”, conta o gerente de 
recursos humanos da companhia, Rafael Gregório Jaworski. “Quando a gente está bem 

fisicamente, o humor melhora. Não precisa ter cara de brabo para dar resultado: bom 
desempenho e bom humor andam juntos. Dá resultado ser feliz”, ressalta.  
 

Jaworski diz, ainda, que os funcionários são mais motivados e mais felizes e isso, 
segundo o diretor da ABRH-PR, faz todo sentido. “Ações como estas refletem 

diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores e na produtividade das 
empresas”, afirma.  
 

“Empresas que investem na saúde de seus trabalhadores são mais rentáveis e 
eficientes. Não é à toa que, em empresas de capital aberto, indicar ações que 

contribuam para um ambiente de trabalho saudável refletem na decisão dos 
investidores na hora de comprar ações”, diz ele. 

 
Dedicar recursos à saúde dos funcionários não é tendência, assegura Nascimento. “Já 
é uma realidade. Empresários e empresas de sucesso já encaram estas práticas como 

necessidades intrínsecas dos negócios”. 
 

Petrobras corrige vigência de reajuste do GLP industrial e comercial 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 27-07-2017) 
 

A Petrobras corrigiu a data de vigência do reajuste de GLP industrial e comercial. O 
aumento passa a valer a partir de sábado, 29, e não desta sexta-feira, 28, conforme 

a empresa divulgou mais cedo. Assim, o reajuste dos preços de venda às 
distribuidoras, no porcentual médio de 8,0%, tem vigência a partir de sábado, 29. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-corrige-vigencia-de-reajuste-do-glp-industrial-e-comercial/


Em nota, o Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito 
de Petróleo) chamou o aumento do preço de preocupante. “(O reajuste) afasta ainda 
mais o preço interno dos valores praticados no mercado internacional, impactando 

justamente setores que precisam reduzir custos”, diz em nota. 
 

Com a mudança de preços, o Sindigás calcula que o valor do produto destinado as 
embalagens maiores que 13 quilos ficarão 46% acima da paridade de importação. O 

sindicato declarou ainda que, segundo informações que as distribuidoras receberam 
da Petrobras, o aumento de preço será entre 7,8% e 8,4%, dependendo do polo de 
suprimento. 

 
A companhia esclareceu que os preços de GLP destinado ao uso residencial, 

comercializado pelas distribuidoras em botijões de até 13kg (conhecido como P13 ou 
gás de cozinha), não foram objeto deste reajuste. 
 

Confiança do setor de serviços no Brasil volta a subir em julho, diz FGV 

31/07/2017 – Fonte: Reuters 

 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil voltou a subir em julho e devolveu 
parte da queda observada no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) 

nesta segunda-feira.  
 

Em julho, o ICS avançou 1 ponto e atingiu 82,9 pontos, depois de ter recuado 2,8 
pontos no mês anterior, no que foi a maior queda desde setembro de 2015.  
 

"Os resultados... sugerem a retomada da tendência de melhora gradual nas avaliações 
sobre a situação corrente dos negócios e acomodação das expectativas, que haviam 

piorado muito no mês passado", disse o consultor do FGV/IBRE Silvio Sales em nota.  
A melhora ocorreu mesmo em um ambiente de elevada incerteza política no país em 
decorrência da crise envolvendo o governo do presidente Michel Temer, que tem 

afetado a confiança dos agentes econômicos.  
 

O avanço da confiança de serviços em julho teve como principal pano de fundo a 
melhora do Índice de Situação Atual (ISA-S), que subiu 1,1 ponto para 78,6. O índice 
foi puxado pela a melhora da demanda atual, que subiu 2 pontos, para 78,8 pontos, 

nível mais elevado desde fevereiro de 2015.  
 

O Índice de Expectativas (IE-S) teve alta de 0,9 ponto para 87,4 pontos, por causa da 
melhora da demanda esperada para os três meses seguintes. O indicador de demanda 
prevista subiu 1,1 ponto, para 85,8 pontos. 

  
"A leitura mais favorável sobre a situação corrente parece se refletir no indicador que 

capta as perspectivas para o emprego no setor", apontou Sales.  
 

"O indicador de tendência de pessoal ocupado cresce pelo terceiro mês consecutivo, 
se aproxima dos 100 pontos e sinaliza uma transição entre fases de desmobilização e 
expansão do efetivo de mão de obra no setor", avalia Silvio.  

 

Conta de luz vai ficar mais cara em agosto 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 28-07-2017) 
 
Aumento pode estar ligado à falta de chuvas no país; tarifa sobe para R$3,00 a cada 100 kWh 

consumidos 
 

Depois de operar o mês de julho com a tarifa de energia elétrica na bandeira amarela, 
a R$ 2 por kWh consumido, todo o Brasil terá um aumento na conta de luz em agosto. 
De acordo com determinação na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desta 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1AG1AY-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/conta-de-luz-vai-ficar-mais-cara-em-agosto/


sexta-feira (28), o próximo mês terá bandeira vermelha no patamar 1, ou seja, cada 
100 kWh custarão R$ 3 ao consumidor. Levando em conta que as hidrelétricas são a 
principal fonte energética do país, o aumento pode ter ligação com a baixa quantidade 

de chuvas que afeta todo o Brasil. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Em Curitiba, por exemplo, o mês de julho está sendo o menos chuvoso desde 2008, e 
a umidade relativa do ar atingiu picos abaixo do nível recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

 
O sistema de bandeiras tarifárias passou a existir em 2015. Ele funciona oferecendo 

faixas de preço variáveis ao consumidor, conforme as condições de geração de energia 
no país. Definidas mensalmente, as bandeiras podem ser verde (custos baixos), 
amarela (custos aumentando) ou vermelha (custos altos). O método vale para todos 

os estados do país – a exceção de Amazonas, Amapá e Roraima, que não participam 
do sistema nacional de energia elétrica. 

 
De acordo com a Aneel, o sistema funciona de maneira a alertar o consumidor sobre 
o uso da energia. “Como o sinal para o consumo é vermelho, os consumidores devem 

intensificar o uso eficiente de energia elétrica e combater os desperdícios”, explica a 
agência. 

 
Curitiba sem chuva 
Curitiba faz parte da estatísticas baixas de chuva de todo o país, contribuindo para o 

aumento do custo da energia elétrica.Segundo o Instituto Simepar, o mês de julho foi 
o menos chuvoso na cidade desde 2008, com total de 7,8mm. 

 
A umidade relativa do ar atingiu picos abaixo do estado de atenção nesta semana em 
Curitiba. Segundo a Simepar, o índice chegou a 27% na terça-feira (25) e variou entre 

28% e 30% na segunda. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece valores 
entre 21% e 30% como estado de atenção. 

 
Concomitantemente, Curitiba registra o julho menos chuvoso desde 2008, com apenas 
7,8 mm, resultado do último dia 17, quando a frente fria que antecedeu a queda das 

temperaturas trouxe um pouco de instabilidade para a capital. A previsão da próxima 
chuva é apenas para o dia 3 de agosto. 

 

Carga de energia no País deve crescer 1,9% em agosto, calcula ONS 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 28-07-2017) 
 
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prevê que a carga de energia para o 

mês que vem no Sistema Interligado Nacional (SIN) é de 64.392 MW médios, o que 
corresponde a um aumento de 1,9% em relação ao registrado em agosto do ano 

passado. 
 
O subsistema Sudeste/Centro-Oeste, principal centro de carga do País, deve registrar 

uma carga de 37.356 MW médios, 1,1% maior frente o anotado na mesma etapa de 
2016, enquanto no Sul a previsão é de 10.919 MW médios, alta de 4,1%. No Nordeste, 

a projeção aponta aumento de 1,9%, aos 10.341 MW médios, enquanto para o Norte 
a expectativa é de elevação de 3,4%, com 5.776 MW médios. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carga-de-energia-no-pais-deve-crescer-19-em-agosto-calcula-ons/


Já a hidrologia de agosto seguirá desfavorável. O volume de água que chegará aos 
reservatórios das hidrelétricas do Brasil ficará abaixo da média histórica para o mês, 
em 67% da média de longo termo (MLT). 

 
De acordo com projeções divulgadas nesta sexta-feira, 28, pelo ONS, a chamada 

Energia Natural Afluente (ENA) no Sudeste, que concentra boa parte da capacidade 
de armazenamento do País, deve alcançar 15.672 MW médios, volume que 

corresponde a 78% da MLT. Em outras regiões do País, os volumes serão ainda 
menores, com ENA esperada de 59% da média histórica no Sul, de 63% da MLT no 
Norte e de apenas 34% no Nordeste. 

 
Com chuvas mais fracas ao longo do mês, o nível dos reservatórios deve cair em todos 

os subsistemas. A Energia Armazenada Máxima (EAR) deve chegar ao final de agosto 
em 34% no Sudeste, abaixo dos 38,5% anotados nesta quinta-feira, 27. Já no Sul o 
indicador cairá dos 71,5% registrados na quinta para 60,5%. O armazenamento no 

Norte diminuirá de 60,1% para 50%, enquanto no Nordeste a EAR chegará aos 11,5%, 
ante os 15,5% da véspera. 

 

Expectativa de consumidores tem piora generalizada em julho, afirma CNI 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 28-07-2017) 

 
A confiança dos consumidores voltou a cair no mês de julho, aponta a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), 
divulgado nesta sexta-feira, 28, recuou 1% na comparação com o mês passado, para 
99,5 pontos. A piora foi generalizada, ou seja, a percepção dos brasileiros está menos 

otimista em relação a emprego, renda, compras futuras e inflação. 
 

No confronto com julho do ano passado, o Inec diminuiu 1,7%. Com o resultado, o 
índice está 8,2% abaixo da média histórica, que é de 108,4 pontos. 
 

Consumidores menos confiantes tendem a diminuir as compras e buscam recompor 
suas reservas financeiras, explica o economista da CNI Marcelo Azevedo. “Com a 

retração da demanda, aumentam as dificuldades de recuperação da atividade e da 
economia”, disse o especialista, em nota divulgada pela Confederação. 
 

Todos os indicadores de expectativas caíram em julho, mas a maior queda foi 
verificada na perspectiva sobre o emprego, com recuo de 5,2% ante junho. Já o índice 

que mede a expectativa de inflação diminuiu 1,5% no mesmo período. 
 
O indicador de expectativa de renda pessoal, por sua vez, caiu 0,7% na passagem de 

junho para julho. “Quanto menores os índices, menor é o número de pessoas 
esperando queda no desemprego e na inflação ou o aumento da renda pessoal”, frisou 

a CNI. 
 

