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Oportunidade de Negócios Elétrico- Espanha
09/08/2017 – Fonte: FIEP

Governo negocia condições para pequenas empresas em taxa do BNDES
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Prédio do BNDES, no centro do Rio de Janeiro
A equipe econômica negocia com parlamentares criar condições mais favoráveis a
pequenas e médias empresas que tomarem empréstimos no BNDES durante o
período de transição para a nova taxa de juros banco, a TLP (taxa de longo prazo).
O tratamento diferenciado foi defendido por parlamentares que analisam a medida
provisória que cria a TLP. Se convertida em lei, a MP coloca fim à atual TJLP
gradualmente em cinco anos.
"É preciso oferecer a pequenas e médias empresas condições diferenciadas, que
tornem minimamente previsível o custo do financiamento", disse o senador Armando
Monteiro (PTB-PE).
Integrantes da equipe econômica conversaram com o relator Betinho Gomes (PSDBPE) nesta terça (8) e elaboram uma proposta para atender ao pedido, considerado
"pouco grave", ou seja, não tem potencial de alterar a proposta.
Uma das ações em estudo é garantir que o texto que cria a TLP mencione "condições
preferenciais" a pequenas empresas, mas em um tom mais genérico.
O banco poderia reduzir o que cobra para emprestar a essas empresas, no termo
técnico, diminuir o seu spread nas operações. Quando o recurso do BNDES é liberado
por meio de um banco repassador, o que é muito comum no caso das pequenas
empresas, elas pagam dois spreads —o do BNDES e o do banco repassador.
Isso faz com que o custo do financiamento, segundo representantes do setor
produtivo, seja superior a 16% ao ano, mais do que o dobro da TJLP atualmente (7%
ao ano).
O BNDES já oferece condições mais vantajosas a essas empresas, oferecendo um mix
mais barato de juros do que a grandes companhias.
No Finame, uma das principais linhas do banco para a compra de máquinas e
equipamentos, não é cobrado o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), observa
o secretário de assuntos econômicos do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida.
Técnicos da Fazenda e o relator estudavam nesta terça-feira se é adequado formalizar
em lei essa política operacional do banco.
"Até amanhã [quarta], buscarei responder a essas questões no relatório, mas isso
não impede que continuemos alterando o texto até a votação [no plenário]", afirmou
Gomes.
DIVERGÊNCIA
O relatório deverá ser lido nesta quarta (9) na comissão e o cronograma é que seja
votado nos dias 15 ou 16, para ser levado a plenário no dia 23. O governo corre
contra o tempo, pois a MP tem validade até 6 de setembro.

Esse é um dos temas chave para a equipe econômica, que pretende com a mudança
reduzir os subsídios implícitos nos empréstimos do BNDES. A TJLP é mais baixa do
que a taxa com que o Tesouro de financia, 9,25% ao ano, e por isso, para bancar
juros mais baixos, saem recursos do caixa do governo e do FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador).
Além disso, esses subsídios são concedidos sem autorização do Congresso, pois não
entram no Orçamento.
O setor produtivo é contra pois alega que, com a mudança, a taxa de juros do BNDES
vai subir, o que desestimulará investimentos.
O diretor do Banco Central, Otávio Damaso, afirmou, em audiência pública no
Senado, que o banco poderá "reciclar" esses empréstimos no mercado, garantindo
nova fonte de financiamento ao BNDES. Ou seja, empacotar esses empréstimos e
vender no mercado financeiro.
"Hoje, ninguém se interessa em operar com TJLP porque ela tem caráter
discricionário, não se consegue precificá-la".
A TJLP é fixada trimestralmente pelo (CMN) Conselho Monetário Nacional.
Defensor da TJLP, o senador José Serra (PSDB-SP) queixou-se de "oportunismo
político" contra o BNDES. Ele afirma que os repasses do FAT ao banco estão no
Orçamento. "Por que não falamos dos subsídios dos empréstimos do Banco do
Nordeste, no Banco da Amazônia?"
Mansueto afirmou que o custo desses empréstimos já está contabilizado no
Orçamento e, por isso, suscetível à política fiscal do governo e defendeu a reversão
dos subsídios.
"Foram subsídios dados sem justificativa a setores que não precisavam de ajuda",
disse. "Não vamos demonizar políticas com as quais a gente não concorda, a política
do BNDES não mudará com a TLP, mas esses subsídios terão que concorrer por
recursos com a saúde e a educação".
Representantes da indústria criticam MP que muda financiamentos do
BNDES
09/08/2017 – Fonte: Senado Notícias

Representantes do setor industrial criticaram nesta terça-feira (8) a Medida Provisória
(MP) 777/2017, editada pelo governo em abril e que cria uma nova taxa de juros
para os financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Eles participaram de audiência pública promovida pela
comissão mista que debate a MP.
A medida provisória cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), que será usada como referência
para os contratos firmados pelo banco a partir de 1° de janeiro de 2018. A TLP vai
substituir 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).
A diferença entre as duas é que a nova taxa será calculada mensalmente com base
na variação de um título público (NTN-B), mais a variação da inflação (IPCA). O
objetivo, segundo o governo, é que a principal taxa de investimentos de longo prazo
do país reflita as condições de mercado. Hoje, a TJLP é definida trimestralmente pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN), com base na meta de inflação para os 12 meses
seguintes e um percentual equivalente ao risco, que é arbitrado pelo CMN.
Para os representantes da indústria, o critério de cálculo fará com que a TLP seja
mais alta e mais volátil do que a TJLP, provocando incerteza e desestimulando o
investimento privado.
— Ninguém do setor produtivo está a favor dessa medida provisória. É um tiro de
bazuca nos pés do investidor — disse o presidente-executivo da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso.
A mesma avaliação foi feita pelo diretor do Departamento de Competitividade e
Tecnologia (Decomtec) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
José Ricardo Roriz. Segundo ele, se já estivesse em vigor, a TLP estaria hoje na casa
do 9% a 9,5%, em termos nominais. Descontada a inflação, a TLP seria igual à taxa
Selic. A TJLP atual é de 7% ao ano.
— O momento é totalmente inadequado [para mudar]. O que precisa agora é criar
condições para aumentar o investimento — disse.
Subsídio
— Estamos colocando em risco o padrão de financiamento de médio e longo prazo
por uma questão fiscal — alertou o presidente-executivo da Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Venilton Tadini. Ele se referiu ao principal
argumento utilizado pelo governo para editar a MP, que é a redução do chamado
“subsídio implícito”.
O governo afirma que, quando a TJLP é fixada em um nível abaixo do custo de
captação do Tesouro Nacional, como ocorreu em anos recentes, surge um subsídio
que não aparece nas despesas orçamentárias – daí o nome “implícito”.
Por exemplo, o Tesouro capta recursos no mercado pagando uma taxa de 12% ao
ano e repassa ao BNDES, que cobra pelos empréstimos 7%. A diferença (cinco pontos
percentuais) é coberta pelo próprio Tesouro, que emite títulos públicos, elevando a
dívida do governo federal. Não há uma rubrica orçamentária específica para esse
gasto. Com a TLP, haveria aproximação entre o custo do Tesouro e o que ele tem de
retorno.
O senador José Serra (PSDB-SP) também criticou a MP 777. Para ele, a mudança
proposta pelo governo não tem coerência e não vai ajudar o lado fiscal da economia.
— Do ponto de vista fiscal, essa medida não quer dizer nada e cria uma dificuldade
— afirmou.
Dívida pública
A defesa da medida provisória foi feita pelo secretário de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida. Ele afirmou que o
subsídio implícito elevou a dívida pública, tornando mais difícil a travessia do País
pela crise fiscal.
— O ajuste fiscal requer mudanças estruturais — defendeu.

