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ESOCIAL LIBERA AMBIENTE DE TESTES PARA TODAS AS EMPRESAS DO PAÍS



PRODUÇÃO INDUSTRIAL PATINA E ENCERRA SEMESTRE ERRÁTICO



FATURAMENTO REAL CAI 5,9% NO 1º SEMESTRE ANTE IGUAL PERÍODO DE 2016,
REVELA



CNI

MINISTROS DE INDÚSTRIA DOS BRICS ASSINAM PLANO DE AÇÃO EM ENCONTRO
NA

CHINA



BALANÇA COMERCIAL TEM SALDO POSITIVO DE R$ 19,6 BILHÕES EM JULHO



RENAULT VAI INVESTIR R$ 750 MILHÕES PARA CONSTRUIR E AMPLIAR FÁBRICAS
NO

PARANÁ



RENAULT IRÁ INVESTIR R$ 750 MILHÕES NO PARANÁ



INCERTEZA POLÍTICA REDUZ VENDA DE VEÍCULOS EM JULHO, DIZ FENABRAVE



FIAT MOBI REPETE GM ONIX EM TESTE DE COLISÃO E TAMBÉM DECEPCIONA;
ASSISTA



VENDAS DE CAMINHÕES TÊM QUEDA DE 13% NO ANO



VENDA TOTAL DE VEÍCULOS NOVOS CRESCE 1,9% EM JULHO ANTE JULHO DE 2016



RANKING DOS CARROS MAIS VENDIDOS É DOMINADO POR MODELOS COMPACTOS



PSA CONCLUI AQUISIÇÃO DA OPEL E VAUXHALL



GM COLOCA DOIS CARROS ENTRE OS CINCO PRIMEIROS



LIGA AUTOTECH LANÇA SEU 2° CICLO DE ACELERAÇÃO



JAC INICIA VIRADA DE JOGO COM T40



IMPORTAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CRESCEM 57,3% EM JULHO
PARA



US$1,522 BI

PETROBRAS REDUZ PREÇOS DA GASOLINA EM 1,3% E DO DIESEL EM 1,8% PARA
DIA

3



JUSTIÇA SUSPENDE AUMENTO DE TRIBUTO DE COMBUSTÍVEIS NA PARAÍBA



AGU VAI RECORRER DE SUSPENSÃO DE PIS/COFINS SOBRE COMBUSTÍVEIS NA
PARAÍBA



CAMINHONEIROS PROTESTAM CONTRA AUMENTO DO COMBUSTÍVEL



PROTESTO DE CAMINHONEIRO PODE CONTINUAR HOJE



MONTADORAS AMERICANAS TIVERAM MAIOR QUEDA DE VENDAS DO ANO EM JULHO



MINISTRO SE REÚNE COM REPRESENTANTES DE SINDICATOS DE TRABALHADORES E
EMPREGADORES



PAIM APRESENTA PROJETO QUE REVOGA LEI DA REFORMA TRABALHISTA



ELISEU PADILHA DIZ QUE NÃO HÁ DIVERGÊNCIA SOBRE REVISÃO DA META FISCAL



RELATOR DE TAXA DO BNDES MUDA TEXTO PARA EVITAR OSCILAÇÃO 'NERVOSA'



BNDES QUER VER OFERTA DE CRÉDITO NO PATAMAR HISTÓRICO DE R$ 100 BI,
DIZ



RABELLO

RELATOR DA TLP DEVE APRESENTAR PARECER AINDA HOJE NA COMISSÃO MISTA,
DIZ SENADORA
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MEIRELLES DEFENDE MANUTENÇÃO DO TEXTO ORIGINAL DA MP DO REFIS



IPC-S DEVE SER DE 0,60% EM AGOSTO COM PIS/COFINS E BANDEIRA, PREVÊ
PICCHETTI



LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TÊM QUEDA DE 5% NAS VENDAS EM JULHO,
DIZ



ANAMACO

BALANÇA: VOLUME EXPORTADO DE MINÉRIO, SOJA, PETRÓLEO E CELULOSE BATE
RECORDE



FLEXA RIBEIRO ELOGIA MPS DO NOVO MARCO REGULATÓRIO PARA O SETOR
MINERAL
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eSocial libera ambiente de testes para todas as empresas do país
02/08/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho
Etapa tem como objetivo preparar o setor produtivo para o início da obrigatoriedade
do sistema em 2018
O eSocial disponibiliza, a partir desta terça-feira (1°), o acesso ao ambiente de testes
da plataforma para todas as empresas do país. A etapa tem como objetivo preparar o
setor produtivo para o início da utilização obrigatória do sistema, que começa em 1°
de janeiro de 2018 para empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões anuais.
A partir de 1° de julho de 2018, o eSocial torna-se obrigatório para todos os demais
empregadores do país.
Na prática, o eSocial será a nova forma de prestação de informações do mundo do
trabalho que entrará em vigor no Brasil e integrará a rotina de mais de 8 milhões de
empresas e 40 milhões de trabalhadores. O eSocial é um projeto conjunto do governo
federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de
Previdência, INSS e Receita Federal.
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o cumprimento
de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada, o que
reduzirá custos, processos e o tempo gastos hoje pelas empresas nessas ações. A
expectativa do governo com a medida é melhorar o ambiente de negócios no país.
De acordo com o Comitê Gestor do eSocial, a implantação deste período de testes tem
como foco a adaptação das empresas ao sistema, além da verificação de falhas e do
aperfeiçoamento da plataforma por parte do governo federal. Para o Comitê, este é o
momento para que as empresas possam aperfeiçoar seus cadastros e validar seus
sistemas antes do início da obrigatoriedade oficial do uso do eSocial, em 2018.
Vantagens
O Comitê Gestor do eSocial enfatiza ainda que o projeto é resultado de um esforço
conjunto do poder público que institui, na prática, uma forma mais simples, barata e
eficiente para que as empresas possam cumprir suas obrigações com o poder público
e com seus próprios funcionários. Quando totalmente implementado, o eSocial
representará a substituição de 15 prestações de informações ao governo – como GFIP,
RAIS, CAGED e DIRF – por apenas uma.
Também é importante esclarecer que o eSocial não introduzirá nenhuma nova
obrigação ao setor empresarial. As informações que serão encaminhadas ao programa
já precisam ser registradas hoje pelas empresas em diferentes datas e meios, alguns
deles ainda em papel.
Nesse sentido, o Comitê Gestor do eSocial destaca o caráter abrangente e pioneiro da
iniciativa que, além dos avanços que traz ao setor empresarial – por meio da redução
de burocracia e do ganho de produtividade - beneficiará diretamente a classe
trabalhadora, uma vez que será capaz de assegurar de forma muito mais efetiva o
acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários.
Além disso, o Comitê lembra que o eSocial significa ainda um ganho importante ao
poder público, já que facilitará o processo de fiscalização das obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias, por meio do cruzamento e da verificação de dados por
parte do governo federal.
Micros e pequenas empresas e MEIs
Os mais de 4,8 milhões de micro e pequenos empresários e 7,2 milhões de
Microempreendedores Individuais (MEIs) do país também poderão integrar o eSocial
a partir de julho de 2018, desde que possuam empregados. Com foco neste público,

está sendo desenvolvida uma plataforma simplificada para facilitar o cumprimento das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias por parte deste grupo, a exemplo do
que já acontece com o eSocial Doméstico.
O eSocial também não instituirá nenhuma alteração no regime tributário diferenciado
oferecido aos MEIs ou às micro e pequenas empresas, alterando apenas a forma como
estes grupos prestam informações ao governo.
Orientações
Para apoiar os profissionais das empresas que terão seu acesso liberado ao ambiente
de testes a partir de 1º de agosto, já está disponível no portal do eSocial o Manual
para desenvolvedores, com as diretrizes de uso do ambiente restrito.
Dessa forma, dúvidas, dificuldades e eventuais sugestões deverão ser encaminhadas
para o Canal de Comunicação criado para promover o contato entre o setor
empresarial e a equipe de suporte do eSocial. O canal está disponível no portal do
eSocial, em Contato/Produção Restrita.
O ambiente de testes ficará disponível de forma contínua, inclusive após o início da
obrigatoriedade do sistema. O objetivo é promover o aperfeiçoamento constante das
empresas, a exemplo do que já acontece, por exemplo, com a Nota Fiscal Eletrônica.
As informações encaminhadas ao ambiente de testes do eSocial não terão, no entanto,
qualquer valor legal, sendo destinadas exclusivamente ao aprendizado e à
ambientação das empresas à nova plataforma. Em função do treinamento, serão
aceitas, inclusive, informações a título de simulação, sem qualquer necessidade de
correspondência com a realidade.
Produção industrial patina e encerra semestre errático
02/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A indústria confirmou no encerramento do primeiro semestre um comportamento
errático, intercalando altas e baixas e com dificuldade para encontrar caminho
sustentável de recuperação.
A produção industrial do país ficou estável em junho, após altas em abril (1,3%) e
maio (1,2%), divulgou o IBGE nesta terça-feira (1º).
Os aumentos se concentraram em setores que se beneficiam da exportação, como
produtos alimentícios (4,5%), indústria extrativa (1,3%) e papel e celulose (1,2%).
Os bens de capital, que são as máquinas utilizadas nas linhas de produção e o principal
termômetro de investimentos, tiveram aumento na comparação de maio e junho, de
2%. Segundo analistas ouvidos pela Folha, porém, a boa notícia vem em termos
relativos, já que são principalmente equipamentos agrícolas, com foco na exportação.
Setores ligados à demanda interna, como derivados de petróleo (-1,7%), veículos
automotores (-3,9%) e produtos de informática (-4,9%), permanecem com
desempenho fraco. O cenário atual do mercado interno ainda não enseja mudança de
patamar da produção da indústria, que atualmente está 20% menor do que a
registrada em meados de 2013.