A menor confiança nesses indicadores ainda impactou a intenção de compra dos 
consumidores, apontou a entidade. O indicador de expectativa de compras de bens de 
maior valor, como móveis e eletrodomésticos, caiu 1,7% em relação a junho. 

 
Na comparação das condições atuais com a de três meses atrás, os consumidores 

percebem uma melhora na situação financeira (alta de 1,1% na passagem do mês) e 
no endividamento (melhora de 2%). Para a CNI, isso indica que as pessoas estão 
menos endividadas e com uma situação financeira melhor do que há três meses. 

 
O Inec é feito em parceria com o Ibope Inteligência. A edição de julho ouviu 2 mil 

pessoas em 125 municípios brasileiros entre os dias 13 e 16 deste mês. 
 
Acesse o documento Aqui 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/expectativa-de-consumidores-tem-piora-generalizada-em-julho-afirma-cni/
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/00/46/0046102f-7f81-4acf-8310-12940e2f9d7f/inec_indicenacionaldeexpectativadoconsumidor_julho2017.pdf


Correios estudam reduzir gastos de R$ 2 bilhões com benefícios de 

funcionários 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 27-07-2017) 

 
Com o risco de fechar as contas no vermelho pelo quinto ano consecutivo, a diretoria 

dos Correios começou a estudar alternativas para reduzir os benefícios dos 
funcionários. Nos cálculos da empresa, seria possível economizar R$ 2 bilhões por ano 

se os benefícios fossem limitados apenas ao que exige a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Também está sendo avaliada uma restrição no plano de saúde, em 
que os dependentes ficariam de fora. Os dados constam em estudo feito pela direção 

da estatal, obtido pelo Estadão/Broadcast. 
 

A reportagem apurou que a direção da estatal elaborou um levantamento interno para 
avaliar a diferença entre o que é pago atualmente aos 109 mil empregados – que são 
celetistas mas com estabilidade no emprego – e as exigências da CLT usadas por 

empresas públicas e privadas. A diferença entre o praticado no mercado de trabalho 
para grande parte da população e o que é pago pelos Correios alcança 

aproximadamente R$ 800 milhões anuais. 
 
Além disso, a empresa economizaria mais R$ 1,2 bilhão se deixasse de pagar 

assistência médica para pais e filhos dos empregados, como é feito hoje. Com 
dependentes, o plano custa R$ 1,8 bilhão em 12 meses. Além dos funcionários da 

ativa, o plano contempla 27,7 mil aposentados. 
 
Na prática, o montante economizado, de R$ 2 bilhões, é superior ao déficit previsto 

pela empresa para 2017, de R$ 1,3 bilhão. A estatal, palco inaugural do mensalão há 
mais de dez anos, também terminou no vermelho em 2015 e em 2016. 

 
O estudo foi feito para embasar as negociações do acordo coletivo de trabalho para os 
anos de 2017 e 2018, com mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Isso não 

significa, porém, que será utilizada pela direção como proposta oficial para os 
funcionários. Entre os benefícios que a empresa pretende tesourar estão: gratificação 

de férias, vale alimentação, vale refeição durante as férias, vale cesta extra e vale 
cultura. 
 

A maior economia seria na gratificação de férias complementar. Hoje, os funcionários 
recebem 70% de gratificação de férias – enquanto os trabalhadores da iniciativa 

privada recebem um terço. Isso representa hoje um custo de R$ 303 milhões num 
ano. Caso a estatal seguisse o adicional de férias tradicional, o valor dispensado seria 
de R$ 144 milhões, o que representaria uma economia de R$ 159 milhões por ano. 

 
O presidente dos Correio, Guilherme Campos, disse que os benefícios foram acordados 

quando a empresa tinha monopólio de mercado.  
 

“Com a queda do monopólio, fica impossível a estatal ter dois terços de seu custo só 
com salários e benefícios”, disse. A Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos e Similares contesta o argumento de que a empresa 

tenha prejuízo. Os trabalhadores acusam a direção de “maquiar” o balanço e 
argumentam que os benefícios superiores ao definido pela CLT funcionam como 

compensação pelos baixos salários.  
 

Construção demite 683 mil empregados em um ano, revela IBGE 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 28-07-2017) 
 

A construção civil cortou 683 mil postos de trabalho no período de um ano, segundo 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/correios-estudam-reduzir-gastos-de-r-2-bi/
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ocupados na atividade encolheu 9,2% no segundo trimestre de 2017 ante o mesmo 
período de 2016, segundo dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira, 28. 
 

Outras atividades com corte de vagas foram agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura (-765 mil empregados, recuo de 8,1% no total de ocupados), 

administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços 
sociais (-206 mil vagas, queda de 1,3%) e serviços domésticos (-183 mil empregados, 

redução de 2,9% no total de ocupados). 
 
Na direção oposta, a indústria criou 94 mil vagas no período de um ano, uma alta de 

0,8% no total de ocupados no setor no segundo trimestre ante o mesmo trimestre de 
2016. O comércio contratou 8 mil empregados, o que significou estabilidade no 

contingente de empregados. 
 
O setor de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 

profissionais e administrativas – que inclui alguns serviços prestados à indústria – 
registrou um crescimento de 131 mil vagas em um ano,1,4% de ocupados a mais. 

Também houve aumento no contingente de trabalhadores de alojamento e 
alimentação (+579 mil empregados), outros serviços (+323 mil pessoas) e transporte, 
armazenagem e correio (+128 mil ocupados). 

 

Meirelles: queda do desemprego é efeito das políticas sobre mercado de 
trabalho 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 27-07-2017) 
 

A nova queda na taxa de desemprego no País já é um efeito positivo da política 
econômica sobre o mercado de trabalho, afirmou nesta sexta-feira, 28, o ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles. Ele usou seu perfil no Twitter para comemorar o recuo 
da taxa a 13% no segundo trimestre do ano, após ficar em 13,7% nos três primeiros 
meses de 2017. 

 
“Os dados do IBGE mostram que desemprego recuou pelo terceiro mês seguido em 

junho, efeito da política econômica sobre o mercado de trabalho. A criação de novas 
vagas de trabalho deve se intensificar ao longo do segundo semestre, com a retomada 
da atividade econômica e confiança”, disse Meirelles. 

 
Em relação ao primeiro trimestre, o País ganhou 1,289 milhão de novos postos de 

trabalho, segundo o IBGE. Mas o mercado informal foi o maior contratante, uma vez 
que os postos com carteira assinada caíram no período. 
 

Os dados ainda mostram melhora nos salários em relação a junho de 2016, destacou 
o ministro. O IBGE apontou alta real de 3% no rendimento médio no segundo trimestre 

deste ano ante igual período do ano passado. 
 

“Os ganhos acima da inflação trazem expansão da renda das famílias”, comemorou. 
“Essa dinâmica ajudará a retomada do consumo das famílias, do investimento e de 
novas contratações por parte das empresas”, completou Meirelles. 

 

Receita diz que mais de 48 mil contribuintes já aderiram ao novo Refis 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 28-07-2017) 
 
A Receita Federal informou que mais de 48 mil contribuintes já optaram pelo Programa 

Especial de Regularização Tributária (Pert), o Novo Refis implementado pela Medida 
Provisória (MP) 783. O Fisco, no entanto, não divulgou qual é o volume de dívida 

negociada ou o valor que será arrecadado com essas adesões. 
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Nesta semana, a Petrobras anunciou que aderiu ao Refis e pagará R$ 1,3 bilhão à vista 
e em espécie neste ano. Outros R$ 3 bilhões serão quitados em 145 prestações a partir 
de janeiro de 2018. 

 
O governo prevê obter ao todo R$ 13 bilhões com o novo Refis, receita que é essencial 

para fechar as contas do Orçamento em 2017. Qualquer frustração pode exigir mais 
cortes de despesas ou até mesmo colocar em risco o cumprimento da meta fiscal deste 

ano, de déficit de R$ 139 bilhões. Na semana passada, a área econômica já precisou 
elevar tributos e fazer um corte adicional de R$ 5,9 bilhões em despesas para 
assegurar a meta de 2017. 

 
A Receita frisou ainda que o prazo final para aderir ao Refis é 31 de agosto. No 

Congresso Nacional, a MP 783 foi alvo de diversas alterações feitas pelo relator, 
deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG). Ele reduziu o valor de entrada a ser pago 
ainda este ano, ampliou os descontos e multas e juros para 99% e alargou o prazo de 

adesão. 
 

No modelo proposto por Cardoso Jr. e aprovado pela comissão mista que analisou a 
MP, a arrecadação cairia a R$ 420 milhões. A equipe econômica vai tentar restabelecer 
o texto original no plenário da Câmara e, se não conseguir, recomendará o veto ao 

presidente Michel Temer. 
 

As orientações do Fisco aos contribuintes que ainda querem aderir ao programa 
seguem todas as regras previstas na MP original desenhada pelo governo. 
 

Câmara retoma votação do ajuste fiscal de Greca e deve recuar em aumento 

de impostos 

31/07/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Projetos que aumentam o ITBI e promovem mudanças no ISS devem ser 

retirados pela prefeitura a pedido da base de apoio no Legislativo 

 

 
 
A sessão plenária realizada pela Câmara de Curitiba dentro da Ópera de Arame cercada 

por policiais militares não foi o último capítulo da tramitação do pacote de ajuste fiscal 
no Poder Legislativo. Dos 12 projetos propostos no chamado Plano de Recuperação de 

Curitiba, cinco foram aprovados no plenário improvisado. Entre os que ainda aguardam 
análise dos parlamentares, há três projetos que alteram – ou aumentam – tributos 
municipais; a expectativa é que dois deles sejam retirados pelo Executivo. 

 
Depois da forte pressão sofrida no primeiro semestre, os vereadores estão negociando 

com a prefeitura a retirada do projeto que aumenta a alíquota do ITBI de 2,4% para 
2,7% nos imóveis que custam entre R$ 140 mil e R$ 300 mil, e também do projeto de 
lei que altera a legislação tributária municipal a respeito do ISS.  

 
“A questão do ITBI e do ISS continua em aberto. Há uma tendência em ser retirado 

da pauta, o que não significa dizer que vai ser retirado porque a prefeitura não deu 
100% de certeza, mas esse é o desejo da ampla maioria dos vereadores”, afirmou o 
líder do prefeito na Câmara, vereador Pier Petruzziello (PTB).  
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Outras medidas importantes para a cidade que integram o pacote e serão analisadas 
na retomada do trabalho legislativo são a desvinculação da cobrança da taxa de lixo 
do IPTU, que permitirá a cobrança pelo serviço de imóveis isentos; a criação do plano 

complementar de aposentadoria para os servidores municipais, batizado de 
CuritibaPrev; a criação de um cadastro de devedores aos cofres municipais; e a 

implementação do programa Nota Curitibana, no mesmo formato do programa do 
governo do Paraná.  

