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 INFORMATIVO BUENOS AIRES 

 CRÉDITO PÚBLICO PARA A INOVAÇÃO DESPENCA 39% 

 SEM BNDES, EMPRESA INVESTE COM PRÓPRIO CAIXA 

 EMPRESAS ADOTAM MÉTODOS PARA EVITAR VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 'INVESTIMENTO SE FAZ NA BAIXA: AGORA É A HORA DE INVESTIR NO BRASIL', DIZ 

EMBAIXADOR BRITÂNICO 

 CRESCE PREOCUPAÇÃO DE INVESTIDORES COM DADOS AMBIENTAIS DE EMPRESAS 

 'BOLSA EMPRESÁRIO' SUPERA PROGRAMAS SOCIAIS 

 PERSPECTIVA DE TRABALHO FORMAL PIORA NO COMÉRCIO 

 GOVERNO ATUALIZA DECRETO SOBRE COMPOSIÇÃO DO CODEFAT E CONSELHO 

CURADOR DO FGTS 

 COMPROMISSO É COM A META FISCAL ATUAL "NO MOMENTO", DIZ MEIRELLES 

 EDITORIAL: BATALHA DE PRIORIDADES 

 CAIXA ABRE CAMINHO PARA CONTRATAR BANCÁRIOS TERCEIRIZADOS 

 PRIVILÉGIO DO SERVIDOR PÚBLICO É UM DOS MAIORES PROBLEMAS DO PAÍS, DIZ 

JUIZ DO TRABALHO 

 EDITORIAL: TEMER E O PREÇO DAS REFORMAS 

 SALVO PELO CONGRESSO, GOVERNO TENTA RETOMAR REFORMAS DA PREVIDÊNCIA 

E POLÍTICA 

 'RACIONALIDADE VAI SE IMPOR E REFORMAS SERÃO FEITAS' 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO SERÁ TÃO ABRANGENTE QUANTO DEVERIA, DIZ 

TEMER A ESTADÃO 

 TEMER FAZ REUNIÃO COM MAIA PARA ALINHAR DISCURSO SOBRE REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 COM QUEDA DOS JUROS, TAXAS CORROEM RENTABILIDADE DOS PLANOS DE 

PREVIDÊNCIA 

 ‘REFORMA DA PREVIDÊNCIA AJUDOU A COLOCAR O ASSUNTO EM DISCUSSÃO’ 

 COM VOLTA DE IMPOSTO, LCI E LCA PODEM ACABAR 
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 PETROBRAS REDUZ PREÇO DO DIESEL NAS REFINARIAS EM 1,2% 

 INDÚSTRIA SE REINVENTA PARA LUCRAR COM O BARRIL BARATO DE PETRÓLEO 

 PETROBRAS ANUNCIA REAJUSTE DE 6,9% EM MÉDIA NOS PREÇOS DO GÁS 

RESIDENCIAL 

 PAÍS AINDA TEM ROYALTY MENOR EM MINÉRIOS, DIZ SECRETÁRIO 

 BRASIL GANHA PRIMEIRA USINA DE ETANOL DE MILHO 

 PROCESSO DE MONTADORAS SERÁ JULGADO PELO CADE 

 FIAT SOFRE PARA CRIAR NOVO CAMPEÃO DE VENDAS 

 EXPORTAÇÕES DA VOLKSWAGEN CRESCERAM 52% DE JANEIRO A JULHO 

 ANFAVEA: DECRETO DA ARGENTINA NÃO DEVE DIMINUIR EXPORTAÇÕES 

BRASILEIRAS 

 ANFAVEA: CRESCIMENTO DAS VENDAS SE ESPALHA, COM 16 DOS 27 ESTADOS EM 

ALTA 

 CRUZE SUPERA CIVIC EM VENDAS; KICKS CRESCE E COMPASS ATROPELA HR-V 

 GIGANTE DO COMÉRCIO VIRTUAL QUER VENDER CARRO EM MÁQUINA AUTOMÁTICA 

 MÁQUINAS MANTÊM BOM MOMENTO, COM ALTA DE 17,2% 

 EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS ATINGE VOLUME HISTÓRICO ATÉ JULHO 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULOS DÁ SALTO DE 22,4% ATÉ JULHO 

 VENDAS DE AGOSTO PODEM DEFINIR O ANO 

 CEO DA MARCA VW DIZ QUE TESLA TEM HABILIDADE QUE FALTA NA VOLKSWAGEN 

 MONTADORAS SÃO ACUSADAS DE IMPEDIR EMPRESAS INDEPENDENTES DE 

PRODUZIR PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
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CÂMBIO 

EM 07/08/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,124 3,125 

Euro 3,683 3,684 
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Informativo Buenos Aires 

07/08/2017 – Fonte: CNI 
 

Com o objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os últimos acontecimentos 
envolvendo o governo argentino e as relações bilaterais com o Brasil, seguem os 

destaques desta edição: 
 

 Aprovadas modificações no sistema de licenças de importação; 
 Entra em vigor na Argentina acordo de facilitação de comércio da OMC; 
 Reunião do G-20 na Alemanha traz boas perspectivas para reunião na 

Argentina. 
 

Acesse o documento – Aqui 
  

Crédito público para a inovação despenca 39% 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
O apoio do setor público à inovação vem perdendo força como resultado da crise.  
De um lado, recursos não reembolsáveis direcionados à inovação minguaram como 

consequência da dificuldade orçamentária do governo. De outro, a demanda e a 
concessão de crédito para inovação perderam força com a queda da capacidade de 

pagamento das empresas.  
 
No BNDES, houve recuo de 39% nos empréstimos para financiar inovação entre 2015 

e 2016, de R$ 6 bilhões para R$ 3,6 bilhões.  
 

A tendência seguiu no primeiro semestre de 2017, quando a redução foi de 21% em 
relação ao mesmo período no ano anterior, para R$ 1 bilhão.  
 

O banco atribui a queda à crise econômica e destaca que a redução dos desembolsos 
para inovação segue em ritmo semelhante ao das demais linhas de crédito do banco. 

O BNDES destaca que o desembolso para inovação foi de 0,4% dos empréstimos em 
2009 para 4% em 2016.  
 

A Finep, agência financiadora de projetos ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 
enfrenta situação dúbia.  

 
De um lado, o FNDCT (Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico), administrado por ela, teve 85% de seus recursos contingenciados em 

2017.  
 

Em 2017, só não foram contingenciados R$ 620 milhões dos R$ 3,7 bilhões 
arrecadados pelo FNDCT (que recebe percentuais do faturamento de diferentes 

setores).  
 
O fundo responde por ações como subvenção a projetos de inovação empresarial, 

investimento em infraestrutura de laboratórios e concessão de bolsa a pesquisadores.  
Marcos Cintra, presidente da agência, afirma que o valor será usado praticamente 

apenas para pagamento de contratos já firmados. Não será possível usar dinheiro dos 
fundos para novas chamadas para subvenção de projetos, e programas de bolsas para 
pesquisa serão prejudicados.  
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"Estamos praticamente sucateando a área de ciência e tecnologia. Se seguirmos da 
forma como as coisas estão, vamos perder o investimento feito nos últimos 30 anos."  
A pasta da Ciência e Tecnologia diz que tenta reverter os contingenciamentos.  

 
BAIXA DEMANDA  

Por outro lado, a Finep possui recursos próprios, que deveriam ser emprestados para 
projetos inovadores de empresas. Sua meta era emprestar R$ 2,2 bilhões neste ano, 

mas foram contratados apenas R$ 400 milhões até o dia 21 de julho, reflexo da baixa 
demanda das empresas durante a crise.  
 

Segundo especialistas, a perda de recursos para inovação impacta a retomada 
econômica. Roberto Nicolsky, diretor-geral da Sociedade Brasileira Pró-Inovação 

Tecnológica (Protec), diz que a subvenção às empresas é o melhor mecanismo para 
incentivar a inovação.  
 

Isso porque trabalhar com o novo envolve investimentos de longo prazo e grande 
incertezas e riscos, que nem sempre empresas estão dispostas a correr sozinhas.  

 
Por isso, Nicolsky diz que esse risco deve ser compartilhado com o Estado, pois ele 
seria beneficiário dos projetos que derem certo com aumento de arrecadação.  

 
Para Luiz Mello, vice-presidente da Anpei (Associação Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras), o principal impacto da falta de recursos 
para inovação está na competitividade das empresas:  
 

"O investimento em inovação visa o lançamento de produtos no mercado. Se deixo de 
fazer isso e meu concorrente estrangeiro faz, estou perdendo uma fatia para ele."  

 
PROGRAMA DE INVESTIMENTO  
A Finep vem buscando alternativas para investir recursos que possui em caixa, mas 

não consegue emprestar para empresas em virtude da crise.  
 

A agência lançou em 2017 programa para investir R$ 50 milhões por ano em start-
ups.  
 

Também há a ideia de lançar mecanismos para emprestar recursos a empresas que 
queiram contratar institutos de pesquisa, a partir de linhas com juros menores e prazos 

mais longos, diz Marcos Cintra, presidente da Finep.  
 
Outra iniciativa destacada por Cintra é ampliar a regionalização da instituição a partir 

da abertura de mais unidades.  
 

A Finep abriu escritório em Fortaleza neste ano e prevê ter unidades no Centro-Oeste 
e nas Regiões Sul e Norte ainda em 2017.  

 
Em relação aos contingenciamentos do FNDCT, Cintra defende uma mudança em sua 
constituição jurídica que garanta que, mesmo que contingenciamentos sejam feitos, 

os recursos continuem vinculados a Finep e rendendo juros, e não a uma conta do 
Tesouro Nacional.  

 
"Hoje o fundo não é propriamente um fundo, apesar do nome. Ele recebe determinado 
valor todo ano e o que sobra não fica com ele, mas é transferido para o caixa do 

Tesouro."  
 

A mudança pode ser feita a partir de Medida Provisória do governo federal, diz.  
Cintra também diz que estuda medidas que possam baratear o custo de captação de 
recursos da Finep e, com isso, diminuam as taxas de juros dos empréstimos que a 

agência faz (atualmente soma da TJLP, hoje em 7% ao ano, mais de 1,5% a 5% ao 
ano).  



O BNDES aponta que, apesar da queda nos empréstimos destinados a projetos de 
inovação, possui outros mecanismos de apoio ao setor.  
 

Entre os instrumentos estão fundos mútuos fechados e participação direta para 
promoção de inovação e empreendedorismo.  

 
Atualmente,o banco é cotista em 14 fundos direcionados ao apoio a empresas 

inovadoras, com investimentos em mais de 174 empresas.  
 
Também há um edital aberto para a seleção do primeiro fundo brasileiro de venture 

debt, que emprestará recursos para companhias inovadoras que ainda não possuem 
faturamento que as permita tomar crédito, mas que tenham grande potencial de 

crescimento.  
 

Sem BNDES, empresa investe com próprio caixa 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Solemar Andrade, diretor de operações da Plusoft 

   

A Plusoft, empresa brasileira de tecnologia especializada em sistema para gestão de 
relacionamento com clientes, optou por usar recursos próprios para investir em 

inovação após não conseguir recursos do BNDES em prazo que considerasse 
adequado.  

 
Solemar Andrade, diretor de operações da empresa, diz que a Plusoft buscava R$ 8 
milhões, para incorporar inteligência artificial em suas tecnologias. Conseguiu 

viabilizar o projeto usando seu caixa para fazer os investimentos, porém isso exigiu 
adiar outros planos.  

 
"Se o recurso tivesse chegado em tempo, eu estaria em patamar acima. Tivemos 
projetos de internacionalização e expansão para atender o mercado de pequenas e 

médias empresas adiados", disse.  
"Se a empresa depende só de recursos públicos para inovação, está morta. Como você 

vai brigar com empresas de fora que tomam crédito a 3%, 5% ao ano, enquanto 
pagamos perto de 13% ao ano e com mais burocracia?"  
 

ALTERNATIVAS  
Parcerias com institutos privados de pesquisa e editais para financiamento à inovação 

do Sistema S são outras opções disponíveis para empresas que buscam apoio para 
seguir inovando na crise.  
 

Criada em 2013, a Embrapii (organização social que atua com recursos do Ministério 
da Ciência e Tecnologia) espera apoiar projetos inovadores com R$ 170 milhões neste 

ano. Em 2016, foram R$ 160 milhões.  
 
A instituição atua em parceria com centros de pesquisa. Esses institutos são 

responsáveis por avaliar projetos submetidos pelas empresas e executá-los em 
conjunto com elas.  

 
No modelo, o investimento para os projetos é dividido entre empresa privada, instituto 
de pesquisa e Embrapii.  
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Empresas adotam métodos para evitar vazamento de informações 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O vazamento de informações de uma empresa não acontece só em casos de 
espionagem. Uma postagem nas redes sociais ou até uma conversa informal pode 

revelar segredos e acabar em demissão por justa causa.  
 

Foi o caso do jogador de futebol Felipe Melo, do Palmeiras, desligado da equipe nesta 
semana após a divulgação de um áudio em que faz críticas ao técnico Cuca.  
 

Se para o funcionário o vazamento pode terminar em demissão, para a empresa há o 
risco de que dados valiosos cheguem às mãos da concorrência ou de que algum 

comentário cause danos à imagem da organização.  
 
Entre as estratégias para evitar problemas estão treinamentos periódicos, que 

explicam quais informações são confidenciais, e monitoramento das mensagens 
trocadas com outras empresas.  

 
"Repassar informações de um pré-contrato, com dados da companhia e dos clientes, 
é uma das falhas que podem render não só demissão, mas processos cíveis e criminais. 

Por isso as regras devem ficar sempre muito claras", diz o professor de ética 
empresarial da FGV (Fundação Getulio Vargas) Daniel Tonon.  

 
Os maiores focos de problemas, segundo o advogado Rodrigo Azevedo, especialista 
em direito digital do Silveiro Advogados, são os e-mails e as redes sociais.  

 
Para Azevedo, a maioria dos profissionais não entende que, em algumas áreas, até 

uma "selfie" na fábrica pode vazar segredos se mostrar algum equipamento exclusivo.  
 
Mesmo no escritório, deve-se observar se vão aparecer em em fotos computadores 

com programas abertos -um zoom pode mostrar o que está escrito na tela.  
 

"Até em setores informais, como o marketing, no qual o uso das redes para divulgar 
projetos é encorajado, as postagens têm de ser feitas com cautela", diz Azevedo.  
 

Na dúvida, o empregado deve consultar o código de conduta, em geral disponível na 
intranet, ou rede interna da empresa, o gestor ou o a área de recursos humanos. Em 

alguns casos, a companhia pede que o funcionário assine um termo de 
confidencialidade.  
 

A White Martins, que produz gases para a indústria, promove encontros para mostrar 
aos profissionais o que pode e o que não pode ser postado nas redes sociais.  

 
A gestora de RH Cristina Fernandes diz que a empresa adotou a medida após identificar 

que outras firmas tiveram de se manifestar publicamente sobre declarações 
inapropriadas de funcionários.  
 

"É uma estratégia que ajuda o profissional a se proteger e evita dano de imagem para 
a organização", afirma.  

 
A empresa recomenda que, em redes sociais, o funcionário não diga onde trabalha e 
evite fazer postagens a respeito de suas funções.  

 
A publicitária Mariana Simões, 34, trabalha com eventos na White Martins e, ao lidar 

com convidados e jornalistas, aprendeu a não dar informações, mas indicar o porta-
voz para aquele assunto.  
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"Quando vou passar uma informação para alguém de fora, checo se ela já consta nas 
apresentações que enviamos a clientes e ao público em geral. Se não está, presumo 
que não posso divulgá-la. Um erro desses pode atrapalhar a minha carreira, diz.  

 
Ela também removeu referências à empresa das redes sociais e passou a usar mais o 

telefone para não encaminhar e-mails a pessoas que não deveriam lê-lo.  
 

Isso acontece quando a mensagem é enviada para toda a equipe, mas só parte dela 
deve saber do conteúdo. Nesse caso, vale redobrar a atenção para não clicar em 
"responder a todos".  

 
SIGILO TOTAL 

Conheça as principais recomendações das empresas no uso de redes sociais 
 
FIM DO EXPEDIENTE 

Quem coloca nos perfis pessoais o lugar onde trabalha fica sujeito a ter seu conteúdo 
associado à empresa –e a ser cobrado por isso. Se a ideia é separar as coisas, inclua 

o empregador apenas em redes profissionais 
ESTRATÉGIA DE DEFESA 
Ao encontrar uma postagem com informações erradas ou agressões à empresa, não 

interaja com o autor do material. Se preciso, envie um print da tela para a área de 
comunicação ou marketing 

 
CAIXA FECHADA 
Não compartilhe projeções e resultados financeiros, dados que podem interessar à 

concorrência e questões relacionadas à sua atividade profissional, como novos projetos 
e contratos 

 
SEM JUÍZO 
Jamais faça críticas a clientes, concorrentes e fornecedores nem mencione questões 

como demissões e mudanças recentes na área 
 

ANSIEDADE CONTROLADA 
Se a área produzir vídeos, fotos ou outros conteúdos, compartilhe-os em suas redes 
sociais apenas após a publicação nos canais oficiais da organização 

 
DISCRIÇÃO  

Quando a pessoa precisa guardar segredo sobre uma demissão, mudança ou 
promoção em sua área, o cuidado deve ser ainda maior.  
O analista de RH Daniel Ribeiro, 30, da Sodexo, soube que seria promovido em 

setembro de 2016, mas não pôde comemorar até janeiro deste ano, quando a decisão 
foi divulgada oficialmente.  

