
 

 

08 DE AGOSTO DE 2017 

Terça-feira 

 CONSUMO APARENTE DA INDÚSTRIA CRESCEU 1,1% EM JUNHO ANTE MAIO, DIZ 

IPEA 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM SP SOBE 0,8% EM JUNHO ANTE MAIO, REVELA IBGE 

 IBGE CORRIGE INFORMAÇÃO SOBRE NORDESTE NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE 

JUNHO 

 GOVERNO ADIA PARA 2018 MEDIDA QUE AUMENTA TRIBUTAÇÃO SOBRE EMPRESAS 

 INDÚSTRIA DE ENERGIA SOLAR E PEQUENA HIDRELÉTRICA NEGOCIAM ENTRAR EM 

LEILÃO 

 ESTUDO DO GOVERNO APRESENTADO À MEI DEFINIRÁ ESTRATÉGIA NACIONAL PARA 

INTERNET DAS COISAS 

 CONFIANÇA DOS BRASILEIROS NAS PESSOAS AUMENTA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 INDICADOR DA FGV PREVÊ MELHORA DO MERCADO DE TRABALHO 

 ARTIGO: PARA RECOLOCAR O PAÍS EM CRESCIMENTO, É NECESSÁRIO IR AO ATAQUE 

 INSTALAÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-MARROCOS OCORRE NESTA 

QUARTA-FEIRA 

 ECONOMIA TEM DADOS AINDA RUINS, MAS RECESSÃO ESTÁ ACABANDO, DIZ 

FAZENDA 

 ATIVIDADE E FATURAMENTO VOLTAM A CAIR 

 CENTRAIS E GOVERNO QUEREM RESSUSCITAR O IMPOSTO SINDICAL. E MULTIPLICÁ-

LO POR 3 

 CENTRAIS QUEREM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MAIOR DO QUE IMPOSTO COBRADO 

HOJE 

 REFORMA TRABALHISTA PODE GERAR 1,5 MILHÃO DE EMPREGOS, DIZ ESTUDO 

 MINISTRO AVISA QUE TENTATIVA DE BURLAR LEI TRABALHISTA SERÁ PENALIZADA 

 COMISSÃO VOTARÁ NA QUARTA-FEIRA RELATÓRIO DA MP QUE CRIA NOVAS TAXAS 

PARA CONTRATOS DO BNDES 

 MINISTRO DA FAZENDA DIZ QUE DEVE SER APRESENTADO NOVO RELATÓRIO PARA 

O REFIS 
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 GOVERNO NEGOCIA COM CÂMARA ELABORAÇÃO DE EMENDA AGLUTINATIVA PARA O 

REFIS 

 EMPRESAS ADIAM ADESÃO AO REFIS À ESPERA DE MUDANÇAS 

 COMISSÃO VOTA RELATÓRIO DA MP DO REFIS NA QUARTA-FEIRA 

 TELMÁRIO MOTA DEFENDE PROJETO QUE INSTITUI O DIA LIVRE DE IMPOSTOS 

FEDERAIS 

 PLENÁRIO PODE VOTAR MP QUE REFINANCIA DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS 

DE PESSOAS FÍSICAS E EMPRESAS 

 RECEITA ANUNCIA QUATRO MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 INDÚSTRIA APOIA PROPOSTA DE REDUÇÃO DA BUROCRACIA TRIBUTÁRIA 

 RELATOR DIZ QUE REFORMA TRIBUTÁRIA TEM CONVERGÊNCIA MAIOR QUE OUTRAS 

REFORMAS 

 PARA GUARDIA, MEDIDAS TRIBUTÁRIAS PODEM ABRIR CAMINHO PARA REFORMA 

 RECEITA LANÇA PACOTE DE MEDIDAS PARA FACILITAR PAGAMENTO DE IMPOSTOS 

 REDUZIR BUROCRACIA NO PAGAMENTO DE IMPOSTOS NÃO BASTA, DIZ CNI 

 MEIRELLES: NOVA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRARÁ ‘EMPODERAMENTO’ A 

CREDORES 

 MEIRELLES: SETEMBRO SERÁ BOM MOMENTO PARA AVALIAR META FISCAL 

 GOVERNO ESTÁ SEMPRE PENSANDO EM NOVAS IDEIAS, DIZ MEIRELLES 

 ‘ESTAMOS VENDO UMA RECUPERAÇÃO MAIS DISSEMINADA DA ECONOMIA’, DIZ 

MEIRELLES 

 QUEREMOS ENCERRAR CICLO DE REFORMAS ATÉ O FINAL DO ANO, DIZ MEIRELLES 

 DYOGO: FOCO DO GOVERNO TEM QUE SER A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 ESPECIALISTAS DIZEM QUE REFORMA DEVE SE DAR NA GESTÃO DOS RECURSOS DA 

PREVIDÊNCIA 

 PROPOSTA DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA É CRITICADA EM CPI 

 NÃO HÁ RAZÃO PARA DIMINUIR ALCANCE DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ 

RELATOR 

 PARA ARMÍNIO FRAGA, 'UMA GUINADA POPULISTA LEVARÁ TUDO PARA O BREJO' 

 RISCO-PAÍS TEM MENOR NÍVEL EM QUASE 32 MESES; BOLSA BRASILEIRA SOBE 

1,6% 

 PICAPES VIRAM SUVS DE CAÇAMBA; VEJA QUAL SE SAI MELHOR 

 ANFIR: EMPLACAMENTO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS CAI 17,95% ENTRE 

JANEIRO E JULHO 

 ELO ENTRE GOVERNADOR ALEMÃO E VOLKSWAGEN REACENDE 'DIESELGATE' 

 MERCEDES CRESCERÁ MAIS DE 7,5% EM AUTOMÓVEIS 

 ROTA 2030 VAI INSERIR BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE VEÍCULOS 

 EXPORTAÇÃO DA VOLKSWAGEN CRESCE 52% NO ANO 
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 DAF SUPERA 2 MIL CAMINHÕES ENTREGUES NO BRASIL 

 VENDA DE IMPLEMENTOS CAI 18% ATÉ JULHO 

 MAZDA ANUNCIA AVANÇO EM TECNOLOGIA DE MOTORES 

 PRODUTORES DE LÍTIO SE PREPARAM PARA ATENDER A DEMANDA NA ERA DOS 

CARROS ELÉTRICOS 

 PETROBRAS REDUZIRÁ PREÇO DO DIESEL EM 0,2% E DA GASOLINA EM 0,3% NA 

QUARTA-FEIRA 

 BOVESPA SOBE 1,6% COM GANHOS DE SIDERURGIA E MINERAÇÃO E EXPECTATIVA 

DE AVANÇO DAS REFORMAS 
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Consumo aparente da indústria cresceu 1,1% em junho ante maio, diz Ipea 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O consumo de bens industriais avançou no País em junho, segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  
 

O Indicador Ipea de Consumo Aparente (CA) da Indústria – calculado pela produção 
industrial doméstica mais as importações, excluídas as exportações – cresceu 1,1% 

em relação a maio. 
 
Entre as grandes categorias econômicas, o setor bens de capital registrou aumento de 

4,1%, enquanto a categoria de bens intermediários aumentou em 0,7%. Já os bens 
de consumo duráveis tiveram recuo de 7,8% em junho ante maio, devolvendo parte 

do forte crescimento de 10,2% registrado no mês anterior. 
 

O indicador encolheu 3,5% em relação a junho de 2016. As perdas foram 
generalizadas, com exceção do setor de bens de consumo duráveis, que tiveram alta 
de 0,8% ante junho do ano passado. 

 
No segundo trimestre de 2017, o consumo de bens industriais aumentou 0,4% em 

relação aos primeiros três meses do ano. Na comparação com o segundo trimestre do 
ano passado, entretanto, houve redução de 1,9%. 
 

 
 

CÂMBIO 

EM 08/08/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,130 3,130 

Euro 3,669 3,671 
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Produção industrial em SP sobe 0,8% em junho ante maio, revela IBGE 

08/08/2017 – Fonte: R7 
 

O Estado de São Paulo, maior parque industrial do País, registrou expansão de 0,8% 
na indústria local na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa 

Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta terça-feira, 8, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
Embora a média da indústria nacional tenha ficado estável (0,0%) em junho ante 
maio, nove dos 14 locais pesquisados tiveram avanços na produção. Os destaques 

positivos foram o Rio de Janeiro (3,1%), Amazonas (2,8%), Pernambuco (1,7%) e 
Minas Gerais (1,6%).  

 
A indústria fluminense reverteu parte da queda de 3,6% acumulada nos meses de 
abril e maio; enquanto o Amazonas retomou o crescimento após recuar 3,4% no mês 

anterior. 
 

Em Pernambuco, o resultado significa a quarta taxa positiva consecutiva, o equivalente 
a um ganho acumulado de 4,8%. Já a indústria mineira eliminou o recuo de 0,2% 
verificado em maio. 

 
Os demais desempenhos positivos foram do Paraná (0,5%), Espírito Santo (0,1%), 

Ceará (0,1%) e Goiás (0,1%). Na direção oposta, os locais com perdas mais 
acentuadas em junho foram a Bahia (-10,0%) e a Região Nordeste (-4,0%), com o 
parque industrial baiano eliminando o avanço de 5,1% registrado no mês anterior, 

enquanto o Nordeste voltou a crescer após acumular expansão de 2,8% nos meses de 
abril e maio. Houve quedas ainda no Rio Grande do Sul (-1,1%), Pará (-0,4%) e Santa 

Catarina (-0,1%). 
 

IBGE corrige informação sobre Nordeste na produção industrial de junho 

08/08/2017 – Fonte: R7 
 

O IBGE corrigiu uma informação sobre a perda na produção industrial da Região 
Nordeste na comparação com meses anteriores, que constava no quarto parágrafo da 
matéria enviada anteriormente. O texto dizia que a produção voltou a crescer - o certo 

é voltou a cair. Segue o texto corrigido: 
 

O Estado de São Paulo, maior parque industrial do País, registrou expansão de 0,8% 
na indústria local na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta terça-feira, 8, pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

Embora a média da indústria nacional tenha ficado estável (0,0%) em junho ante 
maio, nove dos 14 locais pesquisados tiveram avanços na produção. Os destaques 

positivos foram o Rio de Janeiro (3,1%), Amazonas (2,8%), Pernambuco (1,7%) e 
Minas Gerais (1,6%).  
 

A indústria fluminense reverteu parte da queda de 3,6% acumulada nos meses de 
abril e maio; enquanto o Amazonas retomou o crescimento após recuar 3,4% no mês 

anterior.  
 
Em Pernambuco, o resultado significa a quarta taxa positiva consecutiva, o equivalente 

a um ganho acumulado de 4,8%. Já a indústria mineira eliminou o recuo de 0,2% 
verificado em maio. 

 
Os demais desempenhos positivos foram do Paraná (0,5%), Espírito Santo (0,1%), 
Ceará (0,1%) e Goiás (0,1%). Na direção oposta, os locais com perdas mais 
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acentuadas em junho foram a Bahia (-10,0%) e a Região Nordeste (-4,0%), com o 
parque industrial baiano eliminando o avanço de 5,1% registrado no mês anterior, 
enquanto o Nordeste voltou a cair após acumular expansão de 2,8% nos meses de 

abril e maio. Houve quedas ainda no Rio Grande do Sul (-1,1%), Pará (-0,4%) e Santa 
Catarina (-0,1%). 

 

Governo adia para 2018 medida que aumenta tributação sobre empresas 

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

 
Pressionado pelo Congresso Nacional e pelo empresariado, o governo federal decidiu 
adiar para 2018 o início da vigência da reoneração da folha de pagamento, medida 

que poderia gerar uma receita de R$ 2,5 bilhões neste ano.  
 
A medida provisória que acabaria com o benefício, se convertida em lei, perderá a 

validade nesta semana e é difícil que seja aprovada a tempo. A alternativa encontrada 
pelo governo será reapresentar a proposta, desta vez por meio de projeto de lei.  

 
O governo pretende encaminhar o projeto nesta quarta (9) ao Congresso, segundo 
um ministro palaciano.  

 
Em evento na CNI (Confederação Nacional da Indústria), o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, afirmou que as condições do projeto serão as mesmas da medida 
provisória. Ou seja, ele vai acabar com a desoneração da folha de pagamento para 
cerca de 50 setores econômicos.  

 
As empresas afetadas voltariam a calcular as contribuições devidas à Previdência de 

acordo com a folha de salários, e não mais conforme o faturamento da empresa.  
 

Se o projeto de lei for aprovado, as novas regras só entrarão em vigor 90 dias após a 
sanção presidencial. Por isso, não haverá mais tempo para que o dinheiro entre nos 
cofres públicos neste ano.  

 
Segundo auxiliares do presidente Michel Temer, a pressão para deixar caducar a 

medida provisória veio do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que, em 
reunião no Palácio do Planalto no fim de semana, se opôs a votar a proposta às 
pressas.  

 
Na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já considerava 

não votar a medida provisória, para que houvesse tempo de discutir o assunto. Ele 
disse que uma nova proposta poderia passar a valer apenas para 2019, mas recuou e 
já considera que o texto comece a valer no ano que vem.  

 
Na proposta original, foram preservados três setores: transporte público urbano, 

construção civil e comunicação. Para os demais beneficiados, a desoneração acabaria 
em 1º de julho deste ano.  
 

No mês passado, a comissão mista do Congresso que analisa a medida aprovou 
relatório que adiava o início da medida para janeiro de 2018. A comissão também 

excluiu mais setores da mudança.  
 
AÇÕES  

Como a regra ficou em vigor durante o mês de julho, a Receita Federal irá cobrar o 
tributo devido neste período.  
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Entidades empresariais conseguiram suspender a cobrança com ações na Justiça. A 
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) obteve decisão favorável 
para cerca de 150 mil empresas.  

 
O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Andrade, afirmou 

que a entidade continua trabalhando para que a reoneração não aconteça: "Não foram 
benefícios dados de maneira casual, acabou beneficiando todos os setores".  

 
O governo também vai negociar uma nova versão do Refis, programa de 
refinanciamento de dívidas. O texto aprovado em comissão na Câmara, do deputado 

Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), é considerado excessivamente generoso, ao conceder 
descontos de até 99% das multas sobre as empresas que deixaram de pagar impostos.  

 

Indústria de energia solar e pequena hidrelétrica negociam entrar em leilão 

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

 

 

 

 

 

O setor de energia solar e pequenas centrais hidrelétricas vão pleitear ao governo sua 
entrada nos leilões de renováveis, cujas regras foram publicadas na segunda (7).  

 
A Absolar, que representa a indústria solar, passou o dia em conversa com o governo 
para reverter a exclusão.  

 
A fonte vai participar do leilão com previsão de entrega para 2021, mas ficará de fora 

daquele cujo prazo é 2023.  
 
"Não é isonômico. É um retrocesso a um setor ainda em inserção na matriz brasileira", 

afirma Rodrigo Sauaia, presidente da associação.  
 

A princípio, a entidade tentará resolver a questão via negociação. Sobre uma eventual 
ação judicial, ele diz que "ainda é cedo para comentar".  
 

O motivo apontado pelo Ministério de Minas e Energia é que a implementação dos 
projetos solares é compatível com prazos de até quatro anos. Sobre a negociação, a 

pasta diz que não há definição.  
 
É o leilão com maior tempo para entrega, porém, que deverá ter a maior contratação, 

devido a uma expectativa de retomada da economia a longo prazo, avalia Sauaia.  
 

As CGHs, centrais hidrelétricas com potencial de geração até 3 MW, também ficaram 
de fora dos certames.  
 

"É essencial reverter essa exclusão, mas pode ter ocorrido um erro operacional, ao 
usarem como base editais passados", diz Paulo Arbex, da Abrapch (associação das 

pequenas hidrelétricas).  
 
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/08/1907985-industria-de-energia-solar-e-pequena-hidreletrica-negociam-entrar-em-leilao.shtml


Estudo do governo apresentado à MEI definirá estratégia nacional para 

internet das coisas 

08/08/2017 – Fonte: CNI 

 
Diagnóstico dará enfoque à indústria nos setores automotivo, têxtil, de 

mineração e petróleo e gás. Diálogos da MEI também abriu espaço para o 
INPI apresentar proposta emergencial para agilizar processo de concessão 

de patentes 
 
17ª reunião do Diálogos da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) - CNI São 

Paulo 
 

 
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estão produzindo um 

estudo sobre internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) voltado para a definição de 
um plano de ação para o país.  

 
A partir de um diagnóstico elaborado nas primeiras fases do estudo serão propostas 
ações que consistirão na Estratégia Nacional de Internet das Coisas para os anos de 

2018 a 2022. 
 

A metodologia e os principais pontos que serão abordados no estudo, que já está em 
sua terceira fase e será concluído no último trimestre deste ano, foram apresentados 
nesta segunda-feira (7), em São Paulo, durante a 17ª reunião do Diálogos da 

Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O tema faz parte da estratégia da MEI para o desenvolvimento da 

agenda de inovação no Brasil. 
 

O estudo abordará com destaque a internet das coisas em quatro frentes prioritárias: 
cidades, saúde, rural e indústrias. De acordo com Thales Marçal, coordenador-geral 
de Ciência e Tecnologia do MCTIC, o objetivo é entregar um plano de internet das 

coisas para a indústria, aliando a estratégia com a agenda de manufatura avançada. 
“A indústria tem grande importância dentro dessa estratégia, pois é quem gera o maior 

desenvolvimento no país”, afirmou Marçal. 
 
O gerente de IoT do BNDES, Ricardo Rivera, acrescentou que o estudo dará enfoque 

aos setores automotivo e têxtil, na indústria de transformação, e à mineração e 
petróleo e gás, na indústria extrativa. Esses setores são apontados como os de maiores 

desafios em relação à internet das coisas.  
 
“Trata-se de um estudo voltado para o diagnóstico da IoT, que pode trazer vários 

benefícios para o país. Temos três grandes ambições: definir uma inspiração para a 
IoT no Brasil, priorizar verticais e horizontais e fechar um plano para definições e 

monitoramento nos próximos 5 anos”, detalhou. 
 
O diretor da Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi, ressaltou a importância 

de o país dar prioridade ao tema. “A internet das coisas tem transformado o sistema 
econômico. Está em curso uma nova revolução industrial que irá transformar todo o 

ciclo de negócios nas marcas e na divisão do trabalho”, disse Lucchesi, também 
diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 
 

O líder da MEI Pedro Wongtschowski frisou que a internet das coisas gerará riquezas 
e levará desenvolvimento para a indústria brasileira. “A internet das coisas está cada 
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vez mais presente na vida das pessoas. Em 2020, a expectativa é de que teremos 
cerca de 20 bilhões de dispositivos conectados”, frisou. Ele destacou que, entre os 
objetivos da MEI para esta agenda, estão o incentivo a adoção das novas tecnologias 

pelas empresas e o financiamento ao desenvolvimento tecnológico e da inovação. 
 

Thales Marçal, do MCTIC, frisou que as condições para financiamento da inovação 
terão relação direta com a potencialização da internet das coisas no Brasil. “A IoT não 

é um bem,  mas um meio para gerar algum ganho como a melhoria da competitividade 
da indústria e do agronegócio. E ampliar a possibilidade de o Brasil exportar tecnologia 
e melhorar a qualidade de vida do brasileiro”, enfatizou. 

 
PROPRIEDADE INTELECTUAL - O atraso em relação à análise e concessão de 

patentes no país levou o governo a lançar uma consulta pública sobre uma medida 
emergencial para reduzir o backlog de patentes. Presente ao Diálogos da MEI, o 
presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Luiz Otávio Pimentel, 

apresentou as medidas que farão parte de um decreto do governo, apoiado pela CNI, 
que tem por finalidade equacionar os problemas relativos ao tempo de concessão de 

patentes num prazo de três anos. 
 