 
Para o líder do prefeito, superada a pauta do ajuste fiscal, os vereadores devem 
intensificar seus trabalhos nos temas com os quais têm afinidade. Além disso, outro 

assunto que deve atrair a atenção do Legislativo é a atualização da Lei de Zoneamento, 
Uso e Ocupação do Solo.  

 
A Câmara já havia recebido um anteprojeto feito pela gestão de Gustavo Fruet (PDT), 
mas, a pedido de Greca, a proposta não foi analisada pelos vereadores. O pedido de 

suspensão da análise foi feito por Greca um dia depois de sua eleição. “Desconfio que 
entregaram a cidade a interesses imobiliários alheios à nossa história”, disse o então 

prefeito eleito sobre o projeto do pedetista. 
 
Promessa de oposição mais forte no segundo semestre 

No Legislativo da capital, uma grande diferença do segundo semestre para o primeiro 
será o comportamento da bancada de oposição. Se no início do ano apenas as 

vereadoras Noemia Rocha (PMDB) e Professora Josete (PT) declararam-se de oposição 
à administração municipal, a segunda metade do ano começa com 11 vereadores 
articulando a criação de um bloco contrário à gestão Greca.  

 
“Agora nós vamos sentar e conversar com os vereadores que votaram contra o 

pacotaço. A nossa preocupação, com uma base de apoio tão grande, é em relação à 
fiscalização. A ideia é organizar uma oposição coerente e propositiva”, afirmou a 
vereadora Noemia Rocha.  

 

Com combustível mais caro, mercado volta a elevar previsão para inflação de 
2017 

31/07/2017 – Fonte: G1 
 

Economistas de bancos ouvidos pelo Banco Central sobem de 3,33% para 
3,40% a estimativa para o IPCA neste ano. Previsão para o crescimento do 

PIB ficou estável em 0,34%. 

 

Os economistas do mercado financeiro elevaram pela segunda semana consecutiva 
sua estimativa de inflação para este ano, informou nesta segunda-feira (31) o Banco 

Central no relatório conhecido como Focus.  
 
De acordo com o levantamento do BC, a inflação deste ano deve ficar em 3,40%, na 

mediana. A pesquisa ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada.  
No relatório anterior, feito com base nas previsões coletadas pelo Banco Central na 

semana retrasada, os economistas estimavam que a inflação ficaria em 3,33%.  
 
O movimento acontece após a alta da tributação sobre combustíveis, anunciada 

recentemente pelo governo para tentar aumentar a arrecadação e alcançar a meta 
fiscal de 2017.  

 
Apesar da alta, a nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, 
que é de 4,5%.  
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A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser 
perseguida pelo Banco Central, que, para alcançá-la, eleva ou reduz a taxa básica de 
juros da economia (Selic).  

 
A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. À época, o país ainda 

sentia os efeitos da crise financeira internacional de forma mais intensa.  
 

Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação ficou estável em 4,20% 
na última semana. O índice segue abaixo da meta central (que também é de 4,5%) e 
do teto de 6% fixado para o período.  

 
PIB e Juros 

Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro manteve sua 
estimativa de crescimento em 0,34%.  
 

Para 2018, os economistas das instituições financeiras mantiveram sua estimativa de 
expansão da economia em 2%.  

 
O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa básica de juros da 
economia, a Selic, de 8% ao ano para o fechamento de 2017.  

 
Ou seja, os analistas continuaram a estimar uma redução dos juros neste ano. 

Atualmente, a Selic está em 9,25% ao ano.  
 
Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos para a taxa 

Selic recuou de 8% para 7,75% ao ano. Com isso, estimaram que os juros terão uma 
queda maior no ano que vem.  

 
Câmbio, balança e investimentos 
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a 

taxa de câmbio do dólar no fim de 2017 ficou estável em R$ 3,30. Para o fechamento 
de 2018, a previsão dos economistas para a moeda norte-americana permaneceu em 

R$ 3,43.  
 
A projeção do boletim Focus para o resultado da balança comercial (resultado do total 

de exportações menos as importações) em 2017 permaneceu em US$ 60 bilhões de 
resultado positivo. Para o próximo ano, a estimativa dos especialistas do mercado para 

o superávit caiu de US$ 45,5 bilhões para US$ 45 bilhões.  
 
A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, 

em 2017, permaneceu em US$ 75 bilhões. Para 2018, a estimativa dos analistas ficou 
estável também em US$ 75 bilhões.  

 

Governo reduz reajuste de imposto sobre o etanol 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 29-07-2017) 
 
O governo vai reduzir em R$ 0,08 o aumento da alíquota de PIS/Cofins que incide 

sobre o etanol. Segundo apurou o “Estadão/Broadcast”, a mudança fará o governo 
perder R$ 501,7 milhões na expectativa de arrecadação em 2017 com a elevação do 

tributo sobre combustíveis (gasolina, diesel e etanol), que cairá de R$ 10,4 bilhões 
para R$ 9,9 bilhões. 
 

Com mais essa baixa de arrecadação, a equipe econômica terá de buscar novas 
receitas para garantir o cumprimento da meta fiscal, de déficit de até R$ 139 bilhões. 

Na semana passada, o governo anunciou que as alíquotas de PIS/Cofins sobre o etanol 
passariam de zero para R$ 0,1964 por litro nas usinas distribuidoras e de R$ 0,12 para 
R$ 0,1309 por litro nas usinas produtoras. Esses reajustes, segundo o Ministério da 

Fazenda, seriam os máximos permitidos pela legislação. No entanto, o ministro da 
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Fazenda, Henrique Meirelles, foi alertado pelo setor de que a mudança teria 
extrapolado os limites. 
 

Por decreto, o governo reduzirá a elevação na alíquota para o distribuidor de R$ 0,1964 
para R$ 0,11. A alíquota do tributo para os produtores permanecerá em R$ 0,1309. 

 
A lei prevê que o teto da alíquota deve ser equivalente a 9,25% do preço médio da 

venda do combustível no varejo. Essa média é apurada de forma ponderada, conforme 
o volume comercializado em cada Estado e no Distrito Federal nos últimos 12 meses.  
 

O setor sucroenergético aponta que as alíquotas ultrapassaram esse teto. 
 

O primeiro alerta para a revisão do aumento do tributo veio do juiz federal substituto 
da 20.ª Vara Federal do Distrito Federal, Renato Borelli. No início da semana, ele 
suspendeu liminarmente o reajuste do PIS/Cofins para o etanol e também para a 

gasolina. A decisão foi derrubada em segunda instância e o aumento foi mantido. 
  

Houve, no entanto, entendimento de que existia base legal em um dos pontos 
sustentados por Borelli, de que o repasse do PIS/Cofins no valor do etanol ao 
consumidor superou o teto previsto em lei, de 9,25% de reajuste. Em algumas regiões 

do Brasil onde o biocombustível é mais barato, o aumento chegou a 25%. Postos do 
interior paulista comercializavam o litro do hidratado a R$ 2 antes do aumento no 

tributo e passaram a vender a R$ 2,50 o litro. 
 
Segundo o presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, André Rocha, o recuo no 

aumento do PIS/Cofins garante o retorno da competitividade do biocombustível sobre 
a gasolina. “Ao definir isso, (o governo) entende que, mais do que uma questão legal, 

seja reestabelecido esse diferencial competitivo para o etanol”, disse. 
 
Segundo o conselheiro da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) e sócio da 

consultoria Canaplan, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o aumento do PIS/Cofins maior 
para a gasolina e menor para o etanol trouxe uma avaliação errônea de que o 

biocombustível tinha sido valorizado ante o combustível de petróleo. Mas cálculos 
apontam que os R$ 0,20 de diferença entre a alta do tributo cobrado pela gasolina 
pura nas refinarias e do etanol hidratado nos produtores e nas distribuidoras cairia, na 

prática, para R$ 0,10. 
 

Isso ocorre porque a gasolina vendida nos postos é uma mistura com até 27% de 
etanol anidro, fatia não tributada. Além disso, o álcool hidratado tem eficiência menor, 
em torno de 70% do combustível de petróleo. 

 
Ação 

O PT entrou com uma ação do Supremo Tribunal Federal para barrar o aumento de 
impostos. Ontem, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, determinou que a 

decisão sobre o pedido do partido será tomada pela relatora do caso, ministra Rosa 
Weber, depois do período de férias.  
 

Decreto sobre recuperação fiscal de Estados corrige PIS/Cofins do etanol 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 29-07-2017) 

 
O governo usou um decreto que regulamenta o Conselho de Supervisão da 
Recuperação Fiscal de Estados para corrigir a alíquota de PIS/Cofins sobre o etanol, 

depois de a área econômica ter extrapolado os limites legais de aumento. O decreto 
foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite de ontem (28). 

 
A redução na alíquota foi de R$ 0,08 no PIS/Cofins que incide sobre o etanol nas 
distribuidoras. No dia 20 de julho, o governo havia anunciado o aumento de zero para 

R$ 0,1964 por litro, mas agora o valor cobrado será de R$ 0,1109 por litro. 
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A mudança fará o governo perder R$ 501,7 milhões na expectativa de arrecadação em 
2017 com a elevação do tributo sobre combustíveis (gasolina, diesel e etanol), que 
cairá de R$ 10,4 bilhões para R$ 9,9 bilhões. Com mais essa baixa de arrecadação, a 

equipe econômica terá de buscar novas receitas para garantir o cumprimento da meta 
fiscal, de déficit de até R$ 139 bilhões. 

 
Quando anunciou o aumento do tributo, o Ministério da Fazenda disse que as alíquotas 

seriam as máximas permitidas pela legislação. No entanto, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, foi alertado pelo setor de que a mudança teria extrapolado os 
limites. A redução, no entanto, só atinge as distribuidoras. A alíquota do tributo para 

os produtores permanecerá em R$ 0,1309. 
 

A lei prevê que o teto da alíquota deve ser equivalente a 9,25% do preço médio da 
venda do combustível no varejo. Essa média é apurada de forma ponderada, conforme 
o volume comercializado em cada Estado e no Distrito Federal nos últimos 12 meses. 

O setor sucroenergético aponta que as alíquotas ultrapassaram esse teto. 
 