 
"Só contei a novidade para alguns parentes, porque tive medo de que algum amigo 

mandasse uma mensagem pública me parabenizando nas redes sociais. Se falasse 
antes, teria problemas, diz.  
 

Lá, todo mês circula uma mensagem geral que lista quem foi promovido, contratado 
ou demitido. É uma estratégia para coibir a chamada "rádio peão", de acordo com o 

diretor de RH da empresa, Rogério Bragherolli.  
 
E o profissional não deve participar da rede de fofocas, mesmo que a tentação de 

saber mais do que deve seja grande, diz Maria Ester da Cruz, gerente do núcleo de 
carreiras do Insper.  

 
"O funcionário tem de zelar pela própria reputação e credibilidade. Receber e passar 
informações sem permissão nem confirmação gera uma imagem negativa, que é fatal 

para o desenvolvimento dentro da empresa."  
 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2017/04/1871781-gestores-e-especialistas-indicam-leituras-para-dar-um-gas-na-carreira.shtml
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'Investimento se faz na baixa: agora é a hora de investir no Brasil', diz 

embaixador britânico 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Reprocução/BBC/Agência Brasil 

 

 

Henrique Meirelles com Philip Hammond, ministro das Finanças do Reino Unido  

   

O Reino Unido escolheu um matemático com doutorado em astrofísica para ser seu 
representante no Brasil. O embaixador Vijay Rangarajan, que chegou há pouco mais 

de dois meses, diz que agora é a hora de investir no Brasil.  
 

"Você investe quando o mercado está em baixa, e não em alta", afirma o embaixador.  
O diplomata se diz otimista em relação ao futuro do Brasil e é diplomático ao comentar 
a crise política e econômica. "O Brasil está enfrentando uma recessão grande mas, 

certamente, vai retomar o crescimento", opina.  
 

Rangarajan ressalta os "abundantes recursos naturais e humanos" que, segundo ele, 
representam "vantagens demográficas e econômicas".  
 

 

Cynthia Vanzella/Divulgação Brazil Forum 

 

 

"O Brasil está enfrentando uma recessão grande mas vai retomar o crescimento", 

avalia Rangarajan  
 

DE OLHO NO PÓS-'BREXIT'  

Rangarajan tenta pavimentar um caminho sem turbulências para o Reino Unido no 
cenário pós-brexit, a saída dos britânicos da União Europeia, decidida por um plebiscito 
em junho de 2016. Apesar das incertezas sobre como será o processo, o diplomata 

tem dito aos brasileiros que o Reino Unido continuará "aberto, liberal e a favor do 
livre-comércio".  

 
O Brasil está na lista dos "parceiros-chave" após a saída, que ainda está sendo 
negociada. Por isso, na segunda-feira passada, o ministro das Finanças do Reino Unido 

e ex-chanceler Philip Hammond veio ao Brasil com uma comitiva de empresários 
britânicos atraídos por esse momento "de baixa" para falar sobre oportunidades e 

investimentos.  
 
O Reino Unido pretende dobrar o montante destinado a incentivar o comércio com o 

Brasil e, pela primeira vez, o apoio estará disponível em reais. Estima-se que esses 
recursos alcancem R$ 12 bilhões.  

 
Também está sendo desenvolvido um programa de trabalho com até R$ 330 milhões 
para apoiar o Brasil em ações de desenvolvimento econômico e esforços para a 

redução da pobreza. Há ainda a intenção de ampliar o número de empresas brasileiras 
atuando no Reino Unido, que cresceu em 30% nos últimos três anos.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1907468-investimento-se-faz-na-baixa-agora-e-a-hora-de-investir-no-brasil-diz-embaixador-britanico.shtml
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Na avaliação de Rangarajan, o pedido de adesão do Brasil à OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado "clube dos países ricos") 
facilita o estreitamento das parcerias e da relação comercial com o Reino Unido.  

 
E, enquanto ainda faz parte da União Europeia, o Reino Unido acompanha com atenção 

as negociações do acordo entre o Mercosul e o bloco europeu. "Queremos continuar 
parte desse acordo com o Mercosul mesmo depois de sair da União Europeia", afirma 

o embaixador.  
 
Alex Ellis, antecessor de Rangarajan, deixou o posto no final de 2016 preocupado com 

a continuidade dos acordos firmados. "O difícil não era chegar a acordos, mas sim 
segui-los por causa da mudança de ministros", disse em entrevista à BBC Brasil em 

janeiro.  
 
O novo embaixador, contudo, se fia no corpo técnico do Itamaraty e do Ministério da 

Fazenda para fazer valer o que os dois governos têm negociado.  
 

O otimismo de Rangarajan contrasta com a percepção de muitos brasileiros desiludidos 
com o momento político e econômico do país, conforme ele mesmo percebeu durante 
as viagens que fez pelo país. Ele insiste, porém, em que "há várias razões para ser 

otimista".  
 

"Turbulência política acontece em todos os países, todos já atravessaram períodos de 
incerteza. Veja o Reino Unido com o brexit", diz. "É oportunidade para se tomar 
decisões democráticas."  

 
COMPETIÇÃO DURA  

Estar no Brasil foi uma escolha de Rangarajan. Ele se candidatou à vaga de embaixador 
e diz ter passado por uma "competição dura" pelo cargo. Pesaram o currículo, o projeto 
que apresentou para melhorar as relações do país como Reino Unido e a experiência 

com negociações bi e multilaterais.  
 

Antes de chegar ao Brasil, Rangarajan conta ter feito uma imersão nos assuntos locais. 
Diz que precisa melhorar o português, ainda passa vergonha ao dançar em público e 
deseja incrementar os dotes culinários. "Já fiz uma moqueca de camarão." Mas o que 

o embaixador quer mesmo é viajar mais pelos "vários Brasis".  
 

Cresce preocupação de investidores com dados ambientais de empresas 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
Investidores consideram cada vez mais dados ambientais, sociais e de governança 

antes de decidir colocar dinheiro em uma empresa, mostra pesquisa da consultoria EY 
(Ernst & Young).  

 
No ano passado, 68% disseram que informações não financeiras têm papel 
fundamental ao escolher o destino final dos recursos. É uma evolução em relação a 

2015, quando 52% afirmavam atentar para essas questões antes de escolher onde 
investir.  

 
"Vimos uma mudança significativa de mercado. Os executivos estão valorizando mais 
esse recorte de dados dentro de relatórios publicados", afirma Helcio Bueno, sócio da 

EY.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1907735-cresce-preocupacao-de-investidores-com-dados-ambientais-de-empresas.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/45328-o-brasil-que-da-certo-energia-sustentavel#foto-625147


A consultoria ouviu 320 investidores ao redor do mundo, sendo um terço deles com 
mais de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão.  
 

Segundo o levantamento, 92% dos entrevistados concordam ou concordam muito que 
questões socioambientais e de governança têm impactos reais e quantificáveis a longo 

prazo nos resultados financeiros.  
 

Mas a falta de um padrão nas informações divulgadas atrapalha a tomada de decisão. 
A maioria diz avaliar os fatores ambientais e sociais a partir de uma base informal.  
 

Para Bueno, esse é um dos fatores a impedir que esses dados ganhem maior relevância 
na alocação de recursos.  

 
"Quando se falam de dados financeiros, existe uma padronização de como essas 
informações devem ser reportadas. Para dados socioambientais, não há um padrão 

que seja tão fechado para interpretações", diz.  
"Mas há no mercado um movimento autorregulatório de tentar criar essa 

padronização."  
 
No Brasil, uma das tentativas de desenhar essa uniformização de dados vem do ISE, 

índice de sustentabilidade da Bolsa. Os dados estabelecem uma base para comparar 
performance de empresas sob aspectos como eficiência econômica, equilíbrio 

ambiental, justiça social e governança corporativa.  
 
Desde dezembro de 2015, quando foi lançado, o ISE acumula valorização de 154,6%. 

No mesmo período, o Ibovespa, índice das ações mais negociadas da Bolsa, tem 
avanço de 101,5%.  

 
CRISES  
Para o sócio da EY, escândalos ambientais e sociais recentes -e as consequências 

desses casos sobre as ações das empresas- fazem com que a sustentabilidade ganhe 
mais espaço dentro das corporações.  

 
O estudo cita indiretamente o episódio envolvendo a Volkswagen, que usava um 
software para manipular testes que verificavam as emissões de gases poluentes por 

veículos da montadora.  
 

Nos dias seguintes à publicação das primeiras denúncias, as ações da empresa 
chegaram a acumular desvalorização de 42,2%.  
 

"O mercado e os consumidores penalizam a companhia. O consumidor tem uma reação 
imediata em parar de consumir o produto de empresas que estão envolvidas em 

corrupção e em algum tipo de manipulação", diz.  
 

"A sustentabilidade é um caminho sem volta. As empresas precisam transitar por esse 
caminho, senão vão ser penalizadas no mercado consumidor ou na capacidade de 
receber investimentos", afirma Bueno.  

 

'Bolsa empresário' supera programas sociais 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Uma expansão de gastos do governo nos últimos 14 anos premiou grandes empresas 

com subsídios que superaram os destinados a programas sociais.  
 

Conhecidos como "bolsa empresário", esses recursos serviram para conceder crédito 
mais barato, prover garantias e até socorrer empresas ou setores inteiros.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1907561-bolsa-empresario-superabrprogramas-sociais.shtml


Segundo o Ministério da Fazenda, de 2003 a 2016 os subsídios embutidos em 
operações de crédito e financeiras somaram quase R$ 1 trilhão –R$ 420 bilhões do 
total foram para o setor produtivo.  

 
O valor superou o que o governo destinou a programas sociais (R$ 372 bilhões) no 

mesmo período e também àqueles ligados à agropecuária e que cumprem as duas 
funções (econômica e social).  

Na lista de programas sociais subsidiados estão a subvenção nas contas de luz dos 
domicílios de baixa renda, o Minha Casa, Minha Vida e o Fies, cuja expansão acelerada 
virou alvo de preocupação e provocou uma revisão da política de financiamento do 

ensino superior.  
 

Desde 2012, os subsídios às famílias ficaram sistematicamente abaixo do liberado às 
empresas que, mesmo sob Michel Temer, em 2016, seguiram mais relevantes.  
 

No ano passado, a fatia dos recursos destinada às empresas representou mais da 
metade dos R$ 115 bilhões em subsídios financeiros –soma que equivale a quase três 

vezes o que o governo gastou com o Bolsa Família.  
 
INVISÍVEIS  

O crescimento mais acelerado dos subsídios ocorreu a partir de 2011, após a posse de 
Dilma Rousseff (PT), principalmente dos chamados subsídios implícitos.  

 
Esses gastos são feitos sem autorização do Congresso e, por isso, passam à margem 
do controle das metas fiscais.  

 
Eles são usados para reduzir as taxas de juros em linhas de crédito oficiais, mais baixas 

do que as disponíveis no mercado, e saltaram de R$ 23 bilhões, em 2010, para R$ 78 
bilhões, no ano passado.  
 

Os gastos implícitos geraram um efeito danoso à economia porque, de maneira 
silenciosa, sem passar pelo Orçamento, ajudaram a engordar a dívida bruta, que subiu 

de 52% em 2010 para 73% do PIB neste ano. Um dos resultados disso para a 
população é o aumento dos juros básicos. 
  

Uma das hipóteses para a expansão desses "gastos invisíveis" sob Dilma foi a adoção 
de uma estratégia de seguir com estímulos ao setor produtivo, apesar de um contexto 

menos favorável às contas públicas, quando as receitas começaram a moderar.  
 
Em estudo recente, os economistas Sérgio Gobetti e Rodrigo Orar, do Ipea (Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada), afirmam que os subsídios e as desonerações 
consumiram, a partir de 2011, um espaço nos gastos federais antes ocupado pelo 

investimento público.  
 

"Imaginava-se que, com isso, os investimentos privados aumentariam mais 
rapidamente, o que não ocorreu", diz Gobetti. "Não aumentaram os investimentos, e 
sim os subsídios. Foi uma aposta arriscada e de alto custo."  

 

Perspectiva de trabalho formal piora no comércio 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O vendedor ambulante Wilson dos Reis, de 54 anos, sente falta da época em que tinha 

uma vida estável e confortável, atuando como inspetor de qualidade. O salário médio 
de R$ 8 mil mensais foi suficiente para investir na educação dos filhos, um rapaz que 

está prestes a concluir a faculdade de Educação Física e uma estudante de Direito.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/perspectiva-de-trabalho-formal-piora-no-comercio/


O conforto da família naufragou poucos anos depois, com a falência da empresa, 
atingida pela crise econômica. A última vez que conseguiu registro em carteira foi há 
dois meses, mas a experiência não durou mais que 20 dias. 

 
Hoje, ele leva duas horas para cortar a cidade até uma rua movimentada do centro do 

Rio, onde se esforça para garantir o sustento vendendo meias coloridas sortidas. 
 

 “Está muito difícil viver sem carteira assinada. Perdi muito. Mas vamos ver se melhora 
com meus filhos se formando. O mais velho já trabalha numa academia, me ajuda um 
pouco. A mais nova agora conseguiu um estágio”, afirmou Reis. 

 
O comércio fechou 83 mil postos de trabalho com carteira assinada no segundo 

trimestre deste ano. Ao mesmo tempo, 235 mil pessoas passaram a trabalhar por 
conta própria, segundo cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
feito a pedido do Estadão/Broadcast, com base nas informações da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Dados da Sondagem do 
Comércio, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostram que não há perspectiva de 

recuperação na geração de vagas formais. 
 
“Esse trabalhador por conta própria com certeza é gente que perdeu o emprego e vai 

virar ambulante, vai vender salgadinho. O cara que faz a empanada e vai vender na 
praia aparece na pesquisa como trabalhador do comércio”, explicou Cimar Azeredo, 

coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
Há poucos sinais de recuperação porque a perspectiva para o emprego futuro no 

comércio voltou a se deteriorar na sondagem da FGV. O saldo entre as empresas que 
previam contratar e demitir ficou negativo pelo segundo mês, saindo de -1,5% em 

junho para -1,7% em julho, conforme cálculo obtido pelo Estadão/Broadcast. O 
resultado significa que há mais empresas prevendo demissão do que prevendo novas 
contratações. 

 
O movimento coincide com a crise política desencadeada pela delação de Joesley 

Batista, um dos sócios da JBS. Até então, o saldo para o emprego previsto vinha em 
trajetória de melhora desde dezembro de 2016. 
 

“A piora pelo segundo mês consecutivo tem capacidade para afetar um pouco a 
recuperação que estava ocorrendo, com as empresas mais cautelosas para contratar 

e os consumidores mais cautelosos para comprar”, avaliou Aloisio Campelo Junior, 
superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV 
(Ibre/FGV). 

 
Segundo a Sondagem do Comércio de julho, há mais empresários no varejo ampliado 

– que inclui veículos e material de construção – prevendo manter como está o 
contingente de empregados, mas 12,7% esperavam diminuir, enquanto 11,1% 

estimavam fazer novas contratações. “O comércio só vai melhorar se tiver melhora no 
mercado de trabalho”, disse o economista Fabio Bentes, da Divisão Econômica da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

 
O comércio responde por quase um quinto dos postos de trabalho do País, o 

equivalente a 17,412 milhões de postos entre os 90,236 milhões de empregos 
existentes no fim de junho, de acordo com a Pnad Contínua. 
 

No primeiro semestre, o comércio extinguiu 125 mil postos formais, calculou Bentes, 
com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do 

Trabalho. Mas a CNC está otimista quanto à recuperação do setor até o fim do ano, o 
que pode render 140 mil novas vagas. 

 



Governo atualiza decreto sobre composição do Codefat e Conselho Curador 

do FGTS 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente Michel Temer editou o Decreto 9.116/2017, que dispõe sobre a 

composição do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) 
e do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 
O texto está publicado na edição desta segunda-feira, 7, do Diário Oficial da União 
(DOU) e revoga a regulamentação anterior sobre o assunto, que data de abril de 2009. 

Os dois conselhos são formados por representantes de governo, trabalhadores e 
entidades empresariais. 

 

Compromisso é com a meta fiscal atual "no momento", diz Meirelles 

07/08/2017 – Fonte: Reuters 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou nesta sexta-feira que o governo 

está analisando a meta fiscal deste ano, mas que "no momento" a atual é a que está 
sendo perseguida, e que qualquer mudança que envolva as contas públicas do país 
será realista e responsável.  

 
"O compromisso é buscar a meta de déficit primário de 139 bilhões (de reais) que está 

aí no momento", afirmou ele a jornalistas após participar de evento em São Paulo.  
 
O ministro afirmou ainda que espera recuperação da arrecadação no segundo 

semestre, diante dos sinais mais fortes de atividade econômica e repetiu que, "no 
momento", o governo não estudava outros aumentos de impostos.  

 
Recentemente, o governo elevou as alíquotas do PIS/Cofins para combustíveis com a 
expectativa de gerar receitas adicionais de cerca de 10 bilhões de reais neste ano e 

tentar cumprir a meta fiscal.  
 

Diante da dificuldade nas contas públicas, há uma ala dentro da equipe econômica e 
do governo que defende aumento da meta de déficit primário neste ano, movimento 
que tem forte resistência dentro do Ministério da Fazenda.  