Segundo Almeida, o governo concedeu R$ 723 bilhões em subsídios no período de
dez anos encerrado em dezembro de 2016. Desse total, 60% foram via BNDES. Ele
contestou a afirmação dos empresários de que a TLP vai encarecer o crédito fornecido
pelo banco e disse que a taxa, se já estivesse em vigor, estaria em 8% ao ano.
— As condições de financiamento do BNDES não mudarão — afirmou. Almeida disse
ainda que o momento é ideal para a mudança, pois a inflação e a taxa de juros básica
da economia (Selic) estão em queda.
Também convidado para o debate, o professor do Departamento de Economia da
Universidade de Brasília (UnB) Roberto Ellery defendeu a medida provisória.
— A TLP não tira a característica do BNDES como banco de investimento. Não é uma
panaceia. É só um passo importante — disse.
Relatório
O relator da MP 777, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), deverá ler nesta quartafeira (9) seu parecer. Ele já apresentou uma versão do texto, que preserva, em linhas
gerais, a proposta do governo. Após a audiência pública de hoje, Gomes decidiu
manter o relatório. Ele vai fazer alguns ajustes para reforçar os argumentos em
defesa da TLP.
— Até amanhã, vou buscar dar resposta a tudo que foi dito aqui — afirmou.
Fiesp: pesquisa mostra que 66% dos empresários reduziriam investimentos
com TLP
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
mostra que 66% dos empresários reduziria investimentos previstos para os próximos
dois anos com a mudança na taxa de juros que baliza os empréstimos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Os dados foram apresentados nesta terça-feira, 8, pelo vice-presidente da entidade,
José Ricardo Roriz Coelho. “Não é hora de aumentar taxa de juros para
investimentos”, criticou.
O levantamento da Fiesp foi feito entre abril e maio deste ano e ouviu 403 empresas
que solicitaram financiamentos do banco de fomento nos últimos dois anos. A
pergunta era sobre o apetite de investir em caso de mudança da atual Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), definida pelo governo a cada três meses e que à época estava
em 7,5% ao ano (hoje está em 7%), para uma TLP a 10% ao ano.
Os cálculos da própria Fiesp apontam que a TLP ficaria hoje entre 9% e 9,5% ao ano.
Já o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto
Almeida, disse que a taxa ficaria em 8% ao ano atualmente.
De acordo com a pesquisa da entidade empresarial, 37% das empresas reduziriam
os investimentos em mais de 40% da previsão inicial. “A volatilidade da TLP provoca
incerteza e afeta a decisão de investidores”, disse Roriz.
O vice-presidente da Fiesp ainda alfinetou o governo sobre priorizar a melhor
remuneração dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que serve de
funding ao BNDES, e dos empréstimos do banco de fomento. “A preocupação do
governo deveria ser melhorar a remuneração do FGTS, com impacto para o
trabalhador”, disparou.

Relator da TLP diz que BNDES avalia redução de spread pequenas e médias
empresas
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode avaliar a
redução do tamanho do spread cobrado pelo banco de fomento nas operações de
financiamento a pequenas e médias empresas (MPMEs), disse nesta terça-feira, 8, o
deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), relator da Medida Provisória (MP) que muda a
taxa de juros que baliza os empréstimos da instituição. “Existe uma discussão com
Rabello (Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES) sobre isso, mas não passa
pelo texto da MP”, disse Gomes.
A redução do spread do BNDES, inclusive na linha Finame (voltada à compra de
máquinas e equipamentos), seria uma forma de compensar os pequenos e médios
empresários industriais pelo potencial aumento do custo de financiamento após a
implementação da TLP.
Hoje, o que baliza os financiamentos do banco de fomento é a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), em 7% ao ano, mas a equipe econômica quer mudar essa referência
para a TLP a partir do ano que vem. Cálculos do governo mostram que hoje a TLP
estaria em 8,2% ao ano.
“Isso (redução do spread) pode ser estudado. Tem políticas operacionais do banco
que podem garantir uma diferenciação para pequenas e médias empresas”,
reconheceu o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda,
Mansueto Almeida.
A remuneração do BNDES na Finame hoje é de 2,1% ao ano. Isso sem contar a
remuneração da instituição financeira que operacionaliza o crédito na ponta. Caso a
medida vingue, ela deve ser bem recebida por parlamentares que pedem uma
condição diferenciada para MPMEs.
“É absurdo o BNDES cobrar 2% além da TJLP quando o risco é o risco do banco na
ponta, que por sua vez coloca mais 6% em cima do custo de financiamento”, criticou
o senador Armando Monteiro (PTB-PE).
No passado recente, o BNDES já cobrou taxas menores na Finame, entre 1,5% e
2,0%. A última revisão no spread dessa linha ocorreu em fevereiro deste ano.
Outra possibilidade, segundo Betinho Gomes, é inserir no texto da TLP uma referência
à regra diferenciada para as pequenas e médias empresas durante o período de
transição da TLP, que deve durar cinco anos. “Pode ser feita uma referência no
relatório para depois amadurecer qual seria o modelo”, disse.
O senador Armando Monteiro tem sido um dos principais defensores de um modelo
diferenciado para MPMEs. Para ele, é “imprescindível” oferecer a esse segmento uma
condição diferente na transição, que torne “minimamente previsível” o custo de
financiamento a essas empresas. Como a nova TLP vai acompanhar a NTN-B, título
público atrelado à inflação, há o temor de que haja excesso de volatilidade no custo
dos empréstimos do BNDES.
Essa preocupação cresce sobretudo com a perspectiva de incerteza no cenário
macroeconômico, disse Monteiro. Segundo o senador, o processo de estabilização
não está consolidado.
“Não há garantias de que faremos reforma da Previdência com tamanho desejado, e
isso significa que não temos processo de estabilização assegurado. Nesse contexto,