Recuperação fiscal 
 
O primeiro tema tratado no decreto que modificou as alíquotas de PIS/Cofins do etanol 

é o funcionamento do Conselho de Supervisão que fará o acompanhamento das 
finanças do Estado que aderir à recuperação fiscal. Esse colegiado terá representantes 

da área econômica, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do governo estadual que 
fizer a adesão. 
 

Com as dificuldades orçamentárias do governo federal, o presidente Michel Temer 
decretou que, até a criação dos cargos específicos para esse fim como previsto na lei 

de recuperação fiscal, os membros do conselho poderão ser cedidos de seus órgãos 
de origem, com ônus para a União.  
 

A participação “será considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada, até a criação dos cargos”, diz o texto. 

Em contrapartida, os integrantes do conselho receberão diárias ao se deslocarem a 
serviço da localidade onde têm exercício para o Estado em regime de recuperação 
fiscal. 

 
A edição extra do DOU ainda traz o decreto de programação orçamentária do 3º 

bimestre, que formaliza o corte de R$ 5,9 bilhões anunciado pelo governo na semana 
passada. Os bloqueios se concentraram nas verbas destinadas a investimentos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas atingiu também emendas 

individuais e de bancada, às vésperas da votação da denúncia contra o presidente 
Michel Temer no Congresso Nacional. 

 

Maia: qualquer mudança da meta fiscal vai ser muito prejudicial ao País 

31/07/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 29-07-2017) 
 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-

feira, 28, em São Paulo que defenderá que a meta fiscal estipulada pela equipe 
econômica do governo no início do ano não seja revisada.  

 
“Defendo que a meta fiscal fique onde está. Não é porque a gente está com um 
problema de execução da meta que a solução é aumentar a meta. Nós já temos um 

rombo fiscal gravíssimo no Brasil”, criticou, ao acrescentar que as dificuldades pelas 
quais passa o País “não podem gerar, por parte do Parlamento, mudanças que 

ampliem gastos.” 
 
Maia defendeu que a denúncia contra o presidente Michel Temer seja votada logo para 

que o Congresso possa voltar ao tema das reformas. “É com elas que vamos conseguir 
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superar esse déficit fiscal.” Ele veio à capital paulista para um almoço com o prefeito 
em exercício, Milton Leite (DEM), que ocupa interinamente o cargo com a viagem do 
prefeito João Doria (PSDB) à China e o afastamento do vice-prefeito Bruno Covas 

(PSDB) por motivos pessoais. 
 

Além de Maia, participaram o secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, 
deputados e vereadores do partido. Legendas da base aliada pressionam o Planalto a 

alterar a meta, que, atualmente prevê um déficit de R$ 139 bilhões. Perguntado se o 
governo federal poderia negociar uma mudança em troca de maior apoio à reforma da 
Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados desconversou. “Se a reforma da 

Previdência for aprovada, a gente vai ter um crescimento econômico mais rápido no 
curto prazo e resolve o problema do déficit.” 

 

Apostar na retomada da economia foi acerto, diz gestor de fundo campeão 

31/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

André Gordon, sócio do fundo com melhor desempenho no primeiro semestre 

  

Pelo segundo ano seguido a GTI Administração de Recursos lidera o ranking de fundos 
com melhor rentabilidade no primeiro semestre.  
 

Sócio responsável pela gestão da GTI, André Gordon, 44, considera que uma série de 
movimentações corretas contribuiu para o bom desempenho do fundo até junho.  

 
Entre elas, ele destaca a aposta no impeachment da presidente Dilma Rousseff, a 
queda dos juros e a retomada da atividade econômica.  

 
Fundada em julho de 2007, a gestora administra cerca de R$ 90 milhões para 250 

clientes  
*  
Folha - A GTI alcançou, pelo segundo ano seguido, a maior rentabilidade entre 

todas as categorias avaliadas pelo ranking. Qual a explicação para o bom 
desempenho? 

André Gordon - Fizemos uma série de movimentações corretas, a começar pelo 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, passando pela queda de juros, pela 
retomada da atividade, ainda que de forma lenta, e pelo acerto no intervalo da taxa 

de câmbio, relativamente comportada.  
 

No ano passado, vocês montaram o chamado "kit impeachment", que era a 
aposta em papéis que se beneficiariam com a retomada da economia. Neste 
ano, o que mudou? 

A aposta na retomada econômica foi um dos nossos acertos. O primeiro semestre 
caminhava muito bem até a delação do Joesley Batista, da JBS. Isso atrapalhou muito 

todo o mercado. Naquele dia [18 de maio], a Bolsa caiu 8,80%. Nós caímos 8,20%. 
Aproveitamos o momento também para aumentar algumas posições. Isso foi outro 

acerto, porque depois o mercado percebeu que era uma queda muito grande para 
aquela delação e a gravação de fato se mostrou menor do que se imaginava. Tivemos 
o entendimento de que o presidente Temer ficaria e trabalhamos com essa 

perspectiva.  
 

Em quais posições vocês apostaram? 
Algumas empresas ficaram depreciadas devido a algumas ações externas, como o caso 
da BRFoods, com a Operação Carne Fraca [que investiga esquema de corrupção em 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1905743-apostar-na-retomada-da-economia-foi-acerto-diz-gestor-de-fundo-campeao.shtml


frigoríficos]. A BRFoods, por exemplo, compramos porque entendemos que era um 
bom momento, se não para o longo prazo, ao menos para o médio.  
 

Passado esse susto, como avalia hoje o impacto político nos mercados 
financeiros? 

O Temer conseguiu aprovar algumas medidas que trarão um reflexo muito positivo 
aos mercados. A PEC 55 [que impõe limite para os gastos públicos], evitando a 

explosão dos gastos, e a reforma trabalhista são algumas delas. 
Ele conseguiu ainda rejeitar o parecer da CCJ [Comissão de Constituição e Justiça] que 
levaria ao seu afastamento por seis meses. Agora temos o Janot falando que nem sabe 

se vai fazer outra denúncia contra o Temer. Nesta confusão toda, entendemos que o 
portfólio deve seguir apostando na retomada da economia e em setores como 

autopeças e varejo, que devem ter um bom desempenho em breve, caso essa previsão 
se concretize.  
 

Quais são as expectativas? 
Há uma retomada lenta da economia, mais lenta até do que esperávamos. Mas o que 

ainda resta de mais relevante para que o mercado reaja mais é a reforma da 
Previdência. Caso ocorra neste ano ou no início de 2018, o reflexo será bastante 
positivo. Do lado negativo, temos a questão fiscal, o crescimento aquém do esperado 

e o aumento de impostos. Isso se reflete em toda a sociedade, que hoje entende que 
o caminho correto não é aumentar ainda mais o tamanho do Estado, mas sim reduzi-

lo.  
 
Os investidores brasileiros estão buscando aplicar mais em fundos de ações? 

Até a delação do Joesley tínhamos um bom movimento nesse sentido. Depois dela, 
pisaram no freio. Há uma preocupação com a volta do risco Lula e uma apreensão em 

relação a Marina Silva. Tudo isso leva os investidores de mais longo prazo a ficarem 
mais cautelosos.  
 

*  
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Fundos simples, voltados a pequeno investidor, têm ganho decepcionante 

31/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Fundos simples ainda decepcionam no quesito rentabilidade, mostra ranking 

   

Pensados como uma porta de entrada para o universo de fundos de investimentos, os 
fundos simples ainda decepcionam no quesito rentabilidade. No primeiro semestre, 
apenas um conseguiu ter ganho maior que o CDI, a taxa de referência para aplicações 

conservadoras.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1905725-fundos-simples-voltados-a-pequeno-investidor-tem-ganho-decepcionante.shtml


O CDI acumulado até junho foi de 5,61%. O único dentre os dez considerados no 
ranking da Comdinheiro que superou esse percentual foi o da XP.  
 

Quando criados, os fundos simples tinham como objetivo atrair principalmente 
aplicadores conservadores, como quem deixa dinheiro na poupança. A caderneta 

rendeu 3,5% no semestre.  
 

Esse fundo é obrigado a investir ao menos 95% de seu patrimônio em títulos do 
governo ou papéis emitidos por empresas que tenham o mesmo patamar de risco do 
país.  

 
"É o primeiro contato para o investidor que nunca aplicou em fundos. Na nossa visão, 

deveria ser o primeiro contato com aplicações financeiras", afirma o gestor do fundo 
da XP, Fausto Silva.  
 

Com pouca flexibilidade para diversificar a carteira, o diferencial acaba sendo a taxa 
de administração. No ranking da Comdinheiro, os três mais bem colocados têm taxa 

de administração igual ou inferior a 0,5% ao ano.  
 
"É uma carteira bem mais conservadora. Tem custo baixo e baixa volatilidade, o que 

possibilita estimular a formação de poupança no país", diz Alenir Romanello, diretora 
da Anbima (associação das entidades de mercado). 

 
Para Eduardo Penido, gestor do fundo da Opportunity, o produto é "excelente aplicação 
para manutenção do capital de curto prazo".  

 
 

Ganho não é suficiente para mudar forma de investir, diz especialista 

31/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Para Ana Leoni, da Anbima, quebrar padrão de comportamento exige esforço para 
criar um novo hábito 
 

Sair do conforto da caderneta de poupança e aplicar em opções mais rentáveis pode 
parecer uma simples questão de fazer conta, mas minimizar ou quebrar um padrão de 
comportamento exige esforço para criar um novo hábito.  

 
Para isso, é preciso começar com atitudes no dia a dia e comemorar pequenas 

conquistas que contribuem para um processo de mudança, defende Ana Claudia Leoni, 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1905718-ganho-nao-e-suficiente-para-mudar-forma-de-investir-diz-especialista.shtml


superintendente de educação e informações técnicas da Anbima (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).  
*  

Folha - O brasileiro costuma optar por investimentos como a poupança 
mesmo quando a aplicação rende menos que outras. Como explicar esse 

padrão de comportamento? 
Ana Leoni -A caderneta de poupança é um instrumento muito antigo. Nós tendemos 

a navegar em ambientes nos quais conhecemos mais, ou ao menos já ouvimos falar 
ou é mais familiar. Isso leva à inércia ou o chamado viés de "status quo". 
 

No aspecto financeiro, a inércia impossibilita a pessoa de prosperar em uma velocidade 
um pouco maior, porque ela está deixando de potencializar o seu ganho e, para isso, 

temos um mercado bem favorável. Então, do ponto de vista do poupador, temos 
oportunidades. Por outro lado, há pessoas que estão com a vida financeira caótica e 
não saem daquilo justamente pela inércia, uma vez que leva tempo para a pessoa 

conseguir energia para sair daquela situação.  
 