 
Mantendo o tom cauteloso, Meirelles repetiu diversas vezes que a avaliação sobre a 

arrecadação está sendo feita de forma cuidadosa e argumentou que outras receitas 
extras podem surgir neste ano, como licitações de hidrelétricas.  
 

O ministro também voltou a dizer que há grandes chances de o Congresso Nacional 
aprovar a reforma da Previdência até o final de outubro e, assim, aumentar a confiança 

dos agentes econômicos.  
 

Editorial: Batalha de prioridades 

07/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O país precisa de uma reforma da Previdência, mas os congressistas querem 
é aprovar logo a reforma política, blindando corruptos e bancando campanhas 

com dinheiro público 
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Do que o Brasil mais precisa neste momento, de uma reforma da Previdência que 
ajude a evitar a insolvência do sistema, que é certo caso nada seja feito, ou de uma 
reforma político-eleitoral que facilite a vida de parlamentares encrencados com a 

polícia ou a Justiça, e que veem sua reeleição ameaçada?  
 

Basta o bom senso para concluir que a primeira alternativa deveria ser a prioridade 
no Congresso, mas faltou combinar com os congressistas, que, depois de livrar Temer 

de um processo no Supremo Tribunal Federal, continuam pensando apenas “naquilo”: 
na manutenção de seus mandatos em 2018. 
 

A urgência não se deve apenas ao apelo do tema em si, mas também ao calendário: 
para os congressistas, a reforma da Previdência pode esperar alguns meses, mas a 

reforma político-eleitoral é para ontem.  
 
Como o princípio da anualidade, previsto na Carta Magna, determina que mudanças 

em regras eleitorais só entram em vigor após uma “quarentena” de um ano, para que 
elas se apliquem às eleições de 2018 precisam ser sancionadas pelo presidente da 

República (no caso de projetos de lei) ou promulgadas pelo Congresso (no caso de 
emendas à Constituição) antes de outubro. 
 

A imaginação pródiga dos parlamentares vai muito além de soluções usadas com 
sucesso em democracias maduras 
   
Não que o país não precise de algumas mudanças em seu sistema político-eleitoral – 
algumas das propostas em andamento no Congresso, inclusive, são necessárias, como 

a instauração de uma cláusula de desempenho (também conhecida como “cláusula de 
barreira”) e o fim das coligações em eleições proporcionais.  

 
Mas a imaginação pródiga dos parlamentares vai muito além de soluções usadas com 
sucesso em democracias maduras; é preciso também resolver um problema mais 

imediato, que é o da perpetuação no poder de políticos investigados e denunciados 
por esquemas de corrupção. 

 
É por isso que ganham força ideias como as do voto em lista fechada, em que o eleitor 
vota apenas no partido, que é responsável por decidir que candidatos farão parte de 

sua lista e em que ordem figurariam. Este seria o melhor meio de partidos manterem 
os mandatos legislativos de seus principais líderes sem precisar submeter seus nomes 

ao voto popular, com o risco de rejeição nas urnas.  
 
Absurdo ainda maior foi defendido pelo petista Vicente Cândido, relator de um projeto 

de reforma política: qualquer pessoa interessada em concorrer a cargo eletivo e que 
registrasse esse interesse na Justiça Eleitoral até o fim de fevereiro do ano eleitoral 

ficaria impedida de ser presa. A proposta, inserida sem alarde em um relatório, ganhou 
o nome óbvio de “emenda Lula”, pois seria a salvação do petista em 2018 – a previsão 

é de que o TRF4 só julgue o caso do tríplex, pelo qual Lula foi condenado por Sergio 
Moro, no meio do ano que vem.  
 

Pelo menos Candido não teve o descaramento de negar a sua intenção: “Lula também, 
como qualquer outro. É nossa arma contra esse período de judicialização da política”, 

disse em julho ao jornal O Estado de S.Paulo. 
 
Os parlamentares não estão de olho apenas em novas regras que facilitem sua 

reeleição: querem também mais dinheiro do brasileiro para bancar suas campanhas. 
Depois de 2016, a primeira eleição sem o financiamento de pessoas jurídicas, 

considerado inconstitucional pelo STF, os políticos tinham duas alternativas: ou 
aprender a fazer campanhas baratas, ou buscar repor a verba perdida. Escolheram, 
claro, a segunda opção, e agora pleiteiam a criação de um superfundo eleitoral 

bilionário, já que os R$ 900 milhões do Fundo Partidário atual não devem dar para 
muita coisa. 
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O descaso é duplo. Não basta que os congressistas negligenciem uma necessidade 
urgente do país para privilegiar os assuntos que lhes interessam de forma mais direta; 
é preciso também defender absurdos que blindam corruptos e sugam dinheiro para 

máquinas partidárias.  
 

O fato de várias dessas propostas unirem situação e oposição serve apenas para 
completar o escárnio. 

 

Caixa abre caminho para contratar bancários terceirizados 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 

 

 
 
A Caixa Econômica Federal mudou uma normativa interna que abre caminho para 
poder contratar bancários terceirizados, ação que foi interpretada pelo sindicato da 

categoria como sinal de que o banco estatal não fará mais concursos públicos.  
 

No documento, a Caixa define as regras para contratação do que chamou de "bancário 
temporário", "que poderá executar tanto as atividades-meio como as atividades-fim 
da Caixa".  

 
Na prática, isso significa que a prestação de serviços não diretamente ligados a 

serviços bancários ou atividades hoje feitas por funcionários concursados, como caixas 
e escriturários, poderão ser executados por profissionais sem vínculo empregatício 
com a Caixa.  

 
"O serviço prestado pelo bancário temporário consiste no desenvolvimento de 

atribuições inerentes ao cargo de técnico bancário, previstas no contrato firmado com 
empresa especializada na prestação de serviços temporários", diz trecho do 

documento.  
 
O movimento acontece na esteira dos esforços do banco para reduzir custos e elevar 

a lucratividade para fortalecer seus níveis de capital, que têm sido pressionados nos 
últimos anos pelo crescimento acelerado do crédito.  

 
No começo do ano, a Caixa lançou um programa de demissão voluntária, que teve 
adesão de cerca de 4.600 funcionários, enquanto o banco esperava adesão de até 10 

mil empregados. No mês passado, a instituição abriu nova fase do programa, 
esperando participação de até 5.500 colaboradores. O prazo para aderir vai até 14 de 

agosto.  
 
No fim de março, dado mais recente, a Caixa tinha 91.128 funcionários, queda de 

5.863 postos em 12 meses.  
 

A norma da Caixa não define quantos temporários poderão ser contratados, apenas 
que o número de contratações dependerá da disponibilidade orçamentária e dos 
resultados esperados pelo gestor demandante.  

 
Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), 

a normativa da Caixa indica que o banco não mais realizará concursos públicos para a 
contratação de seus funcionários.  
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"Nem vai convocar os concursos para assumir o lugar dos que se desligaram nos 
planos de aposentadorias", afirmou em comunicado Roberto von der Osten, presidente 
da Contraf-CUT.  

 
Consultada, a Caixa afirmou que "as alterações no normativo interno da empresa 

foram realizadas exclusivamente para adequação às alterações previstas na lei 
13.429", sancionada no final de março pelo presidente Michel Temer e que 

regulamenta o trabalho temporário.  
 
A lei regulamentou a terceirização nas relações de trabalho determinando que o prazo 

máximo para contratos temporários é de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias.  
 

Privilégio do servidor público é um dos maiores problemas do país, diz juiz 
do trabalho 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

 

MP que complementará reforma trabalhista trará artigos para evitar pejotização, diz 
juiz 
 

"O servidor público é um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje". É com essa 
afirmação polêmica que o juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-9) 
Marlos Melek defende que o país precisa ter um Estado menor.  

 
Um dos oito integrantes da comissão que redigiu a nova legislação trabalhista no início 

do ano, aprovada pelo Congresso, Marlos Melek argumenta que parte do funcionalismo 
é engrenagem de uma grande burocracia alimentada pelo pagamento excessivo de 
impostos, que goza de benefícios aos quais a maioria dos brasileiros não tem acesso.  

"Nós precisamos pagar menos impostos e, para isso, não tenho dúvidas, isso passa 
necessariamente por uma racionalização do serviço público do Brasil."  

 
Para ele, a única maneira de acabar com os privilégios é por meio de uma reforma da 
Constituição, que corrigiria todas essas assimetrias de diretos de uma vez só. "Aí 

ninguém vai se sentir otário", diz.  
 

Apesar de considerar que a remuneração dos magistrados, que há sete anos não têm 
aumento real, esteja defasada, o paranaense não concorda com o pedido da categoria 
de reajuste de 16,38% em 2017, percentual também pleiteado pelos procuradores. A 

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, tem demonstrado 
resistência para incluir a demanda no orçamento da Corte, que será votado no próximo 

dia 9.  
 
Hoje com 41 anos, Melek começou a trabalhar aos 14, em uma pequena torneria 

mecânica em Curitiba. Foi dono da marca de cosméticos Ramelk, que chegou a ter, 
sob sua gestão, 3 mil funcionários. Como empregador, foi processado cinco vezes e 

fez acordo em uma.  
 
Há 13 anos é juiz e atualmente faz parte do grupo de trabalho convocado pela 

Presidência para implementar a Reforma Trabalhista e discutir as mudanças que serão 
feitas na lei via Medida Provisória.  
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Leia a seguir os principais trechos da entrevista concedida à BBC Brasil.  
 

 

Walter Fernandes/Divulgação 

 

 

Para Marlos Melek, este não é um bom momento para o pedido de aumento de 
16,38%  
 

BBC Brasil - O senhor mudaria algo na lei trabalhista que entra em vigor em 
novembro? 
Marlos Melek - O que eu mudaria no texto? Eu delimitaria, mostraria pra sociedade 

brasileira que nem todo mundo pode ser autônomo. 
Autônomo é aquele que, além de trabalhar por conta própria, sem subordinação da 

relação típica de trabalho, tem lei própria que regulamenta a possibilidade de ele ser 
autônomo. Por exemplo, o motorista de carga, o representante comercial, o corretor 
de imóveis. Para que a sociedade brasileira não interprete que todo mundo pode ser 

autônomo.  
 

Para que não haja carta branca para a pejotização? 
Exatamente. Não é por aí. A Medida Provisória —e nós estávamos discutindo isso em 
Brasília— vai colocar mais três ou cinco parágrafos para explicar melhor a questão do 

autônomo. 
 

Outra coisa que eu gostaria que fosse um pouco diferente seria a delimitação da 
reparação em dano moral quando esse dano fosse gravíssimo. Nós criamos uma 
parametrização de bandas em reparação moral em dano leve, médio, grave e 

gravíssimo, porque a Justiça não pode ser uma loteria, como em muitos casos acaba 
sendo. 

 
Eu entendo que o gravíssimo deveria ter um valor maior de teto. Mas isso também, 

ao que me parece, será corrigido na Medida Provisória. Esse valor atual, de 50 salários 
contratuais, deve basicamente duplicar. Acredito que ele vai atender ao objetivo da 
lei, a intenção do legislador de permitir ao juiz que fixe uma reparação maior quando 

dano for gravíssimo.  
 

A Medida Provisória vai criar um novo mecanismo de financiamento das 
entidades sindicais? 
A Casa Civil está bastante convicta de que o texto que foi aprovado, como foi aprovado, 

é o texto ideal. Mas temos setores do Ministério do Trabalho que ainda estão se 
esforçando para obter alguma forma de financiamento não obrigatório, mas 

facultativo. 
 
De que forma seria isso? Seria a possibilidade de uma convenção coletiva criar uma 

obrigação financeira para o trabalhador e para o empregador, que poderiam se opor 
de maneira simplificada a esta cobrança, sem precisar ir pessoalmente, levar 

documento no dia tal. 
 
É esse jogo de forças neste momento que interage em Brasília. Certamente as 

autoridades constituídas saberão desmembrar esse nó e vamos conhecer no curto 
prazo como ficará a questão do financiamento dos sindicatos.  

 
 
 



Em suas palestras, o senhor costuma dizer que os servidores públicos estão 
entre os maiores problemas do país. Em que sentido? 
Hoje nós temos um Estado que é muito grande, que se intromete demais na vida das 

pessoas. E nós temos, nesse aspecto, um problema que me parece bastante grande, 
que é o servidor público. 

 
Veja, eu não me refiro, quero deixar muito claramente aqui, ao policial Marcos, de 37 

anos, que morreu assassinado com um tiro na cabeça em plena luz do dia em Minas 
Gerais, em um assalto a banco quando estava defendendo a sociedade; não me refiro 
à professora que está lutando para dar aula no interior de Minas Gerais, do Ceará, 

muitas vezes ganhando um salário hostil, um salário ridículo. 
 

O que eu quero dizer com "o problema é o servidor público" não é nem a figura do 
servidor em si, mas um sistema que gera esse servidor público. 
O exemplo mais patente que eu dou é do ônibus. Para rodar um ônibus no Brasil você 

precisa de seis licenças diferentes: a do órgão de transporte municipal, da Embratur, 
da ANTT, licenciamento, emplacamento, IPVA... o que está por trás de tudo isso? Um 

monte de servidor público. Por que tem que ter seis carimbos para rodar um ônibus 
no Brasil? Porque atrás de cada carimbo tem três, quatro servidores públicos. Isso 
custa muito caro. 

 
Isso sem falar que muitos servidores públicos têm privilégios que precisam ser 

eliminados. Penso que deveríamos fazer uma lista profunda de todos os privilégios que 
existem no Brasil - o fato de um deputado, por exemplo, depois de dois mandatos, 
poder se aposentar - e eliminar todos ao mesmo tempo. Aí ninguém vai se sentir 

otário. 
 

Não adianta alguém falar aqui, "eu vou abrir mão, como um paladino da justiça, de 
um benefício que eu tenho, de um privilégio que eu tenho". Nada justifica esses 
privilégios que levam a críticas, seja do servidor público, seja da iniciativa privada. 

Nós temos realmente que acabar com todos os privilégios no Brasil. O servidor público 
é um problema nesse sentido.  

 
Nós precisamos pagar menos impostos e, para isso, não tenho dúvidas, isso passa 
necessariamente por uma racionalização do serviço público do Brasil. É nesse sentido 

que eu digo que o servidor público hoje é um problema no Brasil.  
 

O senhor diz que o ideal é que não haja "paladinos", mas que a gente faça 
tudo de uma vez só. Como isso seria possível? 
Com uma reforma constitucional, não tenho dúvidas. O ser humano sempre sofre um 

abalo com qualquer mudança. Ninguém, em sã consciência, individualmente posto, 
vai dizer "olha, eu topo, como servidor público, que a partir de agora não tenha 

estabilidade". Ninguém, em sã consciência, vai dizer "eu topo trabalhar mais". 
 

Precisamos de uma reforma constitucional que retire simultaneamente todos esses 
privilégios. É o único mecanismo que eu vejo que poderia criar esse choque de cultura 
e de gestão no Brasil, assim como fez a reforma trabalhista na relação capital e 

trabalho.  
 

Em seus quase 15 anos de magistratura, o que viu nesse sentido? São comuns 
no Judiciário casos em que auxílios e gratificações são usados por juízes e 
procuradores para furar o teto constitucional. 

Sabe que, na Justiça do Trabalho, eu não vejo. Eu, por exemplo, não tenho nem plano 
de saúde. A população desconhece que, hoje, o juiz federal do trabalho está há 

exatamente sete anos sem aumento. 
 
E aí, se você pegar reajuste, que é a reposição da inflação, o último que aconteceu foi 

há cerca de cinco anos e foi de 5%. Por isso que o governo nos deu esse auxílio-
moradia (de R$ 5,8 mil), que está previsto em uma lei muito antiga. Assim ele ainda 



economizou, é importante que a população saiba. Eles pagam só para os que estão na 
ativa e não pagam nem um centavo para os que estão aposentados, que estão sem 
reajuste e sem auxílio-moradia. 

 
Esse negócio de 'vale paletó', de motorista, gasolina. Eu lhe asseguro aqui: meu 

contracheque está na internet, meu subsídio é de R$ 14,5 mil por mês (segundo o 
portal da Transparência do TRT-9, este é o valor líquido da remuneração de juiz do 

trabalho substituto; o valor bruto é de R$ 27,5 mil), é isso que eu ganho.  
 
Então o senhor é favorável ao aumento de 16,38% pleiteado pela categoria? 

Neste momento, apesar de a magistratura estar há sete anos sem reajuste, vou ser 
bem sincero, eu tenho dito isso nos grupos de magistratura dos quais participo: eu 

não penso ser razoável, neste momento histórico do Brasil, em que nós temos 13 
milhões de desempregados, não sou favorável a nenhum tipo de reajuste para a 
magistratura neste momento. 

 
Se for possível aos tribunais, com o orçamento que eles próprios têm, remanejar 

alguma verba, como verba para obras, aí eu seria favorável, porque isso não onera o 
Estado. Quando o Brasil voltar a crescer, quando tiver melhores condições de 
empregabilidade para o seu povo, a magistratura pode negociar com o governo toda 

essa reposição de perdas.  
 

O senhor recebe pelas palestras que vem dando desde a publicação do livro 
(Trabalhista! E agora?, lançado pela editora Estudo Imediato)? 
Eu não ganho dinheiro diretamente com as palestras, eu aufiro direitos autorais do 

meu livro. A editora que me dá suporte, cobra pelo deslocamento de um empregado, 
alguma coisa para montar a palestra, por conta dos custos que ela tem. Não são 

valores elevados. Até onde eu sei não passa de R$ 5 mil, isso já inclui passagens 
aéreas, a estada de quem é escalado para ir.  
 