Na comparação anual, de junho com igual período de 2016, a indústria teve ligeira
alta, de 0,5%, superando a expectativa de analistas, que previam queda de 0,3%.
A produção continua a oscilar entre os meses. Janeiro (1,6%), março (1,7%) e maio
(4,1%) foram de altas, enquanto fevereiro (-0,6%) e abril (-4,4%) foram de quedas.
Junho completa a segunda alta seguida, mas a variação foi tímida e concentrada em
13 dos 24 setores.
Segundo o economista da CNI (Confederação Nacional da Indústria) Marcelo Souza
Azevedo, a indústria se encontra no "momento de transição", em busca do patamar
ideal de produção.
Como os últimos três anos foram de crise aguda, espalhada por diversos segmentos,
a recuperação tende a ser lenta e pouco disseminada. "Não conseguimos ainda ver
resultado positivo de forma generalizada para falarmos em recuperação", disse.
Ele afirma que as indústrias que não têm foco em exportação –e, portanto, não estão
aproveitando o momento de dólar alto– estão usando o período para se recuperar
financeiramente e evitar riscos desnecessários, como o de ficar com estoques altos.
Nesse sentido, o movimento de redução da taxa básica de juros, a Selic, pode ter
efeito positivo no médio prazo, diz. No primeiro semestre deste ano, o faturamento da
indústria caiu 5,9% e o emprego recuou 3,9%, de acordo com pesquisa da CNI.
"Após longo período de demissões, queda na produção e no faturamento, a indústria
está com as finanças muito debilitadas. O momento é de preparação para uma
recuperação lá na frente."
REFORMAS
Relatório do Itaú BBA diz que o resultado positivo de junho sugere que o impacto da
incerteza política ainda é limitado e destaca a necessidade de se avançarem as
reformas econômicas para uma retomada consistente do setor.
O Bradesco ressalta que o resultado indica a estabilização da produção, sem força,
contudo, para mudar as previsões de queda para o PIB do segundo semestre.
No acumulado em 12 meses até junho, a indústria amarga perda de 1,9% na
produção. A queda, embora ruim, tem sido menor a cada mês, o que indicaria que o
pior já passou, segundo o economista Everton Carneiro, da RC Consultores. Em março
do ano, por exemplo, a retração havia sido de 10%.
"Eu diria que há um movimento de recuperação porque claramente o pior já passou.
No entanto, o ritmo é lento e devemos levar de 10 a 15 anos para recuperar a produção
que tínhamos em 2013."
Faturamento real cai 5,9% no 1º semestre ante igual período de 2016, revela
CNI
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os sinais de recuperação econômica ainda não chegaram à indústria brasileira, que
amargou no primeiro semestre queda nos principais indicadores econômicos do setor,
como faturamento, emprego, número de horas trabalhadas e massa salarial.
De acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira, dia 1º, pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), o faturamento real (já descontada a inflação) recuou
5,9% de janeiro a junho, na comparação com o primeiro semestre de 2016. O uso da
capacidade instalada passou de 77,4% em junho de 2016 para 77,1% no mesmo mês
deste ano (era 77,9% em maio).

No mesmo período, o emprego caiu 3,9%, enquanto o total de horas trabalhadas ficou
3,3% abaixo do número registrado no ano anterior. Isso teve reflexo na massa salarial
real, que caiu 3,5%. Já o rendimento médio real subiu 0,5% no primeiro semestre.
“A indústria segue em um período de transição. Embora o prolongado período de queda
da atividade e de piora do mercado de trabalho tenha ficado para trás, os indicadores
industriais ainda não mostram recuperação”, avalia a entidade.
No mês de junho, os indicadores também apresentaram desempenho negativo na
comparação com o mês anterior, com exceção da massa salarial real, que subiu 0,7%,
e do rendimento médio real, que aumentou 1,6%. Naquele mês, o faturamento real
caiu 2,4%, enquanto o emprego apresentou leve recuo de 0,2%. Já o número de horas
trabalhadas recuou 1,3%.
Em relação a junho de 2016, as quedas são ainda mais acentuadas. O faturamento
recuou 5,1% no período, enquanto o emprego caiu 3,9% e as horas trabalhadas,
3,5%. Nessa comparação, houve aumento na massa salarial de 1%, enquanto o
rendimento médio real subiu 4,1%.
Ministros de Indústria dos BRICS assinam Plano de Ação em encontro na
China
02/08/2017 – Fonte: MDIC
Acordo vai aprofundar a cooperação industrial entre os países
O 2º Encontro de Ministros de Indústria dos BRICS ocorreu em Hangzhou, China, no
último sábado, 29 de julho. Ministros da China, Brasil, Índia, África do Sul e Rússia
discutiram sobre cooperação industrial no atual contexto da grande evolução
tecnológica e assinaram em conjunto um plano de ação para aprofundar a cooperação
industrial entre os países dos BRICS.
Os países dos BRICS contribuem para um terço da produção industrial mundial e estão
em níveis semelhantes de industrialização. O potencial para cooperação é substancial.
Os ministros também indicaram a necessidade de maior comprometimento na
promoção do comércio de bens e troca de investimentos diante de um sentimento de
protecionismo crescente ao redor do mundo.
“A economia mundial ainda está sofrendo efeitos das últimas crises. As indústrias
estão vivenciando tanto oportunidades como desafios trazidos pelas novas
tecnologias. Os membros dos BRICS devem utilizar nossas plataformas de cooperação
já existentes para aprofundar a cooperação em áreas-chave”, disse Miao Wei, ministro
da Indústria e Informação Tecnológica da China.
O plano de ação ratificado neste 2º Encontro foi desenhado com o objetivo de facilitar
a implementação do consenso atingido na 1ª Reunião de Ministros de Indústria dos
BRICS, realizada em outubro de 2015 na Rússia, que consistia na expansão da
cooperação industrial em áreas de destaque, bem como no aprofundamento de
benefícios mútuos e ações do tipo ganha-ganha em campos industrias, em especial
nas plantas da indústria manufatureira.
Empresários líderes representantes da indústria dos cinco países participantes também
realizaram uma mesa-redonda para falar sobre investimento e inovação. Ainda em
setembro deste ano, a China receberá os presidentes dos BRICS, na cidade de Xiamen.

Balança comercial tem saldo positivo de R$ 19,6 bilhões em julho
02/08/2017 – Fonte: R7
Resultado de julho é o melhor para o mês desde 1989, afirma MDIC

Em julho, as exportações somaram US$ 18,769 bilhões e e as importações, US$
12,471 bilhões
A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de R$ 19.620 bilhões (US$ 6,298
bilhões) em julho, de acordo com os dados divulgados pelo MDIC (Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços). O resultado é o melhor para meses de julho
da série histórica, que tem início em 1989.
Em julho, as exportações somaram US$ 18,769 bilhões (alta de 14,9% ante junho de
2016) e as importações, US$ 12,471 bilhões (alta de 6,1%).
Com o resultado de julho, o superávit comercial soma US$ 42,514 bilhões em 2017,
também o maior resultado da série para o período. A expectativa do governo é que o
saldo ultrapasse US$ 60 bilhões.
As exportações tiveram alta generalizada em julho, sendo de 19% em produtos
básicos, de 12,6% em manufaturados e de 8,7% em semimanufaturados, sempre
sobre igual mês do ano passado.
No grupo dos básicos, que puxou o avanço geral, o destaque ficou com petróleo em
bruto (+72%), minério de ferro (+18,2%) e soja em grão (+4,6%). Na ponta das
importações, houve um crescimento expressivo em combustíveis e lubrificantes, de
57,3% ante julho do ano passado.
Também ficaram no azul as compras de bens intermediários (+6,8%) e bens de
consumo (+3,4%). Por outro lado, as importações de bens de capital recuaram 22,7%
sobre um ano antes.
Renault vai investir R$ 750 milhões para construir e ampliar fábricas no
Paraná
02/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Projetos devem ficar prontos no início de 2018 e a nova fábrica vai gerar 150
empregos diretos

Impulsionada pelo crescimento das exportações, a Renault anunciou nesta terça-feira
(1º) investimentos de R$ 750 milhões para construir uma nova fábrica e para ampliar
uma das plantas já existentes no Paraná.

A empresa vai construir uma fábrica de injeção de alumínio e ampliará a planta de
motores, ambas no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, região
metropolitana de Curitiba. As obras fazem parte da segunda etapa do programa
Paraná Competitivo e serão subsidiadas pelo governo do estado.
A Renault vai construir no Complexo Ayrton Senna, ao lado das plantas já existentes,
a Curitiba Injeção de Alumínio (CIA), com investimento de R$ 350 milhões. A fábrica
ocupará uma área construída de 14,5 mil metros quadrados, equivalente a 20 campos
de futebol, e a previsão é que ela entre em operação em janeiro de 2018. As obras já
começaram.
No ano que vem, a nova fábrica será responsável por iniciar a produção em série de
duas linhas de injeção: uma de alta pressão e outra de baixa pressão. A linha de baixa
pressão será utilizada para produzir o cabeçote do motor 1.6 SCe (Smart Control
Efficiency), lançado no final de 2016, e a de alta pressão para produção dos blocos. A
previsão é que a nova fábrica gere 150 empregos diretos em três turnos.
A Curitiba Injeção de Alumínio será a quarta planta industrial do Complexo Ayrton
Senna. O espaço, localizado em São José dos Pinhais, já possui uma fábrica de
automóveis, chamada de CVP, uma planta para produção de comerciais leves (CVU) e
uma fábrica de motores (CMO). A área total do complexo é de 2,5 milhões de metros
quadrados.
Ampliação
Além da nova fábrica, a Renault vai ampliar a CMO, sua planta para fabricação de
motores. A ampliação inclui a construção de novas linhas de usinagem de blocos e
cabeçotes em alumínio e virabrequim em aço, utilizados nos motores 1.6 SCe. As
obras custarão R$ 400 milhões.
A empresa explica, em nota enviada à imprensa, que o sucesso dos motores 1.0 SCe
e 1.6 SCe, lançados no final de 2016, motivou a montadora a ampliar a fábrica de
motores. A unidade já produziu 3,5 milhões de motores desde 2001 (quando foi
inaugurada), com cerca de 40% do total destinado à exportação.
O presidente da Renault Brasil, Luiz Pedrucci, afirma em nota que “a inauguração da
CIA e a ampliação da CMO irão aumentar a nossa competitividade e o índice de
produção local”.
Exportação
A explicação para os investimentos, mesmo em um período de crise, está no aumento
das exportações da Renault. Em 2016, a empresa exportou 35% de toda a sua
produção feita no Paraná. Já no primeiro semestre deste ano, as exportações
cresceram ainda mais e acumularam alta de 60% em relação ao mesmo período do
ano passado.
Em 2016, a Renault fabricou 126,5 mil automóveis e 22,4 mil comerciais leves. Já nos
seis primeiros meses deste ano, a montadora produziu 64,4 mil automóveis e quase
9 mil comerciais leves. A empresa conta com 6 mil funcionários diretos.
Renault irá investir R$ 750 milhões no Paraná
02/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
A Renault do Brasil anunciou hoje (1º de agosto) que irá investir R$ 750 milhões no
Complexo Ayrton Senna, no Paraná. Os recursos serão destinados à construção de
uma nova fábrica: a Curitiba Injeção de Alumínio (CIA), e para a ampliação da Curitiba
Motores (CMO). O anúncio foi feito em Curitiba, durante cerimônia com as presenças
de Olivier Murguet, presidente da Renault América Latina, Luiz Pedrucci, presidente da
Renault do Brasil, e o governador do Estado do Paraná, Beto Richa.