Considerando que hoje temos aplicações mais rentáveis que a poupança e 
também seguras, há caminhos ou estratégias para driblar essa inércia? 
Qual o gatilho que faz com que a pessoa mude um comportamento? Isso passa por 

ter a abordagem e comunicação certas. A rentabilidade, que é sempre uma discussão 
colocada na mesa, é um fato, mas talvez não seja o principal ou o único incentivo a 

ser evidenciado para a pessoa mudar a sua atitude em relação aos investimentos.  
 
No fundo, é uma conta matemática, mas, se não conseguirmos significá-la para quem 

está em contato com ela, será apenas um monte de números sem nenhum significado. 
Acho que há dois aspectos: o interno e o externo.  

 
O interno passa muito por um acontecimento que rompa aquele ciclo. Em geral, são 
eventos negativos, como um divórcio, uma doença ou uma demissão. E há os fatores 

externos, que têm um papel conjunto da imprensa, do mercado, dos educadores 
financeiros, de trazer isso para um senso de urgência, o quanto você precisa fazer isso 

agora.  
 
O famoso "amanhã eu resolvo, vai dar certo" também atrapalha o 

planejamento financeiro. Com a discussão sobre a reforma da Previdência, 
você acha que o brasileiro tem condições de olhar um pouco mais para essa 

questão? 
As pessoas olham para a sua vida financeira assim como olham para o ciclo da 
borboleta. É uma privação o tempo inteiro, em que você tem de abrir mão das coisas 

legais, viver em um casulo a vida toda para um dia, quem sabe, chegar à 
aposentadoria, com mais de 70 anos, virar uma borboleta e agora sim curtir a vida. 

 
As pessoas precisam buscar independência financeira para fazer o que elas quiserem 

no momento em que quiserem. Isso significa estar bem porque pode ser que você 
tenha de se aposentar amanhã. Pode ser que tenha de se aposentar daqui a trinta 
anos, mas e se acontece algo no meio do caminho? É necessário construir a sua 

liberdade durante esses 30 anos.  
 

Como as pessoas tendem a se comportar nesses momentos de crise e o que 
é preciso fazer para não se desesperar em meio a tanta incerteza? 
Talvez este momento as coloque ainda mais na inércia, porque, como todo dia tem 

uma coisa e não se sabe muito pra onde seguir, ficar parado pode não ser o ideal. Mas 
o mais importante é termos o filme.  

 
Há oportunidades, porque em todo momento de reflexão, nem vou chamar de crise, 
você tem o lado sombra e o lado luz. O lado sombra tem a ver com inflação, ou seja, 

cortar gastos. O lado luz tem a ver com mudar aspectos e achar um grande potencial 
de colocar a vida em ordem.  
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Índice de Confiança de Serviços sobe 1,0 ponto em julho, aponta FGV 

31/07/2017 – Fonte: R7 
 

Índice de Confiança de Serviços sobe 1,0 ponto em julho, aponta FGV 
- O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,0 ponto na passagem de junho para 

julho, para 82,9 pontos, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio 

http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/indice-de-confianca-de-servicos-sobe-10-ponto-em-julho-aponta-fgv-31072017


Vargas (FGV). O resultado recupera parte da queda registrada no mês anterior, de 2,8 
pontos. "Os resultados da Sondagem de Serviços sugerem a retomada da tendência 
de melhora gradual nas avaliações sobre a situação corrente dos negócios e 

acomodação das expectativas, que haviam piorado muito no mês passado", avaliou 
Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota 

oficial. 
 

Houve aumento na confiança em julho em nove das 13 atividades pesquisadas. O 
Índice da Situação Atual (ISA-S) do setor subiu 1,1 ponto, enquanto o Índice de 
Expectativas (IE-S) avançou 0,9 ponto. 

 
A principal influência para a alta do ISA-S em julho foi do indicador de Demanda Atual, 

que cresceu 2,0 pontos, para 78,8 pontos, o nível mais elevado desde fevereiro de 
2015.  
 

No IE-S, o destaque foi a melhora das expectativas para a Demanda nos três meses 
seguintes, que avançou 1,1 ponto, para 85,8 pontos, depois de ter recuado 5,3 pontos 

no mês anterior. 
 
"A leitura mais favorável sobre a situação corrente parece se refletir no indicador que 

capta as perspectivas para o emprego no setor. O indicador de tendência de pessoal 
ocupado cresce pelo terceiro mês consecutivo, se aproxima dos 100 pontos e sinaliza 

uma transição entre fases de desmobilização e expansão do efetivo de mão de obra 
no setor", completou Silvio Sales. 
 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços aumentou 
0,6 ponto porcentual em julho ante junho, para 82,1%. 

 
A coleta de dados para a edição de julho da sondagem foi realizada entre os dias 3 e 
26 deste mês. 

 

Situação do crédito só deve melhorar no Brasil a partir de 2018 

31/07/2017 – Fonte: R7 
 
Incertezas políticas e econômicas ainda vão limitar a concessão de recursos 

 
 

Especialistas projetam retomada do crédito após o início de 2018 Getty Images  
Ainda restritas a com inúmeras limitações para serem acessadas, as linhas de crédito 

disponíveis para os consumidores no mercado financeiro nacional devem seguir 
escassas até o início de 2018. 
 

A economista-chefe do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), Marcela Kawauti, 
destaca que a mudança no setor depende da queda do desemprego, que é o último 

indicador reagir após a retomada econômica. Por isso, ela avalia que o acesso aos 
financiamentos não vai melhorar já neste segundo semestre de 2017. 
 

— Até que o brasileiro tenha dinheiro no bolso e o risco de inadimplência caia 
significativamente, vai demorar um pouco. Esse acesso ao crédito deve ainda demorar 

para ganhar força. 

http://noticias.r7.com/economia/situacao-do-credito-so-deve-melhorar-no-brasil-a-partir-de-2018-31072017


O consultor econômico da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, 
Financiamento e Investimento), Nicola Tingas, prevê que a concessão de crédito será 
retomada somente após o fim da crise política envolvendo o presidente Michel Temer. 

Tingas avalia que, independentemente da resolução tomada pelo Congresso, o 
ambiente econômico vai passar a ser menos incerto e possibilitar uma previsibilidade 

maior aos agentes financeiros. 
 

— Eu acho que as condições são favoráveis, mas uma recuperação econômica depois 
de uma crise dantesca como está realmente é lenta porque o capital produtivo sofreu 
perdas enormes e ainda está muito endividado. 

 

Câmbio para fim de 2017 permanece em R$ 3,30, diz Focus 

31/07/2017 – Fonte: R7 
 
Câmbio para fim de 2017 permanece em R$ 3,30, diz Focus 

O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo Banco Central, 
mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 seguiu 

em R$ 3,30. Há um mês, estava em R$ 3,35.  
 
O câmbio médio de 2017 permaneceu em R$ 3,22, ante R$ 3,26 de um mês antes. 

 
No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,43. Quatro 

semanas antes, estava em R$ 3,40. Já a projeção para o câmbio médio no próximo 
ano foi de R$ 3,38 para R$ 3,37, ante R$ 3,40 de quatro semanas atrás. 
 

Top 5 reduz previsão para taxa básica de juros e vê Selic a 7,50 ao fim deste 

ao ano 

31/07/2017 – Fonte: Reuters 
 
Os economistas que mais acertam as previsões na pesquisa Focus, do Banco Central, 

o chamado Top 5, reduziram a projeção para a taxa básica de juros a 7,50 por cento 
ao fim deste ano, ante previsão de 7,75 por cento feita na pesquisa anterior.  

 
Para o próximo ano, os economistas do Top 5 projetaram que a taxa básica de juros 
deve ficar em 7,25 por cento, também abaixo da previsão anterior de 7,50 por cento. 

Se a previsão para 2018 se confirmar, a taxa básica de juros vai voltar para o nível 
mais baixo já registrado.  

 
O ajuste na projeção ocorre depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) ter 
reduzir na semana passada a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 9,25 

por cento, e sinalizado que pode manter o ritmo na próxima reunião. A ata do encontro 
será divulgada nesta terça-feira.  

 
Segundo a pesquisa Focus, no agregado, os analistas consultados mantiveram a 

projeção de que a Selic vai encerrar este ano em 8 por cento, mas reduziram a 
estimativa para o ano que vem a 7,75 por cento, abaixo da previsão anterior que 
também era de manutenção da Selic em 8 por cento.  

 
Os economistas ainda elevaram levemente a expectativa para a inflação deste ano. A 

estimativa é que o IPCA encerre o ano em 3,40 por cento, um pouco acima da previsão 
da pesquisa anterior que era de 3,33 por cento. Para 2018, a inflação, segundo os 
economistas, deve ficar em 4,20 por cento.  

 
Para a atividade econômica, os economistas mantiveram a previsão de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano a 0,34 por cento, depois de dois anos 
seguidos de recessão, e a de 2018, em 2 por cento. 
 

http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/cambio-para-fim-de-2017-permanece-em-r-330-diz-focus-31072017
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1AG1CT-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1AG1CT-OBRBS


Argentina quer multa por carro fora da cota 

31/07/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Montadoras instaladas no Brasil têm exportado ao país vizinho mais do que o 
permitido 

 

O acordo que regula o comércio de veículos e autopeças entre Brasil e Argentina tem 

sido desrespeitado pelas empresas do setor. O governo argentino, com receio de que 
as multas decorrentes dessa violação não sejam pagas, decidiu tomar providências 

para se precaver. As medidas estão em análise, mas, segundo apurou o 
‘Estadão/Broadcast’, a proposta mais avançada consiste em cobrar garantias das 
empresas.  

 
 Pelo que ficou combinado entre os países, as multas só são cobradas após o fim da 

vigência do acordo, em junho de 2020. As empresas teriam até lá para se ajustarem. 
A Argentina, porém, teme que as regras continuem sendo violadas e nada seja pago 
depois de 2020.  

 
Para não ficar na mão, o país vizinho pretende exigir, por meio de decreto, que as 

empresas façam, durante o período de vigência do acordo, depósitos mensais, que 
funcionariam como garantia – uma reserva a ser sacada pelo governo argentino depois 

de 2020 em caso de não pagamento das multas. A adoção de medidas como essa, 
inclusive, está prevista no documento que regula o comércio.  
 

A regra que tem sido desrespeitada existe desde 2001 e define que, para cada US$ 1 
exportado da Argentina para o Brasil em veículos e autopeças, pode-se exportar US$ 

1,50 do Brasil para a Argentina. O problema é que a baixa demanda por carros no 
Brasil, combinada a um crescimento no mercado argentino, criou um desequilíbrio: 
exporta-se demais para a Argentina e pouco para o Brasil.  