As palestras de servidores do Judiciário viraram tema polêmico depois que a 
corregedoria do Ministério Público instaurou procedimento para investigar a 

comercialização de palestras dadas pelo procurador da República Deltan 
Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. O que o 
senhor pensa a esse respeito? 

Eu entendo que o magistrado, o procurador, não pode receber nada do setor privado. 
Por isso que, quando dou palestras em universidades, em OABs, em uma série de 

instituições, eu vou por conta própria, não levo livros, não permito que a editora 
participe. 
 

Essa minha palestra é remunerada como se fosse uma hora-aula, e como é um assunto 
acadêmico, isso está absolutamente de acordo com a legislação. Agora, em relação a 

um magistrado ou um procurador receber um valor diretamente de quem quer que 
seja, não vejo isso com bons olhos, não seria correto.  

 
Como dono de empresa, o senhor chegou a tomar algum processo, esteve do 
outro lado da mesa? 

Sim. Em dez anos de empresa, eu tive no máximo cinco ações trabalhistas no Brasil 
inteiro. Eu era muito cuidadoso, até porque eu gosto desse tema. Ninguém era 

demitido sem aviso. Dessas cinco ações, fiz acordo na primeira, que realmente eu não 
pagava RSR (repouso semanal remunerado) sobre comissões, porque eu não sabia 
que tinha que pagar, foi um descuido. Eu, reconhecendo que estava errado, paguei. 

 
As outras causas foram de franqueados em que o trabalhador postulava a 

responsabilidade subsidiária da franqueadora. Nesses casos, a Justiça afastou a 
responsabilidade porque a lei é expressa, diz que o franqueador não responde pelos 
débitos trabalhistas do seu franqueado. Nós ganhamos essas causas por ilegitimidade 

de parte.  



Editorial: Temer e o preço das reformas 

07/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

As negociatas para arquivar a denúncia oferecida por Rodrigo Janot 
estabeleceram um precedente no qual o lado mais fraco da relação é o Palácio 

do Planalto 

 
 
De um ponto de vista puramente numérico, a votação de quarta-feira, em que a 

Câmara dos Deputados decidiu se arquivaria ou se enviaria ao Supremo Tribunal 
Federal a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente 
Michel Temer, era a mais fácil já enfrentada por Temer.  

 
Ele só precisava de 172 votos favoráveis ao relatório que recomendava o arquivamento 

– em comparação, reformas propostas em projetos de lei, como a trabalhista, exigem 
maioria simples (257 votos); e propostas de emenda à Constituição, como foi a PEC 
do Teto e como seria a reforma da Previdência, requerem o voto de 308 deputados, 

ou três quintos da casa legislativa.  
 

No entanto, para escapar do Supremo, Michel Temer pagou muito mais do que já havia 
pago antes, e nesse processo pode ter rifado as reformas que ainda pretendia fazer. 
 

O poder da caneta funcionou à toda mesmo durante a votação nominal ocorrida na 
Câmara, com cargos de segundo e terceiro escalão sendo negociados ali mesmo, no 

plenário.  
 
Assim se construiu o placar de 263 votos a favor de Temer e 227 contra o presidente, 

além de 19 faltas e duas abstenções (21 deputados que, no caso, também 
beneficiaram Temer). Imediatamente percebe-se: esse apoio não seria suficiente para 

aprovar uma PEC, e mesmo um projeto de lei que exige maioria simples passaria 
raspando. 
 

O preço para votar a favor de uma reforma sumamente necessária, mas também 
extremamente impopular, como a da Previdência, tende a ser maior. 

 
 As negociatas para arquivar a denúncia oferecida por Rodrigo Janot estabeleceram 

um precedente no qual o lado mais fraco da relação é o Palácio do Planalto. Até então, 
ainda havia alguma dúvida sobre essa correlação de forças – a equipe de Temer já 

chegou a ter cacife para “ameaçar” possíveis rebeldes dentro da base aliada, usando 
os cargos de indicação política como forma de retaliação –, mas a votação de quarta-
feira mostrou quem faz as regras agora, em uma dinâmica que se repetirá quando 

vierem as novas denúncias que Janot promete oferecer e, especialmente, se o governo 
tentar votar a reforma da Previdência. 

 
É verdade que houve deputados que votaram contra Temer, mas aproveitaram os 
segundos na tribuna para manifestar apoio às reformas. O PSDB, sem o qual Temer 

teria dificuldades para governar, se dividiu na quarta-feira (22 votos pelo 
arquivamento da denúncia, 21 pelo seu prosseguimento e quatro abstenções), mas 

também tem uma posição mais sólida pró-reformas.  
 
No entanto, é muito maior o grupo cuja fidelidade e adesão às propostas de Temer 

depende quase que exclusivamente da liberação de emendas e da nomeação de 
apadrinhados. E o preço para votar a favor de uma reforma sumamente necessária, 
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mas também extremamente impopular, tende a ser maior. Um brasileiro desiludido 
com a política pode não se importar tanto se seu deputado livra Temer de um processo, 
mas, quando sua aposentadoria estiver em jogo, prestará muito mais atenção no voto 

desse mesmo parlamentar. 
 

E, se Temer permanecer nas mãos dos deputados fisiologistas, graças ao 
comportamento que ele mesmo incentivou, acabará gastando toda a tinta de sua 

caneta para garantir a sobrevivência até 2018, restando-lhe pouco ou quase nada para 
realizar as reformas que ainda estão por vir – ironicamente, anulando o argumento 
apresentado por muitos deputados na quarta-feira, segundo o qual a manutenção de 

Temer na Presidência seria importante justamente por causa de sua plataforma 
reformista. 

 
Nos dias finais de Dilma Rousseff no Planalto, ela praticamente abriu mão de governar 
para se dedicar exclusivamente à sua defesa. Dado o seu ideário econômico e seu 

gosto pela engenharia social, colocar seus esforços em outra direção talvez até tenha 
impedido um desastre ainda maior. Já seu sucessor chegou ao Planalto com a 

possibilidade de deixar um legado importante de mudanças estruturais no país. Mas, 
agora, corre o risco de terminar o mandato repetindo a ex-presidente. 
 

Salvo pelo Congresso, governo tenta retomar reformas da Previdência e 

política 

07/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Depois de sobreviver ao teste da votação da denúncia na Câmara, Temer tenta 

descongelar propostas da área econômica paradas no Legislativo 
 

 
Albari Rosa/Gazeta do Povo  

 
O mandato do presidente Michel Temer (PMDB) sobreviveu ao teste da votação da 
denúncia na Câmara dos Deputados e o governo vai tentar retomar nesta semana as 

propostas da área econômica que estavam estacionadas no Legislativo, como a 
reforma da Previdência.  

 
Além das mudanças nas regras para a aposentadoria, projetos que tratam do Refis, 
da reoneração da folha de pagamentos e do Orçamento de 2018 devem pautar as 

reuniões desta semana de integrantes do governo e do Congresso. 
 

Também estão previstas audiências sobre medidas provisórias (MPs), como a 774 e a 
783, que tratam desses temas e foram alteradas pelos congressistas e reduziram 
consideravelmente a sua capacidade de arrecadação. As propostas tendem a caducar 

se não forem apreciadas pelos parlamentares. Elas podem ser renegociadas para 
aumentar suas estimativas de ganhos ou simplesmente perder a validade. 

 
Também nesta semana o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, 
na quarta-feira (9), a taxa oficial inflação do mês de julho, medida pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).  
 

Suspeitas contra Temer 
Sobre o embate político no Congresso, a oposição promete tentar inflar as ruas contra 
Temer usando a retomada das discussões sobre a reforma da Previdência. A ideia é 
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usar o tema que atinge diretamente o eleitor para atrair mais adeptos para protestar 
contra o governo e aumentar o desgaste de Temer antes da próxima denúncia que 
será apresentada pela Procuradoria-Geral da República. 

 
O centrão, grupo que reúne partidos como PP, PR, PSD, PTB, PROS e Solidariedade, 

deve intensificar nesta semana a cobrança por mudanças na Esplanada dos 
Ministérios. As legendas contribuíram para que a acusação contra Temer fosse barrada 

pela Câmara e vai querer cargos em troca.  
 
Uma das estratégias tem sido cobrar de Temer as pastas que estão nas mãos do PSDB, 

que está rachado e apresentou número elevado de votos contrários ao presidente na 
votação da denúncia. O governo também deve aproveitar a semana para exonerar os 

infiéis que votaram pelo prosseguimento da investigação.  
 
Também serão intensificadas as negociações sobre a reforma política para que as 

mudanças já passem a valer no pleito do ano que vem. Estão previstas três reuniões 
na Câmara e outros encontros sobre o assunto devem ocorrer também no Senado. Em 

debate estão a cláusula de barreira, o fim das coligações partidárias e o distritão. 
 
No Judiciário, poderemos ter uma definição sobre o futuro da investigação sobre 

Temer. O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu no final da última semana a 
notificação da Câmara sobre a rejeição da denúncia contra o presidente por corrupção 

passiva com base na delação de executivos da JBS.  
 
O ministro Edson Fachin, relator do caso, deve decidir os próximos passos da 

investigação. Cabe a ele avaliar se solicita o congelamento do prazo de prescrição do 
crime enquanto Temer estiver na Presidência. Outra possibilidade é o 

desmembramento da investigação com a separação do processo relativo a seu ex-
assessor Rodrigo Rocha Loures, que foi filmado pela Polícia Federal correndo com uma 
mala com R$ 500 mil – que seria propina paga pela JBS. 

 
STF e pauta social 

O plenário do Supremo em agosto se debruçará sobre assuntos sociais, após uma 
sequência no primeiro semestre de temas econômicos e do Congresso. Nesta semana, 
a Corte vai analisar se, em nome da liberdade religiosa, se o cidadão pode usar véu 

ou hábitos em fotos para documentos de identificação. Pela norma atual, são proibidos 
óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário ou acessório que 

cubra a cabeça ou parte da face nesses documentos. 
 
O julgamento é em resposta a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 

Federal a partir de representação de uma freira que foi impedida de utilizar o hábito 
religioso na foto que fez para renovar sua carteira de motorista. As fotos da habilitação 

anterior e de sua identidade foram feitas com o traje. 
 

O STF também deve debater a limitação do uso de amianto no país. 
 

'Racionalidade vai se impor e reformas serão feitas' 

07/08/2017 – Fonte: R7 
 

O diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Tiago Couto Berriel, vê hoje 
um País em melhores condições para lidar com eventuais choques externos, após o 
processo de queda da inflação visto em 2016 e 2017. Para ele, no entanto, o 

andamento das reformas no Congresso, incluindo a da Previdência, continua sendo 
fundamental, inclusive para manter a expectativa dos estrangeiros em relação à 

agenda econômica brasileira. A seguir, trechos da entrevista. 
 
Até pela natureza de sua diretoria no BC, o sr. é um dos dirigentes que mais falam 

com quem está lá fora. O que tem ouvido? 
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Existe certa esperança, uma crença de que estamos caminhando na direção correta. 
É uma crença de que a racionalidade vai se impor e as reformas, que são essenciais, 
vão ser feitas. Isso é bom em um sentido, porque dá tranquilidade para que a gente 

trabalhe, para que as mudanças sejam implementadas. Outra consequência é que é 
realmente importante que trabalhemos por essas reformas. Porque, se elas não 

vierem, vamos perder credibilidade. Não podemos esquecer que a tranquilidade é 
dependente de nossas ações. 

 
O sr. tem se reunido com representantes de agências de risco. Qual é o principal 
interesse delas em relação ao Brasil? São as reformas? 

 
Nas agências, eles têm uma visão muito clara de qual é o plano econômico do Brasil, 

de qual é a direção que estamos seguindo. As perguntas são mais sobre a viabilidade 
política da implementação da agenda econômica. 
 

No passado, o cenário externo era uma grande preocupação. Agora, isso parece ter 
mudado. O País está preparado para eventuais abalos? 

 
Comparada há um ano, a situação é muito mais favorável para o caso de termos de 
absorver um choque externo. Primeiro, porque o processo de desinflação já se deu em 

grande parte. Pegar um choque negativo no início de um processo de desinflação, com 
a inflação ainda muito longe da meta é muito pior. O espaço de manobra é maior. 

Além disso, temos uma série de bons fundamentos nas contas externas. Temos um 
déficit em conta corrente relativamente baixo, facilmente financiado pelo investimento 
estrangeiro direto que entra. Agora, o espaço para lidar com choques é muito maior. 

 
No ano passado, logo após a eleição de Donald Trump, houve estresse nos mercados 

globais. Agora, após seis meses, o "risco Trump" diminuiu? 
 
Num primeiro momento, houve uma reversão das expectativas do que seriam as 

políticas econômicas nos EUA. Tivemos um realinhamento do que seria a política fiscal, 
a política de gastos, a política de impostos, e isso tudo reverberou nos preços do 

mercado, com implicações também no que seria a política de juros americana nesse 
ambiente mais expansionista. De lá para cá, o que a gente aprendeu é que não é 
razoável esperar que se mantenha essa reversão de expectativas. 

 
Os preços altos das commodities no mercado internacional ficaram para trás? 

 
Sem dúvida. Nas projeções, vemos uma retomada, mas nada perto do que houve no 
passado. Não existe previsão de petróleo acima de US$ 100, de minério de ferro em 

níveis elevados. Isso não está na conta de ninguém. 
 

Qual é a preocupação em relação à China? 
 

Eles estão passando por uma transição em seu padrão de crescimento. De uma 
economia muito baseada em indústria para uma economia baseada em serviços. Mas 
ainda há muito estímulo sobre alguns setores da economia chinesa e também bastante 

controle do governo, que tem sucesso em promover essa transição de maneira suave.  
 

Parece haver espaço para manter a transição suave, mas a dúvida é: o espaço é 
infinito? Será que a transição não está gerando desequilíbrios em alguns setores, 
principalmente de crédito e fiscal, que teriam de ser revertidos?  

 
A gente percebe que algumas questões vão ter de ser endereçadas no futuro 

 
 
 

 



Reforma da Previdência não será tão abrangente quanto deveria, diz Temer 

a Estadão 

07/08/2017 – Fonte: Reuters 

 
O presidente Michel Temer admitiu que a reforma da Previdência possível de ser 

aprovada agora não será tão abrangente quanto deveria e prevê que podem ser 
necessárias novas modificações em poucos anos.  

 
"A gente faz agora a reforma que é possível e, sendo uma reforma possível, ela não 
será tão abrangente como deveria sê-lo. Então, é possível que daqui a seis, sete, oito 

anos, tenha que fazer uma nova atualização", disse Temer em entrevista publicada 
neste sábado no jornal O Estado de S. Paulo.  

 
Questionado se a reforma se restringiria apenas à idade mínima, o presidente 
respondeu: "Não, acho que é idade e a quebra dos privilégios. A questão de igualar a 

previdência privada com a pública é fundamental. As pessoas não suportam mais a 
história de diferenças, de privilégios."  

 
Procurando minimizar o peso de reforma da Previdência, que enfrenta dificuldades de 
aprovação no Congresso, na agenda legislativa do governo, Temer disse que muitas 

vezes se refere a ela como "atualização previdenciária" e a colocou no mesmo patamar 
de prioridade que a reforma política e a chamada simplificação tributária.  

 
O presidente, no entanto, disse que espera contar para a aprovação das reformas com 
o apoio de deputados que se posicionaram contra ele na votação da denúncia por 

corrupção, na última quarta-feira, citando especificamente parlamentares do PSDB.  
"Eu não acredito que eles votem contra o Brasil. O PSDB sempre diz: 'Olha, temos 

compromisso com as reformas. Não interessa quem está no poder'", disse.  
 
"Muita gente que votou contra mim vota a favor da Previdência. Nós podemos chegar 

a 310 votos", acrescentou. Temer teve 263 votos favoráveis na quarta-feira.  
 

Questionado sobre como recompor sua base de apoio, Temer deu sinais trocados. Ao 
mesmo tempo em que diz não pensar numa reforma ministerial e que a recomposição 
se dará por meio do diálogo e sem retaliação, afirma também que o governo pode 

"facilitar" a vida de quem vota contra o Planalto, indicando dispensa de cargos. Diz 
inclusive que acha que "muitos até pedirão para eliminar os seus cargos".  

 
Sobre a votação que barrou a investigação por corrupção passiva, Temer rejeitou que 
tenha usado a liberação de emendas para conseguir apoio, argumentando que as 

mesmas são impositivas e também foram liberadas para deputados da oposição.  
 

META FISCAL, IMPOSTOS E JUROS  
Apesar das crescentes dificuldades de o governo garantir o cumprimento da meta fiscal 

deste ano, de um déficit de 139 bilhões de reais, o presidente disse ainda não saber 
se será necessário modificá-la, ressaltando que "este é um governo que não mente".  
 

Temer disse que já conversou e voltará a discutir com o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, "para verificar qual seria o montante, se necessário".  

 
Sobre a necessidade de novos aumentos de impostos, o presidente disse que "isso 
tudo está sendo estudado com muita calma, não há nenhuma definição".  

 
"Eu nem devia estar dizendo isso porque vocês vão publicar que estamos examinando 

tributos sobre dividendos. Exames sempre existem."  
 