Pimentel destacou que a alternativa do INPI é aplicar um regime de procedimento 

simplificado de deferimento, incluindo somente o backlog atual, prevendo salvaguarda 
para o usuário e o mercado.  

 
Seriam contratados 163 servidores e 40 terceirizados no período de três anos para 
que o problema seja solucionado até 2020. O custo, segundo o presidente do INPI, 

seria de R$ 92 milhões em três anos. “Estima-se que após a solução do problema do 
backlog, o trâmite de um pedido de patente seja concluído em até 24 meses, a partir 

do pedido do exame”, disse. 
 

Confiança dos brasileiros nas pessoas aumenta nos últimos cinco anos 

08/08/2017 – Fonte: CNI 
 

Confiança dos brasileiros nas pessoas aumenta nos últimos cinco anos 
A confiança dos brasileiros aumentou nos últimos cinco anos, principalmente para os 
grupos sociais mais distantes, como maioria das pessoas e colegas de trabalho e 

escola. O nível de confiança dos brasileiros é maior quanto mais próximo da 
convivência diária é o grupo avaliado. 

 
Julho/2017 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Indicador da FGV prevê melhora do mercado de trabalho 

08/08/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 

O Indicador Antecedente de Emprego, da Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 1,5 
ponto em julho, alcançando 98,4 pontos, depois de duas quedas consecutivas. Ele é 

calculado em uma escala de zero a 200 pontos, com base na expectativa de 
consumidores e de empresários da indústria e dos serviços em relação ao mercado de 
trabalho nos próximos meses. 

http://www.inpi.gov.br/
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No trimestre, no entanto, o indicador acumula queda de 0,7 ponto. Segundo a FGV, 
apesar das quedas dos dois meses anteriores, o índice antecedente de emprego 
continua em nível elevado, já que ainda existe forte otimismo em relação à geração 

de empregos na economia brasileira. 
 

Indicador Coincidente de Desemprego 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego, que mede a percepção dos consumidores 

em relação ao desemprego no país, piorou 0,7 ponto em julho. É a primeira vez que 
ele apresenta piora no ano. 
 

A FGV acredita, no entanto, que esse resultado “não parece significar uma inflexão na 
tendência de melhora do mercado de trabalho. O aumento do emprego e a redução 

da taxa de desemprego têm sido consistentes com a suave melhora da economia dos 
últimos meses”, diz a FGV. 

 

Artigo: Para recolocar o país em crescimento, é necessário ir ao ataque 

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

 
Após três anos de recessão, a economia está estabilizada, para não dizer estagnada. 
Ninguém sabe exatamente para onde ela vai, mas é possível conduzi-la para o melhor 

caminho, o do crescimento.  
 

Com realismo, é preciso expor aqui alguns números que mostram a gravidade da 
situação dos brasileiros para depois concluir este artigo.  
 

Alerta máximo vem da área do trabalho. O desemprego diminuiu um pouco, em razão 
do agronegócio, mas ainda atinge 13,5 milhões de brasileiros. Esse número é 

subestimado, porque não inclui as pessoas "desalentadas", aquelas que desanimaram 
e deixaram de procurar emprego. Estatisticamente, essas pessoas saem do número 
de desempregados.  

 
Os jovens são os mais atingidos. A taxa de desemprego entre as pessoas de 14 a 24 

anos se aproxima de 30%. São escassas hoje as oportunidades para os que tentam 
entrar no mercado de trabalho.  
 

O drama do emprego se manifesta com mais ênfase em grandes cidades. No Rio, 
segundo o Caged, 42 mil postos de trabalho desapareceram só no primeiro semestre. 

Soma-se a isso o atraso nos pagamentos dos servidores do Estado.  
 
O desemprego é, obviamente, a maior causa do aumento da pobreza, que tem 

números também alarmantes. Segundo o Banco Mundial, haverá no fim deste ano 
cerca de 40 milhões de brasileiros em condição de pobreza, consideradas pessoas com 

renda de até R$ 140 por mês. Só neste ano, 3,6 milhões se tornarão pobres. Mais 
grave, o número de pessoas atingidas pela miséria chegará a 8,5 milhões.  

 
O sofrimento imposto pela pobreza está espelhado nos dados do Bolsa Família, cujo 
benefício básico é de R$ 85 mensais por pessoa. Só neste ano, 143 mil famílias 

voltaram ao programa assistencial e 525 mil estão na fila de espera.  
 

Fora da linha da pobreza, a classe média, além do desemprego, enfrenta o 
endividamento: 57% das famílias estão endividadas, nível que praticamente se 
mantém desde o ano passado. Do total dessas famílias, 24% estão inadimplentes.  

 
O Brasil precisa ser sensível a esses índices e a outros nas áreas de educação e saúde.  

 
Eles pioraram assustadoramente nos últimos anos, numa rota que tem de ser 
rapidamente corrigida.  
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Pouco adianta buscar responsáveis pela condução do país a esse caminho tenebroso. 
A hora é de tomar medidas corajosas para reativar a economia, única forma de reduzir 
o desemprego, a pobreza e a miséria.  

 
Atitudes heroicas, como corte de gastos, são importantes desde que atinjam despesas 

correntes, e não investimentos. Altas de impostos, execráveis. Mas, de qualquer 
forma, essas medidas não vão determinar o rumo da economia. Elas decorrem de 

estratégia defensiva, retranca, para usar a linguagem do futebol.  
 
Não há salvação para a economia sem crescimento. A deterioração das contas do 

governo é muito agravada pela recessão. Mesmo que reformas importantes, como a 
da Previdência, sejam aprovadas, a dívida pública continuará a crescer se não houver 

retomada econômica que gere receitas públicas.  
 
A política equivocada e omissa que manteve os juros altos tem custo imenso. Os juros 

sobre a dívida pública chegam a quase 7% do PIB.  
 

Para recolocar o país em crescimento, é necessário ir ao ataque, baixar mais os juros, 
extirpar o rentismo que domina o cenário há décadas, oferecer crédito com taxas 
civilizadas a empresas e famílias e prestigiar investimentos produtivos, inovadores e 

criadores de emprego.  
 

Nada disso exige recursos que não estejam disponíveis. Tudo depende de 
sensibilidade, obstinação e coragem. 
 

 (Benjamin Steinbruch- é empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 

 

Instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos ocorre nesta quarta-feira 

08/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 

 
 PRS 20/2015  

 
O Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos será instalado nesta quarta-feira (9), às 14h30. 
Após a instalação, será eleita e tomará posse a comissão executiva e, em seguida, 

será discutido e votado o estatuto que guiará os trabalhos do grupo parlamentar. O 
objetivo é incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os Poderes Legislativos 

dos dois países. 
 
O grupo, que se destina ao exercício da diplomacia parlamentar, é de livre adesão 

para membros do Congresso Nacional e membros do Poder Legislativo do Marrocos. O 
funcionamento do colegiado seguirá estatuto próprio, que deve ser submetido às 

regras do Regimento Interno do Senado Federal e demais normas aplicáveis. 
Alterações estatutárias são previstas ao início de cada legislatura, assim como a 
eleição da diretoria. 

 
Criação 

O grupo parlamentar teve a sua criação aprovada em outubro de 2015 na forma do 
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 20/2015, do senador Marcelo Crivella (PRB-
RJ). A proposta prevê que a cooperação interparlamentar ocorra por meio de visitas 

recíprocas, troca de publicações e trabalhos legislativos, além da realização de 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/07/instalacao-do-grupo-parlamentar-brasil-marrocos-ocorre-nesta-quarta-feira
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congressos, seminários, simpósios, debates, conferências, estudos e encontros 
direcionados para áreas específicas. 
 

O relator da matéria foi o senador Cristovam Buarque (PPS-DF). Ele argumenta, em 
seu voto favorável à criação do colegiado, que a “atuação do Grupo Parlamentar Brasil-

Marrocos contribuirá para o estreitamento das relações entre as duas nações, ao 
possibilitar o conhecimento mútuo entre os respectivos parlamentos”.  

 
O senador também destaca que o Marrocos é um país-chave no contexto africano e 
de política externa extremamente ativa e multidirecionada. 

 
A reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos será na sala 7 da Ala Senador 

Alexandre Costa, no Anexo 2 do Senado. 
 

Economia tem dados ainda ruins, mas recessão está acabando, diz Fazenda 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fabio Kanczuk, 
considerou que a recessão econômica brasileira está acabando, embora ainda haja 
alguns dados econômicos ruins. Durante evento da Associação Brasileira de 

Atacadistas e Distribuidores (Abad), o secretário fez um breve discurso no qual 
defendeu iniciativas pela simplificação de processos de abertura e fechamento de 

empresas ou pagamento de impostos. 
 
Kanczuk participou de um painel sobre o possível impacto de reformas como a da 

Previdência, tributária e a trabalhista. Ele avaliou que, para além da agenda de 
reformas, a Fazenda tem uma série de metas a cumprir até 2018. 

 
Segundo o secretário, o objetivo é reduzir o tempo necessário hoje nas empresas para 
quitar impostos, o prazo para abertura e fechamento de empresas e facilitar processos 

relacionados à importação e à exportação. 
 

O secretário defendeu ainda que o setor privado tem um forte papel na recuperação 
da economia. Citando a história dos Estados Unidos, mencionou o papel de empresas 
do setor logístico e de distribuição na economia norte-americana e avaliou que 

atacadistas no Brasil também podem contribuir para uma economia melhor. 
 

Atividade e faturamento voltam a cair 

08/08/2017 – Fonte: CNI 
 

Embora o prolongado período de queda da atividade e de piora do mercado de trabalho 
tenha ficado para trás, os Indicadores Industriais ainda não mostram recuperação. 

Junho encerra o trimestre com queda do faturamento, horas trabalhadas, utilização 
da capacidade instalada e do emprego.  

 
REVISÃO: Foi corrigido o percentual da queda semestral das horas trabalhadas na 
última linha da capa (o correto é 3,3% - na versão anterior constava 3,5%). 

Junho/2017 
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Centrais e governo querem ressuscitar o imposto sindical. E multiplicá-lo por 

3 

08/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O imposto sindical foi extinto pela reforma trabalhista. Mas pode ser recriado 

como uma versão turbinada da contribuição assistencial 

 

 
 
O trabalhador que pensava ter se livrado do imposto sindical corre o risco de pagar 
uma contribuição bem mais alta ao sindicato a partir do ano que vem. Extinto pela 

reforma trabalhista aprovada em julho, e que entra em vigor em novembro, esse 
imposto pode ressuscitar em novo formato e com valor quase três vezes maior.  

 
Segundo informações do jornal “O Estado de S. Paulo” e da rádio CBN, as centrais 
sindicais estão negociando com o governo e parlamentares a edição – e posterior 

aprovação no Congresso – de uma medida provisória para recriar essa contribuição, 
mas com um novo formato. 

 
O Ministério do Trabalho confirmou a negociação. Que, aliás, começou antes mesmo 

da aprovação da reforma, e ajudou a esvaziar a greve geral realizada no fim de junho. 
Chamada provisoriamente de “contribuição de assistência e negociação coletiva”, ela 
não será mais compulsória, como o imposto sindical. Terá de ser aprovada em 

assembleia de cada categoria. Mas, se aprovada, poderá ter um valor bem mais alto. 
 

O imposto sindical, que era descontado de todos os trabalhadores formais, 
sindicalizados ou não, equivalia a um dia de trabalho por ano. Mais ou menos 4,5% 

do salário-base. Mas as centrais querem que a nova versão não tenha um “teto”.  
 
Assim, é provável que a medida provisória não determine qual será o porcentual 

cobrado dos trabalhadores. Ele seria definido em cada acordo ou convenção coletiva. 
 

Em entrevista ao “Estado de S. Paulo”, o presidente da UGT, Paulo Patah, defendeu 
uma contribuição equivalente a 6% do salário, parcelada em 12 vezes. O secretário-

geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, falou em alto entre 6% e 
13%. 
 

Segundo o jornal, o desconto do salário de 13% faria a arrecadação do imposto sindical 
saltar dos R$ 3,53 bilhões de 2016 para cerca de R$ 10,2 bilhões. 

 
O limite mais alto defendido pela Força equivale a quase três vezes o desconto que foi 

feito até março deste ano, correspondente a cerca de 4,5% do salário. Mas os 
sindicalistas rejeitam a comparação, afirmando que, dependendo do que for decidido 

na assembleia de cada categoria, tal contribuição pode nem existir. 
 
Patah, da UGT, lembrou que até o início deste ano o trabalhador sindicalizado pagava 

não só o imposto sindical, mas também a contribuição assistencial e, eventualmente, 
o pagamento confederativo. 
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“Hoje, em algumas situações o total pode chegar a 20% de um salário. As três serão 
substituídas por uma. Com certeza, o valor vai cair”, disse Patah ao “Estado de S. 
Paulo”. 

 
Contribuição turbinada 

O “novo imposto” negociado por governo e centrais sindicais seria uma espécie de 
versão turbinada da contribuição assistencial que existe hoje. O valor dela é 

estabelecido por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho e serve para 
custear a participação do sindicato nas negociações salariais. 
 

Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os trabalhadores 
não sindicalizados não são obrigados a pagar a contribuição assistencial, o que 

intensificou a pressão dos sindicatos sobre o governo, em busca de uma recomposição 
de suas receitas. 

 

Centrais querem contribuição sindical maior do que imposto cobrado hoje 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O imposto sindical vai deixar de existir em novembro, com a entrada em vigor da 

reforma trabalhista, mas a contribuição que os trabalhadores dão aos sindicatos pode 
aumentar com a mudança.  

 
Agora, em vez de ter um dia de trabalho descontado todo ano (o correspondente a 
4,5% de um salário), a contribuição será decidida em assembleia, sem um teto 

estabelecido. Duas das maiores centrais do País, União Geral dos Trabalhadores (UGT) 
e Força Sindical, defendem que de 6% a 13% de um salário mensal sejam destinados 

anualmente ao financiamento das entidades. 
 
Criada para financiar a estrutura sindical, a nova “contribuição por negociação coletiva” 

é apoiada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), UGT e Força. Juntas, elas 
representam 51,8% dos trabalhadores sindicalizados. O valor defendido pela Força e 

UGT, porém, faria com que os empregados pagassem mais que um dia de trabalho 
aos sindicatos. O presidente da UGT, Ricardo Patah, defende 6% de um salário. “É um 
valor equilibrado que poderia ser dividido em 12 vezes.” 

 
O secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, cita valor que poderia oscilar de 

8% a 13%. Maior entidade do País, a CUT não divulga valor de referência e não 
participa do debate por considerar o governo Temer ilegítimo, mas historicamente 
manteve posição favorável à criação da contribuição. A Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB) não emitiu posição oficial. 
 

O presidente Michel Temer informou às centrais que o substituto do imposto sindical 
será regulamentado por Medida Provisória. O texto, porém, não deve trazer um 
porcentual a ser cobrado dos trabalhadores. Por isso, sindicalistas debatem qual valor 

é necessário para manter o funcionamento da estrutura sindical. 
 

O modelo em debate prevê aprovação anual, pelos trabalhadores, do valor a ser pago 
na mesma ocasião em que empregados e patrões negociam reajuste anual de salário. 
A contribuição será paga por todos os empregados beneficiados pela negociação 

coletiva – inclusive os não sindicalizados.  
 

Isso, na prática, torna a contribuição negocial obrigatória aos que tiverem reajuste 
anual de salário conforme o acertado na negociação coletiva liderada pelo sindicato. O 

funcionamento dessas assembleias está em discussão. Por enquanto, prevalece 
proposta de que o quórum mínimo dessas reuniões poderá ser de apenas 10% dos 
trabalhadores representados. 
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Congresso 
Essa nova contribuição tem sido negociada dentro do esforço do Palácio do Planalto 
em obter apoio dos parlamentares para evitar resistência do Congresso à MP que 

também ajustará pontos da reforma trabalhista – como o trabalho insalubre de 
grávidas e contratos intermitentes.  

 
Duas centrais – a Força e UGT – têm demonstrado mais simpatia ao modelo costurado 

com Temer e já se movimentam para tentar convencer deputados. O esforço é 
importante depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a 
dizer que não aprovaria uma MP para mudar a reforma aprovada pela Casa. 

 
Questionado sobre o aumento do valor a ser pago pelos trabalhadores, o secretário-

geral da Força disse que “não é possível comparar” com o modelo atual porque a 
existência de negociação permitirá, em tese, que nem haja contribuição. Patah lembra 
ainda que, além do imposto sindical, trabalhadores sindicalizados também pagam 

contribuição assistencial e há casos de pagamento confederativo. “Hoje, em algumas 
situações o total pode chegar a 20% de um salário”, diz. “As três serão substituídas 

por uma. Com certeza, o valor vai cair.” 
 
As contribuições assistencial e confederativa, no entanto, são pagas exclusivamente 

por sindicalizados – parcela minoritária do mercado. Segundo o IBGE, apenas 19,5% 
dos trabalhadores são ligados oficialmente a um sindicato. Portanto, a maioria dos 

empregados – 80,5% da força de trabalho – paga apenas o imposto sindical. 
 
Em 2016, o imposto sindical arrecadou R$ 3,53 bilhões. Confirmado o novo porcentual 

citado por UGT e Força, o valor poderia saltar para R$ 10,2 bilhões com desconto de 
13%. 

 

Reforma trabalhista pode gerar 1,5 milhão de empregos, diz estudo 

08/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Análise feita por economistas do Itaú mostra um provável efeito positivo da 

reforma trabalhista sobre a economia 

 

 
 
Um estudo assinado por três economistas do Banco Itaú estima que a reforma 

trabalhista, que entrará em vigor em novembro, será capaz de elevar a renda média 
do brasileiro ao longo dos próximos anos e reduzir o desemprego. 
 

A estimativa é que o PIB per capita poderá ter um crescimento adicional de 3,2% em 
quatro anos, ou 0,8% ao ano por causa da maior flexibilidade do mercado de trabalho. 

Além disso, as novas regras devem ter efeito sobre a geração de empregos, com a 
potencial criação de 1,5 milhão de postos de trabalho. 
 

Os economistas Fernando Gonçalves, Luka Barbosa e André Matcin usaram como 
ponto de partida o Índice de Competitividade do Banco Mundial, no qual o Brasil ocupa 

a 81ª colocação entre 138 países. Eles estimaram que a reforma teria um impacto 
positivo no recorte do índice que mede a competitividade do mercado de trabalho, o 
que elevaria o índice total do Brasil de 4,06 para 4,09, passando para a 78 ª colocação 

no ranking geral. 
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Embora pareça pequeno, o impacto econômico dessa evolução poderá ser de até 3,2% 
no PIB per capita, segundo os economistas. Essa estimativa foi feita a partir da 
regressão dos dados de todos os países no ranking do Banco Mundial. 

 
O maior crescimento do PIB do que seria possível sem a reforma teria um impacto na 

geração de postos de trabalho: o desemprego cairia até 1,4 ponto percentual após as 
mudanças na lei. 

 
O cálculo feito pelo Itaú é um dos primeiros a tentarem estimar os efeitos da reforma 
trabalhista. Durante a tramitação da reforma, o assunto colocou em lados opostos 

especialistas na área da economia do trabalho, pois os estudos ainda são pouco 
conclusivos. O próprio Banco Mundial, em um estudo de 2013, chegou à conclusão de 

que os efeitos da flexibilização da lei trabalhista foram modestos em países que 
passaram pelo processo. 
 