 
Nos últimos 12 meses, para cada US$ 1 dólar em vendas de veículos e autopeças da 

Argentina para o Brasil, vendeu-se US$ 1,96 do Brasil para a Argentina. Foi a terceira 
vez que o acordo foi desrespeitado – as outras duas foram há mais de dez anos. O 
desequilíbrio hoje é maior quando só se considera autopeças: US$ 2,33 para US$ 1. 

Entre os veículos, é de US$ 1,91.  
 

Quando o limite de US$ 1,50 é ultrapassado, paga-se uma tarifa de 24,5% para cada 
veículo a mais exportado. A previsão da Anfavea, associação que representa as 
montadoras no Brasil (muitas delas também instaladas na Argentina), é que o 

desequilíbrio continue em 2018, ajustando-se somente em 2019.  
 

Punição. A Anfavea reconhece que o vizinho estuda cobrar garantias, mas considera 
pouco provável. Além disso, ressalta que, se as garantias forem cobradas, o custo 
recairá sobre as filiais das empresas na Argentina, e não no Brasil. “Esse é um 

problema deles, não nosso”, disse o presidente da associação, Antonio Megale.  
 

A preocupação maior do governo argentino é que, com esse desequilíbrio, a produção 
local se enfraqueça.  
 

A ética dos carros autônomos 

31/07/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O conceito de inteligência artificial faz 50 anos neste mês. O termo é creditado a John 
McCarthy, professor de matemática do Dartmouth College, nos Estados Unidos.  

Ele adotou a expressão em 1956 em uma conferência para trabalhar "a conjectura de 
que todos os aspectos do aprendizado e outras características da inteligência podem 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,argentina-quer-multa-por-carro-fora-da-cota,70001915463
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2017/07/1905762-a-etica-dos-carros-autonomos.shtml


em princípio ser precisamente descritas de modo que uma máquina seja capaz de 
simulá-las".  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Para celebrar a data, vale voltar a 1942, quando o escritor de ficção científica Isaac 

Asimov criou suas três leis da robótica.  
 
A primeira diz que "um robô não pode ferir um ser humano".  

 
A segunda diz que o robô "deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres 

humanos", exceto se houver conflito com a primeira lei.  
 
A terceira diz que o robô "deve proteger sua própria existência desde que tal proteção 

não entre em conflito com a primeira ou segunda lei".  
 

Nessa época, a ideia de automação ainda pertencia ao território da ficção. Hoje, essa 
questão não só está entre nós de forma prática como gera questões que dão curto-
circuito nas leis de Asimov. Criar princípios éticos para automação deixou de ser um 

exercício literário para se tornar uma questão prática urgente.  
 

Basta perguntar à Alemanha. Em junho, o Ministério do Transporte e da Infraestrutura 
Digital daquele país publicou um relatório estabelecendo os princípios básicos que 
deverão ser aplicados pelos carros autônomos.  

 
Como se sabe, estamos no limiar do momento em que esses carros começarão a tomar 

as ruas das cidades.  
 
A questão é que inevitavelmente haverá situações em que a máquina (guiada por 

software) precisará tomar decisões "éticas" que terão impacto na vida e na integridade 
física de seres humanos. Em outras palavras, as leis da robótica clássicas são 

insuficientes para resolver essas situações.  
 
Tanto é que o documento alemão traz não três, mas 20 princípios que deverão ser 

respeitados pelos carros autônomos.  
 

A leitura do documento é fascinante. Há princípios gerais como a determinação de que 
"o propósito das modalidades autônomas de transporte é melhorar a segurança" e que 

"a proteção de indivíduos tem precedência sobre qualquer outra consideração 
utilitária".  
 

No entanto, acidentes muitas vezes serão inevitáveis. Nesses casos, "os sistemas 
devem ser programados para aceitar danos a animais ou a propriedades se isso 

significar a segurança de pessoas".  
 
Além disso, em tragédias iminentes, "é estritamente proibido fazer distinções com 

base em características pessoais (idade, gênero, estado mental etc.)" sobre quem será 
atingido. É também proibido por considerações utilitárias "sacrificar qualquer pessoa 

não envolvida na geração dos riscos de mobilidade".  
 
Em outras palavras, vamos precisar ensinar às máquinas coisas que nós, humanos, 

nem sequer sabemos enunciar precisamente, como moralidade e bom senso. Se John 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/33526-carro-autonomo#foto-494124


McCarthy estivesse vivo, convocaria uma conferência para trabalhar com a "ética 
artificial".  
 

Carros autônomos e internet das coisas dependem da próxima geração da 

telefonia móvel 

31/07/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

O mundo como conhecemos está perto de desaparecer. Não por uma guerra ou 
catástrofe, mas por uma revolução profunda das redes de telefonia móvel. De acordo 
com especialistas do setor, o 5G vai oferecer conexões à internet na casa do gigabit 

por segundo (Gbps), tornando possível a transmissão de vídeos em altíssima resolução 
e em realidade virtual, mas isso é apenas uma das possibilidades prometidas.  

 
Carros autônomos e conectados vão transitar pelas ruas; cirurgias médicas serão 
realizadas à distância; bilhões de sensores farão medições em tempo real, 

aumentando a produtividade no campo e na indústria. A expectativa é que os primeiros 
testes aconteçam ano que vem, na Olimpíada de Inverno da Coreia do Sul, e as 

operações comerciais comecem em 2020. 
 
- O 4G mudou a forma como as pessoas lidam com a mídia, com um aumento 

exponencial no consumo de conteúdo - avalia Roberto Medeiros, diretor de 
desenvolvimento de produtos da Qualcomm. –  

 
O 5G vai nos levar para a sociedade do gigabit, nossos comportamentos e estilos de 
vida vão mudar ainda mais. Teremos experiências de realidade virtual realmente 

imersivas, conteúdo para óculos de realidade aumentada e vídeos em 4K em tempo 
real. A internet das coisas vai decolar. 

 
As redes anteriores de telefonia tinham as pessoas como foco, o objetivo era oferecer 
velocidade e cobertura para os consumidores de mídia. No 5G, as conexões serão 

velozes e estáveis como nunca, mas também para as coisas. Hoje, entre smartphones 
e M2M (máquina a máquina), existem cerca de oito bilhões de equipamentos 

conectados às redes móveis. A previsão é que esse número alcance 20 bilhões em 
2020.  

 
 

Para chegar ao carro elétrico, Brasil precisará apostar no etanol 

31/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
Nissan testou no Brasil veículo elétrico a célula de hidrogênio extraído do etanol 
A lentidão do Brasil em desenvolver espaço no mercado interno para os carros 

elétricos pode ser compensada por um já conhecido herói nacional: o etanol.  
 

Os carros movidos a célula de hidrogênio extraído do combustível têm potencial para 
ocupar papel relevante no cenário global. Esta é a opinião de Ricardo Bacellar, líder da 

área automotiva na KPMG, que defende esta como uma “solução limpa e altamente 
eficiente.”  
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Ele admite, no entanto, que a tecnologia não está pronta e ainda precisa de 
desenvolvimento para que sua produção industrial se comprove viável. Para que isso 

aconteça, aponta, “o governo brasileiro precisa deixar claro qual é o seu apetite para 
fazer desta uma solução mundial.” 

 
O consultor é categórico ao afirmar que o Brasil está diante de oportunidade histórica 
com a tecnologia que, para ganhar espaço, exigiria alianças com outros países e 

incentivos locais ao seu desenvolvimento. Por enquanto, a única fabricante de carros 
que anunciou estar trabalhando em carros movidos a célula de combustível por etanol 

é a Nissan (leia aqui). O sistema da marca foi criado no Japão, mas já passou por 
testes no Brasil com resultados promissores. Segundo a companhia, um modelo 
comercial do gênero ofereceria custo de apenas R$ 0,10 por quilômetro rodado. Quase 

igual ao de um elétrico plug-in, que tem valor estimado em R$ 0,09/km.  
 

O BRASIL DIANTE DO AVANÇO GLOBAL DO CARRO ELÉTRICO 
 
“O carro flex seria inviável globalmente porque não há etanol o bastante. Já esta nova 

solução teria mais espaço porque demandaria volume bem menor do combustível”, 
avalia Bacellar. Segundo ele, este é o momento para discutir e avançar com o assunto, 

já que diversos mercados importantes impõem prazos para acabar com o motor a 
combustão. A Alemanha determinou que a produção destes de automóveis com o 
sistema será proibida a partir de 2030 e o Reino Unido determinou prazo mais 

conservador, em 2040.  
 

O consultor lembra que, embora sem data-limite, o Japão também dá sinais claros de 
quer seguir o caminho da eletrificação. “O governo investiu na instalação de 40 mil 
postos de recarga”, conta. A China aposta em modelos zero emissão para evitar o 

agravamento de seu problema ambiental. 
 

“A questão não é mais se o carro elétrico vai chegar, isso já está definido. Agora 
estamos no debate sobre quais serão as tecnologias mais usadas. Estudos indicam 
que, em alguns países, já a partir de 2018 o custo de propriedade de um automóvel 

elétrico vai se equiparar ao de um veículo a gasolina. Este é um sinal de que esta 
mudança já está em curso”, diz.  

 
Apesar do bom potencial, posicionar o Brasil entre as peças centrais no mundo em 

relação ao carro elétrico exige empenho e investimentos que, ao menos por enquanto, 
não estão em discussão.  
 

O País define as regras de sua nova política automotiva, a Rota 2030. Até agora não 
há qualquer sinalização de medidas de grande impacto para incentivar produção e 

mercado de modelos zero emissão localmente. Se seguir desta forma, no longo prazo 
o Brasil pode ficar isolado do mercado global por não oferecer carros elétricos para 
exportação.  

 
Bacellar, no entanto, garante que ainda é cedo para assumir que o País está fora do 

jogo. “Este risco existe sim para o futuro, mas apenas se nada for feito para impedir, 
o que não me parece ser o que vai acontecer. As pessoas envolvidas na elaboração do 
Rota 2030 estão cientes da necessidade de o País desenhar medidas para carros 

elétricos”, defende 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25775/nissan-conclui-ciclo-de-teste-de-carro-a-celula-de-combustivel-com-etanol


Fiat Chrysler tem novo superintendente de finanças 

31/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

 
 

 

O diretor financeiro da Fiat Chrysler FCA para a América Latina, Emanuelle Cappellano, 
passa a responder também pela superintendência de finanças da empresa no Brasil, 

acumulando as funções relacionadas a serviços financeiros e de tesouraria do grupo, 
informa em comunicado divulgado pela FCA na sexta-feira, 28. 
 