Questionado até onde deve recuar neste ano a taxa básica de juros, hoje em 9,25 por 

cento, o presidente projetou 7,50 por cento "com muita possibilidade". O último 
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boletim Focus do Banco Central com instituições financeiras mostra previsão de 8,0 
por cento. Mas o chamado "Top 5", com os economistas que mais acertam as 
projeções, aponta para 7,50 por cento, como Temer.  

 
DENÚNCIAS E LAVA JATO  

O presidente disse não ter preocupação com as esperadas delações do empresário 
Lúcio Funaro e do ex-deputado Eduardo Cunha e que se o procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot, apresentar uma nova denúncia contra ele "vamos enfrentá-
la".  
 

Temer, no entanto, criticou Janot, afirmando que suas ações têm natureza política, 
"quase pessoal", o que não deveria acontecer.  

 
"Nem ele deve ter disputa pessoal com o presidente da República, muito menos eu 
terei com ele. Jamais lhe daria essa satisfação", disse Temer. "Lamento é que ele, a 

todo momento, anuncie que vai fazer uma nova denúncia, baseada nos mesmos fatos. 
É um gestual político, institucionalmente condenável."  

 
O presidente aproveitou para elogiar a futura procuradora-geral, Raquel Dodge, que 
vai substituir Janot em meados de setembro. "Pelo que conheço da procuradora Raquel 

Dodge, ela vai cumprir rigorosamente o que a lei estabelece", disse. E aproveitou para 
reafirmar que não tem como objetivo acabar com a operação Lava Jato.  

 
Questionado se a mudança na PGR e eventuais mudanças na Polícia Federal dariam 
um novo rumo à operação, Temer disse que "darão o rumo correto à Lava Jato".  

 
"Ninguém nunca pretendeu destruir a Lava Jato", afirmou. "O rumo certo é o 

cumprimento da lei. Rigorosamente o cumprimento da lei. 
 

Temer faz reunião com Maia para alinhar discurso sobre reforma da 
Previdência 

07/08/2017 – Fonte: R7 

Presidente precisa do apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 de senadores  

 
Encontro aconteceu no Palácio do Planalto Ueslei Marcelino/Reuters  
 

O presidente Michel Temer chamou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
para uma reunião, neste domingo, no Palácio do Planalto. O objetivo do encontro é 
alinhar o discurso e a estratégia para a tramitação da reforma da Previdência.  

 
Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Moreira Franco (Secretaria-Geral da 

Presidência) e Antônio Imbassahy (Governo), além do presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), também participam do encontro. 
 

Quatro dias após ter a denúncia por corrupção passiva contra ele barrada pelo plenário 
da Câmara, Temer quer fazer um mapeamento de sua base no Congresso para saber 

com quem poderá contar nas próximas votações, já que houve traições entre os 
aliados.  
 

A denúncia contra o presidente, apresentada pelo procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, foi rejeitada por 263 votos. Para que a reforma da Previdência passe 

pela Câmara é necessário o apoio de 308 deputados e 49 senadores, em duas 
votações. 
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Em entrevista ao Estado, publicada no sábado, Temer admitiu que a reforma não será 
tão abrangente e pode se resumir à fixação da idade mínima e ao corte de privilégios 
de servidores públicos. 

 
Temer também elogiou a atuação de Rodrigo Maia nos últimos dias, tentando desfazer 

rumores de que sua relação com ele estaria abalada.  
 

"O presidente Rodrigo Maia se comporta como estadista porque cumpre rigorosamente 
o regimento interno da Câmara e a Constituição. O exemplo dele deve servir para 
vários outros militantes da área jurídica, que muitas vezes ultrapassam os limites da 

lei", afirmou Temer ao Estado. "Toda vez que você ultrapassa os limites legais você 
está violando a autoridade e, portanto, abusando da autoridade. O Rodrigo Maia é zero 

em relação a isso." 
 
Para o presidente, muitos dos aliados que votaram contra ele na quarta-feira vão 

aprovar a reforma da Previdência. Questionado se confiava no apoio do PSDB, Temer 
respondeu: "Eu não acredito que eles votem contra o Brasil. Eles mesmo têm 

alardeado que têm compromisso com as reformas."  
 

Com queda dos juros, taxas corroem rentabilidade dos planos de previdência 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A queda da Selic, a taxa básica de juros, já começou a espremer a rentabilidade de 
aplicações financeiras, incluindo a dos fundos de previdência. O momento, porém, 
pode favorecer o investidor na busca por aplicações com tarifas mais atrativas. 

 
Os planos ou fundos de previdência privada são aplicações financeiras oferecidas por 

bancos e seguradoras para poupar dinheiro para a aposentadoria. São eles o Plano 
Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), Fundo de 
Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e fundos de pensão – estes ofertados por 

empresas a seus funcionários. Cada modalidade tem benefícios distintos, como 
abatimento no Imposto de Renda (IR) ou facilidade maior para planejar a transmissão 

de recursos a herdeiros. 
 
No primeiro semestre, um em cada quatro fundos de previdência que aplicam em 

renda fixa tiveram um rendimento abaixo do Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI), taxa que baliza investimentos conservadores. 

 
O levantamento foi feito pelo Estado com base nos dados da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), consolidados até o dia 9 

de junho. Considerando o CDI acumulado no ano até a mesma data – que foi de 5,04% 
-, a rentabilidade de 125 entre 491 fundos desse tipo ficou abaixo da marca. Entre os 

multimercados, que têm mais liberdade para aplicar recursos inclusive no exterior, o 
desempenho desde o início do ano foi ligeiramente melhor: de 551 fundos analisados, 

104 não bateram o CDI – cerca de 19%. 
 
No universo dos fundos, a taxa de administração é paga sobre o total de recursos 

aplicados e acaba corroendo parte dos rendimentos da aplicação. “Conforme a 
rentabilidade cai, essa taxa vai ficando mais pesada”, explica Mauro Calil, consultor de 

investimentos do banco Ourinvest. 
 
Comparação 

No levantamento feito pela reportagem, por exemplo, há fundos de previdência de 
renda fixa que cobram taxa acima de 2% e que renderam abaixo de 3% no período (o 

resultado já traz a tarifa descontada). No caso dos multimercados, essa taxa é 
geralmente mais alta por conta da promessa de um resultado melhor. Mesmo assim, 
há fundos nessa categoria em que os mesmos 3% de rendimento foram entregues a 

taxas de administração entre 3% e 5%. 
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Além da taxa de administração, alguns fundos também possuem taxas de 
carregamento, cobradas a cada aporte feito. Esse é outro custo que deve ser levado 
em conta nas aplicações. 

 
A possibilidade de portar recursos entre fundos de um mesmo banco ou seguradora, 

ou ainda de migrar para outras instituições, facilita a busca por tarifas mais favoráveis. 
É preciso, porém, avaliar condições além da rentabilidade e dos custos.  

 
“No caso de planos muito antigos, migrar pode não valer a pena por conta das 
características desses produtos. Eles podem oferecer, por exemplo, um retorno maior 

do que planos mais novos. A conversão em renda vitalícia também pode ter um critério 
mais favorável”, explica José Faria Junior, planejador financeiro certificado pela 

Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar). 
 
É necessário ainda atentar ao tipo de aplicação e ao regime de tributação do plano. 

“Não é possível sair de um regime regressivo para um progressivo, ou vice-versa. 
Também não é possível trocar um PGBL por um VGBL”, diz Calil (entenda acima). 

 
Idade 
Para quem pensa em sair dos planos de previdência, Faria Junior diz que a idade do 

investidor é uma questão central. “Quem é jovem geralmente está disposto a arriscar 
mais em troca de uma rentabilidade maior. Daí é possível pensar em outros 

investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável”, diz. O planejador 
recomenda mesclar inclusive aplicações em diferentes tipos de previdência privada 
para usufruir de seus diferentes benefícios. 

 
Porém, quem já tem algum patrimônio acumulado deve colocar na ponta do lápis os 

custos, tanto de sacar quanto de manter o dinheiro aplicado. “Não vale a pena resgatar 
tudo pensando apenas na queda dos juros. Assim, como também não vale seguir 
pagando altas taxas de administração por um rendimento que não vem sendo atrativo 

em um período mais longo. Cada caso tem de ser analisado à parte”, diz Faria Junior. 
  

‘Reforma da Previdência ajudou a colocar o assunto em discussão’ 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Presidente da Icatu Seguros, uma das maiores seguradoras independentes do País em 
previdência privada, Luciano Snel vê o setor se beneficiando com a reforma da 

Previdência, que o governo de Michel Temer pretende aprovar até outubro.  
 
“O grande benefício é a urgência de se pensar no assunto”, diz. Segundo ele, há um 

movimento crescente de trabalhadores buscando plano privado. A Icatu registrou alta 
de 315% na captação líquida de previdência nos cinco primeiros meses deste ano, 

ante o mesmo período de 2016, somando R$ 1,3 bilhão. 
 

Como a reforma da previdência impacta o setor? 
O grande benefício da reforma já chegou, que é dar transparência e importância ao 
tema. Hoje, boa parte dos brasileiros discute o que é a previdência, os pilares dela – 

governo, empresa e contribuinte -, longevidade e teto de contribuição. O grande 
benefício é essa urgência de pensar sobre o assunto e tomar alguma decisão a 

respeito. 
 
Mas quais são os impactos práticos? O setor vai crescer mais? 

Acredito que sim. Essa resiliência que o setor conquistou nos últimos anos, mesmo 
durante a crise, já é fruto do debate sobre a reforma. Já tem um fluxo maior de novos 

participantes entrando nos fundos de previdência privada. 
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A reforma deve impulsionar o crescimento da Icatu? 
Ela é um ‘driver’. Já começou a dar impacto e acredito que é uma variável importante 
para o público. Muita gente pensa no tema, mas às vezes posterga a tomada de 

decisão. A reforma da previdência tem dado senso de urgência para as pessoas 
fazerem algo a respeito. 

 
O elevado nível de desemprego os obrigou a repensar estratégias para o 

segmento corporativo? 
Como algumas empresas reduziram seu corpo de funcionários, algumas pequenas até 
fecharam as portas, a gente sentiu em alguns casos uma redução no número (de 

planos de previdência contratados pelo segmento). Sentimos em diferentes setores 
em variados momentos.  

 
Os setores que mais sentimos no início da crise foi o de óleo e gás e o da construção 
civil. No de óleo e gás, multinacionais que tinham acabado de se instalar no Brasil, 

encerraram seus planos previdenciários porque fecharam as operações aqui. 
 

Há algum sinal de retomada na área? 
A impressão é que o pior já passou. No fim do primeiro semestre, começamos a ouvir 
o empresariado voltando a falar de investimento, futuro, captações e emissões de 

dívidas lá fora. 
 

Com volta de imposto, LCI e LCA podem acabar 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A ideia do governo de acabar com a isenção de Imposto de Renda para investimentos 
de pessoas físicas em letras de crédito rural e imobiliário (LCA e LCI) está gerando 

uma série de questionamentos no mercado.  
 
A medida, que está sendo cogitada para elevar a arrecadação do governo em 2018, 

tem potencial para mexer com um mercado de cerca de R$ 360 bilhões hoje e pode 
extinguir os dois instrumentos, criados para fomentar o crédito nesses setores. 

 
LCA e LCI são papéis de renda fixa que têm a vantagem para o poupador da isenção 
IR, no caso das pessoas físicas. As empresas já pagam 25% de IR nas aplicações. 

 
Não há informações, por enquanto, sobre como isso seria feito, mas já existem 

diversos questionamentos: o fim da isenção recairia sobre o estoque atual? Como seria 
financiado o setor imobiliário, por exemplo, com o estoque da poupança em rota 
decrescente? 

 
No cenário em que o estoque seja afetado, a reação seria de saques para amenizar as 

perdas, uma vez que o IR incide sobre o rendimento, previu um especialista. Por 
consequência, afirma, haveria chance de um descasamento entre ativos e passivos 

dos bancos, que já emprestaram esses recursos. 
 
Uma coisa é certa, na opinião de vários profissionais: as LCAs e as LCIs tendem a 

desaparecer, pois perderão eficiência aos bancos, uma vez que os recursos captados 
com a emissão desses papéis são direcionados, por lei, para o agronegócio e para o 

segmento imobiliário. “Sem a isenção, esses papéis passam a ser iguais aos 
Certificados de Depósito Bancário (CDBs), que têm a vantagem de terem uso livre”, 
comentou outro profissional que também não quis se identificar. 

 
A extinção dos dois instrumentos tende, por outro lado, a fomentar os Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Imobiliários (CRIs), e até as debêntures de 
infraestrutura. 
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O problema é que, embora ofereçam benefício fiscal, não são tão palatáveis quanto as 
LCIs e LCAs ao investidor, por terem uma estrutura mais complexa e oferecerem mais 
risco do que os instrumentos bancários, que são considerados os de menor risco depois 

dos títulos do governo. Também para as empresas, o interesse pode ser limitado pelo 
custo ou tempo envolvido na estruturação dos CRAs e Cris. 

 
Para o investidor, o fim da isenção nas LCAs e LCIs pode passar despercebido, avaliam 

os profissionais. Ambos já vinham caindo na composição das carteiras, a favor dos 
CDBs, uma vez que a oferta desses papéis diminuiu, acompanhando a retração da 
atividade econômica e da oferta de crédito pelos bancos. 

 
O governo tem até setembro para editar a volta do tributo se quiser que tenha efeito 

a partir de janeiro. 
 
Oferta caiu 

A captação de recursos dos bancos por meio de LCIs e LCAs foi intensificada desde 
2013, com a introdução da isenção do imposto, o que fez os estoques subirem de R$ 

70 bilhões para LCI e R$ 72 bilhões para LCA, em maio daquele ano, para R$ 200 
bilhões e R$ 197 bilhões, respectivamente, em fevereiro de 2016. 
 

De lá para cá, a oferta desses papéis caiu, diante da crise e de mudanças regulatórias 
nas LCAs, prevendo o direcionamento do funding somente para o agronegócio. Em 

junho deste ano, o estoque de LCAs somava R$ 160 bilhões e de LCIs, R$ 199 bilhões. 
O estoque de CDBs estava em R$ 605 bilhões. 
 

Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias em 1,2% 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-08-2017) 

 
A Petrobras vai reduzir em 1,2% o preço do diesel nas refinarias a partir de sábado, 
5. O preço da gasolina ficará estável. 

 
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. 

 

Indústria se reinventa para lucrar com o barril barato de petróleo 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Aberdeen (Escócia), centro importante para petroleiras  

   

Aberdeen, cidade escocesa portuária construída com o granito do mar do Norte, sofreu 
abalos nos últimos anos. A queda nos preços do petróleo atingiu o setor petroleiro, 

que domina a economia local.  
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Dezenas de milhares perderam seus empregos. Projetos avaliados em bilhões de 
dólares foram cancelados.  
 

Executivos do setor agora começam a falar com alívio que lembra o dos sobreviventes 
de uma feroz tempestade.  

 
"Sinto-me bem a respeito do mar do Norte, para dizer a verdade", afirmou Mark 

Thomas, presidente regional da petroleira BP no mar do Norte, em entrevista no 
escritório da empresa em Aberdeen.  
 

"É uma situação perceptivelmente diferente da que tínhamos alguns anos atrás."  
 

O clima mais otimista mascara o percurso difícil que o setor de energia vem trilhando 
em todo o mundo.  
 

Quando o preço do petróleo caiu, o setor começou os ajustes. Inicialmente, aplicou 
táticas conhecidas: cortar emprego e investimento.  

 
Mas depois as empresas perceberam que teriam de ir além e promoveram uma 
reorganização ampla de seus negócios, com o objetivo de incorporar novas tecnologias 

e métodos de construção, para extrair o maior valor possível de cada dólar gasto.  
 

O sucesso da estratégia foi confirmado nos últimos dias, quando gigantes como 
Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell e Total divulgaram resultados financeiros 
muito mais animadores.  

 
As empresas calculam que o nível de preços atuais provavelmente persistirá (na casa 

dos US$ 50 o barril) e que o petróleo a US$ 100, que caracterizava o mercado alguns 
atrás, foi uma "grande aberração", como disse Daniel Yergin, historiador do setor.  
 

"Ninguém está esperando que os preços aumentem substancialmente", disse Yergin. 
"O setor está no meio de uma reengenharia que permitirá permanece no valor de US$ 

50 por barril."  
 
MAIS SIMPLES  

Muitas empresas adotaram medidas para simplificar a construção de plataformas e 
outros itens de alto custo.  

 
Em uma era de preços mais altos para o petróleo, as companhias carregavam seus 
locais de produção de equipamento adicional, produzido sob medida e dispendioso.  

Mas agora elas estão avançando com projetos mais enxutos e componentes e 
desenhos padronizados, com o objetivo de reduzir custos.  

 
A BP, por exemplo, suspendeu um projeto de US$ 20 bilhões no golfo do México e 

decidiu reestudá-lo.  
 
Em lugar de uma plataforma gigantesca e especialmente construída, os engenheiros 

usaram um aparato menor, similar ao empregado em outro campo, e reduziram em 
um terço o número de poços. Quando o projeto foi aprovado de novo, em 2016, o 

custo caiu para US$ 9 bilhões.  
 
As empresas também estão usando videoconferências e contatos via streaming, em 

lugar de enviar funcionários para reuniões.  
 