“Nossos investimentos reforçam a importância estratégica do Brasil para o Grupo
Renault e para o crescimento das nossas vendas na América Latina”, disse Olivier
Murguet.
“A Renault mais uma vez mostra sua confiança no Brasil, mantendo seu plano de
investimentos e de lançamento de produtos, mesmo em um cenário de instabilidade
econômica”, acrescentou Pedrucci. “A inauguração da CIA e a ampliação da CMO irão
aumentar a nossa competitividade e o índice de produção local”.
A Curitiba Injeção de Alumínio vai receber investimento de R$ 350 milhões e é
resultado do trabalho de cerca de duas mil pessoas, envolvendo equipes da Aliança
Renault-Nissan de 11 países, para a implantação das melhores práticas e tecnologias
de injeção na nova unidade industrial. A fábrica será equipada com máquinas de alta
tecnologia e modernos processos de produção, em uma área construída de 14,5 mil
m² - equivalente a 20 campos de futebol.
A partir de janeiro de 2018, a CIA vai iniciar a produção em série do bloco de motor,
a partir de uma linha de injeção a alta pressão. Outra linha, esta de injeção a baixa
pressão, irá produzir o cabeçote do motor 1.6 SCe (Smart Control Efficiency). Nestas
linhas, o pré-aquecimento das barras de alumínio será feito com o reaproveitamento
do calor do processo, contribuindo para a utilização racional de gás.
Curitiba Motores (CMO) - A ampliação da fábrica de motores vai exigir investimento
de R$ 400 milhões e irá atender o aumento da produção dos motores 1.0 SCe e 1.6
SCe, lançados no final de 2016. Inaugurada em 2001, a CMO já produziu
aproximadamente 3,5 milhões de motores, 40% deles destinados à exportação. A
ampliação inclui a construção de novas linhas de usinagem de blocos e cabeçotes em
alumínio e virabrequim em aço, utilizados nos motores 1.6 SCe.
Produzidos no Complexo Ayrton Senna, os motores 1.0 SCe e 1.6 SCe destacam-se
pelo baixo consumo de combustível, desempenho e prazer ao dirigir. Para garantir a
máxima eficiência dos propulsores, a Renault utilizou o know-how adquirido na
Fórmula 1. Das pistas, veio a tecnologia ESM (Energy Smart Management) e a bomba
de óleo com vazão variável, que reduzem o consumo de combustível, entre outras
inovações.
O motor 1.0 SCe está disponível nos modelos Sandero e Logan. Já o 1.6 SCe, além de
Sandero e Logan, também equipa os modelos Duster, Duster Oroch e Captur.
Incerteza política reduz venda de veículos em julho, diz Fenabrave
02/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil caíram
5,2% em julho sobre junho, mas avançaram 1,9% na comparação com o mesmo mês
do ano passado, afirmou nesta terça (1º) a Fenabrave (associação dos revendedores).

Os licenciamentos do mês passado somaram 184.838 unidades, o equivalente a 8.801
emplacamentos por dia útil, acima da média para o ano de 8.137, indicando que as
vendas do setor estão em linha com expectativas da indústria de melhoria gradual a
partir de meados deste ano.

O presidente Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, afirmou que a queda nas vendas
na comparação com junho já era esperada por fatores que incluem "as incertezas do
atual cenário político". A entidade representativa das concessionárias mantém
"expectativas positivas" para o segundo semestre com base em "maior oferta de
crédito e melhora dos índices de confiança".
A Fenabrave espera alta de 4,3% nas vendas de carros e comerciais leves em 2017,
para 2,07 milhões de unidades. De janeiro a julho, o segmento teve licenciamentos de
1,17 milhão de unidades, alta anual de 3,95%.
Já para caminhões e ônibus, a expectativa da entidade é de queda de 10,2% nas
vendas neste ano.
Fiat Mobi repete GM Onix em teste de colisão e também decepciona; assista
02/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Programa do Latin NCAP avaliou o subcompacto, que está entre os dez modelos mais
vendidos no Brasil

Lançado no Brasil em abril do ano passado, o Fiat Mobi acaba de passar pela avaliação
do Latin NCAP, órgão independente que testa a segurança dos automóveis vendidos
na América Latina. E o resultado foi decepcionante: o subcompacto recebeu 1 estrela
para proteção de adultos e 2 para crianças, num total de 5 estrelas possíveis.
O modelo mais vendido da Fiat no Brasil, e que figura no top 10 de emplacamentos,
teve desempenho ruim no impacto lateral a 50 km/h, com “alta penetração na cabine
e deformação importante da coluna B (localizada entre as portas dianteira e traseira)”,
segundo explicou Alejandro Furas, secretário-geral do Latin NCAP. Além disso, a porta
traseira do Mobi se abriu, expondo os ocupantes a potenciais riscos.

O ‘estrago’ foi similar ao verificado recentemente no Chevrolet Onix, que levou nota
zero no teste. A colisão lateral foi incluída no programa do Latin NCAP no ano passado,

porém, ainda não é exigida pelo governo para a homologação de carros no Brasil,
apenas os impactos frontal e traseiro.
Segundo a análise da entidade, outros fatores contribuíram para as notas baixas
do Mobi - testado na versão de entrada Easy. É o caso da falta de cintos de segurança
de 3 pontos em todas as posições dos bancos e da ausência do sistema Isofix para
fixação da cadeirinha infantil - itens que serão obrigatórios a partir de 2020, para
modelos inéditos, e de 2022 para todos os zero km.
Melhor na colisão frontal
Já no teste de colisão frontal a 64 km/h, o Mobi teve um resultado melhor, na opinião
de Alejandro Furas. A deformação estrutural foi mínima e houve boa proteção aos
ocupantes adultos. Mas, na proteção às crianças, foram atribuídas apenas duas
estrelas, justamente pela falta do Isofix e do cinto de 3 pontos no banco central
traseiro.
Em nota, segundo publicou o site G1, a Fiat Chrysler argumentou que "seus veículos
comercializados no Brasil atendem a todas as normas técnicas vigentes de segurança
e que apoia toda e qualquer iniciativa que sinalize trânsito e veículos mais seguros.”
A falta de airbags laterais junto com o ruim desempenho estrutural explicam a baixa
pontuação obtida.
Testes mais rigorosos
O programa do Latin NCAP passou a contar com critérios mais rigorosos de avaliação
para a obtenção da nota máxima, que passou a ter valores mais altos no quesito
proteção de adulto.
Além do impacto frontal e lateral, os carros também são submetidos à colisão contra
poste (29 km/h) e é testada a eficiência dos controles eletrônico de estabilidade e de
tração, quando o modelo vem equipado com o dispositivo - o que não é o caso do
Mobi.
A mudança no protocolo de avaliação fez alguns modelos caírem no ranking de
segurança, perdendo estrelas conquistadas com o protocolo antigo. Nesta lista
estão Onix, Fiat Palio, Peugeot 208, Nissan March e Versa.
O impacto lateral acontece por meio de uma barreira deformável montada em um
carro de 850 kg, que se desloca a 50 km/h. Até 2015, esse teste era opcional,
conforme o interesse da montadora. Agora, ele inclui também bonecos crianças e os
respectivos suportes de proteção.
A falta de airbags laterais limitou sua capacidade para proporcionar uma melhor
proteção
Se sair bem em todos os quesitos e no nível de equipamentos de segurança, o veículo
poderá receber avaliação máxima.
O programa leva em conta os riscos de lesões fatais que apresentam em caso de
acidente, tanto para o motorista e passageiro adultos que vão à frente quanto para
crianças de 1 ano e meio a 3 anos de idade que ficam atrás nas cadeirinhas infantis.
No caso do modelo ser reprovado no impacto frontal, a entidade cancela o teste de
impacto lateral, classificando-o com nota zero no total.

Vendas de caminhões têm queda de 13% no ano
02/08/2017 – Fonte: Automotive Business
O crescimento de 8,2% das vendas de caminhões em julho sobre junho não foi
suficiente para conter a sangria do setor de pesados: os emplacamentos anotaram
queda de 13,7% no acumulado de janeiro até julho com quase 26 mil unidades, de
acordo com dados divulgados na terça-feira, 1º, pela Fenabrave, que reúne o setor de
distribuição.

Julho, que teve pouco mais de 4,52 mil unidades licenciadas, embora tenha
apresentado desempenho positivo sobre junho, que teve 4,18 mil, não chegou ao
patamar dos 4,68 mil caminhões de julho do ano passado, portanto, queda de 3,3%
no comparativo anual.
No segmento de ônibus o cenário ainda é pior: houve queda generalizada nos
diferentes comparativos. No acumulado dos sete meses do ano, as vendas de chassis
não passaram de 7,93 mil unidades, volume 11% menor que o verificado há um ano,
quando o segmento emplacou 8,91 mil unidades em igual período.
Em julho, com apenas 1.466 ônibus vendidos, houve retração de 6,1% sobre junho,
que teve 1.562 unidades. Sobre julho de 2016, o recuo é de 24,7%: naquele mês,
foram emplacados 1.947 unidades.
Na somatória dos dois segmentos, o setor de pesados encerrou os sete meses
completos do ano com 33,9 mil veículos, 13,1% menos do que em mesmo período de
2016, quando havia mais de 39 emplacamentos registrados.
Venda total de veículos novos cresce 1,9% em julho ante julho de 2016
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A venda de veículos novos no Brasil subiu 1,9% em julho deste ano ante igual mês do
ano passado, para 184,8 mil unidades, em soma que considera automóveis, comerciais
leves, caminhões e ônibus, informou nesta terça-feira, 1, a Fenabrave, associação que
representa as concessionárias. Trata-se do terceiro crescimento consecutivo nessa
base de comparação e o quarto no ano.
Por outro lado, se comparado a junho, o mercado teve queda de 5,19%. No acumulado
do ano, de janeiro a julho, as vendas somaram 1,204 milhão de unidades, alta de
3,38% em relação a igual período do ano passado. A variação se aproxima da projeção
da Fenabrave para o desempenho do mercado no ano todo, de expansão de 3,85%,
com a venda de 2,129 milhões de unidades.
Por segmento, a venda de automóveis e comerciais leves, que representam a maior
fatia do mercado, teve alta de 2,33% em julho ante igual mês do ano passado, para
178,8 mil unidades. Porém, em relação a junho, os emplacamentos dos chamados
veículos leves caíram 5,48%. O acumulado do ano, com os resultados, tem expansão
de 3,95%, para 1,17 milhão de unidades.
A venda de caminhões em julho, por sua vez, caiu 3,35% ante o desempenho de julho
do ano passado, para 4,5 mil unidades. Já na comparação com junho, o segmento