como o investidor vai se sentir encorajado a fazer investimento com taxa que ele não
conhece?”, questionou.
Monteiro afirmou que o Brasil ainda não construiu ambiente minimamente favorável
a investimentos e sobretudo ao estímulo a investimento produtivo. Presidente da
comissão mista que analisa a MP da TLP, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) também
criticou a proposta. “Quero destacar a inconveniência dessa mudança neste momento
político, ela pode inviabilizar investimentos de médio e longo prazo”, disse.
Mansueto diz que linhas de crédito do BNDES não ficarão caras com TLP
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A mudança na taxa de juros que baliza os empréstimos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não vai encarecer o crédito aos
tomadores de financiamento na instituição, disse nesta terça-feira, 8, o secretário de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida.
Nos cálculos da equipe econômica, se a nova Taxa de Longo Prazo (TLP) já estivesse
em vigor, ela estaria hoje em torno de 8% ao ano, apenas um ponto porcentual acima
da atual Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que está em 7% ao ano.
“As linhas do BNDES não ficarão caras com TLP. Hoje não tem praticamente nenhuma
linha do BNDES que seja TJLP pura, o banco já empresta acima da TJLP. Não haverá
mudança nas condições de empréstimos”, disse Almeida. “Se existisse hoje, TLP seria
próxima de 8% ao ano. A diferença (para a TJLP) seria algo como um ponto
porcentual.”
O banco também continuará tendo papel fundamental para o desenvolvimento do
País, assegurou o secretário. “O BNDES continuará sendo muito ativo e importante
com TLP”, afirmou, em audiência pública sobre o tema no Congresso.
O secretário disse ainda que a criação da TLP é fundamental para consolidar o cenário
de juros de um dígito e de inflação baixa. Na última reunião, o Comitê de Política
Monetária (Copom) cortou a taxa básica de juros, a Selic, para 9,25% ao ano,
deixando-a em um dígito pela primeira vez em quatro anos. “No cenário de mercado,
juros ficarão em um dígito nos próximos seis anos”, disse.
Diante da insegurança que alguns senadores já demonstraram com o impacto da
incerteza no cenário fiscal brasileiro sobre a TLP (que será vinculada a títulos públicos,
sujeitos a oscilações de mercado), Almeida afirmou que numa visão pessimista nem
a TJLP será capaz de garantir crédito barato. “Se Brasil não fizer reformas, vai dar
errado para todo mundo. Não será TJLP que garantirá crédito barato”, disse.
Ao contrário da TJLP, que é definida pelo governo a cada três meses, a TLP
acompanha os juros das NTN-Bs, títulos públicos atrelados à inflação. O objetivo do
governo com a medida é fazer com que os financiamentos do BNDES acompanhem o
custo de captação do Tesouro Nacional, que é próximo à Selic.
Com isso, será possível eliminar o chamado subsídio implícito, gerado pelo diferencial
entre a Selic paga pelo governo e a TJLP obtida nos empréstimos. No passado
recente, essa diferença foi muito maior, o que resultou em um custo bilionário para
o Tesouro.
Para Almeida, o BNDES já tem evoluído em procedimentos de controle e
transparência, mas a criação da TLP vai ampliar isso. Com a nova taxa de juros para
financiamentos do banco, os subsídios terão de passar obrigatoriamente pelo
Orçamento.

“Infelizmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal é omissa na questão de subsídios.
Eles não precisam passar pelo Orçamento, não é preciso provar receitas. É só elevar
endividamento, e foi isso que ocorreu após 2008”, disse o secretário.
Ele ainda confrontou a realidade dos subsídios com os gastos com saúde e educação
– neste caso, o governo só pode ampliá-los se comprovar que há arrecadação
suficiente para bancá-los. Nos últimos dez anos, segundo Almeida, 60% dos R$ 723
bilhões em subsídios não passaram pelo Orçamento.
“O ajuste fiscal ainda não se ‘concretou’. Se quisermos fazer ajuste sem elevar carga
tributária, é preciso cortar gastos. Por isso, é preciso entender a questão dos
subsídios”, defendeu.
Almeida também criticou a política de subsídios adotada nos últimos anos. Segundo
ele, o crédito mais barato foi direcionado sobretudo para empresas que não
precisavam de ajuda tão grande do setor público.
A política industrial moderna, notou o secretário, indica que os subsídios devem ser
dados principalmente a startups e a empresas com foco em inovação. “Não fizemos
política industrial, demos dinheiro para empresas grandes ficarem maiores e fazerem
mais do mesmo”, criticou.
“Decisão sobre subsídios não pode ficar na mão de um burocrata, que tem excesso
de poder”, acrescentou.
TLP cria condições para elevar potência da política monetária, diz BC
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, afirmou nesta
terça-feira, 8, durante audiência pública na comissão mista da medida provisória 777,
que a Taxa de Longo Prazo (TLP) vai criar condições para elevar a potência da política
monetária.
“A taxa será extremamente benéfica para condução da política monetária”, afirmou
Damaso. Segundo ele, com a TLP o ciclo de política monetária será de menor
amplitude. Na prática, as decisões sobre a Selic (a taxa básica da economia) serão
mais efetivas, reduzindo a necessidade de ciclos mais longos.
“A TLP vai ampliar os recursos de financiamento de longo prazo no Brasil”,
acrescentou Damaso, ao citar as vantagens da nova taxa. Ele pontuou que os
recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), que hoje servem de funding
para os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), são limitados. E, pela atual dinâmica, o BNDES precisa decidir para quem
alocar estes recursos.
“Poucos ganham e muitos pagam pelos recursos com subsídios direcionados”, disse.
Para Damaso, a TLP, que substituirá a TJLP como referência nos financiamentos do
BNDES, vai permitir a “reciclagem” do crédito do banco de fomento. “Hoje, ninguém
opera TJLP, porque ninguém consegue precificar esta taxa”, afirmou.
De acordo com Damaso, em função do BNDES atual, o próprio setor financeiro hoje
não se estrutura para ofertar crédito de longo prazo. Ele lembrou ainda que a TLP
não põe fim a subsídios, mas sim traz para o Congresso o poder decisório sobre
benefícios a serem concedidos a setores específicos.