Os economistas do Itaú ressaltam que a eficiência da reforma depende de sua 
implementação e que o ganho de competitividade do Brasil também só será 

sustentável com outras mudanças.  
 
“Nossa análise indica, portanto, que a reforma trabalhista terá impacto positivo e significativo na 

produtividade da economia. No entanto, para alcançar níveis de competitividade mais elevados, são 

necessárias mudanças em outras frentes, como qualidade das instituições, ambiente 

macroeconômico (incluindo a complexidade tributária) e infraestrutura.” 

  

Ministro avisa que tentativa de burlar lei trabalhista será penalizada 

08/08/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho 

 
Durante palestra a entidades empresariais e sociais, em Lajeado (RS), Ronaldo 
Nogueira assegurou que todos os direitos dos trabalhadores estão garantidos na 

modernização da CLT  
 

 
 
O ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, voltou a sustentar, nessa segunda-feira (7), 
que os direitos dos trabalhadores estão assegurados na modernização da legislação 

trabalhista e fez um alerta: ninguém poderá usar as novas normas como justificativa 
para descumprir a lei e desrespeitar os direitos dos trabalhadores.  

 
“Quem tentar burlar a lei será notificado, será multado, será penalizado”, advertiu, 
depois de palestrar em reunião-almoço do Fórum das Entidades Empresariais e Sociais 

de Lajeado (RS), no salão de eventos da Associação Comercial e Industrial do 
município (Acil).  

 
Durante a palestra, Ronaldo Nogueira destacou que a modernização trará segurança 
jurídica às empresas, na gestão dos relacionamentos com os trabalhadores. "Não tem 

como manter a contribuição de impostos se não houver empreendedores. Não haverá 
empregos se não houver empresas.  

 
A modernização da legislação trabalhista foi construída com muito diálogo. O Brasil 
não podia esperar mais. Nós precisamos unir o Brasil", falou o ministro, para um 

público de cerca de 150 líderes empresariais, comunitários e políticos.  
 

Ele previu melhoras no mercado de trabalho, com geração de empregos. “O 
trabalhador vai continuar com os mesmos direitos, sem nenhum prejuízo. Pelo 
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contrário, nós teremos segurança jurídica e, por consequência, mais geração de 
empregos, o que é fundamental”, ressaltou.  
 

Segundo o ministro, dos 39 milhões de empregos formais no Brasil, 85% são 
proporcionados por micro e pequenos empresários. “Às vezes, são micro e pequenas 

empresas que geram cinco empregos. É o pequeno empreendedor que paga aluguel, 
pois não tem casa própria para morar, cujos filhos estudam em escola pública, que 

está gerando emprego”, comentou.  
 
Modernidade - Segundo o ministro, quem disse que a modernização eliminaria 

direitos é que vai ter de se manifestar, quando os trabalhadores constatarem que 
continuarão usufruindo dos mesmos direitos que tinham antes da reforma.  

 
A diferença é que a legislação aprovada vai oportunizar a modernidade e as condições 
de ajustar o mercado conforme as oportunidades que a própria modernidade oferece. 

“Precisamos oferecer trabalhos conforme a realidade de hoje”, declarou.  
 

Um dos objetivos da modernização, acrescentou o ministro, é tirar os trabalhadores 
da informalidade, para que todos possam usufruir dos mesmos direitos daqueles que 
têm carteira assinada. Nesse sentido, ele citou os profissionais de Tecnologia da 

Informação (TI).  
 

“Muitos que trabalham principalmente na área de TI, que vai ser contemplada pelo 
trabalho em casa, sairão da informalidade e poderão ser contratados pela CLT para 
trabalhar na sua própria casa, por produtividade”, comentou.  

 
Convenção coletiva - Ele também corrigiu a informação de que a modernização 

promoverá a vigência do “acordado sobre o legislado”. Segundo Ronaldo Nogueira, 
esse foi um conceito amplamente propagado, mas não é isso que diz a lei. “A lei vai 
prestigiar a convenção coletiva, dando força de lei à convenção coletiva, para deliberar 

sobre determinados itens. São itens que possibilitam ao trabalhador usufruir de uma 
forma mais vantajosa de seus direitos”, afirmou.  

 
No entanto, de acordo com o ministro, a convenção coletiva não poderá desconstituir 
ou revogar direitos. “Ela possibilita que o trabalhador escolha a forma mais vantajosa, 

mas somente sobre aqueles itens especificados na lei”, salientou.  
 

A convenção coletiva não poderá, por exemplo, deliberar sobre qualquer situação que 
comprometa a saúde e a segurança do trabalhador, pois esses casos não são definidos 
por acordos entre empresas e trabalhadores.  

 
“O ambiente insalubre quem define, tecnicamente, é o próprio Ministério do Trabalho”, 

destacou Ronaldo Nogueira. “Algo que coloca em risco ou comprometa a saúde do 
trabalhador não pode ser definido por uma convenção coletiva. Já existem estudos 

técnicos que definem o que é ou o que não é uma atividade insalubre.”  
 
A modernização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada pelo Senado 

Federal no último dia 11 de julho e sancionada pelo presidente Michel Temer dois dias 
depois. A lei entrará em vigor na data da sua publicação, que deve ocorrer até 120 

dias após a sanção, valendo para todos os contratos de trabalho no Brasil.  
 

Comissão votará na quarta-feira relatório da MP que cria novas taxas para 
contratos do BNDES 

08/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
A Comissão Mista que analisa a MP 777/2017 deve votar, na próxima quarta-feira (9), 
a partir das 14h30, relatório do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) sobre a proposta. 

A votação será feita após os parlamentares discutirem a matéria em audiência pública 
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interativa que será realizada pela comissão na terça-feira (8). Esta será a segunda 
audiência para tratar do assunto. 
 

A MP 777 cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), a ser usada como referência para o custo 
de captação e para os contratos firmados pelo BNDES a partir de 1° de janeiro de 

2018. A nova taxa substituirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos 
do BNDES que utilizam recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Fundo 

de Participação PIS-Pasep e do Fundo da Marinha Mercante (FMM). 
 
Desde 1994, a TJLP é o custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES e 

pelos seus agentes operadores. Atualmente, a taxa está em 7% ao ano. De acordo 
com o banco, o estoque de contratos em TJLP era de R$ 664 bilhões em 31 de 

dezembro de 2016. 
 
Audiência pública 

A comissão já havia realizado uma audiência sobre o tema no mês de julho. Na 
ocasião, representantes do governo, da indústria e economistas divergiram sobre os 

impactos da medida provisória. 
 
João Manoel Pinho de Melo, assessor de reformas microeconômicas do Ministério da 

Fazenda declarou que o principal objetivo da medida é defender o trabalhador com o 
custeio de benefícios trabalhistas como o seguro-desemprego, o abono salarial e 

programas de geração de emprego e renda. 
 
Já os representantes das indústrias financiadas pelo BNDES não receberam bem a 

proposta do governo. Na avaliação de Mário Bernardini, diretor de competitividade da 
Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), se considerar o custo de 

financiamento, a medida promove uma “política social” ao passo que também “mata 
o setor brasileiro de fabricantes de bens de capital”. 
 

Ministro da Fazenda diz que deve ser apresentado novo relatório para o Refis 

08/08/2017 – Fonte: G1 

 
Projeto anterior foi alterado pelo Congresso, que concedeu benefícios que 
reduzem arrecação do governo. Meirelles diz que novo texto será 'mais 

equilibrado e justo'. 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (7), em 
evento em Brasília, que o governo prepara um relatório que deve dar origem a um 
novo projeto para o programa de parcelamento de tributos com o governo federal, 

conhecido como Refis.  
 

"Deverá ser apresentado um outro relatório visando fazer um projeto mais equilibrado 
e mais justo. Em última análise, o projeto deve visar dar possibilidade de os devedores 

pagarem sua dívida, mas também preservar a arrecadação do país", declarou o 
ministro da Fazenda.  
 

De acordo com ele, ainda não foi definido que deputado irá apresentar o novo relatório.  
Segundo ele, o programa de parcelamento de débitos tributários não pode incentivar 

as empresas a deixarem de pagar impostos, porque, nessa hipótese, o país terá um 
"desequilíbrio permanente com consequências graves do ponto de vista do 
crescimento, com recessão, desemprego".  

 
"Temos que prosseguir no trabalho de ajustes das contas públicas, o que não é só 

despesa, é receita também", declarou Meirelles.  
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/ministro-da-fazenda-diz-deve-ser-apresentado-novo-projeto-para-o-refis.ghtml


O ministro sugeriu ainda que as empresas façam a adesão ao atual projeto do Refis, 
cujo prazo termina no fim de agosto "para que já assegurem o seu direito e não fiquem 
esperando um processo que perdoem todas as multas e juros."  

 
"Quem aderir como está hoje assegura um direito e depois pode migrar, aderir a um 

novo programa", afirmou.  
 

 
Ministro da Fazenda, Herique Meirelles, fala sobre novo relatório para o Refis  

 
Congresso mudou proposta original 
O atual projeto para o Refis, proposto pelo governo e que está em vigor por meio de 

Medida Provisória, não contempla, ao contrário de programas de parcelamento 
anteriores, desconto no valor dos juros e de multas.  

 
Em maio, porém, a comissão mista do Congresso que analisa a medida provisória 
aprovou parecer que concede desconto nas multas e nos juros das dívidas parceladas, 

acaba com restrições ao uso de créditos fiscais, autoriza empresas em recuperação 
judicial a participarem do programa e dobra o prazo máximo de parcelamento.  

 
Com essas alterações promovidas pelo Congresso Nacional, a arrecadação com o Refis, 
neste ano, cairia de R$ 13 bilhões para menos de R$ 500 milhões e, entre 2018 e 

2020, o governo perderia recursos.  
 

A perda de arrecadação dificultaria ainda mais o cumprimento, pelo governo, da meta 
fiscal para 2017, que já é de déficit (despesas maiores que receitas com impostos) de 
R$ 139 bilhões. Essa conta não inclui gastos com pagamento de juros da dívida.  

 
Por conta das dificuldades, o ministro Meirelles já admitiu que o governo pode alterar 

a meta fiscal deste ano. Nesta segunda-feira, ele afirmou que, em 60 dias ou menos, 
a equipe econômica terá uma "avaliação completa" da arrecadação e, neste momento, 
terá informações sobre que será necessário fazer.  

 
Meirelles afirmou também que o governo deverá encaminhar ainda neste ano um 

projeto de lei ao Congresso Nacional, em regime de urgência, para elevar a tributação 
sobre a folha de pagamentos.  

 
O governo já havia tratado do tema em uma medida provisória, que que ainda não foi 
avaliada pelo Legislativo e perde a validade em 10 de agosto.  

 
Previdência 

Questionado sobre a reforma da Previdência Social, que o governo busca aprovar no 
Congresso Nacional, o ministro Meirelles declarou que a equipe econômica defende o 
projeto como ele está.  

 
"Mas, evidentemente como mencionou o presidente [Temer], vamos estar discutindo 

democraticamente e discutindo aquilo que é possível, mas sempre alertando a todos 
para uma realidade, que é uma realidade factual e objetiva. Isto é: quanto mais perto 
do projeto como está hoje for aprovada a reforma da Previdência, mais tempo nós 

vamos passar no Brasil sem voltar a discutir a previdência", acrescentou.  
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Governo negocia com Câmara elaboração de emenda aglutinativa para o Refis 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta 
segunda-feira, 7, que o regimento interno da Casa não permite a apresentação de um 

novo relatório sobre a Medida Provisória (MP) 783, que cria o Refis (parcelamento de 
débitos tributários), como defendeu hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 

 
Em entrevista mais cedo, Meirelles afirmou que o governo trabalha para apresentação 
e aprovação de um segundo parecer sobre a medida provisória, mais “equilibrado” e 

menos danoso à arrecadação do que o apresentado pelo deputado Newton Cardoso 
Júnior (PMDB-MG), relator original da proposta na Câmara 

 
“Deverá ser apresentado um relatório por outro deputado, visando a um projeto mais 
equilibrado ou mais justo. O Refis deve visar a dar possibilidade de regularizar dívidas, 

mas também arrecadar mais. Não pode incentivar empresas a não pagar imposto, se 
não nosso desequilíbrio fiscal será permanente, com consequências graves do ponto 

de vista de crescimento”, disse Meirelles. 
 
O Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, no entanto, 

que, na verdade, o governo negocia com Maia e líderes da base aliada a elaboração 
de uma emenda aglutinativa em relação ao texto da MP, e não um novo parecer, uma 

vez que o regimento interno da Câmara não permite a elaboração de um novo parecer. 
 
Uma emenda aglutinativa é uma espécie de emenda que se propõe a fundir textos de 

outras emendas apresentadas em relação a uma determinada matéria ou unir texto 
de emenda com o texto da redação original da proposta.  

 
Para ser apresentada, ela precisa de apoio de, no mínimo, 51 deputados (equivalente 
a 1/10 dos 513 integrantes da Casa) ou líderes que representem esse total de 

deputados. 
 

Fontes ligadas ao governo reconhecem, porém, que ainda não há acordo para essa 
emenda. O próprio presidente da Câmara se mostrou cético em relação a um acordo. 
“Não acredito (em acordo para emenda aglutinativa). Melhor negociar o texto original 

e mostrar que ele é fruto do acordo”, afirmou. 
 

Maia pretende se reunir até quarta-feira com líderes partidários e com o relator da MP 
para discutir qual texto será votado. A ideia é votar a matéria no plenário da Câmara 
na quarta-feira, 9, e, no dia seguinte, no Senado. A proposta precisa ser votada até 

sábado, 12, quando perde a validade. 
 

Arrecadação 
A equipe econômica esperava arrecadar R$ 13 bilhões com o Refis neste ano. O 

incremento no caixa do governo é importante para evitar um rombo ainda maior nas 
contas. Mas o relator desfigurou a proposta e passou a prever descontos de 99% em 
juros e multas, reduzindo o potencial de arrecadação a R$ 420 milhões. 

 
Inicialmente, a equipe econômica defendia a manutenção do texto original 

encaminhado pelo governo ao Congresso.  
 
A pressão dos parlamentares, no entanto, recrudesceu nas últimas semanas.  

 
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu que o Refis não 

precisa ser nem a proposta do governo nem a de Cardoso Jr., mas sim uma 
“intermediária”. 
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Empresas adiam adesão ao Refis à espera de mudanças 

08/08/2017 – Fonte: Contábeis.com / Valor Econômico  
 

Incertezas sobre o futuro da medida provisória que instituiu o novo Refis - o Programa 
Especial de Regularização Tributária (Pert) -, aliado aos poucos atrativos do texto 

atual, deixaram os contribuintes em compasso de espera. 
  

 
 
 

 
 

 
Incertezas sobre o futuro da medida provisória que instituiu o novo Refis - o Programa 
Especial de Regularização Tributária (Pert) -, aliado aos poucos atrativos do texto 

atual, deixaram os contribuintes em compasso de espera. Por ora, o volume de 
adesões está aquém do esperado. Com documentação pronta, as empresas esperam 

o desenrolar das negociações entre governo e Congresso. 
 
Um dos receios é a possibilidade de a Medida Provisória (MP) 783 caducar e, por uma 

nova, editar-se um parcelamento mais benéfico. Aqueles que aderiram correriam o 
risco de não poder migrar, já que as regras atuais impedem a adesão a um novo 

programa. Um novo texto teria que anular essa previsão. 
 
Para o tributarista Leo Lopes, do W Faria Advogados, é provável que, no caso da edição 

de uma nova MP, conste essa previsão. "Isso já aconteceu em relação ao programa 
[Programa de Regularização Tributária, da MP 766] do começo do ano para este", diz. 

Haveria, no entanto, dúvidas sobre se seria algo simples e automático. "Porque essas 
questões dependem de sistema e costumam gerar questionamentos", acrescenta. 
 

Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que "de uma forma ou de 
outra", o projeto vai ser aprovado. O governo trabalha em um novo texto (ver ao lado) 

para tentar evitar a queda na arrecadação prevista para este ano com a aprovação do 
relatório do deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG). Com uma oferta maior de 
benefícios aos contribuintes, a arrecadação cairia de R$ 13,3 bilhões para menos de 

R$ 500 milhões - o que é contestado pelo atual relator. 
 

De acordo com o ministro, se um novo projeto mais benéfico for aprovado pelo 
Congresso, os contribuintes poderão migrar os débitos. "Na improvável hipótese de 
que algo tão generoso para os devedores, não para o país, seja aprovado pelo 

Congresso - não acreditamos nisso, mas vamos supor que aconteça -, quem aderir ao 
projeto como está hoje assegura o direito e depois poderá migrar, mudar, aderir ao 

novo projeto." 
 

Até agora, de acordo com a Receita Federal, foram 66.946 adesões ao novo Refis. 
Esse número deve crescer, segundo advogados, com o avanço das negociações entre 
governo e Congresso e com a proximidade do prazo de adesão (dia 31 deste mês), 

que pode não ser prorrogado com a conversão da MP em lei. 
 

No escritório onde atua, segundo Leo Lopes, as incertezas em torno do texto original 
da MP vem fazendo com que os contribuintes optem por esperar um pouco mais. Ele 
diz que as análises dos casos de interessados no novo Refis vêm sendo feitas desde o 

começo de julho, quando foi aberto o prazo para a adesão, mas que a participação 
efetiva da maioria deve ocorrer somente na segunda quinzena deste mês. "Porque 

existe a possibilidade de um cenário mais definido. Há ainda prazo e sem o risco de 
perder benefícios", diz. 
 

Um texto mais interessante elevaria o nível de adesão, segundo advogados. De acordo 

http://www.contabeis.com.br/noticias/35130/empresas-adiam-adesao-ao-refis-a-espera-de-mudancas/


com Diego Miguita, sócio de Vaz, Barreto, Shingaki e Oioli Advogados, a maior parte 
dos clientes não cogitou ingressar no parcelamento. Para eles, os descontos não são 
tão atrativos. Outro motivo seria a entrada exigida, que é elevada para débitos acima 

de R$ 15 milhões - 20% do total do débito. 
 

"É complicado para empresas que estão com problema de caixa. Em uma época de 
crise, dificilmente uma empresa vai deixar de pagar fornecedores para dar entrada no 

programa de parcelamento", afirma. "Se olhar para os antigos parcelamentos, a 
adesão ao Pert deverá ser muito menor. O Refis da Crise não exigia entrada." 
 

No Demarest, de acordo com o advogado Marcelo Annunziata, é grande a procura de 
empresas interessadas em encerrar casos tributários mais antigos. "Há uma 

movimentação geral para a eliminação de passivo", afirma. O problema, acrescenta, 
é que há muitas dúvidas relacionadas ao programa e não se sabe ainda se serão 
sanadas até o fim do prazo. 

 
O advogado diz que a demora para a confirmação dos contribuintes no programa 

também está relacionada ao atraso do próprio sistema eletrônico disponibilizado pelo 
governo. Como havia regras diferentes para a inclusão dos débitos que ainda são 
discutidos na esfera administrativa para os já inscritos na dívida ativa, duas 

regulamentações foram necessárias ao texto da MP: um pela Receita Federal e o outro 
pela PGFN. 

 
A procuradoria abriu o sistema, para que os contribuintes com débitos já inscritos na 
dívida ativa pudessem fazer a adesão, somente no último dia 1º, enquanto o sistema 

da Receita estava disponível desde 3 de julho. "São só sete dias desde que sistema foi 
disponibilizado pela PGFN. Não era possível aderir antes disso." 

 
No TozziniFreire Advogados, a orientação para os clientes é aderir ao Pert, conforme 
a advogada Ana Cláudia Utumi. "Sendo aprovada a nova MP deverá ser aberto novo 

prazo para quem aderiu se adaptar às novas circunstâncias. Seria uma migração de 
Pert 1 para Pert 2", diz. Para a tributarista, novos entrantes até podem ser aceitos, 

mas é mais seguro já aderir ao programa de regularização de débitos. 
 