teve avanço de 8,25%. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, em relação a
igual período de 2016, houve retração de 13,7%, para 25,9 mil unidades.
O mercado de ônibus, enquanto isso, foi o único que caiu em todas as comparações.
Com 1,4 mil unidades vendidas em julho, houve recuo de 24,7% ante igual mês do
ano passado e de 6,15% sobre o resultado de junho. No acumulado do ano, a queda
é de 11,06%, para 7,9 mil unidades.
Ranking dos carros mais vendidos é dominado por modelos compactos
02/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As férias frearam a recuperação do setor automotivo. A avaliação é da Fenabrave
(federação que representa as distribuidoras de veículos).
A entidade divulgou nesta terça (1º) os números de venda do setor em julho.
Foram licenciados 178,8 mil veículos no último mês, uma queda de 5,2% na
comparação com junho. Em relação a julho de 2016, houve alta de 1,9%. Os dados
incluem carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.
O acumulado do ano registra um aumento de 3,8% nos emplacamentos sobre os sete
primeiros meses de 2016.
"As expectativas da Fenabrave para o segundo semestre se mantêm positivas,
baseadas na maior oferta de crédito e na melhora dos índices de confiança", disse, por
meio de nota, Alarico Assumpção Júnior, presidente da entidade que representa as
distribuidoras de veículos.
O Chevrolet Onix continua no topo do ranking entre os carros de passeio, seguido por
Hyundai HB20, Ford Ka e Renault Sandero. Entre os 10 mais comercializados, sete são
compactos, com preços a partir R$ 40 mil.
Os dados de produção serão divulgados na próxima semana, pela Anfavea (associação
nacional das montadoras).
PSA conclui aquisição da Opel e Vauxhall
02/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Presidente mundial do Grupo PSA, Carlos Tavares (dir.) e o CEO da Opel, Michael
Lohscheller, selam integração entre as marcas
O Grupo PSA anuncia a conclusão da aquisição da Opel e Vauxhall das mãos da GM,
cujo negócio de € 1,3 bilhão foi assinado no último 6 de março. Com a operação o
Grupo PSA passa a ter cinco marcas automotivas: Peugeot, Citroën, DS, Opel e
Vauxhall, além da Free2Move, marca de mobilidade da companhia. Ao mesmo tempo,
a GM amputa seu braço europeu, deixando de participar do mercado local, pelo menos
por enquanto.
No comunicado divulgado na terça-feira, 1º, o grupo faz questão de ressaltar que com
a conclusão do negócio, volta ao segundo lugar do ranking de vendas na região ao
somar 17% em participação de mercado no primeiro semestre. A observação vem em

resposta ao desempenho do Grupo Renault, que neste mesmo período ultrapassou a
PSA ao assumir a vice-liderança de vendas.
A partir de agora, Opel e a Vauxhall começam a elaborar, com o apoio do Grupo PSA,
um plano estratégico que tem como objetivo o reestabelecimento econômico. As
equipes de ambas as marcas apresentarão o plano em 100 dias (até novembro) e
serão responsáveis por sua execução. Já é prevista a geração de sinergias na área de
compras, em produção e em P&D estimadas em cerca de € 1,7 bilhão por ano.
Paralelamente, a compra das operações europeias da GM Financial pela PSA continua
em andamento, ainda sujeita à validação de autoridades e diferentes instâncias
regulamentares, prevista para ser concluída ainda neste segundo semestre.
“Estamos assistindo hoje ao nascimento de um verdadeiro campeão europeu”,
destacou o presidente mundial do Grupo PSA, Carlos Tavares. “Ajudaremos a Opel e
a Vauxhall a resgatar sua rentabilidade e desejamos estabelecer juntos novas
referências para a indústria. Vamos dar vazão ao potencial dessas marcas
emblemáticas e ao imenso potencial dos talentos que as compõem.
A Opel continuará a ser alemã, a Vauxhall continuará a ser britânica. Elas estão em
total adequação com nosso portfólio atual de marcas francesas - Peugeot, Citroën e
DS Automobile. Esse projeto virou realidade em alguns meses unicamente graças ao
trabalho extraordinário das equipes, às quais agradeço calorosamente.
Saberemos aproveitar a oportunidade de nos fortalecer mutuamente e de conquistar
novos clientes graças à execução do plano de desempenho que a Opel e a Vauxhall
colocarão em prática.
Paralelamente, a implementação do plano Push to Pass continua a ser uma prioridade
para as equipes, que se mantêm concentradas na realização dos seus objetivos.
Acreditamos na dinâmica que essas estratégias podem criar, em benefício de nossos
clientes e de nossos funcionários.”
“É um dia histórico”, disse o CEO da Opel, Michael Lohscheller. “Estamos orgulhosos
de integrar o Grupo PSA, abrindo um novo capítulo de nossa história depois de 88
anos passados com a General Motors.
Continuaremos a disponibilizar para todos a tecnologia made in Germany. Com o
compartilhamento de nossas forças, poderemos transformar a Opel e a Vauxhall e
tornar suas atividades rentáveis e autofinanciadas. Fixamos claramente o objetivo de
reestabelecer a rentabilidade em 2020”, revelou.
MUDANÇAS NA OPEL
Além de gerar um fluxo de caixa livre operacional positivo em 2020, o plano de
reestruturação financeira da Opel tem como objetivo uma margem operacional de 2%
também em 2020 e de 6% em 2026. Em nota, a Opel também lembra que tal como
garantido no acordo assinado em março, todos os direitos dos funcionários serão
preservados.
Lohscheller prevê uma estrutura de gestão mais enxuta, inclusive em termos de
trabalhadores diretos. “Estamos reduzindo a complexidade e aumentando a velocidade
e a agilidade.
Estou muito feliz por construir o próximo capítulo da história da Opel/Vauxhall em
colaboração com a nova equipe de direção e conduzir nossa empresa rumo a um futuro
promissor. Os acionistas e os funcionários não serão os únicos a se beneficiar com o
fortalecimento das marcas Opel e Vauxhall – nossos clientes também.”

Ele começou as mudanças na Opel anunciando novos membros de sua equipe de
diretores: Christian Müller na empresa desde 1996 será o novo vice-presidente de
engenharia; Remi Girardon, atual vice-presidente sênior de estratégia industrial do
Grupo PSA e passa a ser o novo vice-presidente industrial; Philippe de Rovira, atual
controller do Grupo PSA, passa a ser o novo CFO da Opel, no lugar de Michael
Lohscheller, que assumiu o cargo de CEO em junho.
Por fim, ele nomeou Michelle Wen, da Vodafone, para integrar a equipe de direção da
Opel a partir de 1º de setembro como vice-presdiente de compras de supply chain. As
demais nomeações terão efeito imediato.
O Grupo PSA e a Opel Vauxhall colaboram entre si desde 2012, o que inclui até agora
quatro veículos da Opel. O primeiro, o Opel Crossland X, chegou ao mercado no mês
passado; o Opel Grandland X SUV será lançado no fim deste trimestre. O sucessor do
utilitário leve Opel Combo estará no mercado em 2018, enquanto a nova geração do
mais vendido, o Opel Corsa, será lançado em 2019.
Na nota, a Opel/Vauxhall e o Grupo PSA informam ainda que continuarão a colaborar
com a General Motors: além do desenvolvimento na área da propulsão elétrica, as
fábricas da Opel ainda vão produzir veículos para as marcas Buick e Holden da GM.
GM coloca dois carros entre os cinco primeiros
02/08/2017 – Fonte: Automotive Business
Com 6,3 mil unidades, o Chevrolet Prisma ficou em quinto lugar no ranking de vendas
em julho e deu à GM o predomínio na marca nas primeiras posições no ranking: a
montadora tem agora dois modelos entre os cinco mais vendidos no mercado, segundo
ranking divulgado na terça-feira, 1º, pela Fenabrave, que reúne o setor de distribuição.
O Onix repetiu a liderança, mas desta vez com uma grande distância do segundo
colocado: vendeu 15.235 unidades contra as 9.312 do Hyundai HB20, que ficou em
segundo. O Ford Ka aparece na terceira posição, com 7.248 carros e o Renault Sandero
em quarto, com 6.663 unidades.
Além da GM, somente a Fiat mantém dois modelos entre os dez mais vendidos: a
picape Toro, modelo mais vendido da marca, com 5.028 unidades, ficou na oitava
posição e o Mobi em nono, com 4.315.
Na frente deles aparecem o Toyota Corolla, em sexto, com 6.250 unidades e o VW Gol
em sétimo, com 6.236. O Jeep Compass é o décimo colocado, enquanto o Renegade
caiu para a 19ª posição.
Veja os 50 modelos mais vendidos em julho

Liga AutoTech lança seu 2° ciclo de aceleração
02/08/2017 – Fonte: DCI
Programa realizado pela aceleradora Liga Ventures busca startups que atuem
nas áreas de mobilidade, logística, transporte e automação no geral

Foi lançado o 2° ciclo de aceleração da Liga AutoTech, programa da aceleradora Liga
Ventures voltado para startups que tenham soluções para mobilidade, logística,
transporte e a área de automação no geral. O processo terá a participação de
Mercedes-Benz, Eaton, Sascar, Ticket Log, Repom e WebMotors.
As startups devem apresentar produtos voltados para o V2V (Vehicle to Vehicle, na
sigla em inglês). Esse modelo de negócio funciona por meio de uma "comunicação" de
um veículo para o outro.
Para o co-fundador da Liga Ventures, Guilherme Massa, o objetivo do programa é de
acelerar as startups para o mercado em si, e não apenas para as empresas clientes.
"Vale ressaltar ainda que as empresas podem buscar diferentes modelos. A Mercedez,
por exemplo, pode preferir algo que envolva mais os automóveis. Já a Sascar, alguma
solução para rastreamento", exemplifica.
Ainda segundo Massa, não será feito aporte financeiro, mas serão desenvolvidas
mentorias, coworkings, disponibilizado espaço para produzir o material e o contato
direto com as grandes empresas deste setor.
As inscrições vão até o dia 27 de agosto, com entrevistas e avalições no dia seguinte.
Os finalistas serão divulgados no dia 28 de setembro, e o processo de aceleração
ocorrerá entre 16 de outubro e 9 de fevereiro de 2018.