Mansueto: TLP não significará necessariamente encarecimento do crédito
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O texto que cria a nova taxa de juros – a Taxa de Longo Prazo (TLP) – que balizará
os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
poderia deixar mais explícita a possibilidade de o banco de fomento adotar uma
“política diferenciada” para pequenas e médias empresas, afirmou nesta terça-feira,
8, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto
Almeida. Mas a equipe econômica ainda tem dúvidas sobre a real necessidade dessa
alteração, uma vez que se trata de uma questão operacional.
O ajuste seria uma forma de tentar aplacar as preocupações de parlamentares com
o segmento, que são “legítimas”, segundo o secretário. Mas ele ponderou que essa
diferenciação garantiria prioridade a essas empresas, mas não teria impacto de custo,
como pretendem os interlocutores do setor.
Como mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o
governo deve acenar com mudanças para que pequenas e médias empresas contem
com regras diferenciadas de financiamento, disse o relator da medida, deputado
Betinho Gomes (PSDB-PE).
Segundo apurou a reportagem, a intenção do governo é endereçar a questão até o
fim do mês, possivelmente por outra Medida Provisória (MP), para garantir o apoio
dos parlamentares. A votação na Câmara e no Senado precisa ocorrer até 7 de
setembro, quando expira o texto da MP 777, que cria a chamada Taxa de Longo Prazo
(TLP).
Almeida buscou garantir que a criação da TLP não significará necessariamente
encarecimento do crédito. Nos cálculos do Ministério da Fazenda, a TLP hoje estaria
em 8,2% ao ano, enquanto a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) atual é de 7% ao
ano. A diferença é considerada pequena pela equipe econômica.
“O BNDES já tem linhas para priorizar pequenas e médias empresas. Pode manter
mesma coisa em termos de prioridade”, disse Almeida.
A preocupação dos parlamentares, no entanto, é não só com a priorização, mas
também com o custo dos empréstimos do BNDES a essas empresas, principalmente
no âmbito da linha Finame, voltada à compra de máquinas e equipamentos.
O senador Armando Monteiro (PTB-PE) é um dos que acreditam que, sem condições
especiais, esses pequenos e médios podem ficar sem acesso a crédito diante do
aumento nas taxas de longo prazo.
Perondi critica subsídios implícitos dados pelo BNDES à indústria
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB-RS) fez nesta terça-feira, 8, uma série
de críticas à postura adotada pela indústria brasileira nos últimos anos. Ao falar na
comissão mista da medida provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), ele
criticou os subsídios implícitos dados pelo BNDES à indústria por meio da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP).
“Estou há 23 anos nesta Casa e sempre ouvi que os subsídios implícitos do BNDES
eram uma caixa preta”, afirmou. No auditório da comissão, estavam presentes
representantes da indústria, como o presidente da Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, que minutos antes havia
discursado contra a TLP.

Perondi criticou o silêncio da indústria quanto às ações do BNDES nos últimos anos e
à “bandalheira que saiu aí para fora”. Além disso, criticou a postura adotada pelo
próprio corpo de funcionários do BNDES – hoje também contrários à TLP.
“Os funcionários do BNDES silenciaram quando o banco elevou nossa dívida. Eles
também silenciaram sobre os recursos para Cuba”, afirmou Perondi, em referência
ao financiamento liberado pelo BNDES à Odebrecht para construção do Porto de
Mariel, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
“O dinheiro do BNDES sai do contribuinte, que paga sempre”, afirmou Perondi. O
deputado disse ainda que, apesar dos fartos subsídios concedidos nos últimos anos,
a indústria “afundou”. “A indústria pegou uma fortuna do BNDES e isso só agravou o
déficit”, afirmou Perondi. “A Fiesp é contra o aumento de imposto, mas quer
subsídio”, criticou.
O deputado lembrou ainda que o déficit do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
que serve de funding para o BNDES, é coberto hoje pelo Tesouro. “Sabemos o buraco
do FAT, e quem cobre é o Tesouro”, disse o deputado. Segundo ele, “muito grande
empresário” pegou recursos do BNDES e “resolveu a vida lá fora”. “Não vi ninguém
falar isso aqui (na comissão)”, criticou. “Não gostei do comportamento da indústria
nesta mesa (sobre a TLP)”, completou.
José Serra diz que criação da TLP é ‘oportunismo político’
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O senador José Serra (PSDB-SP) classificou a iniciativa do governo de mudar a taxa
de juros dos financiamentos do BNDES de “oportunismo político”, dado que a equipe
econômica mira apenas no banco de fomento, sem mexer em subsídios concedidos
por outros bancos públicos, como o Banco do Nordeste (BNB). Durante audiência
pública para debater a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP), ele chegou a bater boca
com defensores da iniciativa.
Esta não é a primeira vez que Serra dispara críticas contra a política econômica do
governo do presidente Michel Temer. No dia em que foi anunciada a redução da meta
de inflação, 29 de junho, o senador tucano fez ataques à medida, ao Banco Central
e ao Ministério da Fazenda. Na sua página oficial do Facebook, ele pediu uma
reformulação “significativa” da política econômica.
O PSDB, partido do senador, também está dividido no apoio ao governo Temer. Na
votação da denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, quase metade
da bancada tucana votou contra Temer e favorável à denúncia.
Serra já havia criticado a TLP em artigo publicado pelo Estado e tentou emplacar
mudanças na Medida Provisória (MP). As sugestões, no entanto, foram barradas pelo
relator, o também tucano Betinho Gomes (PE).
Nesta terça-feira, na audiência pública, Serra discutiu com o economista Roberto
Ellery, professor da UnB favorável à medida. Ellery mostrava o custo que o uso da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) como referência nos empréstimos do BNDES
teve para o Tesouro Nacional, uma vez que ela é menor do que a Selic, que reflete o
custo de captação do governo no mercado. A diferença cria o chamado “subsídio
implícito”.
Os dados, no entanto, foram contestados por Serra. “O governo mexe no BNDES e
não mexe em subsídios de empréstimos em outros bancos. Isso é oportunismo
político. O governo não abriu a boca sobre isso”, disparou.