A corrida para cortar fortemente as despesas já começou a produzir resultados.  
 
Em 2015, para que as empresas equilibrassem despesas e receita, precisavam de um 

preço de US$ 97 por barril, diz Biraj Borkhataria, analista da RBC Capital Markets.  
 



O preço requerido caiu a US$ 55, pouco acima do preço atual -o barril em julho valeu, 
em média, US$ 52.  
 

CONCORRÊNCIA  
A despeito do progresso, ainda há grandes desafios.  

 
Em curto prazo, as empresas petroleiras tradicionais devem enfrentar de novo a 

concorrência do petróleo de xisto extraído nos EUA, que não só é abundante como 
seus custos de extração estão em declínio.  
 

E, em prazo mais longo, fontes de energia mais limpas, como a eólica e a solar, estão 
se tornando mais competitivas diante do petróleo e do gás natural.  

 

Petrobras anuncia reajuste de 6,9% em média nos preços do gás residencial 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-08-2017) 

 
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 4, um reajuste dos preços do gás liquefeito de 

petróleo para uso residencial, envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 kg 
(GLP P-13), o gás de cozinha, em 6,9%, em média. O reajuste entra em vigor à zero 
hora de sábado (5). Segundo a estatal, o reajuste está em linha com a política de 

preços divulgada em 7 de junho deste ano. 
 

Em nota, a estatal informa que, como a lei brasileira garante liberdade de preços no 
mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não 
se refletir no preço final ao consumidor. “Isso dependerá de repasses feitos 

especialmente por distribuidoras e revendedores”, diz. 
 

Conforme a estatal, o ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem 
incidência de tributos. Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a 
companhia estima que o preço do botijão de GLP P-13 pode ser reajustado, em média, 

em 2,2% ou cerca de R$ 1,29 por botijão, isso se forem mantidas as margens de 
distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos 

 

País ainda tem royalty menor em minérios, diz secretário 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
As novas alíquotas que vão passar a incidir sobre quatro minérios em 2018 ainda serão 

menores do que as cobradas pelos principais concorrentes do País no setor, afirma o 
secretário de Mineração do Ministério de Minas e Energia, Vicente Lôbo. De acordo 
com ele, Austrália, Canadá e Chile continuarão cobrando mais royalties do que o Brasil.  

 
“Fomos absolutamente cirúrgicos nesse tema, mas é claro que tributo não agrada 

ninguém”, afirmou. Com o aumento, o governo espera elevar a arrecadação em 80%. 
 

Lôbo afirma que a mudança na forma de cobrança não tem como objetivo aumentar 
os custos do setor, mas trazer mais desenvolvimento ao País. As mudanças propostas 
pelo governo no novo código de mineração são a primeira de uma série de alterações 

que serão apresentadas no ano que vem para elevar a participação da mineração no 
PIB dos atuais 4% para 6%. 

 
A ideia é criar instrumentos que elevem a competitividade do País para atrair 
investidores estrangeiros, como a listagem de empresas juniores de pesquisa em Bolsa 

e o levantamento de reservas minerais, com informações precisas sobre o conteúdo 
economicamente explorável. 

 
“Além de segurança jurídica e regulatória, que esperamos criar com o novo código, 
precisamos criar instrumentos para colocar a mineração brasileira em paridade na 
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busca do capital”, afirmou Lôbo. “É preciso trazer os investimentos de volta ao Brasil 
e transformar a imagem da mineração, com políticas rígidas, leis claras, conduta ética 
e transparência.” 

 
O governo alterou a forma de cobrança da Compensação Financeira pela Exploração 

de Recursos Minerais (CFEM), tecnicamente conhecido como royalty de mineração. 
 

A partir do ano que vem, o tributo vai incidir sobre a receita bruta de venda do minério, 
e não sobre o faturamento líquido das empresas, incluindo custos como seguro e 
transporte.  

 
Essa mudança deve trazer transparência sobre a movimentação financeira de 

empresas que atuam de forma verticalizada, como a Vale, que criticou a nova política. 
A divisão de recursos foi mantida em 65% para municípios, 23% para Estados e 12% 
para a União. 

 
As alíquotas do royalty para o ouro passaram de 1% para 2%; diamante, de 2% para 

3%; e nióbio, de 2% para 3%. Para o minério de ferro, a cobrança será variável, entre 
2% e 4%, dependendo da cotação internacional, em dólares por tonelada.  
 

Essa alíquota, segundo o ministério, é inferior à da Austrália, de 7,5; Canadá, de 16% 
sobre o lucro; e Chile, de 14%. “É preciso reconhecer que, na cadeia de produção 

mineral, minério de ferro e ouro têm papel fundamental na arrecadação”, disse Lôbo. 
 

Brasil ganha primeira usina de etanol de milho 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A chamada safrinha cresceu, foi batendo recordes, tornou-se uma supersafra que, pela 
primeira vez, beirou os 100 milhões de toneladas de milho. São tantos grãos que, 
quando se anda pelas principais regiões produtoras do Mato Grosso, é difícil não 

encontrá-los armazenados ao ar livre ou em silo bags – sacos feitos de um plástico 
especial – com até 90 metros de comprimento, nos quais o cereal pode ficar guardado 

por até um ano. 
 
O cenário não é novo, mas em Lucas do Rio Verde (MT), ele começa a mudar. Seis 

quilômetro depois da Preciosa, a estátua de uma galinha de 10 metros de altura, no 
trevo da rodovia MT-449 com a avenida da Fé, deverá ser inaugurada esta semana a 

primeira usina de etanol feito exclusivamente de milho do Brasil, a FS Bioenergia. Até 
então, o etanol de milho produzido no País saía de usinas flex, que fabricam tanto 
etanol de cana, quanto do grão. 

 
A fábrica da FS é apenas a primeira, do que promete se tornar uma alternativa 

importante para o beneficiamento e o escoamento de safras que tendem a ficar 
maiores. “Para nós, é ótimo”, diz Elso Pozzobon, 62 anos de idade, produtor e vice-

presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja-MT). “Ainda temos 
potencial de produzir muito mais milho na região, sobretudo com o ganho de 
produtividade trazido pela integração de culturas.” 

 
Investimento estrangeiro 

Joint venture entre a brasileira Fiagril e a gestora americana Summit Agricultural 
Group, a FS Bioenergia recebeu investimentos de R$ 450 milhões para ser erguida. 
Prevista para ser inaugurada na sexta-feira, ela produzirá 180 mil toneladas de farelo, 

6 mil toneladas de óleo de milho e energia. Além, é claro, do etanol. Inicialmente serão 
240 milhões de litros por ano, que consumirão 600 mil toneladas de milho. Essa 

capacidade pode ser duplicada. 
 
Pouco, para as quase 30 milhões de toneladas produzidas apenas no Mato Grosso. Mas 

é expectativa é que ela não seja a única da FS Bioenergia – e muito provavelmente, 
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nem de outros investidores interessados nesse tipo de combustível. Além da usina em 
Lucas do Rio Verde, a FS estaria planejando mais duas unidades, sendo que uma delas 
uma ficaria em Sinop (MT), de acordo com os produtores da região. 

 
Os próprios agricultores também estão começando a estudar a possibilidade de se 

organizar para beneficiar o milho. “Temos discutido a viabilidade de investir numa 
usina, em nossa cooperativa”, afirma Pozzobon. 

 
Essas iniciativas esparsas de empreendedores, porém, devem ganhar uma dimensão 
maior com as perspectivas criadas com o RenovaBio. O programa pretende aumentar 

a produção de biocombustíveis para atingir as metas de redução de emissão de 
poluentes, estabelecidas pela COP-21. Primeira iniciativa que juntou os ministérios da 

Agricultura, Energia e Meio Ambiente, o RenovaBio já passou por consulta pública e 
espera definições do governo. Não há uma previsão de data de lançamento. 
 

Outro patamar 
“Enquanto não houver um marco regulatório que estabeleça para onde vai a política 

energética, a expansão da produção (do etanol de milho) será localizada e feita por 
iniciativas individuais”, diz Marlon Arraes Jardim, coordenador geral do departamento 
de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME). “Estamos exatamente 

discutindo essa política, para dar previsibilidade ao produtor, à indústria e ao 
investidor.” 

 
Dar também uma perspectiva de ganho de escala, além de outros estímulos para a 
realização de investimentos. Deverão ser estabelecidos benefícios para os 

empreendimentos que tiverem menor pegada de carbono, ligados a instrumentos 
financeiros, ainda em discussão. Segundo Jardim, não estão previstos subsídios 

governamentais para o projeto. 
 
“O RenovaBio não faz distinção em relação à origem da matéria-prima ou ao produto: 

se ele for biocombustível e tiver baixa pegada de carbono participará do programa”, 
diz ele. Quanto menor essa pegada, maior será esse benefício ainda em discussão. 

 
“Sabemos que o etanol de milho na composição da oferta será inexorável”, afirma 
Jardim. “Ao contrário da cana, o milho pode ser estocado e há uma boa brecha para 

que esse tipo de combustível ganhe mercado na entressafra.” 
 

Uma boa notícia para os produtores, já que a supersafra de 100 milhões deverá 
parecer pequena, no médio prazo. “Entre seis a oito anos, a expectativa é que a 
produção chegue a 200 milhões de toneladas”, diz Plínio Nastari, presidente da 

consultoria Datagro. “O preço na origem vai continuar baixo, criando uma grande 
oportunidade para o beneficiamento.” 

 
Nas projeções da Datagro, a produção de etanol de milho, que na safra de 2015/2016 

foi de 141 milhões de litros, chegará a 750 milhões de litros na colheita de 2018/2019. 
Pouquíssimo, quando comparado aos 24,7 bilhões de litros de etanol de cana de açúcar 
que devem ser produzidos na safra de 2017/2018, segundo a Única, entidade que 

representa os produtores. Mas a tendência é de alta. 
 

“Tudo o que puder ser transformado em produto acabado será uma boa saída”, diz 
Carlos Simon, 54 anos, produtor e presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio 
Verde. “A produção tem crescido tanto que o preço só tem melhorado graças aos 

leilões do governo.” 
 

Cortes 
Exatamente por isso, os agricultores têm trabalhado para diminuir a produção no curto 
prazo. Segundo Pozzobon, a ideia é incentivar que os produtores a usar apenas as 

melhores áreas de suas propriedades e deixar sem cultivo as partes dos terrenos que 
precisam de mais investimento em adubação e correção de solo. 



Quando as usinas de etanol de milho tornarem-se uma realidade, porém, eles poderão 
se beneficiar de ainda mais uma vantagem. Como na FS, elas também poderão 
produzir o DDGS, sigla em inglês para grãos secos por destilação. Com alto teor de 

proteína, esse subproduto beneficiado do grão é usado para ração animal e tende a 
criar uma oportunidade de diversificação. 

 
Procuradas, a JS Bioenergia, a Summit Agricultural Group e a ICM, fornecedora dos 

equipamentos da fábrica, não concederam entrevista. 
 

Processo de montadoras será julgado pelo Cade 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgará em breve processo em 
que montadoras de automóveis são acusadas de conduta anticompetitiva, por impedir 
que fabricantes independentes produzam peças externas para reposição, como para-

choques, lataria, faróis e retrovisores. São as chamadas peças aparentes, que estão 
sob registro de propriedade industrial por terem design diferente para cada modelo. 

 
Na semana passada, o Ministério Público Federal emitiu parecer pedindo que o Cade 
condene Fiat, Ford e Volkswagen. O posicionamento do MPF é uma das últimas etapas 

do processo, que se arrasta há dez anos no órgão e a expectativa é que seja julgado 
até setembro, apurou o Estadão/Broadcast. 

 
Nos últimos anos, montadoras e empresas de autopeças travaram uma batalha na 
Justiça. As fabricantes de carros conseguiram decisões impedindo as autopeças de 

produzirem os itens, sob pena de multas pesadas que chegam a R$ 10 milhões.  
 

As montadoras alegam ter exclusividade na produção, já que investiram na criação 
das peças, que estão protegidas por registro de propriedade industrial que vale 25 
anos. 

 
Já as autopeças afirmam que a exclusividade só vale para os itens usados na 

fabricação dos automóveis, e que manter o argumento de propriedade industrial no 
mercado de peças de reposição, na prática, garante às montadoras o monopólio da 
produção desses itens. 

 
“Entendemos que eles têm toda razão de exigir o registro de desenho contra um 

fabricante que queira introduzir uma peça diferencial no produto dele. Agora, no 
mercado de reposição não, o consumidor precisa ter direito de escolha”, diz Roberto 
Monteiro, diretor executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Autopeças 

(Anfape), autora da denúncia ao Cade. 
 

Em seu parecer, o Ministério Público viu abuso na ação das montadoras. “Os 
proprietários de automóveis terão apenas uma opção de fornecedor de peças de 

reposição, sendo obrigados a se submeter às opções, preços e condições impostas 
pelas montadoras”, diz o texto do procurador Márcio Barra Lima. 
 

A superintendência-geral do Cade teve entendimento semelhante e também pediu a 
condenação das montadoras em junho do ano passado. 

 
Procurada, a Fiat disse que defende a comercialização de peças originais como garantia 
de segurança e qualidade ao consumidor e que “respeita as conclusões, mas não se 

manifestará até o julgamento final do processo pelo conselho”.  
 

A Ford disse apenas que aguarda a decisão final do Cade. Já a Volkswagen afirmou 
que “discorda veementemente das alegações de abuso de direito e reitera seu respeito 
pela legislação concorrencial”. 
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Discussão global 
A discussão sobre os limites da propriedade industrial das montadoras no mercado 
secundário das peças externas para o mercado de reposição ocorre em vários países.  

 
Nos EUA, Cortes estaduais entendem de maneira diferente. Na União Europeia, 

montadoras independentes são proibidas de fabricar peças de design na França, mas 
não em outros países e os integrantes do grupo aguardam uma decisão final do 

parlamento europeu. Se julgar o caso em breve, a decisão do conselho seria uma das 
primeiras de autoridades antitruste sobre o tema. 
 

Fiat sofre para criar novo campeão de vendas 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Por 14 anos, a Fiat ocupou a posição de líder de mercado. O Palio já teve o slogan do 
carro mais vendido do País e a montadora fazia questão de ressaltar a conquista em 

seu marketing. Isso, até o ano passado.  
 

Ultrapassada pela GM, a Fiat deixou de ter um modelo com sua marca entre os mais 
vendidos no País, mesmo tendo um portfólio mais diversificado. A montadora, porém, 
parece não estar se incomodando.  

 
“Hoje, a empresa está num nível muito melhor do que há um ano e meio atrás”, afirma 

Stefan Ketter, presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para América Latina. 
 
Ketter diz que a empresa passou por uma grande mudança estratégica. Apesar de ter 

deixado de ser apenas Fiat há três anos, quando a montadora italiana adquiriu a 
americana Chrysler e, com ela, as marcas Jeep e Dodge, foi só quando ele assumiu o 

comando da empresa, há 18 meses, que se intensificou a transformação da Fiat na 
FCA. 
 

Isso significou, na prática, integrar a operação ágil, independente e vencedora do 
Brasil às de outros países. Também deixar de ser apenas dona de uma marca, com 

menos modelos para apostar em vários ao mesmo tempo. “A Fiat está vivendo a maior 
transformação de sua história, com a saída de produtos antigos e a entrada de novos”, 
afirma Ketter.  

 
“Quando se está numa mudança assim, é natural que haja um certo vale, mas é 

planejado.” 
 
Difícil, no entanto, acreditar que existam perdas pensadas, dizem os analistas. “A linha 

da Fiat envelheceu”, diz Letícia Costa, especialista em indústria automotiva e sócia da 
Prada Assessoria. Foi o fim de uma era, na qual a montadora se tornou líder graças 

aos carros 1.0, robustos e baratos, que dominavam vendas por conta de isenção 
tributária.  

 
Só que o consumidor mudou e a empresa, um pouco atrasada, foi obrigada a pensar 
em novidades mais sofisticadas. “Outros fabricantes passaram a preencher as diversas 

gradações que o mercado pedia”, diz Luiz Carlos Mello, ex-presidente Ford e consultor. 
 

Novidades 
Apesar de ter feitos vários lançamentos nos últimos dois anos, como a picape Toro, o 
compacto Mobi e o utilitário esportivo Jeep Compass, a FCA ainda não tem um 

campeão de vendas como o Palio. Especialistas dizem que a empresa errou no 
lançamento do Mobi, quando focou a comunicação em influenciadores digitais, num 

primeiro momento. 
 
Já o Argo, a aposta para alcançar o Onix, da GM, o atual líder do mercado, ainda não 

decolou. Em julho, ele foi o 18.º mais vendido. Dos dez modelos mais emplacados no 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fiat-sofre-para-criar-novo-campeao-de-vendas/


País até junho, porém, os três últimos da lista são da FCA. “Não é importante ser líder 
de marca e nem deveria ser”, diz Ketter. “Somos hoje mais sustentáveis porque 
trabalhamos em várias pernas e segmentos.” 

 
Para os especialistas, no entanto, essa não é uma estratégia que garanta a 

sustentabilidade no longo prazo. Isso porque os lançamentos mais recentes foram 
planejados há quatro anos, quando o ciclo da indústria – e o fôlego da Fiat – era outro. 