A advogada diz que, se a MP 783 caducar, serão preservados os benefícios de quem 

aderiu ao Pert porque uma das condições é renunciar aos processos administrativos e 
judiciais sobre os débitos incluídos no programa. Pela MP, a adesão ao Pert representa 

"confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na 
condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor o programa". 
 

Comissão vota relatório da MP do Refis na quarta-feira 

08/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 

 
 
 

 
 

A comissão mista que analisa a Medida Provisória do parcelamento de multas 
(MP 780/2017) se reúne na próxima quarta-feira (9), às 14h30, para apreciar o 
relatório do senador Wilder Morais (PP-GO). 

 
A MP instituiu o Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD), uma 

espécie de Refis, que permitirá a renegociação de dívidas com autarquias, fundações 
públicas federais e com a fazenda pública. Poderão ser quitados débitos não tributários 
vencidos até 31 de março de 2017 de pessoas físicas ou jurídicas. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/07/comissao-vota-relatorio-da-mp-do-refis-na-quarta-feira
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Os débitos de natureza não tributária compreendem multas de diversas origens, como 
de natureza administrativa, trabalhista, eleitoral e penal, e dívidas com institutos como 
o Incra e o INSS, entre outros órgãos. A expectativa do governo, com a medida, é 

arrecadar R$ 3,4 bilhões este ano — dinheiro que contribuirá para reduzir o 
contingenciamento de R$ 39 bilhões em 2017. 

 
A reunião vai ocorrer no Plenário 6 da Ala Nilo Coelho. A comissão tem como presidente 

o deputado João Paulo Kleinübing (PSD-SC) e como relator-revisor o deputado Alfredo 
Kaefer (PSL-PR). 
 

Telmário Mota defende projeto que institui o Dia Livre de Impostos Federais 

08/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O senador Telmário Mota (PTB-RR) defendeu projeto de sua autoria que institui o Dia 

Livre de Tributos Federais. Ele acredita que a iniciativa acompanha o anseio da 
população, que está indignada com tantos impostos. De acordo com a proposta, a 
primeira sexta-feira de fevereiro seria um dia sem cobrança de tributos. 

 
Telmário lembrou que a alta carga de impostos no Brasil já motivou a iniciativa privada 

a criar o Dia da Liberdade de Impostos, mas, apesar da boa ideia, nem todos os 
produtos são abrangidos. O senador apresentou dados que apontam o Brasil como o 
sétimo país no mundo onde mais se trabalha para pagar impostos, o equivalente a 

151 dias no ano. 
 

O senador lembrou que à frente do Brasil estão países com alto índice de 
desenvolvimento humano, como Suécia e Noruega. Para Telmário, além de não ter o 
mesmo retorno social daqueles que pagam a mesma carga de tributos, os brasileiros 

ainda não têm a exata noção dos encargos, já que a maioria dos impostos daqui são 
sobre o consumo. 

 
- Essa forma de tributação mascara o que é arrecadado ao se adquirir determinado 
produto uma vez que o peso do agravamento acaba disfarçado em seus preços. Assim, 

principalmente os mais pobres não enxergam o que pagam - disse o senador. 
 

Plenário Pode Votar MP Que Refinancia Dívidas Tributárias Federais de 

Pessoas Físicas e Empresas 

08/08/2017 – Fonte: Contábeis.com  
 
O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, a partir de terça-feira (8), a Medida 

Provisória 783/17, que permite o parcelamento de dívidas com a União, tanto de 
pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, a partir de terça-feira (8), a Medida 
Provisória 783/17, que permite o parcelamento de dívidas com a União, tanto de 

pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. A pauta da semana está trancada por 
cinco MPs. 

 
Segundo o projeto de lei de conversão do relator da MP 783, deputado Newton Cardoso 
Jr (PMDB-MG), os descontos, que no texto original giravam em torno de 25% a 90%, 
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passam a ser de 85% a 99% das multas, juros de mora, encargos legais e honorários 
advocatícios. 
 

Também será possível usar o prejuízo fiscal e a base negativa da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) para pagar os débitos e o parcelamento de tributos 

passíveis de retenção na fonte, de tributos descontados de terceiros (INSS ou IRPF 
descontados do empregado e não recolhido, por exemplo) ou de tributos cujo 

recolhimento caiba ao substituto tributário. 
 
Dados da Receita Federal indicam que há cerca de R$ 1,67 trilhão de créditos a receber 

pelo órgão. Com base na estimativa do texto original da MP, a renúncia fiscal de 2018 
a 2020 seria de R$ 6,06 bilhões e a arrecadação líquida de R$ 11,91 bilhões de 2017 

a 2020. 
 
Multa a frigoríficos O primeiro item da pauta, entretanto, é a MP 772/17, que aumenta 

de R$ 15 mil para R$ 500 mil o valor máximo de multa a ser aplicada a frigoríficos que 
infringirem a legislação sanitária. Os deputados aprovaram o parecer do senador 

Eduardo Amorim (PSDB-SE) e precisam votar os destaques apresentados ao texto. 
 
A MP 772/17 altera a Lei 7.889/89, que trata da inspeção sanitária e industrial de 

produtos de origem animal. Além da multa, a lei prevê outros tipos de penas, como 
advertência, apreensão de mercadorias e até interdição do estabelecimento. 

 
No parecer, o relator incluiu duas outras sanções às empresas que desrespeitarem a 
lei: cassação de registro e proibição de participar de licitações ou de receber 

financiamento público pelo prazo de cinco anos.  
 

Essa punição será aplicada apenas ao estabelecimento infrator, isentando o 
conglomerado a que pertença. 
 

Desoneração da folha 
 

Também na área econômica, a MP 774/17 acaba com a desoneração da folha de 
pagamento para a maioria dos setores hoje beneficiados. O texto original da MP passou 
a valer desde 1º de julho. Entretanto, de acordo com o projeto de lei de conversão, 

setores que voltariam a contribuir sobre a folha, como as empresas do ramo de 
tecnologia da informação (TI e TCI), teleatendimento (call center), vestuário e 

calçados, continuarão a contribuir com alíquotas incidentes sobre a receita bruta. 
 
O texto do senador Airton Sandoval (PMDB-SP) mantém a maior parte das alíquotas 

para os setores que sairiam desse regime de tributação: TI e TCI (4,5%); call center 
(3%); setor têxtil, vestuário, malas, couros e peles, ônibus e carrocerias (2,5%). 

 
Todas as mudanças de alíquotas previstas no projeto de conversão, seja de aumento 

ou diminuição de alíquotas, inclusão ou exclusão de produtos ou serviços nesse regime 
de tributação começarão a valer apenas em 1º de janeiro de 2018. 
 

Recursos para educação 
 

Já a Medida Provisória 773/17 autoriza estados, Distrito Federal e municípios a usar 
dinheiro da regularização de ativos no exterior para cumprir o limite constitucional de 
gastos com educação. 

 
O relator da MP, deputado Gabriel Guimarães (PT-MG), recomendou a aprovação do 

texto sem emendas. 
 
A medida é direcionada principalmente aos municípios, que não conseguiram aplicar o 

mínimo de 25% da receita de impostos e transferências constitucionais na educação 
em 2016. A repartição de recursos da regularização ocorreu somente no final do ano 
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passado (MP 753/16) e, com o feriado bancário de final de ano, os municípios não 
tiveram tempo hábil para aplicar essa receita extra antes do encerramento do exercício 
fiscal, de modo a ficar dentro do limite constitucional. 

 
Controle de garantias 

 
A Medida Provisória 775/17, por sua vez, exige a chamada constituição de gravames 

e ônus em todas as operações realizadas no âmbito do mercado financeiro. 
Atualmente, essa obrigação está limitada a operações do mercado de valores 
mobiliários e do sistema de pagamentos brasileiro. 

 
Segundo o governo, a ideia é facilitar a oferta de crédito a pequenas e médias 

empresas, cujas garantias geralmente são duplicatas mercantis, mas que não têm sido 
registradas de maneira centralizada, prejudicando um maior controle de sua 
qualidade. Assim, com os gravames realizados apenas pelas entidades depositárias 

centrais ou registradoras, os bancos terão informações mais precisas sobre essas 
garantias. 

 
O texto permite ainda que os ativos gravados sejam constituídos de forma individual 
ou universal. Ou seja, poderá ser registrado ativo por ativo, ou um grupo de ativos. 

 

Receita anuncia quatro medidas de simplificação tributária 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 
A Receita Federal anunciou nesta segunda-feira, 4, quatro medidas de simplificação 

tributária em convênio com Estados e municípios. As iniciativas visam a reduzir o 
tempo gasto por empresas com trâmites burocráticos e a promover a integração entre 

sistemas da União e dos Estados e municípios.  
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as medidas atacam problemas 

identificados por uma força-tarefa formada dentro da equipe econômica para pensar 
propostas que aumentem a produtividade do País. 

 
O assessor especial para Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, João 
Manuel Pinho de Mello, disse que “não há bala de prata” para o crescimento 

sustentado. “A questão é a produtividade”, afirmou. 
 

As quatro medidas anunciadas pelo governo envolvem convênios para que os Estados 
acessem o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) do governo federal, a 
padronização da nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) e a facilitação do 

desembaraço de importações, com o “despacho sobre águas”, e o pagamento 
centralizado de tributos estaduais. Há ainda outras dez medidas em estudo pela 

Receita Federal, que serão anunciadas futuramente. 
 

Com essas iniciativas, a Receita espera reduzir o tempo dedicado pelas empresas a 
essas obrigações de preenchimento de dados a 600 horas por ano, em média, até o 
fim de 2018. Hoje, esse tempo é de 1.752 horas/ano, segundo o Grupo de Estudos 

Tributários Aplicados (Getap), e supera as 2 mil horas/ano na visão do Banco Mundial.  
 

Esse tempo elevado é considerado um dos gargalos para o crescimento da 
produtividade no País. Não há foco em ganho de arrecadação. 
 

Representantes das secretarias estaduais de Fazenda participaram de evento na 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e assinaram convênios para acessarem o 

Sped, o que ajudará na obtenção de informações que já são prestadas pelas empresas 
ao governo federal. Até hoje, as companhias precisam repetir o envio desses dados 
para cada Estado, numa etapa posterior ao pagamento de tributos. 
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Goiás, Alagoas e Mato Grosso já estão dentro do projeto piloto, e a expectativa da 
Receita Federal é implementar o acesso ao Sped em todos os Estados nos próximos 
seis meses. A estimativa do Fisco é que 87% das informações solicitadas pelos 

governos estaduais já estão contempladas no sistema federal. Agora, os Estados vão 
avaliar se os demais 13% são de fato necessários e requerem preenchimento à parte 

pelas empresas. 
 

No caso da NFS-e, o projeto piloto foi implementado em Belo Horizonte, Brasília, 
Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Marabá, Maringá e Bom Despacho. Até o fim do 
ano, a estimativa é estender a aplicação do sistema a todo o País. Para a Receita 

Federal, o projeto permite a unificação do padrão nacional para a nota fiscal de 
serviços, além de evitar a sonegação de tributos. 

 
Comércio exterior 
A Receita Federal anunciou ainda a adoção de mecanismos para agilizar as transações 

de comércio exterior. No pagamento centralizado, a ideia é que o Portal Único de 
Comércio Exterior faça a emissão da guia de pagamento do ICMS, tributo estadual, 

automaticamente.  
 
Hoje, após o desembaraço na aduana, o importador precisa recolher o tributo de forma 

manual e à parte. Agora, a ideia é que o processamento dessa guia seja automático, 
em comunicação com as secretarias estaduais de Fazenda. 

 
O projeto do pagamento centralizado deve rodar nos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pernambuco até o fim deste ano, e depois haverá extensão aos demais. 

 
Já no “despacho sobre águas”, empresas certificadas como Operadores Econômicos 

Autorizados (OEA), geralmente grandes importadores, poderão fazer todo o 
desembaraço antes da chegada da mercadoria importada ao País. Esse projeto, no 
entanto, é o menos maduro dentre os anunciados. O sistema deve ficar pronto em 

setembro, e a implementação ainda pode levar mais alguns meses. 
 

Indústria apoia proposta de redução da burocracia tributária 

08/08/2017 – Fonte: CNI 
 

I Fórum de Simplificação e Integração Tributária apresenta acordo para o fim 
da duplicidade de informações exigidas pelos estados e pela União. Empresas 

gastam, em média, 1.752 horas para preencher dados 
 
"Uma possibilidade de diminuição de encargos na esfera tributária é a eliminação da 

burocracia" - Robson Braga de Andrade 
 

 
 
O setor privado no Brasil está sujeito a custos elevados para entregar as informações 

tributárias exigidas pelos fiscos estaduais e pela Receita Federal, numa etapa posterior 
ao pagamento de impostos. A situação fica mais grave ainda quando se constata que 
muitas obrigações acessórias estaduais exigem os mesmos dados que as empresas já 

enviam ao governo federal, por meio do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED). 
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No 1º Fórum de Simplificação e Integração Tributária, realizado pela Receita Federal 
do Brasil em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), na sede da 
instituição em Brasília (DF), nesta segunda-feira (7), a Receita assinou uma série de 

convênios com as secretarias estaduais de Fazenda para que os Estados usem o SPED 
e, assim, eliminem a duplicidade de informações exigidas nas obrigações acessórias 

estaduais. 
 

Participaram da abertura do Fórum o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o 
secretário da Receita Federall, Jorge Rachid, e o presidente do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Guilherme Afif Domingos. 

 
“Diante da dificuldade para se reduzir a carga tributária brasileira, devido à situação 

fiscal do setor público, uma possibilidade de diminuição de encargos na esfera 
tributária é a eliminação da burocracia. Para as empresas, isso significará menos 
custos”, disse o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. 

 
Dados do Grupo de Estudos Tributários Aplicados (GETAP) mostram que é possível 

reduzir em até 77% o tempo usado pelas empresas para preenchimento das 
obrigações acessórias. A entrega dessas informações, como “guia nacional de 
informação e apuração do ICMS substituição tributária" ou “sistema integrado sobre 

operações interestaduais com mercadorias e serviços”, consome em média 1.752 
horas de trabalho administrativo, por ano, de cada empresa pesquisada. 

 
O último estudo sobre qualidade do sistema tributário feito pela CNI, com indústrias 
de todo o país, mostrou que 32,2% delas entendem que os elevados custos associados 

ao recolhimento dos tributos estão entre as principais características negativas do 
sistema tributário.  

 
A existência de 27 diferentes legislações estaduais sobre o ICMS e a exigência de 
obrigações tributárias acessórias diferentes, entre as 27 administrações tributárias 

estaduais, exige grande uso de recursos humanos e tecnológicos por parte das 
empresas no processo de recolhimento dos tributos. 

 
COMÉRCIO EXTERIOR – A expansão do comércio exterior do Brasil requer a adoção 
de mecanismos e sistemas que reduzam o custo e o tempo das transações comerciais. 

O estudo "Os impactos da facilitação de comércio sobre a indústria de transformação 
no Brasil" mostra que os 13 dias de atraso nas exportações equivalem a uma tarifa de 

13,04% no valor da mercadoria. 
 
Um dos meios para se reduzir esse custo é a coleta única de taxas e encargos, que 

permite o pagamento por meio de uma única operação realizada pelo exportador ou 
importador. No entanto, o Brasil ainda não tem um sistema adequado para receber 

documentos antecipados e acelerar a liberação e trânsito das mercadorias que chegam 
ao país. 

 
Para a CNI, a nova modalidade de despacho aduaneiro, denominada “Despacho sobre 
Águas”, é um primeiro sinal do trabalho de integração que está em curso no Portal 

Único de Comércio Exterior. O despacho em trânsito, antes da chegada do bem, deve 
ser considerado e disponibilizado para empresas certificadas como Operadores 

Econômico Autorizados (OEA). 
 
“A proposta da Indústria começa a ser incorporada ao Programa Portal Único de 

Comércio Exterior, com o projeto que prevê a implantação de um modelo para 
pagamento centralizado de impostos e taxas aplicados no comércio exterior”, 

explicou o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.  
 
 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/programa-portal-unico-de-comercio-exterior
http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/programa-portal-unico-de-comercio-exterior


Relator diz que reforma tributária tem convergência maior que outras 

reformas 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), relator da reforma tributária na Câmara, 

reiterou nesta segunda-feira, 7, a sua expectativa de que o projeto possa ser votado 
em agosto, se possível antes mesmo da reforma da Previdência, como defenderam 

membros do governo na semana passada. 
 
“Pode ser junto, do lado, na frente ou atrás, não há importância, temos tempo para 

isso”, declarou o tucano, que participou nesta segunda-feira de evento da Associação 
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad), em São 

Paulo. A mudança de ordem de votação foi defendida pelo ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles (PSD-SP), e pelo Secretário de Governo, Antonio Imbassahy 
(PSDB-BA). 

 
Hauly minimizou a afirmação de seu colega, o deputado e relator da reforma da 

Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), que também esteve no evento da Abad e disse 
acreditar ser impossível votar primeiro o projeto que altera o sistema tributário. 
 

 “A nossa (reforma) é diferente da previdenciária, da trabalhista e das outras. A 
convergência é muito maior. Na nossa comissão especial tem a esquerda, o centro e 

a direita, ela vai ser de pouco atrito”, declarou, sublinhando a necessidade de reformar 
o sistema, que considera caótico, um “Frankenstein funcional”. 
 

Refis 
Para a plateia de empresários, Hauly também defendeu o novo projeto do programa 

do refinanciamento de dívidas (Refis), relatado pelo deputado Newton Cardoso Jr. 
(PMDB-MG). “Se não for a proposta do Newton, o governo não vai arrecadar nem R$ 
500 milhões”, afirmou, recebendo aplausos de parte da plateia. 

 
O governo é contra a proposta do peemedebista, por considerar que ele é muito 

prejudicial do ponto de vista da capacidade de arrecadação. A equipe econômica 
esperava conseguir R$ 13 bilhões com o Refis neste ano. No entanto, o parecer de 
Newton desfigurou a proposta, passando a prever descontos de 99% em juros e 

multas, o que reduz o potencial de arrecadação a R$ 420 milhões. 
 

Em entrevista mais cedo, Meirelles afirmou que o governo trabalha para apresentação 
e aprovação de um segundo parecer sobre a medida provisória, mais “equilibrado”.  
 

Como o regimento interno da Câmara não permite a apresentação de um novo 
relatório sobre a Medida Provisória (MP), o governo negocia com o presidente da Casa, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ) e lideranças a elaboração de uma emenda aglutinativa em 
relação ao texto da MP. 

 

Para Guardia, medidas tributárias podem abrir caminho para reforma 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta 

segunda-feira, 7, que o governo pode tomar iniciativas no campo tributário, por meio 
de lei ordinária, que facilitem a realização de uma reforma tributária adiante. Mas 
reforçou que a prioridade no momento é a aprovação da reforma da Previdência. 

 
“Há uma série de temas que podemos trabalhar por lei ordinária e que podem abrir 

caminho para uma reforma tributária posterior”, afirmou, durante apresentação no 
Fórum de Simplificação e Integração Tributária, organizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). “Mas a prioridade é aprovar a reforma da Previdência para 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-diz-que-reforma-tributaria-tem-convergencia-maior-que-outras-reformas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-diz-que-reforma-tributaria-tem-convergencia-maior-que-outras-reformas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/para-guardia-medidas-tributarias-podem-abrir-caminho-para-reforma/


podermos discutir uma reforma tributária sem a pressão do gasto público aumentando 
ano após ano”, completou. 
 