Comissão debaterá limites da substituição tributária nas operações com
micros e pequenas empresas
09/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara
A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o projeto que limita a
aplicação da substituição tributária nas operações envolvendo micros e pequenas
empresas tem audiência pública hoje.
Os deputados vão discutir o projeto de lei complementar (PLP) 341/17, que altera o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei
complementar 123/06). A audiência foi proposta pelo autor do PLP, deputado
Jorginho Mello (PR-SC), e pelo relator da matéria na comissão especial, deputado
Otávio Leite (PSDB-SP).
Foram convidados para participar da audiência o diretor-presidente do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Guilherme Afif
Domingos, e o diretor de Empreendedorismo e Artesanato da Secretaria Especial da
Micro e Pequena Empresa, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Fábio Santos Pereira Silva.
A audiência ocorrerá no plenário 8, a partir das 14h30.
 Íntegra da proposta:
 PLP-341/2017
"Quanto maior a negociação, maior o diálogo e, consequentemente, menor
o conflito", afirma Alexandre Furlan
09/08/2017 – Fonte: CNI
A Lei 13467/2017 faz uma série de mudanças importantes para as relações do
trabalho no Brasil, de modo a estimular investimentos, produtividade,
competitividade e geração de mais e melhores empregos.
A nova legislação trabalhista valoriza a negociação coletiva e prestigia empresas e
trabalhadores, que podem dialogar e encontrar soluções pactuadas para seu dia a
dia, sem reduzir direitos dos trabalhadores.
É o que defende Alexandre Furlan, presidente do Conselho Temático de Relações do
Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
No próximo dia 21, ele participa do 2º Diálogo da Rede Sindical, em que abordará o
impacto da Reforma, sancionada em julho.
"A modernização deve proporcionar aumento de segurança jurídica e previsibilidade
nas relações de emprego. Isso possibilita um ambiente de negócios favorável, o que
atrai investimentos, fomenta a competitividade e, com isso, gera mais e melhores
empregos, com ganhos para toda a sociedade", garante. Confira a entrevista a
seguir.

Boletim do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) - Nos últimos
meses, muita informação circulou nas redes sociais alertando que a Reforma
Trabalhista iria prejudicar os trabalhadores. Afinal, o que os trabalhadores
ganham e o que perdem com as mudanças aprovadas pelo Congresso
Nacional?
Alexandre Furlan – A Lei 13467/2017 faz uma série de mudanças importantes para
as relações do trabalho no Brasil, de modo a estimular investimentos, produtividade,
competitividade e geração de mais e melhores empregos. Entre essas mudanças
estão o fortalecimento da negociação coletiva, o estímulo ao diálogo e mecanismos
para trazer mais responsabilidade para as partes em uma ação trabalhista. Esses
pontos não extinguem direitos dos trabalhadores, em especial porque os principais
direitos trabalhistas estão previstos na Constituição Federal, e apenas uma reforma
constitucional poderia reduzi-los.
Não há perdas. Muitos mitos são espalhados pois é mais fácil divulgar e espalhar
frases alarmantes, fortes, contrárias a necessárias mudanças, do que discutir de fato
essas mudanças, essas melhorias necessárias e ser e permanecer aberto ao diálogo.
Boletim do PDA - E para as empresas, quais serão os principais impactos da
Reforma?
Alexandre Furlan – O setor produtivo ganha como um todo, pois há muito precisava
não só conferir mais segurança jurídica de forma geral às relações do trabalho como
também permitir adaptações por tipo e setor de trabalho.
A Lei 13467/2017 é bem-vinda nesse sentido porque, ao mesmo tempo que faz
algumas mudanças gerais, em aspectos estruturantes – como diversificar formas de
contrato e reconhecer novas modalidades de trabalho, como o home office –, também
abre espaço para empresas e trabalhadores, por meio de seus sindicatos, definirem,
de comum acordo, por meio da negociação coletiva, normas específicas para sua
realidade.
Ou seja, a modernização das leis do trabalho deve proporcionar um almejado
aumento de segurança jurídica e previsibilidade nas relações de emprego. Isso, por
sua vez, possibilita um ambiente de negócios favorável, o que atrai investimentos,
fomenta a competitividade e, com isso, gera mais e melhores empregos, com ganhos
para toda a sociedade.
Boletim do PDA - A valorização da negociação coletiva é um dos destaques
da Reforma Trabalhista. Que mudanças esse novo paradigma provocará
sobre a atuação dos sindicatos laborais e empresariais?
Alexandre Furlan – O Brasil é um país continental, com multiplicidade de setores,
regiões e necessidades de trabalho para empresas e trabalhadores. Na medida em
que o negociado tem força de lei, as pessoas envolvidas na negociação terão mais
confiança de que o que combinarem entre si (empresas e sindicatos) terá validade e,
portanto, serão estimulados ajustes específicos para cada realidade de trabalho. Com
esse estímulo, os sindicatos laborais e empresariais deverão se fortalecer, de modo
que se tornem ainda mais representativos.

Boletim do PDA - O Brasil é famoso por ser o país com o maior número de
ações judiciais na área trabalhista. Na sua visão, a nova legislação pode
contribuir para reverter esse quadro?
Alexandre Furlan – Quanto maior a negociação, maior o diálogo e,
consequentemente, menor o conflito. Ou seja, diferentemente da legislação anterior
– que gerava muita insegurança jurídica, pois a lei não era clara quanto ao que
poderia ou não ser negociado –, a Lei 13.467/17, ao estabelecer pontos que podem
ser expressamente acordados entre trabalhadores e empresas, ainda que a legislação
siga em sentido diverso, minimizou a nebulosidade do que se pode ou não negociar
e, com isso, diminuirá a litigiosidade. Em suma, agora passa a se favorecer mais o
estabelecimento de comum acordo de condições ajustadas de trabalho e, por
consequência, certamente haverá menor necessidade de intervenção judicial.
Boletim do PDA - No dia 21 de agosto o senhor participará do 2º Diálogo da
Rede Sindical da Indústria, ação do Programa de Desenvolvimento
Associativo que visa ampliar o alinhamento entre sindicatos empresariais,
federações e CNI sobre temas relevantes para a Indústria, como a
Modernização Trabalhista. Qual é a importância de eventos dessa natureza?
Alexandre Furlan – Eventos dessa natureza contribuem com o propósito dessa nova
lei, que é valorizar o papel dos sindicatos e fortalecer o diálogo com vistas ao
equilíbrio das relações trabalhistas no Brasil.
Bancários propõem a bancos termo de compromisso contra reforma
trabalhista
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após uma rodada de negociação em que foram discutidas cláusulas da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) com os bancos, o Comando Nacional dos Bancários
entregou à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), nesta terça-feira, 8, um termo
de compromisso “em defesa dos empregos e contra a retirada de direitos dos
trabalhadores”, informou em nota o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e
Região.
“A reforma trabalhista unilateral e sem nenhum debate com os trabalhadores
desqualificou nossos direitos e tratou as conquistas duramente acumuladas como
privilégios”, consta no documento. O Comando Nacional dos Bancários frisa que não
concorda com a prevalência do negociado sobre o legislado “na perspectiva de
redução dos direitos conforme deseja esta reforma”, e que, diante disso, propõe a
construção do Termo de Compromisso. Entre os tópicos abordados no Termo estão
terceirização, participação dos sindicatos em negociações, pagamento de salários,
PLR (participação nos lucros e resultados) e férias, entre outros.
“Entregamos um termo de compromisso contra a retirada de direitos e queremos a
manutenção das conquistas históricas da nossa categoria. Não vamos aceitar, por
exemplo, que as negociações sejam feitas sem os sindicatos, nem as contratação de
terceirizados em atividades-fim”, disse a presidente do Sindicato, Ivone Silva.
A sindicalista afirmou que aguarda o posicionamento das instituições financeiras, “que
mantêm no Brasil seus lucros crescentes e, como concessão pública, têm a obrigação
de gerar emprego e contribuir para a melhoria da economia e o desenvolvimento do
País”.
Segundo dados do sindicato, os cinco maiores bancos no País (Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander) acumularam lucro líquido
de R$ 17,3 bilhões no primeiro trimestre de 2017, o que corresponde a um
crescimento de 30% sobre o mesmo período do ano passado.