 
“É um movimento parecido com o que a GM sofreu na crise de 2008, quando não tinha 
recursos para investir numa linha que carecia renovação”, diz Letícia. “Só que a Fiat é 

uma montadora de porte menor, com menos fôlego, que não está bem na Europa e 
não tem na Chrysler uma gigante nos EUA. Ela tem menos músculos para enfrentar 

os tempos difíceis.” 
 
De todo modo, Ketter diz que a montadora tem feito a lição de casa, com muitas 

transformações internas e a intensificação da integração com as outras operações 
globais. “Se o crescimento voltar, essa empresa estará em ótimo estado”, diz ele. 

 
Processos criados no Brasil, como o open space da fábrica de Betim, uma área de 1,2 
mil metros quadrados na qual fabricantes de autopeças dividem informações e 

desenvolvem melhorias junto a funcionários da FCA, foram exportados para outros 
países.  

 
Do mesmo modo que procedimentos internacionais foram incluídos à operação 
brasileira. “Muita coisa boa que não existia e havia em outros lugares trouxemos para 

casa e aprendemos para crescer juntos”, afirma. 
 

“Resta saber se a agilidade, que sempre foi muito importante para a Fiat, será 
mantida”, diz Leticia. 
 

Exportações da Volkswagen cresceram 52% de janeiro a julho 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-08-2017) 

 
As exportações de veículos produzidos pela Volkswagen no Brasil cresceram 52% no 
acumulado de janeiro a julho deste ano ante igual intervalo do ano anterior, informou 

a montadora ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Foram 
102,5 mil unidades vendidas ao exterior no período, das quais 55% tiveram a 

Argentina como destino. O México, em segundo lugar, recebeu 26,5%. 
 
Desde que o Brasil passou a enfrentar uma das maiores crises econômicas de sua 

história, as montadoras instaladas no País se viram obrigadas a aumentar suas 
exportações, de modo a compensar as fortes quedas das vendas no mercado interno. 

 
A Volkswagen, principal exportadora de veículos do Brasil, tem obtido resultados 

expressivos em 2017, entre outros motivos, porque no ano passado enfrentou 
algumas interrupções no fornecimento de peças, o que suspendeu a produção por 
várias semanas e atrapalhou, como consequência, as vendas ao exterior.  

 
As exportações deste ano, portanto, são em parte para compensar o tempo perdido 

em 2016. A variação da montadora em 2017 supera o do setor como um todo, que 
apresenta alta de 40,9% no acumulado do ano. 
 

Além disso, o mercado argentino de veículos, principal consumidor de automóveis 
produzidos no Brasil, tem passado por um bom momento. No acumulado de janeiro a 

julho, as vendas no país vizinho cresceram 33,4% em relação a igual período do ano 
anterior, segundo a Acara, associação que representa as concessionárias da Argentina. 
No entanto, a partir deste segundo semestre, as montadoras instaladas no Brasil 

enfrentam um novo obstáculo à exportação de veículos para a Argentina. Isso porque 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/exportacoes-da-volkswagen-cresceram-52-de-janeiro-a-julho/


o país vizinho, preocupado com o excesso de carros brasileiros em seu mercado, que 
está acima do nível permitido em acordo entre os dois países, publicou decreto em 
que pede garantias das montadoras de que as multas decorrentes desse excesso serão 

pagas. 
 

Hoje, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, procurou minimizar a medida. Embora 
tenha demonstrado que reprova a decisão do governo argentino, o executivo disse 

que as montadoras devem manter o mesmo ritmo de vendas ao exterior, em razão da 
forte demanda no mercado argentino e apesar desse novo custo imposto pelo país 
vizinho. 

 

Anfavea: decreto da Argentina não deve diminuir exportações brasileiras 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-08-2017) 
 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea), Antonio Megale, afirmou nesta sexta-feira, 4, que o decreto publicado pelo 
governo argentino, que tem o objetivo de diminuir a importação de carros produzidos 

no Brasil, não deve reduzir as vendas para o país vizinho. 
 
O decreto exige que as montadoras instaladas na Argentina que estão ultrapassando 

o limite de importações permitido pelo acordo com o Brasil depositem garantias de 
que as multas decorrentes do excesso de importação serão pagas ao final do acordo. 

 
Para Megale, a tendência é que, apesar disso, as filiais das montadoras na Argentina 
não diminuam as importações de carros produzidos no Brasil, porque ainda existe 

demanda. “Não deve ter impacto nas nossas exportações”, disse o executivo, que 
garantiu que a projeção da Anfavea para exportação está mantida em crescimento de 

35,6% em 2017. 
 
Apesar disso, Megale demonstrou reprovar a medida da Argentina. “O acordo entre os 

dois países foi feito para durar até 2020 justamente para absorver essas oscilações 
que acontecem de uma forma natural entre os mercados”, disse. 

 
O acordo diz que para cada US$ 1 que o Brasil importa da Argentina, pode-se exportar 
US$ 1,5 para a Argentina. No entanto, nos 12 meses encerrados em junho, o Brasil 

exportou US$ 1,96. O desequilíbrio ocorre porque, enquanto a demanda do mercado 
brasileiro ainda é baixa, a demanda argentina está próxima de bater recorde. 

 
Megale acredita que até 2020 o comércio entre os países retomará o equilíbrio 
proposto pelo acordo. “Muitos investimentos estão sendo anunciados na Argentina, o 

que resultará em novos produtos, e o mercado brasileiro vai voltar a crescer, então 
provavelmente vamos ter uma reversão desse quadro”, afirmou. 

 

Anfavea: crescimento das vendas se espalha, com 16 dos 27 Estados em alta 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-08-2017) 
 
O avanço da venda de veículos novos no Brasil já atinge 16 dos 27 Estados da 

federação, informou nesta sexta-feira, 4, o presidente da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. “O crescimento do 

mercado se espalha pelo País”, destacou o executivo. 
 
Em coletiva de imprensa, ele apresentou gráfico que apresenta a evolução do número 

de Estados com crescimento nas vendas. Em janeiro, eram apenas dois: Minas Gerais 
e Roraima. Em fevereiro e março, eram três. Depois, o número subiu para cinco em 

abril e sete em maio. Em junho eram 15 e julho foram 16, mais da metade do total. 
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Em todo o Brasil, as vendas de veículos novos acumulam, de janeiro a julho, expansão 
de 3,35% em relação a igual período do ano passado. A projeção para o ano todo é 
de 4%. 

 
A Anfavea, no entanto, disse que é possível que haja uma revisão das previsões no 

próximo mês, com um viés de alta para veículos leves e de baixa para pesados. Hoje, 
as projeções para leves e pesados são, respectivamente, de crescimento de 4% e 

6,4%. 
 
Megale comentou também a votação na Câmara que barrou a denúncia de corrupção 

passiva contra o presidente Michel Temer. Em vez de se posicionar explicitamente a 
favor ou contra o resultado, ele preferiu dizer que o Brasil precisa de estabilidade 

política e que “a tendência é vermos isso nos próximos meses”. “Para que outras 
reformas que são importantes tenham chance de acontecer”, disse. 
 

Tributação mista 
O presidente da Anfavea afirmou também que a proposta de tributação mista para 

veículos – que tem sido discutida nas negociações para elaboração da nova política 
setorial, o Rota 2030 – é a que “tem mais adeptos”. Ele ressaltou, no entanto, que a 
ideia é que a mudança na tributação não ocorra já em 2018, mas depois disso, sem 

precisar um ano. 
 

Hoje, a alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros são 
definidas de acordo com a potência do motor, com 30 pontos porcentuais a mais para 
importados. A proposta em discussão pretende adicionar um critério de eficiência 

energética, que faria com que os carros mais eficientes fossem menos tributados.  
 

Megale defende que essa alteração não ocorra já no ano seguinte, quando o Rota 2030 
começaria a valer, para que as empresas tenham tempo de adaptar à nova realidade. 
 

Questionado, então, sobre quando a tributação mista poderia começar a ser aplicada, 
ele respondeu que isso ainda não foi definido. O importante, ele disse, é que as 

mudanças sejam feitas de forma gradual, para não assustar investimentos.  
 
Ele também disse que não vê com bons olhos que, ao final do Rota 2030, daqui a 15 

anos, que a tributação seja totalmente definida por eficiência energética. Para Megale, 
não seria justo que um carro muito sofisticado fosse menos tributado que um carro 

popular. 
 

Cruze supera Civic em vendas; Kicks cresce e Compass atropela HR-V 

07/08/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-08-2017) 
 

Pela primeira vez o sedã da Chevrolet ultrapassa o da Honda em 
emplacamentos mensais. SUV da Jeep segue forte para fechar 2017 na 

liderança  

 
O mês de julho trouxe algumas novidades no ranking de vendas divulgado pela 

Fenabrave - associação que reúne as concessionárias do país. O destaque foi o Cruze, 
que pela primeira vez aparece à frente do Civic. O sedã da Chevrolet registrou 1.894 

unidades emplacadas, contra 1.659 do Honda. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/cruze-supera-civic-em-vendas-kicks-cresce-e-compass-atropela-hr-v-5e6iwwnyuekqa3ijg232gyfqh


Aliás o Civic despencou em julho, pois havia vendido 2.258 exemplares no mês 
anterior. No ranking geral, ele foi apenas o 36° colocado, enquanto o Cruze subiu 
para a 31.ª posição.  

 
Quem está pouco se incomodando com este duelo é o Corolla, líder absoluto entre os 

sedãs médios há muito tempo. O Toyota não só ficou distante dos rivais no mês 
passado como registrou recorde nas vendas. Foram 6.250 unidades (ante 5.733 em 

junho), simplesmente 3,3 vezes mais do que o Cruze. No geral, o Corolla foi o sexto 
carro mais vendido em julho. 
 

 
Agora nacional e com versões mais em conta, o Nissan Kicks começa a subir na 

preferência do segmento SUV/ crossover. Licenciou 2.473 carros, o que significa uma 
alta acima de 22% em relação a junho. O modelo feito em Resende (RJ) também 
entrou para o filão de vendas para PCD (pessoas com deficiência), o que influi na 

procura. 
 

Já o fenômeno Compass continua a causar estragos na categoria. O médio-compacto 
da Jeep emplacou 4.151 unidades, desempenho que o colocou na 10.ª posição no 
ranking geral e na liderança do segmento. O vice-líder Honda HR-V (16.º) fez 3.511. 

 

  
No acumulado do ano, o HR-V ainda é mais vendido. Porém, pela seguidas 

performances do Compass é provável que logo o Jeep assuma o posto. A diferença 
até o mês passado era de apenas 574 unidades pró HR-V: 26.728 contra 26.154. 
 

Ainda na briga dos SUV’s/ crossover, o Jeep Renegade reagiu após queda sucessivas 
nas vendas, cravando 3.176 exemplares (seu melhor resultado desde março) e ficando 

7 unidades na dianteira do Hyundai Creta (3.169). 
 

O novo EcoSport ainda não completou uma semana de vendas após sua reestilização, 
por isso os números de julho são relativos à linha anterior. Foram 1.464 entregas, 
após as 3.268 de junho - resultado do forte desconto feito pela Ford para desovar os 

estoques. 
 

No duelo caseiro, o Renault Duster vem perdendo espaço para o Captur, que adotou 
o câmbio CVT. O modelo mais antigo realizou somente 727 licenciamentos em julho, 
enquanto o mais novo registrou 1.103. O Chevrolet Tracker, por sua vez, ficou à 

frente dos dois, com 1.113. 
 

 
 
Lançamento recente, o Fiat Argo repete junho e figura no top 20 com 3.250 unidades 

(18.º no geral).  
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Entre as picapes, a Fiat Toro se consolida como a mais procurada e com desempenho 
impressionante. Foram 5.028 unidades no mês passado e o oitavo posto no geral. Já 
a irmã Strada (3.526) continua em queda, sendo ultrapassada pela Volkswagen 

Saveiro (3.811 unidades). 
 

Gigante do comércio virtual quer vender carro em máquina automática 

07/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

  

 

Uma lata de refrigerante, um maço de cigarros... e um Maserati zero-quilômetro. O 
grupo chinês Alibaba está aumentando as apostas no mundo das máquinas de venda 

automática ao prometer fazer da compra de um carro uma operação tão fácil quanto 
adquirir uma lata de Coca-Cola.  

 
Os compradores poderão estudar os carros à venda em seus smartphones, apertar o 
botão de compra, e o carro será entregue no nível térreo de uma torre de exposição. 

A megamáquina de venda automática deve entrar em operação em 2018.  
 

A Alibaba, gigante do comércio eletrônico, não será a primeira empresa a vender 
carros com uma máquina automática. A Autobahn Motors, loja de carros usados em 
Cingapura, inaugurou um showroom futurista com 15 andares de altura, em 

dezembro, e o definiu como "a primeira máquina automática de venda de carros de 
luxo". Depois, a Carvana criou versões mais modestas da ideia no Tennessee e no 

Texas.  
 
Gary Hong, gerente-geral da Autobahn Motors, disse que as vendas da loja haviam 

subido em 30% ao ano, para cerca de 130 veículos de luxo, depois da mudança.  
 

O modelo de negócios reduz custos, como o pessoal necessário para guardar os carros 
e para mantê-los limpos e reluzentes.  
 

Quando o comprador seleciona um carro, diz Hong, são necessários apenas dois 
minutos para que ele seja baixado da torre –e o novo proprietário passa esse tempo 

assistindo a um vídeo de instrução.  
 
"O veículo sempre aparece sob a melhor luz devido aos nossos holofotes", disse.  

 
"É como ir a um a joalheria ou a uma loja da Apple."  

 
Os carros são bem iluminados na mistura de edifício e máquina de venda e são visíveis 
da rua por meio de vitrines que se estendem do chão ao teto.  

 

Máquinas mantêm bom momento, com alta de 17,2% 

07/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 
 

 
A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias no acumulado do ano somou 25,3 mil 

unidades e alta de 17,2% ante o mesmo período de 2016. “Esse total ainda está um 
pouco longe das 33 mil máquinas registradas em anos recentes para esse período, 
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mas tudo indica que estamos no caminho”, afirma Antonio Megale, presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  
 

Somente os tratores de rodas foram 21,5 mil, um aumento de 21%. A maior alta, de 
39,7%, ocorreu para os modelos de 81 e 130 cavalos: “Esse acréscimo pode ter sido 

motivado tanto por agricultores familiares como por grandes grupos”, afirma o vice-
presidente da Anfavea, Aurélio Santana.  

 
 
As máquinas de construção ainda registram queda, mas menos acentuada que no 

primeiro semestre. Como exemplo, no acumulado até abril o recuo em tratores de 
esteiras era de 16,4% e o de retroescavadeiras, de 24,7%. 

 
Agora, no acumulado até julho, a retração baixou para 7,6% nos modelos de esteiras 
e para 11,6% nas retroescavadeiras. Essa tendência de reversão da queda ou ao 

menos um empate com 2016 é confirmada pela produção em alta dessas máquinas 
no acumulado até julho.  

 
ARGENTINA IMPULSIONA EXPORTAÇÕES 
 

De janeiro a julho o Brasil embarcou 7,3 mil máquinas agrícolas e de construção e 
anotou alta de 40,9% sobre o mesmo período de 2016. Parte da alta é atribuída à 

Argentina. “A política do presidente Mauricio Macri se mostrou acertada (ao favorecer 
o comércio com o Brasil) e o país vizinho também vive um bom momento na produção 
agrícola. As exportações continuarão crescendo nos próximos meses”, afirma Megale.  

 
A produção de máquinas somou 34,4 mil unidades no acumulado do ano aumentou 

35,2%. Apesar dos números positivos, a Anfavea manteve as projeções do início do 
ano, com alta de 13,2% em vendas locais, 6% em exportações e 10,4% em produção. 
A revisão desses números é aguardada para setembro.  

 

Exportação de veículos atinge volume histórico até julho 

07/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 

  
 

 
 
 

Em tempo de crise, as exportações de veículos seguem como principal ferramenta 
para garantir impulso à indústria automotiva local. De janeiro a julho foram vendidos 

no mercado internacional 439,5 mil carros feitos no Brasil, com importante aumento 
de 55,3% na comparação com o resultado registrado há um ano.  

 
“É o maior volume histórico para o período, acima do patamar de 2005, que era o 
melhor até então”, observa Antonio Megale, presidente da Anfavea, associação dos 

fabricantes do setor, que anunciou os resultados da indústria na sexta-feira, 4.  
 

O líder da entidade acredita que, neste ritmo, 2017 tende a terminar como ano 
recorde. A estimativa é chegar a 705 mil veículos exportados, com expansão de 
35,6%. Somente em julho foram entregues 65,7 mil unidades em outros mercados, 

com alta de 42,5% sobre o mesmo mês do ano passado, mas retração de 2,4% na 
comparação junho.  

 
Para a Anfavea, a queda é pouco significativa e não indica uma reversão do 
crescimento. “A tendência é positiva”, avalia Megale.  
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No acumulado do ano o faturamento com exportações chegou a US$ 1,38 bilhão, 52% 
maior que o dos mesmos sete meses de 2016. Só em julho foram US$ 1,38 bilhão em 
receitas com vendas externas.  

 
“A política de firmar acordos comerciais para a indústria automotiva tem dado bons 

resultados”, aponta o executivo, destacando o esforço combinado do governo 
brasileiro e das montadoras. Segundo ele, a Argentina segue como principal destino 

dos carros brasileiros, seguida do México, do Chile, do Uruguai e, enfim, da Colômbia. 
“Também exportamos caminhões para a África do Sul e para a Rússia este ano”, conta.  
 