Entre as medidas que podem ser feitas antes da reforma tributária, Guardia citou a 
simplificação da cobrança do PIS/Cofins. “Podemos avançar para que o imposto na 

cadeia realmente possa ser transformado em crédito e para que tenhamos a tributação 
apenas sobre o valor agregado. Isso é fundamental para abrirmos caminho para uma 

reforma tributária mais efetiva adiante”, avaliou. 
 
O secretário-executivo da Fazenda disse ainda que a convalidação dos benefícios 

fiscais do Estados, aprovada pelo Congresso e à espera da sanção presidencial, não 
resolve o problema do ICMS. “A nova lei apenas resolve a questão da insegurança 

jurídica sem dar horizonte para sairmos da ‘guerra fiscal’, pois a mantém por mais 15 
anos. A convalidação não resolve o problema de termos 27 legislações diferentes para 
o ICMS”, concluiu. 

 

Receita lança pacote de medidas para facilitar pagamento de impostos 

08/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Iniciativas visam a reduzir o tempo gasto por empresas com trâmites 

burocráticos e promover integração entre sistemas 

 

 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou nesta segunda-feira (7) um 

pacote com quatro medidas de simplificação no pagamento de impostos, algumas 
delas já em funcionamento. Segundo a Receita Federal, as medidas não têm como 

foco ganhos de arrecadação, ou seja, não se espera aumentar a arrecadação de 
impostos.  
 

Porém, pelo menos uma das medidas apresentadas têm potencial de reduzir a 
sonegação tributária – a nota fiscal eletrônica para os serviços. Em operação em 

algumas capitais como São Paulo, a medida tem como objetivo padronizar as notas 
fiscais dos 5.570 municípios, trazendo as prefeituras para um regime que já existe 
entre os estados com a nota fiscal eletrônica do ICMS.  

 
A Receita espera que um padrão nacional para as notas fiscais sobre serviços seja 

implantado de forma inicial (piloto) até o fim do ano. O projeto começa integrando Rio 
de Janeiro, São Paulo, Maringá (PR), Niterói (RJ) e Brasília.  
 

A medida de maior impacto e comemorada pela indústria é a unificação das obrigações 
acessórias (informações prestadas pelas empresas na hora de pagar o ICMS). Isso 

tem potencial de reduzir o número de horas perdidas com esse trâmite burocrático.  
 
A ideia é que todos os estados acessem as mesmas informações, prestadas uma única 

vez pelas empresas no Sped (Sistema Público de Escrituração Digital). Esta inovação 
também já está rodando em alguns estados, como Goiás, Alagoas e Mato Grosso. O 

Sped já provê 87% das informações necessárias aos fiscos estaduais, segundo a 
Receita. Neste momento, os estados e o governo federal vão entender como os 13% 
restantes podem ser incluídos no sistema.  

 
Com o termo de cooperação assinado nesta segunda (7), a ideia é que a troca de 

informações seja estendida para todos os estados em seis meses.  

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/receita-lanca-pacote-de-medidas-para-facilitar-pagamento-de-impostos-2vcw7l4ugodin7oc37vikv3ub


Segundo estudos da Grupo de Estudos Tributários (Getap) para a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), essas obrigações consomem 1.752 horas por ano, o que 
faz com que o país seja recorrentemente mal avaliado em rankings globais de 

competitividade. A meta da Receita é reduzir esse número de horas dedicadas à 
burocracia em 600 por ano até o ano que vem.  

 
“Se passamos muitas horas em procedimentos para mostrar que estamos conformes 

com a agenda tributária, são menos horas para trabalhar e produzir”, disse o assessor 
especial para reformas microeconômicas, João Manoel Pinho de Mello, em evento na 
CNI.  

 
“São medidas que se inserem numa agenda mais ampla de reformas que visam ao 

aumento da produtividade da economia para que possamos crescer de maneira 
sustentada ao longo dos anos.”  
 

Comércio exterior 
As duas outras medidas são úteis para as empresas que importam e exportam. O 

pagamento centralizado do ICMS por meio do portal único do comércio exterior tem 
potencial de reduzir em dois dias o trâmite para desembaraço de importações nos 
portos, segundo a Receita Federal.  

 
Um projeto piloto será implantado em Rio, São Paulo e Pernambuco até o fim do ano. 

O segundo se chama “Despacho sobre águas”, em que a Receita permitirá que as 
empresas comecem o trâmite para descarregar a importação quando a carga ainda 
estiver no caminho, reduzindo o período parado no porto.  

 
O sistema que permitirá essa medida começa a operar em setembro, segundo 

cronograma da Receita. 
 
Reduzir burocracia não basta, diz CNI 

Reduzir a burocracia no pagamento de impostos é importante, mas não suficiente para 
a indústria, afirmou o presidente da CNI, Robson Andrade, que defende uma reforma 

tributária. “É claro que reduzir a burocracia nos impostos, principalmente nas despesas 
acessórias e nos impostos estaduais, é fundamental, é importante, mas não é 
suficiente”, afirmou Andrade. “Precisamos de medidas mais duras e firmes, e a 

reforma tributária é essencial para o país avançar.”  
 

A entidade sediou, nesta segunda, fórum tributário no qual o Ministério da Fazenda 
apresentou um pacote de quatro medidas para simplificação tributária, que reduzem 
as obrigações das empresas na hora de pagar tributos. “A expectativa é que a reforma 

tributária avance agora, porque o país não está se recuperando, as medidas que foram 
tomadas não estão surtindo efeito na economia.”  

 
O projeto de reforma tributária voltou a ser tema de integrantes da equipe econômica. 

Na Fazenda, é avaliada uma proposta de simplificação do PIS/Cofins. Na Câmara, 
tramita um projeto que altera o ICMS.  
 

Reduzir burocracia no pagamento de impostos não basta, diz CNI 

08/08/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Reduzir a burocracia no pagamento de impostos é importante, mas não suficiente para 
a indústria, afirmou nesta segunda (7) o presidente da CNI (Confederação Nacional da 

Indústria), Robson Andrade, que defende uma reforma tributária. "É claro que reduzir 
a burocracia nos impostos, principalmente nas despesas acessórias e nos impostos 

estaduais, é fundamental, é importante, mas não é suficiente", afirmou Andrade.  
 
"Precisamos de medidas mais duras e firmes, e a reforma tributária é essencial para 

o país avançar." A entidade sediou, nesta segunda, fórum tributário no qual o 

http://www.bemparana.com.br/noticia/518812/reduzir-burocracia-no-pagamento-de-impostos-nao-basta-diz-cni


Ministério da Fazenda apresentou um pacote de quatro medidas para simplificação 
tributária, que reduzem as obrigações das empresas na hora de pagar tributos. "A 
expectativa é que a reforma tributária avance agora, porque o país não está se 

recuperando, as medidas que foram tomadas não estão surtindo efeito na economia."  
 

O projeto de reforma tributária voltou a ser tema de integrantes da equipe econômica. 
Na Fazenda, é avaliada uma proposta de simplificação do PIS/Cofins. Na Câmara, 

tramita um projeto que altera o ICMS. O presidente da CNI disse que a entidade 
trabalha contra a reoneração da folha de pagamentos e também defende que a nova 
taxa de juros do BNDES -a TLP (taxa de longo prazo)- seja implantada com uma 

transição mais longa.  
 

Os dois projetos saíram do Ministério da Fazenda, o que coloca a pasta chefiada por 
Meirelles em oposição à entidade. "Sobre a reoneração da folha, a CNI está 
trabalhando para que isso não aconteça. Achamos que não foram benefícios dados de 

maneira casual, acabou beneficiando todos os setores", afirmou.  
 

No caso da taxa de juros do BNDES, Andrade afirmou que é preciso reduzir os subsídios 
pagos pelo Tesouro Nacional, embutidos em operações com juros mais baixos do que 
os de mercado.  

 
"Da mesma forma que a Receita fala que desonerações e a reforma tributária precisam 

de tempo para ser assimilados, também no caso dos aumentos de custos é preciso de 
haja tempo para ser implantado", disse Andrade.  
 

"No caso da TLP, tem que ter fórmula de transição principalmente para pequena e 
média empresas. As grandes têm acesso a bancos internacionais, mas para as outras 

não é possível que isso tenha oneração importante."  
 

Meirelles: nova lei de recuperação judicial trará ‘empoderamento’ a credores 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou nesta segunda-feira, 7, uma série de 
medidas em estudo ou já em implementação pelo governo para melhorar a 
competitividade do setor produtivo. Ele citou medidas de crédito para as empresas, a 

criação da duplicata eletrônica e voltou a falar da nova lei de recuperação judicial que, 
segundo ele, trará “empoderamento” aos credores. 

 
Meirelles voltou a falar que o Brasil está saindo da recessão, e que existem indicadores 
sólidos sobre isso. “Mas sem a aprovação da lei de recuperação judicial esse processo 

será mais lento. As empresas em recuperação judicial têm uma dívida maior. Por isso 
é importante que a lei seja aprovada”, completou, na abertura do Fórum de 

Simplificação e Integração Tributária, organizado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

 
O ministro disse ainda que o governo trabalha em uma proposta de revisão para 
agilizar as concessões de patentes. Ele destacou também o sistema público de 

escrituração digital (Sped), que unifica de maneira informatizada a forma de prestação 
e arquivo de informações. “Trata-se de um amplo trabalho de modernização. É muito 

importante que o processo do Sped seja concluído o mais rápido possível”, avaliou. 
 
Meirelles elencou ainda a nota fiscal de eletrônica de serviços, com um padrão nacional 

para a emissão desses documentos. O ministro destacou também o Portal Único do 
Comércio Exterior, que agiliza as operações de importação e exportação. 

 
“Estamos reforçando o trabalho conjunto. A ideia é que o Brasil possa produzir mais e 
melhor na medida em que haja um esforço conjunto em busca de propostas inovadoras 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-nova-lei-de-recuperacao-judicial-trara-empoderamento-a-credores/


para a economia. A parceria entre o governo e o setor privado pode construir uma 
ponte para um crescimento mais sustentado”, concluiu. 
 

Meirelles: Setembro será bom momento para avaliar meta fiscal 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na noite desta segunda-feira, 7, que 

o mês de setembro, quando o governo divulga o relatório bimestral de avaliação de 
receitas e despesas do orçamento federal, pode ser um “bom momento” para avaliar 
a situação da meta fiscal, que hoje prevê déficit primário de R$ 139 bilhões este ano. 

 
“No relatório bimestral de setembro certamente será um bom momento para 

avaliarmos a situação”, disse ele, ressaltando que os mercados estão entendendo que 
o governo está tentando fazer o possível para cumprir a atual meta. “O que for possível 
será feito.” Apesar disso, Meirelles reforçou que não há um prazo definido para 

anunciar uma revisão da meta. 
 

“Estamos estudando este assunto. Houve queda grande da arrecadação este ano. Não 
há aumento de despesas, há controle rigoroso”, disse o ministro a jornalistas, após 
participar de evento da revista Exame em São Paulo. Meirelles citou alguns fatores 

que levaram à queda da arrecadação, como a atividade econômica fraca desde 2015 
e o fato de o setor agrícola, que tem uma base tributária menor, ter sido um dos que 

mais avançou este ano. 
 
Outra questão que contribui para a menor arrecadação do governo é o Refis, programa 

que prevê perdão de dívidas tributárias corporativas, ressaltou o ministro. Muitas 
empresas, ressaltou, acharam que poderiam postergar o pagamento de impostos na 

expectativa de aderir a um novo programa ainda mais generoso. “As empresas devem 
aderir sim ao Refis (atual) durante o mês de agosto.” 
 

Meirelles disse que a expectativa é que a arrecadação cresça no segundo semestre, 
por conta da recuperação da atividade. Assim, será possível, disse ele, avaliar se é 

necessário ou não mudar a meta fiscal. 
 

Governo está sempre pensando em novas ideias, diz Meirelles 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, evitou responder se o governo prepara um 
pacote de medidas tributárias para 2018 que afetaria principalmente os mais ricos.  
 

Ele se limitou a dizer que a equipe econômica está sempre pensando em novas 
soluções.  

 
“É uma usina de ideias”, disse Meirelles na noite desta segunda-feira, 7, após participar 

de evento de premiação da revista Exame, em São Paulo. 
 
O ministro reforçou que o que sempre tem dito sobre a divulgação de novas medidas 

econômicas. “Assim que tivermos algo, vamos anunciar”, declarou. 
 

Segundo apurou o Broadcast, o governo prepara uma série de medidas tributárias 
para aumentar a arrecadação em 2018, como criar uma nova alíquota para o Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF), de 30% ou 35%, mexer na tributação da distribuição 

de lucros e dividendos e acabar com a isenção de algumas aplicações do mercado 
financeiro. 

 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-setembro-sera-bom-momento-para-avaliar-meta-fiscal/
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‘Estamos vendo uma recuperação mais disseminada da economia’, diz 

Meirelles 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Embora tenha dito que espera uma avaliação mais concreta do comportamento das 

receitas federais nos próximos 60 dias, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
repetiu nesta segunda-feira, 7, que acredita que o desempenho da arrecadação deve 

melhorar no segundo semestre do ano. 
 
Ele voltou dizer que o crescimento da economia no começo do ano derivou dos bons 

resultados da agropecuária, que tem um recolhimento menor de tributos. “Agora 
estamos vendo uma recuperação mais disseminada da economia, o que deve ter 

impacto positivo nas receitas”, afirmou, após participação no Fórum de Simplificação 
e Integração Tributária, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
 

O ministro também avaliou que as compensações tributárias devem ser menores nos 
próximos meses. “Muitas empresas tiveram prejuízos durante a recessão que 

precisaram ser compensados e agora esse efeito não deve ser mais notado na 
arrecadação”, completou. 
 

Refis 
O governo trabalha por um segundo relatório, mais “equilibrado” e menos danoso à 

arrecadação, da Medida Provisória (MP) 783, que cria o Refis (parcelamento de débitos 
tributários), afirmou Meirelles. O ministro reconheceu que o governo abriu as 
negociações em torno do texto e disse que vai se reunir com líderes políticos nesta 

semana para definir o rumo da medida. 
 

Meirelles repetiu a recomendação de que empresas devem fazer a adesão nos moldes 
da proposta original, até 31 de agosto, sem esperar pela aprovação de um texto mais 
benéfico. Mas admitiu que essas empresas poderão fazer a migração para regras mais 

vantajosas, caso elas sejam de fato aprovadas pelo Congresso Nacional. O ministro, 
porém, buscou minimizar essa possibilidade. “O Congresso é soberano, mas não 

cremos em aprovação de projeto generoso para as empresas”, disse. 
 
A equipe econômica esperava arrecadar R$ 13 bilhões com o Refis neste ano. O 

incremento no caixa do governo é importante para evitar um rombo ainda maior nas 
contas. Mas o relator, deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), desfigurou a proposta 

e passou a prever descontos de 99% em juros e multas, reduzindo o potencial de 
arrecadação a R$ 420 milhões. 
 

Inicialmente, a equipe econômica defendia a manutenção do texto original 
encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. A pressão dos parlamentares, no 

entanto, recrudesceu nas últimas semanas. Inclusive o líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu que o Refis não precisa ser a proposta do governo 

nem a de Cardoso Jr., mas sim uma proposta “intermediária”. 
 
“Deverá ser apresentado um relatório por outro deputado visando a um projeto mais 

equilibrado ou mais justo (do que o primeiro relatório). O Refis deve visar a dar 
possibilidade de regularizar dívidas, mas também arrecadar mais. Não pode incentivar 

empresas a não pagar imposto, se não nosso desequilíbrio fiscal será permanente, 
com consequências graves do ponto de vista de crescimento”, disse Meirelles. 
 

Questionado se a equipe econômica irá ou não recomendar o veto caso o relatório de 
Cardoso Jr. seja aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado, o ministro disse 

apenas que não acredita nessa possibilidade. “Trabalhamos com hipótese de que 
relatório do Refis não será aprovado”, afirmou. 
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Queremos encerrar ciclo de reformas até o final do ano, diz Meirelles 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na noite desta segunda-feira, 7, 
que o momento atual é de retomada, que a economia brasileira está crescendo e que 

o governo quer encerrar o ciclo de reformas macroeconômicas, como as da Previdência 
e tributária, até o final de 2017. 

 
“Quando assumimos, havia dois objetivos. Resgatar a economia brasileira da maior 
recessão da história do País e elevar a taxa de crescimento do País”, afirmou Meirelles, 

citando uma série de setores, como têxtil e calçados, que estão apresentando 
expansão da atividade. “Há evidências suficientes para perceber que a recessão ficou 

para trás”, disse ele. 
 
No segundo semestre, Meirelles ressaltou que os indicadores vão apresentar melhora 

ainda mais substancial. O ministro ressaltou o avanço das reformas. “Pretendemos até 
o final do ano encerrar o ciclo de reformas macroeconômicas do Brasil.” 

 
Além das reformas mais amplas, como a tributária, a da Previdência e a trabalhista, 
Meirelles mencionou microrreformas que vão ajudar a aumentar a produtividade da 

indústria brasileira e melhorar o ambiente de negócios. Um dos reflexos deve ser o 
avanço do Brasil no ranking anual do Banco Mundial sobre a facilidade de se fazer 

negócios em mais de 180 países. 
 
O ministro ressaltou que já neste trimestre está ocorrendo uma expansão do 

investimento privado, que foi bastante afetado no período da recessão. Esta melhora, 
disse ele, é reflexo do avanço da confiança dos agentes. 

 
O mercado de trabalho também foi um dos temas comentados por Meirelles em sua 
apresentação. O ministro destacou que há uma defasagem da recuperação do 

emprego em relação à retomada da economia. Após a taxa de desemprego atingir o 
pico de 13,2%, o indicador começou a cair em junho e a massa salarial cresceu. 

 
Meirelles discursou por 15 minutos em evento da revista Exame, em São Paulo. 

Dyogo: foco do governo tem que ser a reforma da Previdência 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Num momento em que parte do governo fala em colocar as principais reformas em 
tramitação paralela, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, defendeu nesta 
segunda-feira, 7, que se dê prioridade à reforma da Previdência.  

 
“Nosso foco tem que ser a Previdência. Uma vez ultrapassada essa reforma, vamos 

nos debruçar sobre a questão tributária”, respondeu o ministro ao ser questionado em 
debate do Lide – Grupo de Líderes Empresariais se o momento seria propicio à 

tramitação da reforma do sistema tributário. 
 
“Precisamos superar essa página da reforma da Previdência antes de avançar em 

outras reformas”, acrescentou Dyogo, após frisar que as mudanças nas regras das 
aposentadorias devem ser a “prioridade principal” no segundo semestre. 

 
O ministro do Planejamento disse ainda que o Planalto vai buscar manter o “máximo 
possível” o texto da reforma previdenciária já aprovado pela comissão especial da 

Câmara.  
 

“Não vamos adotar uma reforma minimalista. Vamos persistir na reforma aprovada 
pela comissão especial”, assinalou, ponderando, contudo, a soberania do Congresso 
em fazer alterações na proposta. 
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Reajustes de servidores federais 
Dyogo Oliveira reafirmou hoje que, diante da dificuldade em alcançar a meta fiscal, o 
governo está avaliando a possibilidade de adiar reajustes dos servidores federais 

previstos para o ano que vem.  
 

“Há um conjunto de reajustes previstos para o próximo ano que cobre parte do 
governo e estamos estudando, dentro dos cenários fiscais, essa possibilidade”, 

respondeu ao ser questionado se o Planalto poderia adiar o reajuste de algumas 
categorias do funcionalismo. 
 