Na reunião desta terça-feira, foram debatidas as cláusulas 37 e 65 da CCT, que tratam
do monitoramento de resultados e do adiantamento emergencial de salários em
períodos de afastamento por doenças, respectivamente.
A Convenção que pauta a relação entre os bancos e os bancários foi aprovada em
2016 e tem vigência de dois anos, até 31 de agosto de 2018, em todo o território
nacional. “Não aceitaremos desrespeito a nenhum desses direitos acordados na CCT
e queremos deixar isso ainda mais acertado nesse termo de compromisso”, destaca
Ivone.
No primeiro semestre do ano, foram fechados quase 11 mil postos de trabalho,
refletindo a crescente digitalização dos serviços bancários, relata o sindicato. A
categoria dos bancários é uma das poucas no País que tem acordo coletivo com
validade nacional, representando cerca de 504 mil profissionais.
A reportagem não conseguiu contato com a Fenaban.
Confira abaixo os pontos propostos pelo Comando Nacional dos Bancários para a
celebração do Termo de Compromisso com a Fenaban.
Termo de Compromisso
1º As partes ajustam entre si que todas as negociações serão feitas exclusivamente
com os sindicatos.
2º As partes ajustam entre si que a Convenção Coletiva de Trabalho é válida para
todos os empregados das instituições financeiras e bancárias que o assinam,
independente de faixa de escolaridade e de remuneração em que se enquadram.
3º As partes ajustam entre si que todos os trabalhadores que prestam serviço em
favor da cadeia de valores, da qual sejam integrantes os bancos e as instituições
financeiras, sejam representados pelos sindicatos de bancários.
4º As partes ajustam entre si que todas as homologações dos desligamentos serão
feitas nos sindicatos.
5º As partes ajustam entre si que o empregador é responsável pelas condições de
saúde e segurança no ambiente de trabalho, seja ele interno ou externo.
6º As partes ajustam entre si que os bancos não contratarão trabalhadores
terceirizados em atividades fim.
7º As partes ajustam entre si que os bancos não empregarão, por intermédio de
contratos de autônomos, de contratos intermitentes, de contratos temporários, de
contratos a tempo parcial e de contratos a regime 12×36.
8º As partes ajustam entre si que jornada, pausas e intervalos serão consideradas
como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho.
9º As partes ajustam entre si que os dirigentes terão livre acesso a todos os locais
de trabalho, inclusive, agências digitais.
10º As partes ajustam entre si que todas as cláusulas da CCT estarão asseguradas
após a data base e permanecerão as suas vigências até a celebração de nova
contratação.
11º As partes ajustam entre si que todas as gratificações de função ou comissões
serão incorporadas após dez anos de recebimento.
12º As partes ajustam entre si que PLR não será parcelada em mais de duas vezes.
13º As partes ajustam entre si que não será feita rescisão de contrato de trabalho de
comum acordo no formato previsto na Lei 13.467/2017.
14º As partes ajustam entre si que não haverá compensação de banco de horas, sem
negociação coletiva.
15º As partes ajustam entre si que os intervalos de repouso e de alimentação terão
duração mínima de uma hora.
16º As partes ajustam entre si que as férias anuais não serão parceladas em mais de
duas vezes.
17º As partes ajustam entre si que não será utilizado o artigo 223 F e incisos da Lei
13.467/2017 que limita a liberdade de expressão dos sindicatos e dos trabalhadores
individualmente.

18º As partes ajustam entre si que o salário não será pago em prêmios ou por
produtividade.
19º As partes ajustam entre si que não farão a quitação anual de passivos na forma
prevista na lei 13.467/ 2017.
20º As partes ajustam entre si que não serão constituídos representantes de
empregados não vinculados aos sindicatos para negociar diretamente com os bancos.
21º As partes ajustam entre si que constituirão o Grupo de Trabalho permanente
para avaliar os impactos nas relações de trabalho advindas das mudanças previstas
nas Leis da Reforma Trabalhista.
Artigo: Crise econômica ameaça a produtividade do trabalho
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Pessoas a espera de atendimento da DRT-SP para recorrer de pedido de segurodesemprego negado
É preciso ter consciência que do "imbróglio" que estamos vivendo só nos livraremos
com a volta a um desenvolvimento econômico sustentável e mais equânime, o que
exigirá um aumento da produtividade média do trabalho.
Uma política insensata, cujo objetivo único foi reeleger a presidente, criou uma
tragédia: enquanto aumentava a relação dívida bruta/PIB de 52% para 70%, reduzia
o investimento público, expulsava o investimento privado, destruía a indústria e
deixava um rastro de quase 14 milhões de desempregados.
Tudo foi sacrificado em favor de despesas de produtividade duvidosa, como os
exagerados salários da alta administração pública e suas generosas aposentadorias.
Os trabalhadores do setor privado que a sustentam perderam o emprego ou viram
reduzir-se os seus salários, enquanto o corporativismo "extrativista" blindado contra
as flutuações da conjuntura continua a "exigir" mais aumento!
Qual o resultado final dessa melodia? Os que estão trabalhando viram diminuir sua
produtividade por falta de investimento e os que estão desempregados viram a sua
reduzida a zero por falta de demanda. De 2013 a 2016, a produtividade média do
trabalhador brasileiro caiu em torno de 8%!
A solução não é nada simples. Aumentar os impostos e cortar ainda mais o consumo
e o investimento do setor privado para pagar salário público? Continuar a aumentar
a dívida pública? Seu nível já é elevado e aumentaria a pressão sobre a taxa de juro
real. Para dar certo, seria preciso um multiplicador fiscal improvável.
Ah! Há uma solução "genial" da esquerda estudantil: dar um calote na dívida pública!
Na sua alienação, ela crê que o credor é o sistema financeiro.
Não! Ele é apenas o intermediário: compra a dívida do governo com os depósitos
bancários de todos os cidadãos (inclusive os dela!). O resultado seria um desastre
ainda maior do que o confisco da liquidez da sociedade feita no plano Collor.
A verdade é que as coisas caminhavam relativamente bem até a tragédia da delação
da JBS. O sistema resistiu bem e a Câmara dos Deputados cumpriu o seu papel. Deu