JAC inicia virada de jogo com T40
02/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A JAC Motors está lançando no Brasil o utilitário esportivo T40, o terceiro da marca
nesse segmento. O carro ainda virá durante algum tempo da China, mas será o
primeiro a entrar em linha na futura fábrica, na Bahia, e não mais o T5, como a própria
JAC jurava até maio.
Por R$ 58.990, o T40 chega à rede na segunda quinzena de agosto e também marca
o início de uma virada da empresa no País: “De agora em diante focaremos em SUVs
e utilitários”, afirma o presidente da JAC Motors do Brasil, Sérgio Habib. Com isso
permanecem os T5, T6 e T8 e deixam de ser importados os hatches J2 e J3, os sedãs
J3 Turin e J5 e a minivan J6.
A tal virada também poderá ser vista em números em 2017: “Deveremos fechar o ano
com cerca de 4,5 mil carros, um crescimento de 67% sobre o ano passado, quando
vendemos 2.691 unidades”, diz Habib, que reconhece 2016 como uma base fraca para
comparações.
Boa parte dessa alta da JAC estará ancorada no estreante T40: “Queremos vender 300
por mês”, diz Habib. E em setembro a JAC volta a atuar no segmento dos veículos
Urbanos de Carga (VUCs) com o minicaminhão V260, semelhante aos Kia Bongo,
Hyundai HR e ao JAC T140, lançado no Salão do Automóvel de 2012 e vendido por um
período curto.
A renovação da marca inclui para 2018 a reestilização do utilitário esportivo T5 e a
chegada de uma picape média “com cabine dupla, motor a diesel e tração 4x4, como
a maioria desse segmento”, diz o presidente da JAC. E o pequeno hatch J2 voltará
“com jeito de SUV compacto, como o Renault Kwid”, revela Habib.
Abalado pelo fraco desempenho do setor, o executivo reluta em cravar um prazo para
a produção local do T40. Falou em 18 meses, mas sem nenhuma firmeza. É
compreensível para quem viu a rede de concessionárias recuar das 70 unidades em
2011 para as atuais 26. Consequência da sobretaxação aos importados, agravada
depois pela crise econômica.
NOVO T40 NASCEU COMO HATCH
A história do T40 começou em 2011, quando o Grupo SHC começou a orientar o
estúdio de design da JAC na Itália para a criação do primeiro hatch a ser produzido
pela empresa no Brasil, o que ocorreria em 2014 nos planos originais. “Os primeiros
esquetes surgiram em fevereiro de 2012 e o protótipo de argila, em setembro daquele
ano”, diz Habib. E foi também em 2012 que se percebeu a necessidade de transformálo em um SUV.

T40 tem desenho bem resolvido e boa posição de dirigir. Leitura do
hodômetro é precária pela baixa luminosidade do display digital. Central
multimídia não traz GPS.
“A tendência pelo segmento já era muito forte e tínhamos de fazer essa mudança”,
diz Habib. O projeto custou ao empresário US$ 20 milhões. A ideia da companhia era
ter um produto que também atendesse o mercado chinês e assim o carro apareceu
pela primeira vez em abril de 2015, no Salão de Xangai.
No Brasil, por estar imediatamente abaixo do T5 em tamanho e preço, seria mais
lógico chamar o novo JAC de T4, mas este já é o nome do jipe fabricado pela Troller
no Ceará e por isso não poderia ser usado.
O maior pecado do T40 é ter apenas câmbio manual de cinco marchas. A versão
automática CVT será lançada em fevereiro de 2018. “Se eu trouxesse este ano iria
estourar nossa cota de 4,8 mil carros livres dos 30 pontos extras de IPI”, justifica
Habib.
O desenho do T40 é muito bem resolvido e vem acompanhado do novo logotipo da
JAC, que manteve a forma oval, mas substituiu a estrela de cinco pontas pelas três
letras. Com 4,13 metros de comprimento, 2,49 m de distância entre eixos e 1,75 m
de
largura,
o
T40
tem
espaço
razoável
para
os
passageiros.
Quem vai trás não raspa os joelhos no banco da frente, mas a altura do teto condiz
mais com crianças ou com adultos até 1,70 m. O volume do porta-malas informado
pela JAC é de 450 litros.
A lista do T40 é bem recheada e inclui até câmera frontal, que grava as imagens
adiante com ou sem o áudio do interior do carro e pode ser acessada por aplicativo no
celular. Rodas de liga leve, central multimídia, faróis com acendimento automático e
facho ajustável, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, piloto
automático, volante multifuncional e câmera de ré são todos itens de série.

Volume do porta-malas informado pela JAC é de 450 litros. Estepe é acessado
por dentro do carro.
A relação de itens de segurança inclui monitoramento da pressão dos pneus, controles
eletrônicos de tração e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas, assistentes de
frenagem e de partida em rampa e sistema Isofix para prender duas cadeirinhas
infantis.
Claro, não faltam itens de conforto e conveniência como ar-condicionado, direção

elétrica, vidros, travas e retrovisores com acionamento elétrico. Mas a central
multimídia não tem navegador GPS. E os bancos são de tecido, mas bem acabados,
assim como o revestimento do painel e das portas.
O único opcional possível é a carroceria em dois tons, mas não se trata de pintura e
sim da aplicação de uma película plástica. O trabalho é feito na linha de produção, em
Hefei, na China, e custa R$ 1,9 mil. Em novembro está prevista a chegada de uma
versão de R$ 56.990, que perde a câmera frontal e a central multimídia.
Por causa da lista bastante completa, a JAC acredita no potencial de seu novo carro
para concorrer com alguns hatches aventureiros e outros SUVs, entre eles Citroën
Aircross, Honda WR-V, Hyundai HB20X, Peugeot 2008 e Renault Sandero Stepway.
COMO ANDA O NOVO SUV DA JAC
Como o T5, o T40 recebe o motor 1.5 flex com até 127 cavalos quando abastecido
com etanol. Seu desempenho é um tanto prejudicado pelo câmbio com relação final
longa. Em subidas e ultrapassagens não se pode ter preguiça de reduzir uma ou duas
marchas, mesmo porque os engates são sempre fáceis e precisos. De acordo com a
JAC o T40 acelera de zero a 100 km/h em 9,8 segundos e atinge 191 km/h de
velocidade máxima.
O comportamento em curvas é bem previsível. A carroceria não balança em excesso
e os bancos ajudam a segurar o corpo. A posição de dirigir é boa, mas o freio de
estacionamento está mais atrás do que deveria. E o display digital do hodômetro tem
luminosidade muito baixa e é difícil de ler de dia. A JAC garante que é possível resolver
o problema apenas com reprogramação eletrônica.
Importações de combustíveis e lubrificantes crescem 57,3% em julho para
US$1,522 bi
02/08/2017 – Fonte: Reutes
As importações de combustíveis e lubrificantes pelo Brasil cresceram 57,3 por cento
em julho ante o mesmo mês de 2016, para 1,522 bilhão de dólares, segundo dados
publicados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
No caso específico de gasolinas para automóveis, no mesmo período, o crescimento
das importações foi de 9,3 por cento, para 115 milhões de dólares, apontaram os
dados.
O aumento aconteceu após a Petrobras ajustar, no fim de junho, sua política interna
de preços de diesel e gasolina, buscando reconquistar mercado perdido para outras
empresas que estavam elevando importações do Brasil.
"O crescimento ocorreu principalmente pelo aumento de petróleo em bruto, carvão,
óleo diesel, gás natural, gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), querosenes, óleos
lubrificantes", afirmou a Secex em nota.
Petrobras reduz preços da gasolina em 1,3% e do diesel em 1,8% para dia 3
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Petrobras vai rever para baixo o preço dos combustíveis nas refinarias a partir desta
quinta-feira, dia 3 de agosto, sendo de 1,3% para a gasolina e 1,8% o diesel.
A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho.
Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e
enfrentar a concorrência de importadores.

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas
as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da
concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio
e as cotações internacionais.
Justiça suspende aumento de tributo de combustíveis na Paraíba
02/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Carro em posto de combustível
A Justiça Federal da Paraíba suspendeu nesta terça-feira (1º) o reajuste das alíquotas
de tributos que incidem sobre os combustíveis —medida adotada pelo presidente
Michel Temer (PMDB) para reforçar o caixa do governo federal. A medida vale apenas
para o Estado.
Com a decisão liminar do juiz João Pereira de Andrade Filho, da 1º Vara da Justiça
Federal da Paraíba, as distribuidoras locais de combustíveis estão impedidas de
repassar a nova alíquota de PIS e Cofins aos preços cobrados aos postos de
combustíveis.
Esta é a segunda decisão da Justiça Federal que busca suspender o reajuste dos
tributos sobre os combustíveis. Na semana passada, a Justiça Federal do Distrito
Federal concedeu liminar semelhante, mas a decisão foi suspensa pelo TRF-1 (Tribunal
Regional Federal da 1º Região), com sede em Brasília. Naquela ocasião, a decisão
tinha abrangência nacional.
A liminar concedida pela Justiça Federal da Paraíba atendeu a um mandado de
segurança impetrado pelo Sindipetro-PB, sindicato que representa o comércio
varejista de combustíveis no Estado.
Na decisão, o juiz argumenta que a Constituição "impôs ainda uma modalidade
específica de limitação ao poder de tributar (...) ao instituir a chamada anterioridade
nonagesimal —princípio de que nenhum tributo será cobrado antes de 90 dias da
publicação da lei que o instituiu ou aumento".
O magistrado questiona os argumentos de uma possível "lesão à ordem administrativa
e econômica" causadas pela suspensão do reajuste das alíquotas. E afirma que "razões
de Estado" não podem justificar aumento de tributos "em desconformidade com as
limitações constitucionais".
Por fim, o juiz determina "o restabelecimento imediato" das alíquotas tributárias dos
preços dos combustíveis praticados antes da edição da norma.
Em uma rede social, o presidente do Sindipetro-PB, Omar Hamad Filho, comemorou a
decisão e disse que a excessiva carga tributária sobre o setor tem prejudicado
empresários e consumidores.
"Essa é uma luta de toda a sociedade, que precisa se mobilizar e ir atrás de seus
direitos", afirmou.
A reportagem não conseguiu contato com a AGU (Advocacia-Geral da União) na noite
desta terça-feira para comentar a decisão.