A nomeação do CFO vem como resposta à saída de Gilson Carvalho, a quem 
Cappellano está substituindo na nova função. Carvalho, que possuía longa trajetória 

no mercado, deixou a empresa no mês passado para se juntar à Entrevias, empresa 
concessionária de rodovias, como CFO. Com isto o executivo também deixou a 
presidência da Anef, associação que reúne os bancos de montadoras no Brasil, dando 

lugar a Luiz Montenegro (leia aqui). 
 

Cappellano assumiu o cargo de CFO em março deste ano no lugar de João Laranjo, 
designado para ocupar a mesma função na América do Norte (leia aqui). 
 

“A nova estrutura confere maior sinergia entre as áreas financeiras e operacionais, 
bem como proximidade entre a FCA e as instituições financeiras, fornecedores, clientes 

e concessionários”, informa a empresa na nota. 
 

Grupo VW eleva lucro líquido em 84% no semestre 

31/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
O lucro líquido do Grupo VW cresceu expressivos 84% ao encerrar o primeiro semestre 

em € 6,59 bilhões na comparação com os € 3,57 bilhões de período de 2016, 
considerando o resultado após a aplicação de taxas e impostos. A margem ficou em 

7,7% da receita de € 115,8 bilhões, que ficou em alta de 67% na mesma base de 
comparação anual, conforme balanço divulgado pela Volkswagen ao mercado 

financeiro. 
 
Antes de taxas, o lucro registrado na primeira metade do ano pela Volkswagen fechou 

em € 8,96 bilhões, aumento de 86%, enquanto o resultado operacional aumentou 
67%, para € 8,91 bilhões. As vendas do grupo somaram 5,15 milhões de veículos, 

leve aumento de 0,8% sobre as 5,11 milhões de unidades entregues em todo o mundo 
há um ano. 
 

“O notável resultado de meio ano e o excelente desenvolvimento com relação às 
entregas em junho são a confirmação de que o Grupo Volkswagen está no caminho 

certo novamente. A base sólida do nosso negócio operacional serve como sustentação 
para o nosso trabalho de transformar o grupo, fabricante de automóveis, em um 
fornecedor mundial de mobilidade sustentável. Estou confiante de que podemos 
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trabalhar juntos para completar a transformação que prevemos”, afirma em nota o 
presidente do conselho de administração do Grupo VW, Matthias Müller. 
 

Entre as cinco principais marcas de automóveis da companhia, a Audi foi a que mais 
contribuiu com lucro operacional 2,7% maior neste semestre, para € 2,7 bilhões, 

devido ao crescimento da receita que fechou em € 30,1 bilhões. O retorno operacional 
de vendas aumentou para 8,9%, dentro da meta estipulada pela empresa, de 8% a 

10%. As vendas mundiais da marca foram 4,6% menores nesta primeira metade do 
ano, com volume de 908,9 mil unidades, em parte pela queda das vendas na China, 
seu maior mercado. 

 
“Nós tivemos ganhos robustos em um primeiro semestre extremamente desafiador”, 

afirma o membro do conselho de administração para finanças, TI e integridade da 
Audi, Axel Strotbek. “As medidas com foco em eficiência do programa Speed Up! têm 
mostrado seus primeiros resultados. A empresa otimizou, por exemplo, os custos com 

pesquisa e desenvolvimento, que agora representam 6,9% da receita – há um ano 
foram 7,5%. A longo prazo, a Audi planeja atingir um nível entre 6 e 6,5%. Os efeitos 

também foram sentidos nos custos com distribuição. Continuaremos trabalhando com 
foco em eficiência, porque nosso objetivo de rentabilidade se aplica também na era 
elétrica”, disse Strotbek. 

 
Por sua vez, a Porsche registrou resultado operacional de € 2,1 bilhões, aumento de 

16%, bem como o faturamento que fechou em € 11,8 bilhões, incremento de 8%. As 
vendas da marca ascenderam 7% no período, para 126,4 mil veículos entregues. 
 

“A prioridade da Porsche é garantir o entusiasmo dos clientes e empregos seguros e 
sustentáveis. Resultados financeiros fortes criam uma sólida base para o futuro”, 

afirma o presidente do conselho da Porsche, Oliver Blume.  
 
“Uma estratégia de proteção cambial de longo prazo e uma organização eficiente com 

uma estrutura de custos ainda mais otimizada fundamentam o caminho para obter 
resultados positivos. Será difícil manter no futuro resultados extremamente altos como 

os do primeiro semestre deste ano. Só iremos obter retorno de nosso considerável 
investimento feito no primeiro carro esportivo puramente elétrico da Porsche e na 
expansão da produção nas instalações de Zuffenhausen quando o Mission E começar 

a ser vendido, no fim da década”, pondera o vice presidente do conselho executivo 
para finanças e TI, Lutz Meschke.  

 
A Porsche está investindo € 1 bilhão no desenvolvimento de seu primeiro veículo 
elétrico, o Mission E. “É extremamente desafiante administrar uma soma significativa 

de investimentos e ao mesmo tempo manter um alto nível de retorno financeiro”, 
continua Meschke. 

 

Tesla entrega seu primeiro carro popular 

31/07/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

 

1 de 2 A Tesla entrega, nesta sexta-feira, seu primeiro modelo de carro elétrico 
popular, o Model 3 - AFP/Arquivos  
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2 de 2 O bilionário Elon Musk pretende desvincular, pouco a pouco, a indústria 
automobilística dos combustíveis fósseis - AFP/Arquivos  
 

A Tesla apresenta nesta sexta-feira seu primeiro modelo de carro elétrico popular, o 
Model 3. A novidade é um marco para a indústria automobilística. 

 
As primeiras 30 unidades dos sedãs Model – as versões produzidas em massa dos 

custosos carros elétricos da Tesla – vão sair da fábrica na Califórnia para serem 
entregues, sobretudo para funcionários da companhia. 
 

O fundador da Tesla Elon Musk quer registrar a ocasião com uma cerimônia na fábrica 
em Fremont, perto de São Francisco.  

 
O novo carro elétrico visa expandir seu mercado consumidor – os preços começam em 
35 mil dólares – e vai se multiplicar em breve. De acordo com Musk, mais 100 unidades 

serão produzidas em agosto e outras 1.500 em setembro. 
 

O objetivo da Tesla é que a produção alcance 5 mil unidades semanais do Model 3 
neste ano e 10 mil unidades semanais em 2018. 
 

Mais de 375 mil consumidores fizeram depósitos para entrar na lista de espera do 
Model 3. Quem quiser um veículo do tipo terá que esperar pelo menos até o ano que 

vem.  
 
Analistas indicam que, com esse lançamento, a Tesla pode estar transformando o 

futuro da indústria automobilística.  
 

Gene Munster, analista na empresa de pesquisa Loup Ventures, acredita que a Tesla 
pode fazer pelo setor automobilístico o que a Apple fez pelos celulares e eletrônicos.  
 

“Acreditamos que um dia vamos olhar para trás, para o lançamento do Model 3, e 
compará-lo com o iPhone, que provou ser um catalisador na migração para a 

computação móvel”, disse Munster numa nota.  
 
O pesquisador acredita que a Tesla vai protagonizar as “mudanças de paradigmas” no 

ramo de carros elétricos ou autônomos, que podem alterar o setor inteiro. 
 

Com produção de 83 mil veículos em 2016, a Tesla alcançou um valor de mercado de 
cerca de 55 bilhões de dólares – à frente de gigantes como a General Motors -, 
antecipando a liderança na indústria.  

 
Munster avalia que a Tesla pode começar atingir a rentabilidade em 2021 e que 2023 

será “um ano excepcional para a empresa”, com 1,6 milhão de veículos produzidos.  
 

A Tesla atualmente vende apenas dois modelos de luxo de seus carros elétricos: o 
sedã “Model S” e a SUV “Model X”, cujos preços começam em cerca de 80 mil dólares. 
– Teste decisivo – 

 
O sucesso do Model 3 pode aliviar as preocupações acerca da capacidade de 

crescimento significativo da Tesla.  



Planejado para ser menor, mais simples e mais fácil de montar que seus irmãos de 
luxo, o Model 3 também tem preços competitivos no mercado automobilístico.  
 

O veículo oferece menos opções que os precedentes, mas tem a mesma tecnologia 
auto-condutora.  

 
A bateria do veículo foi feita para durar pelo menos 345 km antes de precisar ser 

recarregada, de acordo com a Tesla.  
 
Uma questão importante é se a Tesla consegue aumentar a produção para atender a 

demanda, e se os rivais vão entrar no mercado de veículos elétricos.  
 

A fabricante sueca Volvo anunciou, recentemente, que vai deixar de produzir 
gradualmente os veículos com motores apenas a gasolina, priorizando os carros 
híbridos ou elétricos.  

 
A GM bateu a Tesla no mercado com o seu carro elétrico Bolt, mas recentemente 

interrompeu a produção para estabilizar os estoques, devido às vendas fracas.  
 
Musk pretende desvincular, pouco a pouco, a indústria dos combustíveis fósseis, 

associando-a à energia solar e a outros investimentos de transporte.  
 

O bilionário é dono da empresa de energia solar SolarCity e atualmente constrói 
baterias recarregáveis para abastecer casas e carros. 
 

Com novo Polo, Volkswagen amplia uso da MQB no Brasil 

31/07/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

  
  

Plataforma MQB preparada para receber a carroceria do novo Polo em São Bernardo 

do Campo 
 

A chegada do novo Volkswagen Polo ao mercado brasileiro, prevista para novembro 
próximo, amplia o uso da plataforma modular do Grupo VW MQB no País e traz 
evolução tecnológica à antiga fábrica Anchieta, a primeira da empresa fora da 

Alemanha, inaugurada no fim dos anos 50 em São Bernardo do Campo (SP).  
 

Apresentada em 2012, a MQB (sigla em alemão para Matriz Modular Transversal) hoje 
é utilizada por mais de 20 modelos de quatro marcas do grupo: Audi, Skoda, Seat e a 

própria VW. No Brasil, o Polo será o terceiro a usar a base, já aplicada no Golf 7 e Audi 
A3 Sedan produzidos em São José dos Pinhais (PR).  
 

Na planta Anchieta, além do novo Polo, também já está certa a construção sobre a 
plataforma MQB compacta do sedã derivado Virtus, a ser lançado no início de 2018.  

 
Com a nova base modular, é possível produzir carros mais modernos, com inclusão de 
powertrain mais eficiente e diversos sistemas eletrônicos para aumentar segurança, 

conforto e conectividade a bordo. Esta semana a Volkswagen revelou que boa parte 
desses sistemas já utilizados na Europa também chegarão ao Brasil embarcados no 

Polo.  
 