a Temer apenas a oportunidade de tentar aprovar as "reformas". Essa foi, mesmo, a
menos pior das soluções. A prova é que o "risco-Brasil" voltou, no último dia 4, ao
mesmo nível de antes da crise.
(Antonio Delfim Netto - Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal).
Temer: combate às reformas é político; as pessoas não combatem o
conteúdo
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer rebateu nesta terça-feira, 8, as críticas que seu governo
vem recebendo por estar promovendo as chamadas reformas estruturantes. Durante
discurso que fez no período da tarde em evento na sede do Secovi-SP, o presidente
classificou de genéricas as críticas que tem recebido porque, de acordo com ele, elas
são políticas e não discutem o conteúdo das ações.
“As pessoas não combatem o conteúdo, o mérito. Fazem críticas políticas”, disse,
acrescentando que assim aconteceu com o teto gastos públicos, rotulado como “PEC
(Proposta de Emenda Constitucional) da morte”.
“O que se divulgava com teto dos gastos era que a Saúde e a Educação estavam
destruídas. Ao fazermos Orçamento de 2017, nos pautamos pela PEC dos gastos
públicos e aumentamos em R$ 10 bilhões os recursos da Saúde e em R$ 10 bilhões
os recursos da Educação. Logo passou história de que a PEC iria acabar com Saúde
e com a Educação”, desabafou Temer.
O presidente também lembrou o polêmico debate em torno da reforma do ensino
médio. De acordo com ele, à época, houve longo debate. “Houve protestos políticos
e não de conteúdo. Só críticas genéricas em relação à reformado ensino médio. Hoje,
depois de aprovada, é aplaudida pelo setor do ensino”, disse Temer. “Ousamos e
conseguimos”, completou.
Temer reiterou que a modernização trabalhista, “um ato administrativo de menor
singeleza, trivial”, também foi combatida de forma genérica. Segundo ele, ninguém
discutiu o conteúdo da medida ou ofereceu sugestões.
Produlote
Ao falar sobre o Produlote – linha inédita de crédito destinada à produção de lotes
urbanizados e desenvolvimento urbano -, Temer aproveitou para reafirmar a
importância do setor da construção para a retomada da economia e exaltou o
otimismo dos empresários do setor.
Disse que “tem se sentido bem em sair do gabinete presidencial e se deparar com o
otimismo do povo brasileiro”. “Cada vez que volto a Brasília, levo o otimismo do povo
brasileiro”, disse, emendando que a economia já começa a mostrar sinais de
recuperação, inclusive pelo lado do emprego.
“O Brasil não para porque o governo não deixa. Assim foi com esta suposta crise”,
disse o presidente, em alusão à gravação de conversa que teve com Joesley Batista,
dono da JBS, feita pelo próprio empresário. “Ninguém vai parar o Brasil por mais que
suas falas sejam catastrofistas. Ontem mesmo recebi um relatório informando que o
risco Brasil que estava em 500 pontos negativos está agora em 135 pontos
negativos”, afirmou Temer.
Segundo ele, embora o desemprego ainda o preocupe, em setembro vai crescer muito
o combate ao desemprego. “Estamos tomando medidas governamentais para
incentivar o emprego”, disse o presidente.

‘Cortar na carne’
O presidente comentou ainda que a criação do teto dos gastos públicos foi uma das
primeiras medidas fruto da concepção exata da expressão “cortar na carne” para
somente depois gerar outros gastos administrativos.
A afirmação foi feita em resposta ao presidente do Secovi, Flavio Augusto Ayres
Amary, que antes da fala de Temer pediu ao mandatário que prosseguisse com ajuste
fiscal, mas pelo corte de gastos e não por aumento de impostos.
“O teto dos gastos públicos foi uma das primeiras medidas fruto da concepção da
expressão cortar na carne para depois gerar outros gestos administrativos”, disse
Temer sob aplausos da plateia.
Editorial: A conta do ajuste
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Pato da Fiesp, símbolo de protesto contra a carga tributária, no Congresso Nacional
À primeira vista, um erro de meros 3% numa previsão econômica não parecerá de
maior gravidade. Tratando-se de estimar a receita do governo, entretanto, as
consequências podem ser dramáticas.
Neste 2017, tal diferença —verificada entre a arrecadação esperada no Orçamento e
os novos cálculos, menos generosos, da área técnica— corresponde hoje a R$ 37
bilhões, quantia suficiente, por exemplo, para custear todas as universidades federais
ao longo do ano.
Com o sumiço de tanto dinheiro, num cenário de despesas já em compressão,
serviços públicos básicos, como a emissão de passaportes, têm sido prejudicados,
enquanto medidas relevantes, como a correção da tabela do Imposto de Renda e o
reajuste do Bolsa Família, acabaram canceladas.
É defensável, nesse contexto, a hipótese cada vez mais palpável de abrandamento
da meta orçamentária fixada para este ano, pela qual os gastos (excluídos juros) não
podem superar a receita em mais de R$ 139 bilhões.
Permanecem, sem dúvida, enorme desperdício e ineficiência na administração
pública. Nada disso se corrige, porém, da noite para o dia. Fato é que os dispêndios,
em termos reais, estão em queda, e há indicação clara de que assim permanecerão
até dezembro.
Não valerá a pena cumprir a meta para as contas do Tesouro Nacional à custa de
aumentos de impostos que introduziriam distorções na economia —recorde-se que a
recente taxação extra dos combustíveis tende a acrescentar 0,5 ponto percentual à
inflação do ano.
Mais importante será apresentar, ao final deste mês, um projeto realista de
Orçamento para 2018, a fim de interromper uma longa tradição de receitas
superestimadas.
Tanto quanto possível, é melhor evitar a elevação da já excessiva carga tributária
nacional. Se tal providência for imprescindível para sustar mais rapidamente a