AGU vai recorrer de suspensão de PIS/Cofins sobre combustíveis na Paraíba
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que irá recorrer da decisão da Justiça
Federal da Paraíba que suspendeu, nesta terça-feira, 1, os efeitos do decreto do
presidente Michel Temer que elevou as alíquotas do PIS/Cofins sobre os combustíveis.
A AGU destacou que a liminar é válida apenas dentro do Estado da Paraíba e,
especificamente, para os filiados do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de
Petróleo no Estado da Paraíba (Sindipetro-PB)
Foi este sindicato, representante de postos de combustíveis do Estado, que entrou
com a ação na qual o juiz João Pereira de Andrade Filho, da 1ª Vara Federal na Paraíba,
tomou a decisão de restabelecer os porcentuais anteriores das alíquotas.
Essa é a segunda decisão judicial que barra o aumento dos combustíveis. A primeira
teve abrangência nacional e foi tomada pela 20.ª Vara Federal, em Brasília, no dia 26
de julho, determinando a suspensão do decreto do governo Michel Temer que
aumentou o imposto que incide sobre os combustíveis. No dia seguinte, o presidente
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, desembargador Hilton José Gomes de
Queiroz, revogou a liminar a pedido da Advocacia-Geral da União.
O juiz que livrou os postos de combustíveis da Paraíba do aumento do PIS/Cofins sobre
os combustíveis afirmou que o decreto presidencial ofendeu o planejamento tributário
não só dos consumidores, mas os empresários do comércio varejista, porque não
respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal. Segundo o princípio, nenhum
tributo será cobrado antes de 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumento.
O juiz afirma, também, que o objetivo da decisão não é negar a necessidade de o
Estado arrecadar recursos para sustentar suas atividades, mas argumenta que o
“poder de tributar o Estado não é absoluto”, pois a própria Constituição Federal impôs
limites por meio dos princípios constitucionais tributários.
“Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida, para determinar a imediata
suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.101/2017, em relação aos substituídos
processuais do Sindicato Impetrante e nos limites territoriais do Estado da Paraíba,
com o consequente restabelecimento das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS aplicadas aos combustíveis para os patamares anteriores à publicação
do referido Decreto, ficando a autoridade impetrada proibida de promover, no âmbito
da Delegacia da Receita Federal da Paraíba-DRF/PB, lançamentos tributários ou
quaisquer outros atos de cobrança dos mencionados tributos com base na alteração
promovida pelo Decreto nº 9.101/2017″, decidiu o juiz.
Caminhoneiros protestam contra aumento do combustível
02/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
O aumento do PIS/Cofins dos combustíveis foi o estopim para a paralisação dos
caminhoneiros nesta terça-feira (1º). Segundo relatório divulgado pela Polícia
Rodoviária Federal, os protestos atingiram cinco Estados (Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia). No protesto mais longo em
rodovias federais, ocorrido na BR 116, em Santa Catarina, o congestionamento durou
mais de 13 horas. No total, a polícia identificou bloqueios em 21 rodovias ocasionadas
pelos protestos dos caminhoneiros.
"O diesel ficou até R$ 0,46 mais caro por litro e a categoria, que já não tem reajuste
no valor do frete há 15 anos, não suporta mais esse aumento", diz o presidente da

Unicam (União Nacional dos Caminhoneiro), José Araújo da Silva, o China. Os
caminhoneiros reivindicam ainda que seja aprovado projeto de lei, que prevê uma
tabela com valor mínimo para o frete; que a aposentadoria desses profissionais ocorra
com 25 anos de carreira; e que o governo reveja a redução no quadro de policiais
rodoviários.
"É um absurdo que sejam impostas regras novas aos caminhoneiros, sem haver o
respeito às leis vigentes no setor", diz China. De acordo com ele, fazem parte desta
manifestação caminhoneiros autônomos, que normalmente têm até três caminhões.
"Mas nada impede que pequenas empresas que também são prejudicadas façam
adesão ao protesto."
A entidade ainda está fazendo um balanço do protesto, mas China afirma que como
não houve sinalização do governo para uma negociação, por isso, é possível que as
manifestações continuem.
IMPACTO Na Rodovia Anchieta, os manifestantes bloquearam o acesso ao Porto de
Santos. De acordo com a assessoria de imprensa da Ecovias, que administra a estrada,
foram cerca de 3 km de congestionamento durante todo o dia no acesso ao porto.
A Ecovias afirma que as outras rodovias administradas pela concessionária não tiveram
impacto da paralisação. Além da Anchieta, a concessionária administra a Imigrantes,
Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni. A CCR, que administra o Rodoanel
Via Oeste, parte da Castelo da Castelo Branco e da Raposo Tavares, afirma que em
suas rodovias não houve impacto da manifestação. Em Minas Gerais, os caminhoneiros
bloquearam a rodovia BR-381, no km 361, em João Monlevade (129 km). Já no Espírito
Santo, o bloqueio ocorreu no km 11 da rodovia BR-262.
Protesto de caminhoneiro pode continuar hoje
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os caminhoneiros pararam rodovias em, pelo menos, oito Estados brasileiros ontem
em protesto contra o aumento dos impostos sobre o óleo diesel. Os protestos foram
mais fortes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Goiás,
segundo a União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam). A expectativa é que a
manifestação continue hoje.
Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, cerca de 40 caminhões estiveram na
manifestação na Rodovia Anhanguera, próximo à Ceagesp, na entrada da cidade, por
volta do meio-dia.
Os motoristas reclamam do aumento no preço do combustível – além da alta do
PIS/Cofins, a semana foi marcada por reajustes diários dos preços da gasolina
anunciados pela Petrobrás às distribuidoras -, dos valores dos pedágios, do baixo valor
recebido pelo frete e de outras questões que envolvem a categoria. No chamado
“Trevão”, foi preciso o apoio da Polícia Rodoviária para garantir a segurança no tráfego
de veículos durante o protesto.
Em Sertãozinho, também em São Paulo, houve manifestação na Rodovia Alexandre
Balbo (SP-328), onde caminhões ficaram enfileirados nas margens da pista, no fim da
manhã, também ocorreu um ato na Rodovia Washington Luiz (SP-310), na região de
Araraquara (SP). Em torno de 20 caminhões marcaram presença, mas não houve
fechamento de rodovia. “Foi um protesto justo e pacífico, como acertado com a Polícia
Rodoviária”, disse Samuel Jarina, um dos líderes do ato.
Minas
Em Minas Gerais, os protestos começaram durante a madrugada. Caminhoneiros
protestaram na BR-050 em Uberlândia, que teve o tráfego interrompido por mais de

duas horas com a queima de pneus. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a
manifestação até a liberação da pista.
Em Paracatu, os caminhoneiros fecharam a BR-040, no período da manhã. O trânsito
ficou congestionado para quem fazia o trajeto na pista sentido Belo Horizonte a
Brasília. Também houve manifestações em outras cidades mineiras, como Ouro Preto.
Montadoras americanas tiveram maior queda de vendas do ano em julho
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
As vendas de carros novos e caminhões nos Estados Unidos caíram 7% no mês
passado, na comparação com igual período de 2016, para 1,4 milhão de veículos, de
acordo com a Autodata Corporation.
No acumulado de 12 meses, foram 16,7 milhões de carros novos vendidos. Esta foi o
pior mês para as montadoras americanas em 2017, ainda que elas avaliem que a
tendência seja sazonal.
A General Motors disse que as vendas caíram 15% em julho, ante igual mês do ano
passado. A Hyundai notou queda de 28%; a Ford, 7,5%; a Fiat Chrysler, 10%; a
Volkswagen, 5,8%, a Nissan, 3%; e a Honda, 1,2%.
Apenas duas das maiores montadoras viram aumentos das vendas na mesma
comparação: a Toyota postou alta de 3,6% e a Subaru, de 7,0%.
De acordo com as montadoras, os compradores costumam viajar no mês de julho e
esperam as marcas divulgarem os novos modelos em agosto e setembro.
Analistas já preveem que as vendas de veículos nos Estados Unidos diminuam em
2017, após sete anos de vendas sem precedentes. No ano passado, foram vendidos
17,55 milhões de carros novos.
Ministro se reúne com representantes de sindicatos de trabalhadores e
empregadores
02/08/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, recebeu nesta terça-feira (1º) sugestões
de alteração do projeto de modernização da legislação trabalhista por meio de medida
provisória. Representantes de sindicatos patronais e laborais do estado de São Paulo
sugerem, entre outros pontos, que os acordos coletivos não se sobreponham às
convenções coletivas.
Ronaldo Nogueira afirmou que as entidades não serão surpreendidas com uma
proposta que desconfigure a reforma. "Estamos dialogando”, disse o ministro. “O que
existe é um compromisso do presidente para, se necessário, editar uma medida
provisória que aprimore a proposta de modernização. Todos serão ouvidos, assim
como aconteceu em dezembro, quando foi apresentada uma proposta pacificada para
a Câmara. A medida provisória será elaborada nesses termos também".

Zilmara Alencar, representante do Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de
Serviços em Telecomunicação (Sinstal), apresentou uma sugestão que, segundo ela,
possibilitará uma mudança essencial para que a organização sindical se estabeleça no
cenário atual.
"Acrescentaríamos um parágrafo estabelecendo que o sindicato representativo da
categoria deverá participar, como assistente da celebração do acordo coletivo de
trabalho, para que seja resgatada a participação do sindicato patronal nas negociações
coletivas", afirmou.
Para trazer tranquilidade ao ambiente de negociação coletiva, Zilmara Alencar também
sugeriu que não sejam válidos os acordos coletivos de trabalho celebrados sem
assistência do sindicato representativo da categoria econômica e que contiver
cláusulas contrárias às estabelecidas em convenção coletiva de trabalho.
Genival Leite, presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Serviços
Terceirizados Temporários (Sindeepre), propôs um escalonamento na contribuição
sindical, até os sindicatos se organizarem. "A lei foi muito rápida, e as mudanças,
grandes”. Segundo ele, a medida provisória, caso seja editada, deveria trazer uma
proposta de sustentação para os sindicatos de base.
Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços Terceiros,
Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário (Sindeprestem),
Vander Morales, a preocupação é que não haja retrocesso no que foi aprovado.
"Consideramos um avanço nas relações de trabalho, o mercado já absorveu isso,
estamos vendo os números mudarem, o desemprego diminuir e as empresas com mais
confiança. O cenário está melhorando com as medidas implantadas corajosamente
pelo Ministério do Trabalho e que nós apoiamos participando de debates".
Participaram da reunião representantes do Sinstal, Sindeprestem, Sindicato dos
Empregados em Empresas de Serviços Terceirizados Temporários (Sindeepre),
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (Seac/SP) e
a Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse).
Paim apresenta projeto que revoga Lei da Reforma Trabalhista
02/08/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Paulo Paim (PT-RS) protocolou, nesta terça-feira (1º), projeto de lei que
revoga a Lei da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017). O projeto ainda precisa ser
lido em Plenário para receber numeração e começar a tramitar nas comissões do
Senado.
O projeto tem apenas dois artigos, um deles afirmando que fica revogada a Lei 13.467
de 13 de julho de 2017 e o outro dizendo que a lei entra em vigor na data de sua
publicação. Em sua justificativa, o senador afirmou que a nova lei tem vários
dispositivos inconstitucionais, que desumanizam a relação entre empregado e
empregador.
Além disso, segundo o senador, 17 ministros do Tribunal Superior do Trabalho
assinaram documento segundo o qual a lei “elimina ou restringe, de imediato ou a
médio prazo, várias dezenas de direitos individuais e sociais trabalhistas".
Em entrevista à Agência Senado, o senador disse que há uma indignação na
população, pois o presidente prometeu vetar alguns artigos, mas sancionou a lei na