O ministro reconheceu que a frustração de receitas impôs ao governo a necessidade 
reavaliar a meta fiscal deste ano, que limita em, no máximo, R$ 139 bilhões o rombo 

nas contas públicas. Ele preferiu, no entanto, não se comprometer com um prazo para 
definição da nova meta, assim como evitou antecipar qual déficit fiscal será perseguido 
até o fim do ano. “Não há data para fechar essa questão. Não posso assegurar nem 

que haverá mudança”, afirmou. 
 

Antes, durante sua participação no evento do Lide, Oliveira reafirmou a meta de 
reduzir o rombo nas contas públicas: de R$ 129 bilhões, previstos para o ano que vem, 
até um superávit próximo do neutro em 2020. Ele admitiu, porém, que essa 

perspectiva vai se “complicando” à medida que aumentam incertezas sobre “certas 
medidas”. 

 

Especialistas dizem que reforma deve se dar na gestão dos recursos da 

Previdência 

08/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

O problema de gestão da Previdência foi o foco da audiência desta segunda-feira (7) 
sobre a reforma da Previdência na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH). Segundo os participantes, não há déficit na Previdência Social e o 

que é necessário é uma reforma na maneira de gerir os recursos da instituição. 
 

 
 
 

 
 

 
 

De acordo com a representante do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), Marília Castro, 

não há dados e informações organizadas sobre a Previdência, o que dificulta a análise 
de déficit ou superávit. Para ela, é necessário que a contabilidade da Previdência esteja 

separada da contabilidade do governo, para que não haja conflito entre os 
compromissos assumidos e os recursos disponíveis. 

 
- Quais são os pilares importantes? Contabilidade da Previdência apartada da 
contabilidade do governo. Previdência, Assistência e Saúde devem ter receitas e 

despesas segregadas. Cada indivíduo deveria ter como número principal o número da 
Previdência. Precisamos de um banco de dados confiável e específico para cada 

categoria e plenamente disponível e a garantia de que o financiamento da máquina 
pública esteja segregado da Previdência - disse. 
 

Segundo o promotor de Justiça Paulo Penteado, grande parte do déficit previdenciário 
se explica por sonegação e apropriação indébita da contribuição previdenciária, por 

incentivos fiscais, que só aumentam, e por transferência de dinheiro que deveria ser 
do Regime Geral de Previdência para a Desvinculação de Receitas da União (DRU). 
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- Nós temos um regime teoricamente sustentável, mas essas formas de tirar dinheiro 
do sistema acabam levando a esse déficit - afirmou ele. 
 

De acordo com Penteado, em 2016 as desonerações previdenciárias somaram R$ 150 
bilhões; as sonegações, R$ 46 bilhões e a DRU, R$ 63 bilhões, um total de mais de R$ 

200 bilhões retirados do sistema por ano. 
 

Para o representante do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), 
Carlos Silva, a prática do crime de apropriação indébita de recursos da Previdência é 
absurda. Segundo ele, apenas em 2015, foi de R$ 30 bilhões o valor das apropriações 

feitas pelos patrões do que deveriam pagar à Previdência por seus empregados. 
 

- Eles estão fazendo isso e comunicam o quanto devem. O governo federal sabe o 
quanto devem, sabe quem deve e não empreende esforços para cobrar essa dívida e 
punir os praticantes desse crime - afirmou. 

 
O Subsecretário do Regime Geral de Previdência do Ministério da Fazenda, Emanuel 

de Araújo Dantas, trouxe dados de que a população está envelhecendo, a taxa de 
fecundidade diminuindo e as doenças degenerativas aumentando no país. Ele explicou 
que todos esses fenômenos, aliados a uma legislação que permitiu que as pessoas se 

aposentassem cedo, afetam a seguridade social e que, por isso, a reforma é 
necessária. 

 
- Na década de 1990, as mulheres se aposentassem com 42 anos de idade e os 
homens, com 48. Ainda estamos pagando esse estoque. Eu conheço pessoas que 

recebem sua aposentadoria há mais de 30 anos. Uma conta dessas não pode fechar. 
A Previdência precisa de uma reforma - disse Emanuel. 

 
O senador Paulo Paim (PT-RS), que presidiu a reunião, aproveitou a audiência pública 
para lançar a campanha “Quem vai pagar a conta”. Organizada pelo próprio senador, 

a campanha conta com vários cartazes que trazem frases e charges criticando a 
reforma da Previdência. 

- Não há déficit. O dinheiro é desviado. Essa conta não é nossa. Nós já pagamos - 
disse o senador. 
 

Proposta da reforma da Previdência é criticada em CPI 

08/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 
 

 
 

 
 

Participantes de audiência pública promovida pela CPI que investiga as contas da 
Previdência Social criticaram duramente, nesta segunda-feira (7), a proposta de 
reforma previdenciária encaminhada pelo governo ao Congresso. Eles foram unânimes 

ao apontar falhas na proposta de emenda à Constituição, que tramita na Câmara dos 
Deputados.  

 
E apresentaram sugestões para melhorar as contas da Previdência. A audiência pública 
marcou o reinício dos trabalhos da CPI, que é presidida pelo senador Paulo Paim (PT-

RS) e tem como relator o senador Hélio José (PMDB-DF). 
 

O diretor-executivo da Associação Nacional dos Aposentados, Deficientes, Idosos, 
Pensionistas e dos Segurados da Previdência Social (Anadips), Clodoaldo Batista Neri 
Júnior, disse que o governo faz projeções com base em período de recessão e usa 

dados demográficos pouco confiáveis.  
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Ele lamentou o fato de as “regras mudarem durante o jogo e de forma unilateral” — o 
que comprometeria a confiança do trabalhador no sistema previdenciário. 
 

Na visão do diretor da Anadips, o governo precisa repensar as anistias que 
comprometem recursos da Previdência. Ele chegou a sugerir que a apropriação desses 

recursos seja considerada crime de responsabilidade, com perda de mandato. Para o 
diretor, o governo deveria cobrar as dívidas de grandes devedores e pensar em uma 

nova contribuição previdenciária, numa reforma tributária mais ampla. Neri Júnior 
também disse que a Desvinculação de Receitas da União (DRU) tem impactado 
negativamente as contas da Previdência. 

 
— Esse impacto o governo vai chamar de rombo e depois vai cobrar dos idosos, dos 

deficientes, dos mais pobres. Precisamos de uma Previdência que dê segurança e 
confiança ao trabalhador. Essa reforma, do jeito que está, é perversa, cruel e 
desumana, e desprotege quem deveria proteger — afirmou. 

 
Representante do Instituto Brasileiro de Atuários (IBA), Marília Vieira Machado 

reconheceu que o Brasil precisa de uma reforma no sistema previdenciário, mas não 
a proposta pelo governo Temer. Segundo Marília Machado, as contas da Previdência 
deveriam ser unificadas, com a contabilidade separada das contas do governo. 

 
— O financiamento da máquina pública deveria ser segregado das contas da 

Previdência. Entendemos também que deve haver um plano único para todos os 
brasileiros — disse. 
 

Servidores 
Artur Carlos de Morais, representante do Sindicato dos Servidores Integrantes da 

Carreira de Auditoria de Atividades Externas do DF (Sindafis), cobrou mais 
responsabilidade do governo na gestão e na aplicação dos recursos previdenciários. 
Artur Morais lamentou o fato de os servidores públicos serem considerados vilões da 

Previdência e defendeu o adicional de insalubridade para carreiras específicas. 
— Tem servidor público que ganha menos que na iniciativa privada. Em alguns 

municípios, é salário-mínimo — registrou. 
 
Auditor do tesouro municipal de Recife, Fábio Henrique de Souza Macedo apresentou 

vários exemplos dos modelos para a aposentadoria. Segundo Macedo, o grande 
problema dos sistemas previdenciários é a gestão. Ele afirmou que a reforma proposta 

pelo governo Temer não incentivará ninguém a entrar no sistema — o que poderia, 
em tese, agravar o déficit previdenciário. 
 

O delegado Marcelo Fernando Borsio, representante da Federação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (Fenadepol), afirmou que o governo deveria “fazer o 

dever de casa” antes de propor uma reforma na Previdência. Ele citou a cobrança de 
grandes devedores, a revisão da política de renúncias fiscais e o combate a fraudes 

como exemplos de ações que poderiam diminuir o déficit previdenciário. Borsio ainda 
sugeriu identificação biométrica e controles unificados como formas de diminuir a 
ocorrência de fraudes nos benefícios sociais. 

 
O presidente da Federação Interestadual dos Policiais Civis da Região Centro-Oeste e 

Norte (Feipol), Divinato Ferreira da Consolação, advertiu que a reforma do governo 
prejudicará os trabalhadores. Ele lembrou que algumas categorias do serviço público, 
como a dos policiais, trabalham com risco de vida — e deveriam ter tratamento 

especial. Segundo Consolação, a expectativa de vida de um policial é de 59 anos e, 
em alguns estados mais violentos, chega a ser de 56. 

 
— Com essa reforma, não haverá policial que se aposente. Todos vão morrer antes — 
lamentou. 

 



Não há razão para diminuir alcance de reforma da Previdência, diz relator 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

O relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia (PPS-BA), defendeu que 
“não há motivo ou razão” para diminuir o alcance da reforma em meio a negociações 

para que ela possa ser aprovada no Congresso. Ele participa nesta segunda-feira, 7, 
de evento do setor atacadista, em São Paulo. 

 
Maia disse que contra a ideia de que o Congresso aprove uma reforma “apenas por 
fazer”, ou seja, com alcance limitado. O deputado considerou, no entanto, que ele 

próprio já fez concessões. 
 

Ao comentar a manutenção de diferença de idade para aposentadoria entre homens e 
mulheres, Maia considerou que ele não era favorável, mas cedeu por entender que 
essa seria a posição da maioria na Comissão Especial da Reforma da Previdência. 

 

Para Armínio Fraga, 'uma guinada populista levará tudo para o brejo' 

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

  

 

Armínio Fraga em seu escritório no Rio 

   

A economia brasileira só voltará a crescer com vigor quando houver clareza sobre as 

forças políticas que vão liderar o próximo governo, afirma o ex-presidente do Banco 
Central Armínio Fraga.  
 

"Se a mudança imprimida na direção da política econômica for mantida, consolida uma 
coisa muito boa", diz. "Mas pode acontecer o contrário, uma guinada populista, e ir 

tudo para o brejo."  
 

O economista, que dirigiu o Banco Central de 1999 a 2002, no segundo mandato do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), recebeu a Folha na tarde de 
quarta-feira (2), o dia em que o presidente Michel Temer (PMDB) conseguiu barrar a 

denúncia criminal apresentada contra ele na Câmara dos Deputados.  
 

Fraga não expressa entusiasmo pelo governo Temer, revela desencanto com o PSDB 
e o senador Aécio Neves, o candidato para quem trabalhou nas eleições de 2014, e 
diz temer que a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 

campanha de 2018 elimine qualquer chance de um debate consistente sobre os rumos 
do país.  

 
*  
Folha - Os mercados parecem calmos hoje, apesar das incertezas na política 

e das dificuldades na economia. Por quê? 
Armínio Fraga - Há gente nervosa, mas ninguém em pânico. As condições externas 

são favoráveis. O dinheiro está queimando na mão das pessoas lá fora, com juro muito 
baixo. O Brasil continua com juro alto, apesar da queda recente, o que atrai capital.  
Além disso, existe a percepção, a meu ver bastante correta, de que as instituições do 

país estão funcionando. E o balanço de pagamentos também deu uma guinada 
enorme, o que dá certo conforto.  

 
Apesar da confusão, o governo vem conseguindo manter viva alguma margem para a 
aprovação de reformas. Provavelmente, o que o mercado embute nas expectativas 
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hoje é um 2018 tranquilo. Mas tenho receio de esse quase consenso não ser tão firme 
assim.  
 

O que pode desencadear a tempestade é a política? 
A política e as eleições. Existe a expectativa de que uma solução seria algo ao centro, 

antipolítica, vindo de fora. Fala-se na ideia de procurar alguém como [o presidente 
francês, Emmanuel] Macron.  

 
Mas é certo que, mesmo que surja alguém sem o histórico difícil que muitos do mundo 
político têm, não vai acontecer no Brasil uma guinada tão grande na composição do 

Congresso. O Brasil velho continuará lá, superbem representado, o que vai dificultar.  
 

Dificultar o quê? 
O trabalho de quem quer que venha a ser eleito. Mesmo se o Brasil evitar os extremos 
no espectro de candidatos, será necessário que o próximo governo tenha um alto grau 

de competência e mobilização, muito pouco plausível.  
 

O que assustaria o mercado? 
Se [o próximo governo] não vier com algo muito bem fundamentado na gestão da 
economia, pode trazer um problema enorme. A dívida pública, mesmo com todas essas 

reformas aprovadas, o que não é certo que aconteça, vai estar na Lua, indo para 95% 
do PIB.  

 
Ninguém parece muito preocupado com isso hoje em dia. 
Não sei por quê. Não é algo que permita qualquer grau de displicência ou tranquilidade. 

Vejam o que está acontecendo com o investimento. Está abaixo de 14% do PIB.  
 

A gente tinha que estar investindo o dobro disso para crescer, porque nossas carências 
são enormes. A calmaria dá ao Brasil tempo, mas só isso.  
 

Até acho que vem uma recuperação por aí, com a queda dos juros e certa tranquilidade 
que vem desde o impeachment de Dilma [Rousseff]. Com certeza a saída dela ajudou 

muito. Mas não será aquela recuperação espetacular enquanto não houver clareza em 
relação ao que vem por aí.  
 

A crise política e a recessão prolongada estimularão candidaturas de perfil 
populista? 

Um discurso de honestidade e segurança irá muito longe. Na área econômica, a base 
do discurso de todos deverá ser colocar a economia nos trilhos. Todos sempre dizem 
que tudo é possível, ninguém faz as contas e a vida segue.  

 
Nossos governos estão muito fragilizados do ponto de vista financeiro. O Estado do 

Rio vive situação dramática, e vários outros estão muito mal.  
 

A fragilidade financeira limitará o próximo presidente? 
Quem chegar terá que tomar medidas emergenciais e rever muita coisa. A Previdência 
terá que ser rediscutida, e existem muitas outras questões ligadas ao tamanho e à 

qualidade do Estado. Tudo isso com o Congresso ainda em boa parte com a cabeça do 
Brasil velho, que deu errado.  

 
A estratégia [do atual governo] de promover um ajuste fiscal gradual é pragmática. 
Provavelmente acharam que era o que dava para fazer, mas ela só posterga o desafio.  

Não devemos ter medo. Um ajuste bem-feito, radical, provavelmente aumentaria 
nossa capacidade de crescer. Daria muito mais espaço para o Banco Central baixar os 

juros e alongaria os horizontes, destravaria muito o investimento.  
 
Os gargalos existentes em áreas como a infraestrutura podem travar a 

recuperação? 
Eles existem, mas também podem atrair investimento. Arrisco dizer que, num país 



arrumado, o crescimento teria como locomotiva o investimento. Esse tipo de pressão 
seria um luxo comparado com o que vemos hoje. Qual a vantagem de estar cortando 
juros porque o país está em depressão? Não adianta nada.  

 
A revisão da meta fiscal deste ano causará dano à credibilidade da equipe 

econômica? 
Estamos pagando o preço de várias coisas, dos aumentos salariais do início do governo 

Temer. Sempre defendi que o trabalho maior fosse feito pelo lado do gasto, mas não 
tem jeito. Infelizmente, vamos ter que aumentar os impostos. No curto prazo, é 
inevitável e desejável que se faça isso, em razão dos riscos com o aumento da dívida.  

 
O impacto da Operação Lava Jato sobre grandes empresas como a Odebrecht 

e a JBS servirá para impor um novo padrão de relacionamento entre o poder 
econômico e o Estado? 
Vai ficar mais difícil voltar ao que havia, mas a tentação sempre existirá. Boa parte do 

empresariado esteve na cama com vários governos, especialmente esses mais 
recentes. Por serem mais centralizadores, levaram esse jogo a um patamar nunca 

visto antes.  
 
Acredito que revelações e punições daqui para a frente funcionarão como um freio. É 

uma boa consequência dessa tragédia. Mas tem que tirar do outro lado o espaço 
discricionário que permitiu ao governo fazer do Estado um balcão.  

 
O sr. ficou surpreso com os diálogos de Joesley Batista com o senador Aécio 
Neves? 

Fiquei chateado. Entendo que a política exija negociações variadas, que há uma 
disputa por recursos do orçamento e tudo mais, mas ali havia muitos aspectos do 

Brasil velho. Foi desagradável.  
 
Na campanha presidencial de 2014, eu estava animado com a possibilidade de 

trabalhar com Aécio. Acho que teria sido um bom presidente, mas esse lado mais 
extremo eu não enxergava. É uma tristeza.  

Como a visita secreta de Joesley ao presidente, na calada da noite. Temer chegou [ao 
poder] com uma boa agenda. Foi parceiro preferencial do PT na roubalheira e na 
destruição da economia, mas teve o mérito de parar com aquilo e apresentar uma 

proposta [de reformas]. Foi uma grande surpresa. Depois ficou claro que seus vínculos 
com o Brasil velho eram muito fortes.  

 
Há risco de retrocesso? 
Se a mudança na direção da política econômica for mantida, consolida uma coisa muito 

boa. Pode acontecer o contrário, uma guinada populista e ir tudo para o brejo.  
 

E o PSDB? 
Não tenho muito entusiasmo pelo que estou vendo. O PSDB está se enrolando todo. 

Vai acabar perdendo a chance.  
 
O que espera do debate na campanha eleitoral de 2018? 

Se Lula for candidato, vai voltar ao mesmo padrão de mentiras e promessas de antes. 
Ele declarou outro dia que nunca o Brasil precisou tanto do PT quanto hoje. Para quê? 

Para quebrar de novo? Para enriquecer todos esses que estão aí mamando há tanto 
tempo? Acho que a campanha vai ser de baixíssimo nível.  
 

Se a discussão não for boa, quem vier depois não terá legitimidade para tomar as 
medidas necessárias. Fica a ideia de que o Brasil tem apenas duas opções: ser feliz, 

ou tomar medidas amargas. Isso dificulta a solução da falência generalizada que se 
aproxima.  
 



Quando penso nos oito anos do governo Fernando Henrique [1995-2002], mesmo o 
início do governo Lula, que foi uma surpresa positiva, acho que foi um sonho. O normal 
não é aquilo, é o que está aí agora. O medo é que aquilo tenha sido só um acidente.  

 

Risco-país tem menor nível em quase 32 meses; Bolsa brasileira sobe 1,6% 

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

  
 

Em dia de agenda esvaziada, risco-país atingiu menor nível em 32 meses; Bolsa 

subiu 
 

Sem indicadores econômicos e com trégua no noticiário político, o risco-país atingiu, 

nesta segunda-feira (7), o menor patamar em 32 meses, devolvendo toda a aversão 
de investidores provocada pela crise desencadeada pelo empresário Joesley Batista, 

da JBS. No mercado financeiro, a Bolsa fechou no azul e o dólar encerrou o dia estável.  
 
O CDS (credit default swap), espécie de termômetro da percepção de risco de um país, 

recuou 2,29%, a 194,8 pontos. É o menor patamar desde 29 de dezembro de 2014. 
Foi o sétimo dia seguido de queda do indicador.  

 
A redução do CDS reflete a vitória obtida pelo presidente Michel Temer na última 
quarta-feira (2) contra a denúncia de corrupção passiva que enfrentava na Câmara 

dos Deputados. Agora, a expectativa do mercado é que o governo retome a pauta de 
reformas que vinha tocando antes das turbulências provocadas pelas delações de 

Joesley, em maio.  
 