O novo hatch deverá usar dois motores, 1.0 de três cilindros e 1.4 de quatro, ambos 

turbinados e com injeção direta de combustível, que poderão ser acoplados a câmbio 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26194/com-novo-polo-volkswagen-amplia-uso-da-mqb-no-brasil


manual ou automático de seis marchas. É, portanto, a mesma motorização do Golf – 
por isso e por causa das dimensões parecidas muitos já chamam o novo Polo e 
“pequeno Golf”.  

 

 
 
Usando o motor 1.0 TSI tricilíndrico de 128 cavalos, o novo Polo vai inaugurar a sigla 

“200 TSI” colada na tampa traseira, para destacar o torque de 200 Nm do propulsor, 
o maior do segmento disponível no País.  

 
MAIS SEGURANÇA E CONFORTO 
 

Com a plataforma modular MQB, a Volkswagen informa que vários sistemas de 
assistência e infoentretenimento passarão a ser oferecidos, em linha com o modelo a 

ser lançado na Europa em setembro. Entre eles a montadora destaca o sistema de 
frenagem automática pós-colisão, que aciona os freios quando o veículo se envolve 
em uma batida detectada pelos sensores dos airbags, para reduzir a energia cinética 

residual e mitigar danos.  
 

 
 
Outro destaque será o painel de instrumentos totalmente digital, em uma tela TFT de 

10,25 polegadas: o novo Polo é o primeiro Volkswagen a trazer a segunda geração do 
Active Info Display, em que o cluster é configurável, podendo mostrar o mapa de 
navegação em 2D ou 3D, além de velocímetro, conta-giros e diversas outras 

informações do veículo.  
 

A montadora não informou, contudo, se o painel digital será de série em todas as 
versões do Polo ou apenas nas mais caras, como costuma acontecer por aqui. Alguns 
modelos Audi já estrearam o mesmo sistema no País.  

 
No centro do painel o Polo poderá ter outra tela de 8 polegadas, sensível ao toque e 

com aparência de smartphone, que integra os comandos e informações do sistema 
multimídia de infoentretenimento Discover Media, com duas entradas USB com 
capacidade de 2 amperes.  

 
O sistema também entende comandos de voz, pode ser operado por meio dos botões 

do volante multifuncional e “conversa” com smartphones por meio de aplicativo 
próprio da VW, o App-Connect, já conhecido do novo Up! e outros modelos da marca. 
 

Entre os recursos de segurança também está o detector de fadiga, que analisa a forma 
como o motorista dirige e compara com os 15 primeiros minutos de direção. Caso 

detecte desvio no comportamento ao volante, o equipamento emite um alerta, 
sugerindo uma parada para descansar e tomar um café.  
 

O chassi sobre a MQB usa direção com assistência elétrica, que além de garantir mais 
conforto e precisão, demanda menos energia do motor em comparação com a 



assistência hidráulica, o que representa redução no consumo de combustível de até 
3%.  
 

O sistema de freios ABS integra também controle de tração e outros recursos de 
segurança, como o EBD (distribuição eletrônica das forças de frenagem) e ESS 

(Emergency Stop Signal ou Sinal de Frenagem de Emergência). A Volkswagen também 
oferecerá o Polo com Controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistência de partida 

em rampa (HHC) que em aclives acima de 5% mantém o veículo freado por até 2 
segundos após o motorista aliviar o pedal do freio, assistência de frenagem de 
emergência (HBA) que aumenta a pressão aplicada no pedal, bloqueio eletrônico do 

diferencial (EDS) que em situação de baixa tração em uma das rodas motrizes aciona 
o freio da roda com menor tração para transferir o torque para a com maior tração, 

proporcionando assim melhor eficiência à saída do veículo.  
 
O novo Polo ainda terá sistema de limpeza automática dos discos de freio e será 

calçado com pneus verdes, de baixa resistência ao rolamento, além de monitoramento 
da pressão, que ajuda a reduzir o consumo de combustível.  

 
ESTRATÉGIA MQB DE PRODUÇÃO 
 

A plataforma MQB é, antes de tudo, uma estratégia de produção modular utilizada 
pelo Grupo VW para ampliar a flexibilidade de suas linhas de montagem e reduzir 

custos de desenvolvimento. Entre os principais objetivos está a padronização do 
processo de manufatura, estabelecendo uma mesma sequência de montagem para 
diversos modelos, reduzindo o tempo de produção dos veículos.  

 
A MQB permite ainda a padronização e comunização de peças e sistemas dos veículos 

produzidos sobre a plataforma modular. Dessa forma, ela expande inovações para um 
maior número de modelos, com o intercâmbio de tecnologias entre todas as classes 
de automóveis, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade da produção, gerando 

economia de escala.  
 

A MQB tem como base quatro principais módulos padronizados: elétrico/eletrônico; 
powertrain; chassi e carroceria; ar-condicionado, bancos e airbags. A plataforma usa 
algumas dimensões fixas – por exemplo, a distância entre os pedais do veículo 

(acelerador, freio) e o centro da roda dianteira –, mas também oferece parâmetros 
variáveis para poder ser utilizada por diversos modelos, entre eles a distância entre 

eixos e as bitolas e os tamanhos das rodas. 
 

Camex zera imposto de importação para ex-tarifários 

31/07/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
As próximas reduções de imposto de importação que se encaixarem no regime de ex-
tarifários, que vale exclusivamente para itens sem produção similar no Brasil, serão 

totalmente zeradas. Até então, as importações de bens de capital, que tem incidência 
de 14% de imposto de importação eram reduzidas a 2%.  

 
A tarifa zero passa a valer apenas para as próximas concessões, ou seja, as que já 
estão em vigor permanecem com taxa de 2% até o fim de previsto da concessão em 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26193/camex-zera-imposto-de-importacao-para-ex-tarifarios


questão, conforme aprovação feita nesta semana pela Camex, Câmara de Comércio 
Exterior – vinculada ao MDIC. 
 

O governo vem aplicando o regime de ex-tarifários desde meados de 2014 como forma 
de reduzir o custo do investimento. A regra, que também vale para o setor de 

telecomunicações para aquisição de bens, é uma redução temporária, com vigência 
programada conforme a concessão de diferentes itens.  

 
No ano passado, a Camex aprovou 3.270 pedidos de ex-tarifários, que reduziram os 
custos para a aquisição no exterior de bens de capital para investimentos produtivos 

no Brasil. Juntos, eles somaram US$ 11,7 bilhões. 
 

Um dos setores mais beneficiados pelos ex-tarifários desde sua criação é o 
automotivo: em várias concessões, incluindo montadoras e empresas de autopeças. 
 

Evolução da Usiminas deve esbarrar na baixa demanda por aço no Brasil 

31/07/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
Apesar dos resultados mais robustos ao longo dos últimos trimestres, a 
companhia vai continuar enfrentando queda do consumo interno e o aumento 

do protecionismo ao redor do mundo  
 

 
 
O mercado enxerga com limitações a evolução contínua do resultado financeiro e 

operacional da Usiminas. Diante da demanda ainda em baixa no Brasil e do aumento 
do protecionismo no mundo, a rentabilidade da empresa pode não ser sustentável. 
 

De acordo com o analista da Coinvalores, Felipe Silveira, o atual patamar de 
crescimento da Usiminas corre riscos. "Apesar da rentabilidade maior em relação aos 

concorrentes, a ociosidade média da companhia ainda é alta e a demanda por aço 
continua patinando", avalia. 
 

Além da queda da demanda no mercado doméstico, o aumento do protecionismo no 
mundo deve impactar fortemente a Usiminas. A disposição dos EUA e de países da 

Europa de elevar as barreiras para o aço importado causam prejuízos não só porque 
derrubam as exportações diretas da empresa, mas também porque obrigam a China 
- maior produtor global - a redirecionar seus produtos siderúrgicos, o que pode elevar 

ainda mais a entrada do insumo no Brasil.  
 

Segundo o analista da Planner Corretora, Luiz Francisco Caetano, o resultado da 
Usiminas não deve apresentar grandes saltos no futuro. "A empresa saiu de uma 
situação de quase falência para uma rentabilidade expressiva. Mas ainda assim os 

patamares atuais de crescimento não são sustentáveis", pontua. 
 

A companhia elevou em mais de dez vezes a geração de caixa medida pelo lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado no segundo trimestre 
ante o mesmo período do ano passado, para R$ 750 milhões. 

 
A siderúrgica também conseguiu reverter prejuízo de R$ 123 milhões no segundo 

trimestre do ano passado para um lucro líquido de R$ 175 milhões de abril a junho 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/evolucao-da-usiminas-deve-esbarrar-na-baixa-deman
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/7/f0qpj310734.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/7/f0qpj310734.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/7/f0qpj310734.jpg


deste ano. "Este desempenho se deve a um conjunto de fatores, que incluem redução 
de custos, aumento das vendas e dos preços", justificou o presidente da Usiminas, 
Sergio Leite, em teleconferência com investidores na sexta-feira (28). 

 
Conforme adiantou o DCI, a Usiminas irá aumentar os preços de chapas grossas em 

5,6% a partir do próximo dia 20 de agosto para a distribuição. O insumo é utilizado 
em obras de infraestrutura, óleo e gás e máquinas e equipamentos. 

 
Uma fonte na companhia se mostra preocupada com a implantação do reajuste. "Tem 
sido difícil repassar aumento de preços. A inadimplência aumentou e vai ser 

complicado aplicar reajuste com o mercado consumidor parado." 
 

Silveira, da Coinvalores, avalia que não há espaço para aumentos significativos além 
dos já aplicados no início do ano. "Pode ser que a companhia tenha que conceder 
descontos, principalmente porque o segmento de óleo e gás e infraestrutura deve 

continuar patinando no curto prazo", avalia. 
 

Caetano observa que a distribuição é uma espécie de "laboratório" para que a 
siderúrgica possa avaliar reajustes no segmento industrial e nas montadoras. 
"Aparentemente, a Usiminas tem conseguido aplicar os aumentos, mas é preciso 

aguardar para ver se os novos reajustes vão pegar." 
 

Com os aumentos anunciados em laminados a quente, galvanizados por imersão a 
quente (HDG) e agora em chapas grossas, a companhia relata que o prêmio médio 
dos produtos da companhia fique em torno de 10%. 

 
O analista da Coinvalores alerta, contudo, para a disputa acionária entre Nippon Steel 

e Ternium, controladoras da Usiminas. "Olhamos com cautela a briga entre os sócios, 
já que isso pode afetar decisões importantes", pondera Silveira. 
 

 