íntegra. Para Paim, o projeto é inconstitucional e somente retira direitos dos
trabalhadores.
— Há uma indignação em todo o país. Eu consultei todos os estados, e a justificativa
(do projeto) é maior do que um artigo, naturalmente, dizendo que a lei é ilegal,
inconstitucional, imoral, é um ataque à humanidade e, por isso, nós temos agora que
fazer o debate sobre a possibilidade de revogá-la — afirmou Paim.
O senador disse ainda que, como a Lei da Reforma Trabalhista entra em vigor em
quatro meses, vai trabalhar para revogá-la antes desse período. Questionado se
acredita que a lei possa ser revogada, Paim respondeu que, ainda que não seja, é
preciso reacender o debate.
— Independente do resultado desse debate, o importante é trazer mais uma chama
para a população ver que há luz, que há gente que discorda desse projeto que
infelizmente o Senado aprovou — disse.
Para revogar a lei, o projeto precisará ser aprovado no Senado e na Câmara dos
Deputados e ser sancionado pelo presidente da República.
Eliseu Padilha diz que não há divergência sobre revisão da meta fiscal
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta terça-feira, dia 1º, que não há
divergência do governo em relação à revisão da meta fiscal e que a decisão sobre
qualquer mudança será do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
“Não tem divergência nenhuma. O ministro Meirelles começou a analisar esse tema e
ele é o condutor da política econômica do governo”, disse. “A posição do ministro
Meirelles é a posição do governo.”
Embora tenha assumido o compromisso, há um ano, de que o rombo das contas do
governo não ultrapassaria os R$ 139 bilhões em 2017, o ministro da Fazenda já admite
mudanças.
Padilha chegou na comitiva do presidente Michel Temer a um almoço oferecido pela
Frente Parlamentar de Agropecuária em uma casa no Lago Sul, em Brasília. Padilha
estava com o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, e com o líder do
governo no Senado, Romero Jucá.
Relator de taxa do BNDES muda texto para evitar oscilação 'nervosa'
02/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro
A nova taxa de juros do BNDES deverá seguir a média da variação dos últimos três
meses do título de dívida pública NTN-B.
A nova taxa (TLP) está em discussão no Congresso, e o relatório do deputado Betinho
Gomes (PSDB-PE) tinha previsão para ser lido ainda nesta terça (1º) em comissão
especial mista. No entanto, foi adiado para o dia 8.

Após reunião no Ministério da Fazenda, o deputado afirmou que decidiu incorporar
sugestão de adotar a média dos últimos três meses para responder às críticas de que
a nova taxa seria muito "nervosa", termo adotado pelo presidente do BNDES, Paulo
Rabello de Castro, sobre a TLP.
A TLP deverá substituir a atual TJLP, hoje em 7% ao ano e fixada trimestralmente pelo
CMN (Conselho Monetário Nacional). Com a mudança, a taxa do BNDES tende a se
aproximar dos juros praticados no mercado financeiro. A transição deverá ser feita em
cinco anos.
A ideia de adotar a média trimestral já estava no radar da equipe econômica, que
planejava incorporá-la por meio de resolução. Com a decisão do relator, a média
trimestral entrará no texto da lei que cria a TLP.
"Nós resolvemos pegar essa sugestão que surgiu nos debates e já incorporar ao nosso
relatório. Isso já foi tratado com a equipe econômica e, portanto, é um ponto pacífico
que responde a uma crítica fundamental quanto à volatilidade da taxa", disse Gomes.
Reunião nesta terça, no Ministério da Fazenda, teve participação do presidente do
Banco Central, Ilan Goldfajn, do ministro Dyogo Oliveira (Planejamento), além dos
principais articuladores do governo no Congresso, o senador Romero Jucá (PMDB-RR)
e o deputado André Moura (PSC-CE).
Também participaram do encontro senadores que compõem a comissão mista que
analisa o tema no Congresso.
Para a taxa entrar em vigor, o relatório tem que ser apreciado na comissão e nos
plenários da Câmara e do Senado até o dia 6 de setembro. Caso isso não ocorra, a MP
que criou a taxa perde a validade.
A TLP foi alvo de críticas de Rabello de Castro e de setores industriais, o que levou a
uma mobilização da equipe econômica do governo em favor da mudança.
Rabello de Castro acabou assinando nota conjunta com os demais integrantes da
equipe econômica dias depois.
O principal argumento do governo é que a TLP reduzirá os subsídios concedidos às
grandes empresas que tomam empréstimos no BNDES, recursos que poderiam ser
usados em outros programas públicos. Além disso, esses incentivos não são explícitos,
ou seja, não passam pelo Orçamento federal.
Já os críticos afirmam que a nova taxa vai encarecer o custo para se investir, o que
ocorre em um momento em que o país sai de sua pior crise econômica.
O senador Romero Jucá disse que a mudança no texto "ajusta o único ponto que
poderia dar alguma dúvida ou instabilidade."
"É uma solução bastante interessante, bastante criativa, que dá mais estabilidade para
que a TLP possa efetivamente financiar a todos e possa ajudar a baixar os juros de
todos os setores."
O senador respondeu ainda a questionamentos sobre o motivo de Rabello de Castro
não ter participado do encontro sobre a taxa de juros que remunera os empréstimos
do banco.
"É uma discussão com a base e com os deputados e senadores que tinham dúvidas",
afirmou.
"Vieram aqueles que poderiam dar qualquer tipo de esclarecimento. O BNDES já
participou de outras reuniões, portanto, não havia necessidade urgente da presença

do Paulo Rabello de Castro, já que ele definiu os procedimentos com a equipe
econômica."
O ministro Henrique Meirelles (Fazenda), embora anfitrião, também não participou do
encontro, segundo Jucá. Ele teve encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
BNDES quer ver oferta de crédito no patamar histórico de R$ 100 bi, diz
Rabello
02/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Paulo Rabello de Castro, afirmou que o objetivo do banco é voltar a aproximar o
volume de recursos destinados à oferta de crédito a um patamar histórico de R$ 100
bilhões anuais. Rabello destacou que o previsto para o ano de 2017 é da ordem de R$
67 bilhões e afirmou que há a intenção de que esse montante aumente pela frente,
mas não especificou o período para que isso ocorra.
Durante seminário sobre financiamento a micro, pequenas e médias empresas na sede
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na capital paulista, Rabello
considerou que o conjunto do crédito ainda está em processo de queda, refletindo uma
piora na atividade econômica. Apesar disso, avaliou que já é possível ver “os primeiros
sinais de alento para a retomada da produção industrial”.
O presidente do BNDES afirmou que há disposição para elevar o crédito a micro,
pequenas e médias empresas. “Queríamos muito que ocorresse nos próximos doze
meses aumento substancial nas operações de crédito do banco”, declarou,
acrescentando que essa fatia tem crescido. De acordo com Rabello, as micro, pequenas
e médias empresas representavam 31% do crédito no banco no primeiro semestre de
2016 e passaram a representar 40% nos primeiros seis meses deste ano.
Entre janeiro e junho, o conjunto de crédito disponibilizado pelo BNDES somou R$
33,5 bilhões, segundo o presidente do banco de fomento. Rabello afirmou que o
crescimento do crédito de volta aos patamares históricos de R$ 100 bilhões anuais
deve ocorrer com a oferta a micro pequenas e médias empresas. O presidente do
BNDES considerou que esse é um “universo abandonado” de empresas na economia
brasileira.
Relator da TLP deve apresentar parecer ainda hoje na comissão mista, diz
senadora
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) afirmou nesta terça-feira, dia 1º, que a criação da
Taxa de Longo Prazo (TLP), que balizará os empréstimos do BNDES, deve ter o apoio
do Senado Federal.
A senadora participou de café da manhã com integrantes da equipe econômica e
parlamentares no Ministério da Fazenda para discutir a medida. Apesar de a iniciativa
afetar diretamente os financiamentos do BNDES, o presidente do banco de fomento,
Paulo Rabello de Castro, não participou do encontro.
“Foi colocado que há uma convergência entre as quatro áreas: Fazenda, Planejamento,
Banco Central e BNDES”, limitou-se a dizer a senadora, quando questionada sobre a
ausência de Rabello de Castro. Ele está em Brasília nesta terça-feira e se reuniu mais
cedo com o presidente Michel Temer.
A criação da TLP, segundo Lúcia Vânia, é importante para a política econômica e dá
mais transparência aos financiamentos do BNDES e qualquer eventual subsídio.

Segundo a senadora, os parlamentares indagaram o governo sobre a escolha do
momento da mudança, em meio a um cenário fiscal adverso.
De acordo com ela, a resposta dos integrantes da equipe econômica foi a de que o
governo tem como objetivo promover o ajuste fiscal “com rigor”. “A própria
transferência (da TJLP para a TLP) alivia o Tesouro Nacional”, afirmou Lúcia Vânia.
A parlamentar disse ainda que o relator da medida, deputado Betinho Gomes (PSDBPE), já fez as modificações no texto para diminuir a potencial volatilidade da nova
taxa, que será calculada com base nas taxas das NTN-Bs (título público atrelado à
inflação) de cinco anos.
Como mostrou nesta segunda-feira, 31, o Broadcast, serviço de notícias em tempo
real do Grupo Estado, o deputado vai incluir no texto a previsão de cálculo da taxa a
partir da média das NTN-Bs nos três meses anteriores. “Esse foi um tema que ficou
pacificado”, disse a senadora. O parecer deve ser apresentado ainda nesta terça na
comissão mista.
“O que ainda gera certo questionamento é a reforma da Previdência, o ajuste fiscal de
forma geral, dentro do cenário que estamos vivendo”, disse Lúcia Vânia. A aprovação
da reforma da Previdência já foi colocada em nota técnica do governo como um dos
fatores que ajudarão a reduzir a potencial volatilidade da nova taxa de juros para
financiamentos de longo prazo.
A senadora disse ainda que há resistências à medida por parte de representantes da
indústria paulista, mas que “são coisas superáveis”, na sua avaliação.
Jucá defende proposta intermediária para votar programa de parcelamento
02/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Um novo desenho para o Refis, programa de parcelamento de dívidas com o Fisco,
poderá sair do papel. O senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no
Congresso, defendeu nesta terça (1º) que governo e parlamentares cheguem a um
"meio-termo".
O Refis emperrou na Câmara, com a proposta do deputado Newton Cardoso Jr (PMDBMG) que cria condições consideradas muito vantajosas, aos olhos da equipe
econômica, para os devedores.
Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento) já
indicaram que, se o texto sair da Câmara com tamanho benefício, a área econômica
recomendará o veto.
Meirelles defende o restabelecimento do texto original, enviado pelo Executivo ao
Congresso.
Jucá propôs nesta terça-feira que os dois lados cheguem a um ponto comum.
"Esperamos que seja feito um entendimento e se chegue a um denominador comum,
necessariamente nem o relatório atual do deputado Newton nem a proposta original
do governo. É possível construir um meio-termo", afirmou, após reunião no Ministério
da Fazenda.