"Na verdade, poucos são os que acreditam que o governo conseguirá emplacar 

reformas de impacto, e isso já estaria também precificado. Porém, alguma coisa ainda 
sairá", afirma Alvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Modalmais, em 

relatório.  
 

"O problema está nos boatos que circulam no mercado sobre mudanças na meta, 
pacote de medidas tributárias, incluindo maiores alíquotas de IR para pessoas físicas 
(30% ou 35%), tributação de dividendos e de aplicações financeiras. Isso pode gerar 

algum mau humor entre os investidores", complementa.  
 

O risco-país voltou ao patamar que estava antes da posse da ex-presidente Dilma 
Rousseff para cumprir seu segundo mandato, que foi interrompido pelo processo de 
impeachment concluído em agosto de 2016.  

 
AÇÕES  

No mercado acionário, o Ibovespa fechou com alta de 1,56%, para 67.939 pontos, 
maior nível desde 16 de maio, quando a Bolsa estava em 68.684 pontos.  
 

O volume financeiro negociado foi de R$ 7,9 bilhões, pouco acima da média diária do 
ano, de R$ 7,77 bilhões. Das 59 ações do Ibovespa, 53 subiram, cinco caíram e uma 

encerrou o dia estável.  
 
A forte valorização das ações da Vale ajudou a impulsionar o Ibovespa, após a alta de 

2,77% dos preços do minério de ferro. Os papéis mais negociados subiram 4,35%, 
para R$ 30,24. As ações com direito a voto avançaram 3,81%, para R$ 32,42.  

 
A maior alta do Ibovespa foi registrada pelos papéis da CSN, com ganho de 8,67%. 
As preferenciais da Usiminas também subiram (+5,26%), na esteira da alta do 

minério.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1907868-risco-pais-atinge-menor-nivel-em-32-meses-bolsa-brasileira-sobe-16.shtml
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Os papéis da Petrobras fecharam em alta, apesar da desvalorização dos preços do 
petróleo no exterior. As ações mais negociadas da estatal subiram 1,12%, para R$ 
13,55. Os papéis com direito a voto tiveram alta de 0,86%, para R$ 14,02.  

 
Em relatório, o banco Goldman Sachs disse que os dados para o período de maio a 

junho sugerem que a demanda global por petróleo permanece forte, impulsionada pelo 
crescimento econômico robusto.  

 
"Os dados de Estados Unidos, Japão, Índia, China, Coreia do Sul, Brasil, México, 
Espanha e França, que respondem por 52% da demanda global e têm correlação de 

80% para seu crescimento, implicam em um aumento de demanda global em junho 
de 1,54 milhão de barris por dia (bpd) na comparação anual", disse o banco.  

 
No setor financeiro, os papéis do Itaú Unibanco subiram 1,58%. As ações preferenciais 
do Bradesco avançaram 1,16%, e as ordinárias ganharam 1,69%. Os papéis do Banco 

do Brasil tiveram valorização de 1,55%, e as units –conjunto de ações– do Santander 
Brasil avançaram 1,34%.  

 
DÓLAR  
No mercado cambial, o dólar comercial fechou estável em R$ 3,126. O dólar à vista 

subiu 0,23%, para R$ 3,127.  
 

No exterior, a moeda americana terminou o dia sem sinal definido: o dólar se valorizou 
ante 16 das 31 principais divisas mundiais.  
 

Os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 subiram de 8,185% 
para 8,190%. Os contratos para janeiro de 2019 tiveram alta de 7,990% para 8,040%.  

 

Picapes viram SUVs de caçamba; veja qual se sai melhor 

08/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Pelo tamanho e aplicação as picapes ainda são forasteiras na cidade, mas 

estão cada vez mais adaptadas ao uso urbano 

 

 
 

A expansão urbana é selvagem. Não toma conhecimento de terra, grama e chão 
batido. Isso requer adaptações, inclusive, nos meios de transporte. A versatilidade é 
a palavra de ordem, e nesses caminhos de propósitos múltiplos há um retrato a cada 

dia mais fiel: picapes!  
 

Durante, pelo menos, 25 anos elas vêm sofrendo alterações genéticas, físicas e 
estéticas para se livrarem da pecha de caipiras. Desconforto ao dirigir, espaço interno 
ridículo e motores beberrões perdem espaço, sistematicamente, a cada geração. Mais 

próximas dos carros, querem virar SUVs com caçamba.  
 

Praticamente todas as opções do mercado receberam atualizações nos últimos anos 
(ou meses). Por isso fizemos um comparativo entre os cinco modelos que brigam pela 
preferência do picapeiro de prédio, ou de roça.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/picapes-viram-suvs-de-cacamba-veja-qual-se-sai-melhor-9bo86we65jownnwhxpwvnk361


Como a Frontier só está disponível, por ora, na versão topo de linha LE, com preço 
de R$166.700. Por isso decidimos confrontar as versões lançadas recentemente ou 
topo da linha, e com preço, motorização e equipamentos similares.   

 
É caso da Hilux 2.8 turbodiesel, a mais vendida, na versão SRV  (R$ 170.400), da VW 

Amarok Highline Extreme (R$ 179.990), da Chevrolet S10 2.8 turbodiesel High 
Country (R$ 181.590), e da Ford Ranger 3.2 Limited (R$ 185.190). No comparativo 

abaixo você descobre qual dessas forasteiras sente menos saudades da vida matuta. 
 
5º LUGAR: TOYOTA HILUX  

A mais vendida e desejada, nem sempre é a que melhor personifica o que você quer. 
Afinal, a vida na cidade é cruel. Nessa seleção natural quase selvagem o primeiro 

contra da Hilux fica pelo teor de inovação que ela é incapaz de proporcionar.  
 
Hoje a picape japonesa anda muito atrás de suas concorrentes em alguns aspectos, 

incluindo o desempenho. O motor 2.8 turbo alcança 177 cv, o que é pouco, afinal com 
o mesmo deslocamento a Chevrolet S10, por exemplo, chega aos 200 cv e ainda 

esfrega 4 kgfm de torque extras na cara da rival. 
 
A bordo a sensação é de que a Toyota era a única picape carregada do comparativo. 

O câmbio também trabalha no tempo dele, não adianta você esperar uma retomada 
rápida de velocidade quando finca o pé no acelerador. As marchas levam tempo para 

se apresentar. Daria para relevar o desempenho se houvesse a contrapartida no 
consumo. Mas não há. Nossas medições mostram médias de 9 km/l na cidade e 10,5 
km/l (diesel) na estrada. A pior das cinco.  

 
Por dentro há confortáveis bancos, volante com regulagem na medida certa e é 

possível se ajeitar facilmente sem parecer que se está em cima de uma cadeira de 
salva-vidas. Mas há falhas, muito porque a Toyota parece não olhar para o lado. O 
sistema multimídia, por exemplo, é muito bem equipado, só podia ser mais intuitivo. 

Mexer nele, é um terror de intuição.  
 

A suspensão melhorou um bocado nessa geração, no entanto ainda incomoda quem 
senta no banco traseiro, tudo em nome da robustez e da maior caçamba da categoria. 
Assim, aos poucos o maior refinamento que se tem ao dirigir se esvai.  

 
Também não curtimos muito o jeito com que ela pendula nas curvas, algo que era 

normal na década passada, mas que hoje é desmistificado pelas atitudes de Amarok, 
Ranger e S10. A Hilux deve se dar melhor no barro. Na cidade é forasteira. 
 

4º LUGAR: NISSAN FRONTIER  
A Frontier melhorou, e não foi pouco. A nova estrutura mais leve e o motor 

recalibrado para entregar potência em doses civilizadas, e não como uma bazuca, faz 
a experiência de condução mais divertida e segura. Sim, segura, pois não era legal ter 

de domar algo com 5 metros por ruas estreitas que se comportava como um boi com 
a virilha amarrada. Hoje ele parece com um SUV, como nunca foi.  
 

O 2.3 turbodiesel aliado a uma transmissão de 7 marchas entrega 45,9 kgfm de torque 
a 2.500 rpm tempo suficiente para você entender o que está acontecendo antes de a 

sua cabeça ir de encontro ao encosto. Essa combinação garantiu o melhor desempenho 
em todas as provas. As retomadas também mesclam força e competência.  
 

A Frontier não ‘morre’ antes dos 3.000 rpm como fazia antes. O único inconveniente 
que pudemos sentir na parte mecânica ficou pelo trabalho dos freios. Pode ter sido um 

específico da unidade testada, mas a modulação não é das melhores de acordo com a 
pressão exercida. A Frontier precisou de extensos 30,4 metros para parar vindo a 80 
km/h.  

 



Se considerássemos apenas as medições, ou pelo bom trabalho da suspensão traseira, 
munida de braços que ajudam o eixo rígido a devolver os golpes do asfalto com mais 
suavidade, a Nissan estaria entre as três melhores, mas ela perdeu pontos na vida a 

bordo.  
 

Exceção feita ao assento traseiro, de espaço digno, houve certa decepção em ver no 
conjunto o painel do Sentra, nada exclusivo, ou as saídas de ar laterais herdadas 

do March. A posição de dirigir também poderia ser mais baixa, e os bancos Zero-
Gravity, herdados do falecido Nissan Altima, não fizeram muita diferença.  
 

Seu volante é pequeno, algo que fica bom no Sentra que tem uma direção mais direta 
que uma picape. Ficou artificial. Já o acabamento com superfície espumosa sobre o 

painel, merece elogios, mas serve de contraste ao pobre multimídia herdado 
do March. Algo que pega mal para uma picape tão cara.   
 

3º LUGAR: CHEVROLET S10  
A S10 é pura e visceral. Seu motor 2.8 turbodiesel entrega, além dos 200 cv, um soco 

de 51 kgfm de torque, e isso são 10,2 kgfm a mais que a Amarok, por exemplo. Outra 
característica marcante é o som que emana sob o capô. Se você juntar isso com o 
quanto que ela acelera, vai suspeitar que tamanho ruído seja de propósito. A 

versão High Country vem com tudo o que se pode pedir a uma picape, ainda que 
você a coloque no barro.  

 
Apesar de sua convicção campestre, a S10 vai bem na cidade. É claro quem você tem 
de se acostumar com solavancos, em buracos e valetas mais profundos. Já em 

pequenas depressões ou erupções, os amortecedores funcionam como os de um bom 
carro de passeio. A Chevrolet acertou nessa evolução. Ela quase não aderna em 

curvas mais fechadas e balança bem pouco em depressões. É a antítese da Hilux.  
 
Na pista de testes, com as medições nas mãos, houve certo espanto quando vimos 

que ela havia sido batida pela Frontier. A atmosfera, acelerando no limite, nos dizia 
outra coisa. O culpado por não transferir esse torque de trator às rodas é o câmbio de 

6 marchas. A máquina é boa e confiável, mas é lenta, e está uma década atrás de 
caixas como a ZF de 8 marchas da VW Amarok e também da nova transmissão de 
sete marchas da Frontier.  

 
Lá dentro fica tudo bem, à exceção da altura dos bancos e da falta de regulagem de 

distância do volante. Há revestimento de couro no painel, couro marrom nos bancos 
que têm regulagens elétricas, multimídia My Link de alta definição com 8”, GPS 
integrado, paridade com Android Auto ou Apple CarPlay e câmera de ré.  

 
O banco traseiro é bipartido e rebatível, algo raro em picapes, mas o espaço aqui 

poderia ser melhor. Levaria a disputa se ela bebesse menos (fez 8,7 km/l na cidade) 
ou fosse um pouco mais barata de se ter e de manter (suas revisões saem a R$ 6.004 

até 60 mil km).  
 
 2º LUGAR: VW AMAROK  

A Amarok Highline Extreme é a única das cinco que faz os pescoços virarem em sua 
direção, mesmo na cidade. Nem a Frontier, que é novidade e vestia um nada discreto 

Laranja Imperial, conseguiu ser tão “secada”. Com 1,95 m de largura ela é, pelo 
menos, 9 cm mais larga do que qualquer rival.  
 

E isso não se reflete apenas nos cuidados necessários para encaixá-la em lugares 
estreitos, mas sim em uma vida a bordo mais confortável. Basta se postar ao volante 

para perceber o quanto você está longe da outra porta. Suas regulagens, tanto de 
altura do banco quando de profundidade do volante, são as mais amplas da categoria 
e isso ajuda muito.  

 



Ela também é que mais tira o peso da consciência em gastar R$ 179.990 em uma 
picape. Até o acabamento da caçamba em Durabed (borracha pulverizável) é singular 
no segmento. Se por dentro e por fora a Amarok é imbatível, na hora que você gira 

a chave a coisa não anda tão bem assim. Ela chacoalha bastante, e as rodas de 20” 
podem responder por esse acréscimo de rigidez. 

 
Dona do motor mais refinado e atual do segmento, seu 2.0 biturbo, de 180 cv, sofre 

por não conseguir números mais expressivos de torque, algo diretamente ligado ao 
tamanho do motor e, claro, à pressão das turbinas. E o torque é a pedra fundamental 
para quem precisa puxar 2.170 kg. São apenas 42,8 kgfm - as concorrentes têm, no 

mínimo 45,9 kgfm. Nem seu câmbio com marchas muito bem escalonadas faz 
milagre.  

 
Na pista só foi melhor que a Hilux, mas não se pode dizer que acelerar de 0 a 100 
km/h em 11,6 s seja algo tão ruim. Ela também é ajudada por uma tração integral 

que calcula com precisão o quanto cada roda necessita de força na hora de arrancar. 
Isso a salvou de um vexame. O consumo é outro ponto alto, a VW consegue 14,5 km/l 

na estrada. Se a Frontier, que é a novidade, queria mostrar algum avanço no 
segmento deveria ter se inspirado na Amarok, que ainda hoje transpira inovação.  
 

1º LUGAR: FORD RANGER  
A Ford é a marca que mais vende picapes no mundo. Não à toa. Sempre há inovações 

para o segmento vindas de lá, e são mensagens assim que transmitem valorização 
para o consumidor. No Brasil, não é diferente. Mesmo que a versão Limited seja a 
mais cara, ela entrega coisas que as outras nem sonham em ter.  

 
Mas antes vale falar que a Ford também poderia melhorar o acabamento do painel. 

Algo chamado de Limited merecia um couro ou um metal ali. Também não há partida 
por botão. Mas isso tudo se esvai quando você liga a picape e vê dois clusters coloridos, 
incontáveis funções de bordo e o melhor multimídia que a Ford tem no catálogo. 

Estamos em uma picape com quase tudo do Fusion.  
 

Ao toque de um botão no volante, você começa a ser ajudado a guiar o brutamonte 
de 5,35 m de comprimento. Há alerta de colisão, frenagem de emergência e alerta de 
mudança de faixa para agradar aos que precisam se acostumar com uma picape na 

cidade. Você também pode se valer destes recursos com o piloto automático acionado, 
e assim amplificar a experiência high-tech a bordo.  

 
Como nosso negócio é dirigir, gostamos mais da direção elétrica que torna impossível 
de dizer que a Ranger é um veículo pesado. Especialmente em manobras curtas o 

sistema é formidável. Isso levando em conta seu diâmetro de giro de apenas 12,2 m, 
o menor entre as cinco concorrentes que ainda se valem de direção hidráulica, passos 

atrás desta.  
 

Sob o capô a Ranger é a única a trazer um motor 3.2 turbodiesel de 5 cilindros, que 
só não fez dela a mais potente e torcuda porque a Ford prefere valorizar a 
confiabilidade e a vida útil do conjunto. A potência de 200 cv é extraída a apenas 3.000 

rpm, um pequeno acerto poderia levá-lo aos 220 cv com pouco investimento. O torque 
não chega a 48 kgfm. Mesmo assim, seu desempenho é respeitável. E isso aliado à 

tecnologia a torna praticamente imbatível.  
 
 GANHADOR  

A aplicação de tecnologias ainda inéditas no segmento, o bom espaço interno e o 
refinamento do conjunto mecânico deram a vitória à picape da Ford. A Ranger 

também se destaca por ter a direção mais direta entre as concorrentes e pela ótima 
capacidade de carga de 1.049 kg  
 



CONCLUSÃO  
É evidente que você só vai levar uma dessa para a garagem do seu prédio se gostar 
muito, ou se precisar levar carga, certo? Meio certo. Hoje você já consegue conviver 

bem com uma gigante dessas na selva urbana, em especial se a sua escolha for a VW 
Amarok ou a Ford Ranger, as mais dóceis do embate. 

 

Anfir: emplacamento de implementos rodoviários cai 17,95% entre janeiro e 
julho 

08/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O volume de implementos rodoviários emplacados de janeiro a julho de 2017 está 
17,95% abaixo do total vendido ao mercado no mesmo período do ano passado. De 

acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 7, a indústria entregou 30,712 
unidades ante 37.430 produtos no mesmo período de 2016. 
 

Alcides Braga, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários (Anfir), diz que o ritmo dos negócios poderia ser mais elevado se houvesse 

uma política de incentivo para a recuperação da economia. 
 
O mercado de Reboques e Semirreboques apresentou queda de 12,19% de janeiro a 

julho de 2017. No período foram emplacados 12.912 produtos ante 14.704 no mesmo 
período do ano passado, com cinco segmentos apresentando variação positiva: Baú 

Carga Geral, Transporte de Toras, Baú Frigorífico, Baú Lonado e Tanque Alumínio. 
 
No mercado Carroceria sobre Chassis a retração foi de 21,68%. De janeiro a julho de 

2017 foram emplacados 17.800 produtos contra 22.726 no mesmo período de 2016. 
“A recuperação no mercado urbano ainda deve demorar porque depende do aumento 

de consumo nas cidades”, explica Mario Rinaldi, diretor Executivo da Anfir. 
 
O segundo semestre historicamente costuma apresentar números de vendas mais 

elevados, de acordo com a entidade. 
 

Elo entre governador alemão e Volkswagen reacende 'dieselgate' 

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

O escândalo que ficou conhecido como dieselgate —em que a montadora alemã 
Volkswagen admitiu em 2015 ter usado um programa para trapacear testes de 

emissão de gases em 11 milhões de veículos a diesel em todo o mundo— teve um 
novo capítulo para a política da Alemanha.  
 

No fim de semana, o tabloide "Bild am Sonntag" revelou que o governador do Estado 
da Baixa Saxônia, Stephan Weil, enviou ao departamento jurídico da Volkswagen um 

rascunho de um discurso que faria sobre a fraude das emissões de gás, em outubro 
de 2015, para que a empresa fizesse as alterações que desejasse.  

 
Segundo o jornal, parte das sugestões de mudança do texto foi aceita por Weil; 
"passagens problemáticas" foram excluídas, e "formulações positivas", inseridas.  

 

  

 

O governador da Baixa Saxônia, Stephan Weil, durante entrevista coletiva em 

Wolfsburgo, em 2016 
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A Baixa Saxônia abriga a sede da Volkswagen, na cidade de Wolfsburgo, e a montadora 
é responsável por cerca de 100 mil empregos no Estado.  
 

Por uma lei federal, o governo estadual detém 20% das ações da companhia e possui 
duas cadeiras no conselho administrativo Ðuma delas é justamente ocupada pelo 

governador.  
 

O gabinete de Weil reconheceu, no domingo (6), que ele enviou o texto à Volkswagen 
antes de fazer sua declaração à imprensa, mas negou que o governador tenha 
suavizado as críticas à empresa.  

 
De acordo com sua assessoria, o objetivo era apenas "certificar-se de que nenhum 

comunicado público tivesse imprecisões legais ou factuais" diante do fato de que já 
havia processos contra a montadora em andamento nos EUA.  
 