A Anfavea admite que, além do esforço comercial, o Inovar-Auto é outro fator que 
contribuiu para melhorar as exportações brasileiras ao estimular o avanço tecnológico 

dos carros nacionais e torna-los atrativos em mercados muito competitivos. 
 
 “Um bom exemplo é o Chile, país aberto às importações onde são vendidos modelos 

das mais diversas marcas e, ainda assim, temos elevado a nossa participação.”  
 

Segundo Megale, os veículos brasileiros tinham participação de 3% nas vendas da 
região no início do ano, porcentual que já subiu para 5% e, na visão dele, tem 
condições de chegar a 15%. “Isso nos dá confiança para buscar mais espaço no 

mercado internacional.” 
 

Máquinas mantêm bom momento, com alta de 17,2% 

07/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
  

A venda de caminhões cresce mês a mês desde abril e somou 4,5 mil unidades em 
julho. Foi o melhor mês para o setor em 2017 e registrou alta de 7,5% sobre junho. 

“Houve crescimento em todos os segmentos”, recorda Luiz Carlos Gomes de Moraes, 
vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). No entanto, a queda no acumulado do ano, quando foram licenciadas 26 

mil unidades, ainda é bastante acentuada, 14,1%.  
 

Com a falta de reação mais consistente, a Anfavea adiou mais uma vez a revisão dos 
números de emplacamentos e mantém a projeção de 65,5 mil veículos pesados na 
soma de caminhões e ônibus e pequena alta, pouco provável, de 6,4%. 

 
No acumulado de 2017, o maior volume permanece para os caminhões pesados, que 

registraram 9,1 mil emplacamentos e ligeira queda de 3,2% ante o mesmo período do 
ano passado. O transporte de grãos continua motivando as vendas desses modelos.  

 
A queda mais acentuada, de 22%, ocorre para os caminhões leves, que tiveram 6,1 
mil unidades licenciadas até julho, ante 7,8 mil em iguais meses de 2016.  

 
A análise por marca mostra a situação difícil de alguns fabricantes tradicionais como a 

Agrale, que teve apenas 75 caminhões emplacados no acumulado do ano, com queda 
de 45,3%, e a Iveco, que com 982 veículos recuou 38,3%.  
 

MERCADO EXTERNO E PRODUÇÃO 
 

As exportações somaram 16,6 mil unidades e expressiva alta de 47,4%. O maior 
volume foi o de caminhões semipesados, 6,1 mil veículos e crescimento de 82%. “Os 
fabricantes continuam abrindo caminhos e têm exportado até mesmo para a Rússia”, 

recorda Antonio Megale, presidente da Anfavea.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26225/caminhoes-anotam-alta-geral-em-julho


A produção total foi de 43,2 mil caminhões no acumulado até julho, resultando em 
alta de 19% sobre os mesmos sete meses de 2016. No entanto, a ociosidade na 
indústria de caminhões ainda é alta, “entre 70% e 75%”, diz Megale.  

 
QUEDA NOS ÔNIBUS SE ACENTUA 

 
Em julho foram licenciados apenas 1,2 mil ônibus no País, volume 27% menor que o 

do mesmo mês de 2016. Com isso a retração no acumulado do ano aumentou. Era de 
13,8% até junho e avançou para 16,9% até julho no confronto com os mesmos sete 
meses do ano anterior. De acordo com a Anfavea, os fabricantes ainda aguardam a 

renovação de frotas urbanas, sobretudo a da cidade de São Paulo. “Esses 
emplacamentos devem ocorrer no fim do ano”, estima Moraes. 

 
 
As vendas externas de ônibus somaram 4,9 mil unidades no acumulado do ano, 

apresentando estabilidade em relação aos mesmos sete meses do ano passado: “Este 
é um setor em que o Brasil tem tradição em exportar e apresentou bom desempenho 

em 2016”, recorda Moraes. O maior volume de embarques permanece com os modelos 
urbanos, 3,1 mil, ante 1,8 mil rodoviários.  
 

EXPORTAÇÕES OBRIGAM REVISÃO DE PROJEÇÕES 
 

A Anfavea ajustou parte de suas projeções. A entidade elevou a estimativa de 
exportação de veículos pesados (caminhões e ônibus juntos) de 34,4 mil para 35,9 mil 
em 2017 e com isso a alta em relação a 2016 passará de 9,7% para 14,7%. 

 
A produção teve um ajuste menor por causa do fraco desempenho do mercado interno. 

Em vez de 100 mil a entidade espera agora 101,5 mil veículos pesados. Com isso, a 
previsão de alta sobre 2016 passou de 26,3% para 28,2%.  
 

Produção de veículos dá salto de 22,4% até julho 
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A produção de veículos segue se fortalecendo, ainda que o mercado interno não tenha 
apresentado evolução consistente recentemente. De janeiro a julho saíram das 

fábricas brasileiras 1,48 milhão de veículos leves e pesados, com expansão de 22,4% 
na comparação com igual intervalo de 2016. As informações são da Anfavea, entidade 

que representa os fabricantes do setor.  
 

“Projetamos chegar ao fim do ano com a produção de 2,6 milhões de unidades. Não 
planejamos revisar este número, mas espero errar e alcançar resultado ainda maior”, 
admite Antonio Megale, presidente da associação. 

 
Os resultados do acumulado dos sete meses do ano indicam que a ambição é 

realizável. Os dados isolados de julho apontam para produção de 224,7 mil veículos, 
com alta de 5,9% na comparação com junho e de 17,9% sobre o resultado de um ano 
atrás.  

 
Ao longo do ano, houve aumento em todos os segmentos. Foram fabricados 1,43 

milhão de veículos leves, com expansão de 22,6%. Entre os caminhões, saíram 43,2 
mil unidades das linhas de montagem, com alta de 19%. Já a produção de ônibus 
avançou 12,9% de janeiro a julho, para 12,2 mil chassis. 
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OCIOSIDADE SEGUE ELEVADA  
 
O bom ritmo de recuperação da produção de veículos não resolveu a persistente 

ociosidade nas fábricas de veículos. A Anfavea calcula que, no começo do ano, 54% 
da capacidade instalada estava sem utilização, índice que caiu para 49% atualmente 

- um patamar ainda elevado.  
“Se imaginarmos que a indústria brasileira tem potencial para fazer quase 5 milhões 

de veículos, vemos que perto da metade disso vai seguir sem ocupação com a 
produção prevista para este ano”, calcula Megale. O problema segue maior para as 
fabricantes de veículos pesados, que ainda enfrentam ociosidade superior a 70%. 

 
O mercado interno contribuiu pouco para o aumento do ritmo das fábricas este ano. 

Algo que pode mudar entre agosto e o fim do ano, que são meses tradicionalmente 
mais fortes em volume de emplacamentos. O maior estímulo para o aumento da 
produção veio das exportações, que somaram 439,5 mil unidades até julho, um 

recorde para o período. 
 

Em paralelo, ainda que o mercado nacional tenha encolhido, diminuiu a participação 
dos carros importados nas vendas para apenas 11% nos sete meses do ano, dando 
mais espaço para os modelos feitos aqui.  

 
Este índice era de 13,3% em 2017 e de 17,6% em 2014. “Com o fim do Inovar-Auto 

e, consequentemente, do adicional de 30 pontos no IPI feitos fora do Brasil, a presença 
dos importados nas vendas deve aumentar gradualmente a partir do ano que vem. 
Um patamar saudável está entre 15% e 20%”, estima Megale, reconhecendo que há 

certa artificialidade no número atual. 
 

ESTOQUES E EMPREGOS ESTÁVEIS 
 
O nível de estoques teve redução sensível de 1% em números absolutos para 217,7 

mil veículos armazenados entre as concessionárias e os pátios das fábricas, o 
equivalente a 36 dias de vendas no patamar registrado em julho. A variação é parecida 

com a do número de empregos nas montadoras, que sofreu redução de 1,3% para 
125,1 mil pessoas.  
 

Deste total, 12,1 mil funcionários passam atualmente por algum regime de 
afastamento de sua jornada normal de trabalho: 3,2 mil deles em layoff, a suspensão 

temporária do contrato, e 8,9 mil no PSE (Programa de Sustentação do Emprego).  
 
O número de pessoas em regime de redução da jornada, no entanto, está em queda. 

Em junho ele chegava a 12,5 mil trabalhadores. Gradualmente as montadoras 
começam a retomar a produção. MAN e Volkswagen, por exemplo, já saíram do PSE.  

 

Vendas de agosto podem definir o ano 
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Antonio Megale, presidente da Anfavea, avalia o desempenho do setor  
 

Mais uma vez a Anfavea decidiu esperar para rever sua projeção de vendas de 
veículos para o ano: desta vez, a associação das montadoras quer ter certeza de que 

agosto – historicamente um dos meses mais fortes do ano em termos de volume – 
representará de fato uma reação do mercado. Isto porque em julho, que também é 
considerado um mês forte, as vendas voltaram a cair no comparativo mensal: com 
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184,8 mil unidades, entre leves e pesados, ficou 5,2% abaixo do volume de junho, 
quando foram emplacados 194,9 mil veículos. 
 

“Não é uma alteração que nos preocupa; é uma variação dentro da normalidade”, 
afirma o presidente da Anfavea, Antonio Megale, durante a apresentação do 

desempenho do setor na sexta-feira, 4, em São Paulo.  
 

“Julho, agosto e dezembro são geralmente os meses mais fortes do ano, o que não 
quer dizer que em todos os anos foi assim. Mas neste ano julho não aconteceu. Nossa 
expectativa é que em agosto tenhamos mais fôlego: os primeiros dias já mostram 

bons números [de emplacamentos]. Obviamente haverá uma preocupação se agosto 
não demonstrar reação”, avalia. 

 
Ele considera que embora as vendas tenham diminuído em julho, a média diária beirou 
a estabilização, ficando em torno das 9 mil unidades. “É uma média razoável, nada 

explosivo, mas satisfatório”, comenta. “Provavelmente, no último mês do ano 
poderemos ter um pico de 10 mil unidades, porque sazonalmente é o melhor mês do 

ano”, projeta Megale. 
 
Levantamento da Anfavea mostra ainda que a média diária vem aumentando em mais 

estados do País: no fechamento de julho, dezesseis estados apresentaram crescimento 
da média diária de vendas. Este número veio aumentando gradativamente desde o 

início do ano, que começou com apenas dois estados registrando crescimento da média 
de vendas. 
 

Ao avaliar o desempenho de julho, o executivo afirma que uma combinação de fatores 
influenciou o mercado no mês passado, como a queda de 4% das vendas diretas. 

Segundo Megale, este tipo de negócio – que atende principalmente frotistas e o setor 
de locação – sempre tiveram participação expressiva, mas que em julho essa fatia 
caiu de 42% para 38% das vendas. 

 
Por outro lado, as vendas de veículos de julho ficaram 1,2% acima do volume 

verificado em mesmo mês do ano passado. Com isto, no acumulado janeiro a julho, o 
mercado viu as vendas subirem 3,4% sobre igual intervalo de 2016. Este foi o melhor 
acumulado de sete meses e também o melhor julho desde 2015.  

 
O presidente da Anfavea aponta que com isto o mercado está seguindo mais para uma 

estabilização do que para uma tendência de crescimento e em linha com sua projeção, 
ainda a de janeiro, quando a entidade previu aumento de 4% nos licenciamentos de 
2017 sobre os de 2016. 

 
Contudo, Megale reafirma que as montadoras preferem esperar r melhorar sua 

performance ao longo de agosto a fim de atingir os 4% de crescimento. “Vamos 
aguardar mais um mês, mas mês que vem com certeza vamos refazer o ajuste [da 

projeção]”, assegurou. 
 
Ele acrescenta que decisões políticas, como a votação da Câmara para acolher ou 

rejeitar uma nova investigação presidencial, também influenciou na tomada de decisão 
da indústria para revisar seus números. 

 
“Independente da votação, precisamos de estabilidade política. Toda notícia contrária 
a isso gera falta de confiança e consequentemente atraso de investimentos. O que 

vemos agora é estabilidade e confiança da indústria em investir”, defende. 
 

 
 
 

 



CEO da marca VW diz que Tesla tem habilidade que falta na Volkswagen 

07/08/2017 – Fonte: PEGN (postado em 04-08-2017) 
 

Diess disse que a marca Volkswagen, que vendeu quase 6 milhões de carros no ano 
passado, está procurando recuperar o atraso em relação a Tesla, que vendeu pouco 

mais de 80 mil 

 
Herbert Diess, presidente-executivo da Volkswagen (Foto: Reuters) 

 
A Volkswagen, maior montadora do mundo em vendas, tem usado a startup Tesla 
para se inspirar em como impulsionar seu negócio principal, disse o presidente-

executivo da marca VW, Herbert Diess, em publicação no site da empresa. 
 

Questionado sobre quem são os principais concorrentes da companhia, Diess disse à 
uma publicação interna: "No mundo antigo é a Toyota, Hyundai e as montadoras 

francesas. No novo mundo é a Tesla". 
 
A Tesla, liderada por Elon Musk, tem impactado a indústria automotiva com sua 

ambição de construir um mercado de massa para carros elétricos, se colocando como 
uma ameaça competitiva para montadora estabelecidas, que dependem da fabricação 

de carros com motores de combustão. 
 
Diess disse que a marca Volkswagen, que vendeu 5.987.922 carros no ano passado, 

está procurando recuperar o atraso em relação a Tesla, que vendeu 83.922 carros em 
2016. 

 
Cerca de metade dos engenheiros da Tesla são especialistas em software, enquanto 
na marca principal da VW a proporção é muito menor, disse o executivo. A Tesla tem 

bons motores elétricos, uma rede de carregamento rápido, tecnologia de condução 
autônoma, conectividade com a internet e uma nova abordagem para a distribuição 

do veículo. 
 
"Isso mostra que precisamos melhorar significativamente. Podemos fazer isso. Nosso 

objetivo: usar nossas habilidades não apenas para recuperar o atraso, mas até mesmo 
para utrapassá-la", disse Diess, que dirige um Golf elétrico da VW. 

 

Montadoras são acusadas de impedir empresas independentes de produzir 
peças de reposição 

07/08/2017 – Fonte: PEGN (postado em 04-08-2017) 
 

 
Volkswagen up!: montadoras disputam com fabricantes independentes o direito de 
fabricar peças (Foto: Divulgação) 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgará em breve processo em 
que montadoras de automóveis são acusadas de conduta anticompetitiva, por impedir 

que fabricantes independentes produzam peças externas para reposição, como para-
choques, lataria, faróis e retrovisores. 
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São as chamadas peças aparentes, que estão sob registro de propriedade industrial 
por terem design diferente para cada modelo.Na semana passada, o Ministério Público 
Federal emitiu parecer pedindo que o Cade condene Fiat, Ford e Volkswagen. 

 
O posicionamento do MPF é uma das últimas etapas do processo, que se arrasta há 

dez anos no órgão e a expectativa é que seja julgado até setembro, apurou o 
Estadão/Broadcast. 

 
Nos últimos anos, montadoras e empresas de autopeças travaram uma batalha na 
Justiça. As fabricantes de carros conseguiram decisões impedindo as autopeças de 

produzirem os itens, sob pena de multas pesadas que chegam a R$ 10 milhões. 
 

As montadoras alegam ter exclusividade na produção, já que investiram na criação 
das peças, que estão protegidas por registro de propriedade industrial que vale 25 
anos. Já as autopeças afirmam que a exclusividade só vale para os itens usados na 

fabricação dos automóveis, e que manter o argumento de propriedade industrial no 
mercado de peças de reposição, na prática, garante às montadoras o monopólio da 

produção desses itens. 
 
"Entendemos que eles têm toda razão de exigir o registro de desenho contra um 

fabricante que queira introduzir uma peça diferencial no produto dele. Agora, no 
mercado de reposição não, o consumidor precisa ter direito de escolha", diz Roberto 

Monteiro, diretor executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Autopeças 
(Anfape), autora da denúncia ao Cade. 
 

Em seu parecer, o Ministério Público viu abuso na ação das montadoras. "Os 
proprietários de automóveis terão apenas uma opção de fornecedor de peças de 

reposição, sendo obrigados a se submeter às opções, preços e condições impostas 
pelas montadoras", diz o texto do procurador Márcio Barra Lima. 
 

A superintendência-geral do Cade teve entendimento semelhante e também pediu a 
condenação das montadoras em junho do ano passado.Procurada, a Fiat disse que 

defende a comercialização de peças originais como garantia de segurança e qualidade 
ao consumidor e que "respeita as conclusões, mas não se manifestará até o 
julgamento final do processo pelo conselho". A Ford disse apenas que aguarda a 

decisão final do Cade. 
 

Já a Volkswagen afirmou que "discorda veementemente das alegações de abuso de 
direito e reitera seu respeito pela legislação concorrencial". 
 

Discussão global 
A discussão sobre os limites da propriedade industrial das montadoras no mercado 

secundário das peças externas para o mercado de reposição ocorre em vários países. 
Nos EUA, Cortes estaduais entendem de maneira diferente. 

 
Na União Europeia, montadoras independentes são proibidas de fabricar peças de 
design na França, mas não em outros países e os integrantes do grupo aguardam uma 

decisão final do parlamento europeu. Se julgar o caso em breve, a decisão do conselho 
seria uma das primeiras de autoridades antitruste sobre o tema.  

 