A proposta do Refis, enviada pelo governo ao Congresso tem validade até o dia 31 de
agosto. O governo conta com o programa para garantir entre R$ 13 bilhões e R$ 15
bilhões em receitas e evitar um deficit ainda maior nas contas do governo.
NEGOCIAÇÃO
Jucá afirmou que essa proposta intermediária ainda não foi desenhada, mas está
sendo discutida internamente.
"Se houver boa vontade de todas as partes é possível construir uma solução para que
se vote o Refis", disse. "É claro que o governo tem a posição dele e é importante que
possa haver um processo de aproximações sucessivas até se construir uma solução
que possa se votar rapidamente."
O senador evitou falar sobre a redução de multas, mas disse que empresas e pessoas
físicas esperam pela definição do desenho final do Refis, o que também está afetando
a adesão ao programa de refinanciamento.
Jucá disse ainda que o próprio ministro Meirelles está conversando com os presidentes
da Câmara e do Senado para tentar aprovar a reoneração da follha de pagamentos.
A MP que, na prática, aumenta a carga tributária para mais de 50 setores da economia
perde a validade no próximo dia 12.
O governo esperava arrecadar inicialmente R$ 4,5 bilhões neste ano com a
reoneração, valor que foi reduzido a R$ 634 milhões na última revisão orçamentária.
O grosso das receitas previstas, entretanto, entrariam no ano que vem, quando o
governo estima arrecadar R$ 12,5 bilhões.
Meirelles defende manutenção do texto original da MP do Refis
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou nesta terça-feira, 1, em seu perfil
no Twitter a importância da manutenção do texto original da Medida Provisória (MP)
783, que instituiu o programa de renegociação de dívidas tributárias, o Refis.
Segundo o ministro, a questão foi tema de conversa hoje com os presidentes da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), além de
líderes da base aliada.
O governo trabalha para barrar as mudanças feitas pelo deputado Newton Cardoso Jr.
(PMDB-MG), relator do Refis, que desfiguraram o texto e concederam descontos quase
integrais em juros e multas. Da previsão de arrecadar R$ 13,3 bilhões com o programa
este ano, sobrariam apenas R$ 420 milhões, desfalcando as receitas esperadas para
cumprir a meta fiscal de 2017.
Segundo Meirelles, a conversa hoje com os líderes no Congresso Nacional foi
produtiva. “Destaquei a importância de mantermos o que foi acordado no programa
de renegociação de dívidas tributárias. As condições são boas, e empresas devem
aderir agora para aproveitarem as regras fixadas”, afirmou.
“A renegociação das dívidas ajudará as empresas, que voltarão a produzir, contratar
novos trabalhadores e fortalecer o crescimento do País”, acrescentou o ministro.
A equipe econômica “também teve bom diálogo com parlamentares da comissão
especial que avalia, no Congresso, nova taxa de juros do BNDES”, destacou Meirelles.
Mais cedo, o Ministério da Fazenda recebeu parlamentares para discutir a MP que cria
a Taxa de Longo Prazo (TLP). O relator, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), dará
parecer favorável ao texto do governo.

IPC-S deve ser de 0,60% em agosto com PIS/Cofins e bandeira, prevê
Picchetti
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) deve subir 0,60% em agosto
após ter alta de 0,38% em julho, conforme estimativa do coordenador do indicador da
Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Picchetti. Em junho, o indicador havia caído
0,32%.
Assim como na última quadrissemana de julho, Picchetti afirma que as principais
influências altistas virão de energia elétrica, em função da mudança da bandeira
amarela para vermelha em agosto, e dos combustíveis, que estão pressionados pelo
aumento da alíquota do PIS/Cofins.
Além disso, Alimentação também deve ajudar menos na descompressão do IPC-S em
agosto, uma vez que a previsão é de que o grupo reduza a deflação e caminhe para
estabilidade até o fim do mês.
Na última leitura do mês passado, o aumento de 2,12% dos combustíveis (ante 1,92% na terceira quadrissemana) foi a principal influência de alta, contribuindo com
0,15 ponto porcentual da variação altista de 0,29 ponto do IPC-S entre a terceira e
quarta quadrissemanas de julho (0,09% para 0,38%). A energia elétrica contribuiu
com mais 0,12 ponto ao subir de 2,24% para 5,95%.
Segundo o coordenador, até o final de agosto, a gasolina deve subir 8%, de 2,61%
em julho, e o etanol deve ter alta de 6%, de 1,07% na última leitura do mês passado.
Já energia elétrica deve aumentar 3% em agosto.
Assim, como a estimativa de 0,60% é maior do que a taxa apurada em agosto de
2016 (0,32%), o IPC-S vai continuar a caminhar para 4% no fim deste ano, conforme
a previsão de Picchetti. Já em julho, o acumulado em 12 meses começou a acelerar,
embora levemente, para 3,45%, de 3,44% em junho.
Mas o economista pondera que o cenário inflacionário segue muito tranquilo. Além
disso, argumenta que os avanços mais fortes em julho e agosto são efeito de pressões
pontuais. Isso pode ser observado ao analisar o resultado do núcleo e do índice de
difusão do IPC-S em julho.
O núcleo teve alívio de 0,20% para 0,13% entre junho e julho e a Difusão fechou no
mesmo nível do mês passado (51,47%), o mais baixo desde julho de 2013 (49,71%).
“Basicamente, preços administrados foi o único grupo que acelerou no acumulado em
12 meses (7,74% para 10%), o que reforça a interpretação que o IPC-S tem um
aumento pontual de itens concentrados nesse mês, finalizou.”
Lojas de material de construção têm queda de 5% nas vendas em julho, diz
Anamaco
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
As vendas de materiais de construção no varejo em julho caíram 5% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Já na comparação com junho deste ano, houve alta de
4%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 1º, pela Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção (Anamaco).
As vendas das lojas de materiais entre janeiro e julho cresceram 3% em relação aos
mesmos meses do ano passado. Nos últimos 12 meses, entretanto, houve baixa de
5%.

O presidente da Anamaco, Cláudio Conz, pondera que o setor depende muito do
aumento da confiança dos consumidores e da volta do emprego para retomar um ritmo
mais forte de vendas. Ainda assim, mantém a projeção de crescimento de 5% nas
vendas em 2017 na comparação com 2017, para o patamar de R$ 115,5 bilhões.
“A reforma das moradias não é uma coisa que é possível se adiar por muito tempo. As
lojas estão investindo em promoções para girar os estoques, e o consumidor está
aproveitando para fazer pequenas obras e reformas”, explica Conz, em nota distribuída
à imprensa.
“Aos poucos estamos sentindo o impacto da melhoria do crédito ao consumidor, que
ainda é pequena. É preciso lembrar também que o segundo semestre do ano
corresponde a 65% das vendas do varejo de material de construção no ano. Por isso,
estamos otimistas”, acrescentou.
Balança: volume exportado de minério, soja, petróleo e celulose bate recorde
02/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O superávit de US$ 42,514 bilhões acumulado pela balança comercial de janeiro a
julho foi alcançado com vendas de volumes recordes de produtos como minério de
ferro, soja, petróleo e celulose. Em relação ao valor exportado, foram registrados
recordes também na venda de automóveis de passageiros, veículos de carga, carne
suína congelada e partes de motores e turbinas de aviação.
O aumento nas exportações nos primeiros sete meses do ano, de 18,7%, é resultado
principalmente de uma melhoria nos preços dos produtos, que subiram 15,3%. Já as
quantidades exportadas cresceram 3,3%. As importações cresceram 7,2%, com
aumento de 4,1% nos preços e de 2,9% nas quantidades.
No mês de junho, houve ainda crescimento de 38% nas exportações de carne bovina
in natura, impactado pelo retorno das vendas para o Egito, que haviam sido suspensas
por problemas do país com balanço de pagamentos. No ano, o aumento é de 3,2%.
Combustíveis
Até julho, houve um aumento de 324% no valor importado de etanol, que somaram
US$ 667 milhões e 1,3 bilhão de litros. De acordo com o secretário do Comércio
Exterior, Abrão Neto, isso foi impactado pelo aumento na demanda interna e pelo
preço mais baixo do produto importado.
O governo avalia um pedido dos produtores nacionais de aumentar o imposto de
importação sobre o etanol para proteger a indústria local. “Não há decisão sobre
aumento de imposto de importação sobre etanol”, completou.
Já a conta petróleo registrou superávit de US$ 3,799 bilhões de janeiro a julho, ante
US$ 983 milhões no mesmo período de 2016. As exportações de petróleo e derivados
somaram US$ 126,479 bilhões de janeiro a julho (+18,7%), enquanto as importações
totalizaram US$ 83,965 bilhões (+7,2%).
O secretário atribuiu a melhora ao aumento da produção nacional de petróleo em
bruto, que foi de 10,4% no primeiro semestre. “Caminhamos para ter o segundo ano
consecutivo de superávit na conta petróleo”, acrescentou.
Em relação aos países de destino, a Argentina se manteve pelo terceiro mês como o
principal destino das exportações de manufaturados brasileiras.

Para o ano, Abrão Neto manteve a expectativa de superávit de US$ 60 bilhões no ano
e disse que, se necessário, poderá ser revista. “É uma expectativa realista e confiável”,
acrescentou.
Resultado
A balança comercial brasileira registrou o sexto superávit consecutivo em julho, de
US$ 6,298 bilhões. O resultado é o melhor para meses de julho da série histórica, que
tem início em 1989.
Em julho, as exportações somaram US$ 18,769 bilhões (alta de 14,9% ante junho de
2016), e as importações US$ 12,471 bilhões (alta de 6,1%). Na quarta semana de
julho (24 a 30), o superávit foi de US$ 1,353 bilhão e, na quinta semana (apenas dia
31) US$ 388 milhões. No ano, o superávit comercial soma US$ 42,514 bilhões,
também o maior resultado da série para o período.
Flexa Ribeiro elogia MPs do novo marco regulatório para o setor mineral
02/08/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) elogiou as três medidas provisórias editadas pelo
governo, em julho, com um novo marco regulatório para o setor mineral brasileiro.
Ele disse que era necessário adequar a legislação atual, que tem 50 anos, à realidade
do setor, que opera de forma moderna e eficiente.
Uma das MPs altera a base de cálculo da Cfem, compensação financeira pela
exploração de recursos minerais devida aos estados e municípios, ao Distrito Federal
e à União, do faturamento líquido para o bruto. Além disso, adota o preço de mercado
para fins de cálculo da compensação devida.
Flexa Ribeiro, no entanto, disse que vai apresentar sugestão para incluir artigo
prevendo a participação especial em empreendimentos muito lucrativos. O senador
disse ainda ser favorável a que as alíquotas para o cálculo da compensação, no caso
do minério de ferro, variem de 3% a 5%, e não de 2% a 4%. Segundo o senador, essa
mudança não reduzirá a competitividade da indústria brasileira no mercado mundial.
- Estou certo que, se não tornar essa balança justa, adequando o avanço da exploração
com a compensação que retorna à sociedade, a Cfem perderá o seu fim maior, que é
o de garantir a sustentabilidade econômica e ambiental das gerações futuras - afirmou
o senador.