Também no domingo, um porta-voz da Volkswagen minimizou o episódio e disse ser 
comum a prática de membros do conselho consultarem a empresa sobre declarações 

ao público.  
 
O caso fez a imprensa alemã voltar a questionar a proximidade das autoridades com 

as empresas automobilísticas e o poder que elas exercem no país —afinal, trata-se do 
principal setor exportador da Alemanha e que emprega aproximadamente 800 mil 

pessoas.  
Um dos debates é rever a chamada "Lei Volkswagen", que dá ao governo da Baixa 
Saxônia não só participação no conselho, mas também direito de veto nas questões 

envolvendo os outros acionistas.  
 

Para os críticos da legislação, há um conflito entre o interesse público e privado quando 
um governador de Estado faz parte das decisões da montadora e, ao mesmo tempo, 
precisa se posicionar sobre problemas desta mesma empresa.  

 
ELEIÇÕES  

Filiado ao Partido Social-Democrata (SPD), Weil diz que não vai ceder à pressão dos 
conservadores para que renuncie ao cargo.  
 

No entanto, ele já passava por um desgaste político desde que perdeu maioria na 
coalizão do Parlamento da Baixa Saxônia. Por isso, foi obrigado a convocar eleições 

antecipadas, para 15 de outubro —em 24 de setembro, ocorre o pleito federal, em que 
a chanceler conservadora Angela Merkel é favorita para obter seu quarto mandato.  
 

Mercedes crescerá mais de 7,5% em automóveis 

08/08/2017 – Fonte: Automotive BUsiness 

  
 

 
 
 

 
Em uma roda de bate-papo entre amigos o assunto carros é recorrente, até porque 

algumas marcas despertam paixão como se fossem times de futebol. Também é 
verdade que os torcedores mais fanáticos da Mercedes no Brasil tiveram de engolir o 
choro ao vê-la terminar o ano passado em terceiro lugar em uma briga muito acirrada 

entre três marcas premium.  
 

Com 11,3 mil unidades, a estrela de três pontas ficou 556 unidades atrás da BMW e 
298 atrás da Audi. Mas o ano de 2017 mostrou desde janeiro a disposição da Mercedes 
em vencer o “torneio” e no acumulado até julho a montadora anotou 6,6 mil carros 

emplacados. Cresceu 7,7% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto as 
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concorrentes caíram: 22,7% no caso da Audi e 17,2% na BMW. Se sua alta se 
confirmar, a Mercedes fechará o ano com mais de 12,1 mil automóveis.  
 

“A tendência é manter ou ampliar esse crescimento até o fim do ano”, afirma o gerente 
sênior de vendas, Dirlei Dias.  

 
“Este ano conseguimos completar em março nossa família de utilitários esportivos 

(SUVs) com sete modelos. Esse segmento detém 46% das vendas totais dentro da 
marca e são um quesito para liderar o mercado”, diz o executivo.  
 

Agora, a chegada às concessionárias da linha 2018 do GLA (SUV mais acessível da 
Mercedes) reforçará essa tendência de alta acima dos 7,7% até o fim do ano. Antes 

mesmo da renovação o modelo teve 2,2 mil emplacamentos até julho, o equivalente 
a 30% de todos os licenciamentos de carros Mercedes no Brasil.  
 

Ele fica atrás apenas do sedã Classe C, cuja fatia é de 40%. Os dois são feitos no Brasil 
desde 2016 em Iracemápolis (SP). 

 
“No começo de 2017 passamos a montar e pintar as carrocerias dos Classe C e até o 
fim do ano isso vai ocorrer também com o GLA”, revela Dias.  

 

Rota 2030 vai inserir Brasil no mercado global de veículos 

08/08/2017 – Fonte: Automotive BUsiness 
 
O Rota 2030 será uma política automotiva desenhada com foco no mercado, não 

baseada em tributos ou em metas de manufatura, como é o Inovar-Auto, que termina 
no fim de 2017. Esta é a análise de Dan Ioschpe, presidente do Sindipeças, entidade 

que representa as empresas da cadeia produtiva.  
 
Com isso, ele diz que toda a legislação pretende balizar a indústria nacional para que 

ela produza os veículos que vão atender ao consumidor brasileiro e internacional.  
 

“A América do Sul tem um mercado de 3,5 milhões de veículos por ano. Não é 
pequeno, nem desprezível, mas se nos isolarmos vamos perder a oportunidade de 
avançar no mercado global, que soma 90 milhões de unidades”, calcula. 

 
O executivo aponta que o potencial da indústria nacional para exportar vem sendo 

demonstrado ao longo de 2017. Com acordos comerciais costurados recentemente e 
empenho das empresas, mais de um terço dos 1,48 milhão de veículos produzidos no 
Brasil em 2017 foram vendidos a outros mercados.  

 
“Na indústria de autopeças, 32% da nossa atividade foi para exportação”, estima, 

somando os negócios feitos diretamente para o aftermarket e os componentes que 
saem do Brasil já embarcados nos carros feitos aqui e vendidos fora pelas montadoras.  

 
SEM MEDIDAS EXCLUSIVAS PARA O SETOR DE AUTOPEÇAS  
 

Ioschpe acredita que o papel do Rota 2030 será intensificar este fluxo. O desenho do 
programa reune empenho do governo, de uma série de entidades, como o Sindipeças, 

e de especialistas.  
 
Ao contrário do que poderia se esperar, o presidente da organização não defende 

medidas direcionadas à cadeia produtiva, que segue enfraquecida por anos de perda 
de competitividade e, mais recentemente, pela crise.  

 
Na visão dele, criar um programa que ajude o setor automotivo a fazer carros 
exportáveis, com metas de segurança e eficiência energética é o pilar mais importante, 

o que vai estimular o avanço das empresas de autopeças.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26232/rota-2030-vai-inserir-brasil-no-mercado-global-de-veiculos


Outro salto, diz, está em garantir mais oportunidades para que as fabricantes de 
componentes acessem programas de fomento à inovação e ainda iniciativas de 
treinamento e capacitação da gestão, por exemplo.  

 
Em paralelo, ele defende que, pouco a pouco, o governo trabalhe na solução de 

problemas já muito conhecidos do País, como questões de infraestrutura, de tributação 
e de custos trabalhistas - este último, na visão de Ioschpe, deve ter avanço importante 

com a nova legislação.  
 
O presidente do Sindipeças avalia que este trabalho na indústria pode evoluir ainda 

que o cenário político permaneça instável.  
 

“Estamos falando de uma visão para o País. O Brasil precisa encontrar uma agenda 
que contemple a integração competitiva. É algo que se auto-alimenta 
independentemente de um governo ou de outro e traz otimismo e atratividade para 

novos investimentos”, diz.  
 

Exportação da Volkswagen cresce 52% no ano 

08/08/2017 – Fonte: Automotive BUsiness 
  

 
 

 
 
 

  
O desempenho das exportações da Volkswagen em sete meses já supera a expectativa 

da empresa em 2017, que é de ampliar em 50% as vendas externas sobre 2016. De 
janeiro a julho os embarques já avançaram 52% na comparação com o mesmo período 
do ano passado.  

 
Os 102,6 mil veículos da marca vendidos a outros países este ano representam perto 

de 40% da produção no Brasil e o número já se aproxima do resultado de 2016 inteiro, 
quando foram exportadas 107,3 mil unidades, fazendo da Volkswagen a maior 
exportadora da indústria automotiva nacional.  

 
O rápido avanço das exportações da Volkswagen este ano também é ajudado pela 

superação do problema de fornecimento de estruturas de bancos da Keiper, que devido 
a uma disputa comercial por aumento de preços suspendeu as entregas à montadora 
em diversas ocasiões e provocou 11 paralisações da produção em 2016, reduzindo 

também as vendas externas da marca. 
 

 
GOL E ARGENTINA SEGUEM NA LIDERANÇA EXTERNA 

 
Apesar de desde 2014 ter perdido a liderança do mercado brasileiro que durou 27 
anos, o Gol segue sendo o campeão de exportações da Volkswagen no Brasil, com 

aumento de 77% nos embarques de janeiro a julho. O modelo representou quase 
metade das vendas externas da montadora, com 50.393 unidades embarcadas nos 

sete meses. O Gol foi seguido pela picape Saveiro (16.008), o sedã compacto Voyage 
(15.697) e o subcompacto Up! (13.789).  
 

Como acontece com quase todos os fabricantes de veículos instalados no Brasil, a 
Argentina é de longe o maior cliente externo da Volkswagen. A marca é líder no país 

vizinho e vendeu lá de janeiro a julho 56.458 veículos produzidos em suas fábricas 
brasileiras, ou mais da metade de suas exportações no período. Depois do mercado 
argentino, o México foi o segundo maior comprador, com 27.269 unidades.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26231/exportacao-da-volkswagen-cresce-52-no-ano


Permanece elevada a concentração das exportações brasileiras de veículos para estes 
dois países, mas a Volkswagen destaca que tem registrado resultados relevantes de 
crescimento nos demais mercados da região desde que foi criada, há cerca de um ano, 

a divisão SAM da companhia, que reúne 29 países da América do Sul, Central e Caribe.  
 

Tirando da conta Brasil, Argentina e México, nos sete primeiros meses do ano a 
Volkswagen apurou expansão de 105% nos 27 países importadores região, com 

vendas de 18.844 veículos no período.  
 
“Minha tarefa é de ampliar nossa atuação nesses mercados e aumentar a nossa 

participação. Há um potencial enorme a ser explorado nesses países”, diz David 
Powels, presidente da Volkswagen do Brasil que em outubro de 2016 assumiu também 

o comando da empresa na América do Sul (divisão SAM).  
 
“As exportações são uma estratégia de longo prazo. Mais do que uma venda a um 

outro mercado, a exportação é um relacionamento”, destaca.  
Desde as primeiras exportações, em 1970, a Volkswagen do Brasil soma 3,5 milhões 

de veículos embarcados para 147 países e assim é a maior exportadora do setor. A 
empresa utiliza atualmente três portos brasileiros para exportar: Santos (SP), São 
Sebastião (SP) e Paranaguá (PR), de acordo com a proximidade de suas fábricas 

localizadas em São Bernardo do Campo/Anchieta (SP), Taubaté (SP) e São José dos 
Pinhais (PR). 

 

DAF supera 2 mil caminhões entregues no Brasil 

08/08/2017 – Fonte: Automotive BUsiness 

  
 

 
 
 

 
  

 
DAF entrega caminhão número 2.000 feito no Brasil à transportadora Transgobbi 
 

Após quase quatro nos de operação de sua fábrica em Ponta Grossa (PR), a DAF 
superou a marca de 2 mil caminhões vendidos no Brasil. Este mês a unidade número 

2.000 montada na planta paranaense foi entregue pela concessionária DAF Barigui à 
transportadora Transgobbi, com sede em Araquari (SC), que adquiriu um modelo topo 
de linha produzido pela marca no Brasil, o extrapesado XF105 6x4 de 510 cavalos e 

cabine Super Space, pintada de azul.  
 

“A Transgobbi é nossa parceira há um bom tempo e conta com 15 caminhões DAF em 
sua frota. Fizemos questão de realizar a venda para eles dessa unidade tão especial”, 

diz Clóvis Mallmann, gerente de vendas da Barigui.  
 
“Já são 2 mil caminhões DAF circulando por todo o Brasil. Isso mostra o quanto a 

marca vem crescendo a cada ano e como estamos conquistando o nosso espaço entre 
os tradicionais players do mercado”, comemorou Luís Gambim, diretor comercial da 

DAF Brasil”.  
 
“Apesar do início lento e do volume ainda baixo de vendas, a marca holandesa, que 

pertence ao grupo americano Paccar, é uma das poucas que tem conseguido crescer 
no mercado brasileiro este ano. De janeiro a julho passado foram emplacados 453 

caminhões DAF no País, o que representou crescimento de quase 23% sobre o mesmo 
período de 2016. “Mesmo na crise seguimos aumentando nossa participação no 
segmento e ampliando nossas vendas”, acrescenta Gambim. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26230/daf-supera-2-mil-caminhoes-entregues-no-brasil


Venda de implementos cai 18% até julho 

08/08/2017 – Fonte: Automotive BUsiness 
  

 
 

 
 

 
 
A indústria de implementos rodoviários ainda trabalha em ritmo lento, acompanhando 

a queda do mercado de caminhões, que segue em profunda retração de 14% na 
comparação de janeiro-julho de 2017 contra 2016. Nestes sete meses, as vendas de 

carretas rebocadas e carrocerias sobre caminhões somaram 30.712 unidades, em 
baixa de quase 18% ante igual intervalo do ano passado.  
 

Os números apontam para diminuição do recuo dos negócios no setor. “Gradualmente 
a economia está sendo retomada como mostra o desempenho do nosso setor”, explica 

Alcides Braga, presidente da Anfir, associação que reúne os fabricantes de 
implementos.  
 

Destacando que vendas de implementos rodoviários são um dos termômetros do 
desempenho atividade econômica no País, Braga afirma que o ritmo dos negócios 

poderia ser mais elevado se houvesse uma política de incentivo. “Em um momento 
como o atual faz falta a ação do BNDES dando suporte à indústria e desempenhando 
seu papel histórico de parceiro dos setores produtores”, defende.  

 
DESEMPENHO POR SEGMENTO 

O setor verifica resultados diferentes entre seus dois segmentos, que comportam o 
mercado de implementos rebocados (pesados) e o de instalação de carrocerias sobre 
chassis de caminhões (leves). As vendas de reboques e semirreboques apresentou 

queda menor, de 12,2% entre janeiro e julho de 2017 na comparação com o mesmo 
período de 2016, com o total de 12.912 unidades emplacadas. Entre 15 tipos de 

carretas vendidas, somente cinco apresentaram variação positiva: baú de carga geral, 
transporte de toras, baú frigorífico, baú lonado e tanque de alumínio.  
 

No segmento de carroceria sobre chassis a retração no período foi bem maior, de 
21,68%, 17.800 implementações de caminhões. “A recuperação no mercado de 

implementos urbanos ainda deve demorar porque depende do aumento de consumo 
nas cidades”, explica Mario Rinaldi, diretor executivo da Anfir.  
 

O dirigente destaca que o segundo semestre, historicamente, costuma apresentar 
números de vendas mais elevados. Este ano, ele lembra, o setor contará ainda com a 

realização da maior feira de transporte de carga da América Latina, a Fenatran, para 
promover seus produtos e aquecer os negócios. “A feira é um momento importante 

porque permite às empresas se aproximar mais de seus principais clientes em alguns 
casos, isso pode resultar em mais negócios realizados”, diz Rinaldi.  
 

Nas exportações, embora os números sejam pequenos e o número de empresas 
exportadoras do setor seja baixo, o desempenho deste ano é positivo, com leve alta 

de 3,1% nos embarques de implementos (1.894 unidades) nos primeiros sete meses 
de 2017. 
Pro 

Mazda anuncia avanço em tecnologia de motores 

08/08/2017 – Fonte: R7, 

 
 A Mazda afirmou nesta terça-feira que vai se tornar a primeira montadora de veículos 
do mundo a comercializar um motor a gasolina que usa tecnologia que rivais maiores 
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estão tentando desenvolver há décadas, em uma virada em uma indústria que está 
cada vez mais migrando para a eletricidade. 
 

A montadora japonesa planeja vender carros a partir de 2019 equipados com motores 
de ignição por compressão, um tipo de motor mais limpo e eficiente que tem sido 

perseguido por rivais como Daimler e General Motors. 
 

"É um importante avanço", disse Ryoji Miyashita, presidente da companhia de 
engenharia automotiva AEMSS. 
 

O anúncio coloca motores tradicionais no centro da estratégia da Mazda e acontece 
alguns dias depois da companhia ter afirmado que vai trabalhar com a Toyota no 

desenvolvimento de veículos elétricos. 
 
"Eletrificação é necessária, mas o motor de combustão deve vir primeiro", disse o 

diretor de pesquisa e desenvolvimento da Mazda, Kiyoshi Fujiwara, a jornalistas. 
 

Um motor de compressão de carga homogênea (HCCI, na sigla em inglês) detona a 
gasolina pela compressão, eliminando a necessidade de velas. A economia de 
combustível dessa tecnologia se equipara potencialmente ao motor a diesel sem altas 

emissões de gases poluentes. 
 

O motor da Mazda usa velas em algumas situações, como em baixas temperaturas, 
para superar os obstáculos técnicos que têm impedido a comercialização dessa 
tecnologia. 

 
Segundo a montadora japonesa, o motor equipado com a tecnologia será 20 a 30 por 

cento mais eficiente que seu modelo atual. A empresa não tem planos de fornecer o 
motor para outras montadoras de veículos, disse o vice-presidente da Mazda, Akira 
Marumoto. 

 

Produtores de lítio se preparam para atender a demanda na era dos carros 
elétricos 

08/08/2017 – Fonte: R7 
 

Os produtores de lítio processado - um elemento fundamental para baterias usadas 
em carros elétricos - estão firmando acordos de longo prazo com seus clientes para 

financiar os investimentos necessários para enfrentar uma escassez previsível.  
 
A demanda por compostos de lítio de bateria deve crescer nas próximas décadas em 

conjunto com a crescente demanda de carros elétricos, já que os governos e 
consumidores individuais tentam reduzir a pegada de carbono.  

 
Embora haja muito lítio, o problema é garantir que haja capacidade suficiente para 

processá-lo. 
 
Os fabricantes de bateria e outros usuários finais, como montadoras de carros, 

precisam assinar acordos plurianuais que incentivem os grandes produtores a investir 
mais e mais rápido, disseram fontes da indústria. Alguns deles já estão acontecendo. 

"Nós estabelecemos a linha do tempo para nossa própria expansão com base nos 
compromissos que nossos clientes estão fazendo conosco", disse à Reuters Tom 
Schneberger, diretor de negócios globais na FMC Lithium, um dos quatro principais 

produtores do mundo. 
 

Os planos de expansão da chilena Sociedad Quimica Y Minera (SQM) para o próximo 
ano também são baseados em acordos de longo prazo, informou a empresa à Reuters. 
 

https://extra.globo.com/noticias/economia/produtores-de-litio-se-preparam-para-atender-demanda-na-era-dos-carros-eletricos-21679187.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/produtores-de-litio-se-preparam-para-atender-demanda-na-era-dos-carros-eletricos-21679187.html


A produção e o uso de carros elétricos, de acordo com projeções de analistas do 
Morgan Stanley, deve chegar a 2,9 por cento dos 99 milhões de novos veículos em 
2020 e a 9,4 por cento dos 102 milhões de novos carros em 2025, ante 1,1 por cento 

de 86 milhões em 2017. Até 2050, 81 por cento dos 132 milhões de novos veículos 
vendidos serão elétricos, estima o Morgan Stanley.  

 

Petrobras reduzirá preço do diesel em 0,2% e da gasolina em 0,3% na 
quarta-feira 

08/08/2017 – Fonte: R7 
 

A Petrobras vai reduzir em 0,2% o preço do diesel e em 0,3% o da gasolina nas 
refinarias a partir da quarta-feira, 9 de agosto.  

 
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. 

 

Bovespa sobe 1,6% com ganhos de siderurgia e mineração e expectativa de 

avanço das reformas 

08/08/2017 – Fonte: R7/Reuters 
 

O principal índice da Bovespa subiu nesta segunda-feira, e encostou nos 68 mil pontos, 
amparado nos ganhos das ações de empresas dos setores de siderurgia e mineração 
e na perspectiva otimista de avanço da agenda econômica do governo. 

 
Com base em dados preliminares, o Ibovespa fechou em alta de 1,57 por cento, a 

67.945 pontos. O giro financeiro era de 7,2 bilhões de reais. 
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