escalada da dívida pública, impõe-se desde já um debate transparente sobre as
opções menos danosas.
Esta Folha tem defendido que o peso dos impostos no país precisa ser redistribuído
de forma mais progressiva —o gravame exagerado do consumo, que penaliza os mais
pobres, deve dar lugar à taxação direta das rendas mais altas.
Seria desejável que o governo contemplasse a alternativa. Quando menos, para não
deixar dúvida de que a elite econômica também arcará com a conta do ajuste.
Governo cogita subir impostos, mas não Imposto de Renda
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente Michel Temer admitiu que o governo estuda aumentos de impostos para
conter o rombo no Orçamento, mas descartou a possibilidade de aumentar o Imposto
de Renda (IR) dos contribuintes mais ricos —uma das ideias que sua equipe
econômica está avaliando.
Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto no início da noite desta terça (8), Temer
se comprometeu a não enviar proposta de aumento do IR ao Congresso. Horas antes,
em entrevista após evento em São Paulo, ele admitira que sua equipe estuda o
assunto.
O governo tem que apresentar até o fim do mês ao Congresso a proposta de
Orçamento-Geral da União para o próximo ano, quando pretende reduzir o deficit
federal para R$ 129 bilhões.
Com a lenta recuperação da economia e das receitas do governo, Temer encontra
dificuldades para cumprir a meta estabelecida para este ano, que prevê um rombo
de R$ 139 bilhões, e aumentou recentemente os tributos sobre os combustíveis para
tentar equilibrar suas contas.
Para evitar novos aumentos de impostos, o governo ainda conta com a aprovação da
reforma da Previdência, do Refis, um programa de negociação de dívidas com o fisco
que está em discussão no Congresso, e de uma nova proposta para reoneração da
folha de pagamento das empresas, que será enviada nesta semana em regime de
urgência.
Se essas iniciativas não forem aprovadas, o governo poderá usar uma ou várias das
ideias em estudo na Receita Federal e no Ministério da Fazenda. A que está mais
madura é a que prevê aumento da tributação de profissionais liberais que hoje
recebem por meio de empresas e contribuem como pessoas jurídicas.
Também está em análise a tributação de aplicações financeiras hoje isentas de IR.
São elas as LCA (Letras de Crédito Agrícola) e LCI (Letras de Crédito Imobiliário).
Juntas, essas medidas podem gerar cerca de R$ 30 bilhões.
A criação de uma alíquota de 35% de IR para contribuintes com ganhos mensais
superiores a R$ 23 mil poderia gerar mais R$ 10 bilhões. Hoje a alíquota máxima do
IR é de 27,5%, sobre a parcela do salário que supera R$ 4.664,68.

A Receita estuda esse aumento desde o fim do ano passado, mas sempre enfrentou
resistência, mesmo com medidas que atingiriam apenas profissionais de alta renda.
Os estudos mostram que esse grupo é um dos que pagam menos imposto em relação
à sua renda, cerca de 17%.
Temer descartou levar essa discussão adiante. Mas poderá acionar outras das
medidas em estudo como alternativa para evitar uma revisão drástica da meta
estabelecida para o deficit de 2018.
Aliados do governo no Congresso reagiram contra o aumento do IR. "Se tiver que
passar pela Câmara, não passa", disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ). A ideia desagradou até o líder do governo, o senador Romero Jucá (PMDB-RR).
"Sou contra o aumento de imposto [de IR]", disse à Folha.
Em reunião no Palácio do Planalto, domingo (6), Temer discutiu com seus ministros
uma estratégia para dar impulso a reformas e medidas para geração de receitas no
Congresso, mas ninguém falou do IR. Líderes do Congresso indicaram que não
querem arcar com o custo político de uma decisão como essa às vésperas das
eleições.
Para 2017, no entanto, estão praticamente esgotadas as tentativas de reforço do
caixa e o governo deve rever a meta de deficit de R$ 139 bilhões para cerca de R$
158 bilhões nos próximos dias.
Em nota, governo diz que não encaminhará proposta de elevação do IR ao
Congresso
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após avaliar que as declarações do presidente Michel Temer causaram mal
entendidos, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República
(Secom) divulgou nota oficial nesta terça-feira, 8, para esclarecer que a presidência
da República “não encaminhará proposta de elevação do Imposto de Renda ao
Congresso Nacional”.
Mais cedo, em São Paulo, o presidente disse que equipe econômica do governo estuda
uma alíquota maior para o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Ponderou, no
entanto, que ainda não é o momento para isso. “Não há nada decidido”, disse, após
participar de evento da Fenabrave em São Paulo.
“O presidente Michel Temer fez hoje menção genérica a estudos da área econômica,
que são permanentemente feitos. Esclarecemos que hoje esses estudos estão focados
prioritariamente em reduzir despesas e cortar gastos, na tentativa obstinada de evitar
o aumento da carga tributária brasileira. E com esse foco o governo federal continuará
trabalhando”, diz o texto da Secom.
Pacote
Conforme mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado,
para fechar o Orçamento de 2018, a equipe econômica trabalha com um pacote de
aumento de impostos que deve atingir principalmente os contribuintes com renda
mais alta.
Entre as propostas em estudo está a criação de uma alíquota de 30% ou 35% de
Imposto de Renda para quem ganha mais de R$ 20 mil mensais, o que poderia
garantir até R$ 4 bilhões a mais para os cofres públicos. Já a tributação de lucros e
dividendos poderia render ao menos R$ 15 bilhões em 2018.

O Ministério da Fazenda prepara um cardápio de propostas para apresentar ao
presidente, que ainda vai analisar a viabilidade política de encaminhá-las ao
Congresso.
‘Governo dá um sinal errado, na hora errada’, diz CNI sobre aumento de
imposto
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Engrossando o rol das críticas à intenção da equipe econômica de elevar tributos em
2018 na tentativa de reequilibrar as contas públicas, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI), divulgou nota classificando a proposta de “retrocesso”.
O presidente da CNI, Robson Andrade, destacou que, ao estudar a elevação dos
tributos para alcançar a meta fiscal, “o governo dá um sinal errado, na hora errada”.
Ele alegou que o aumento das receitas depende do crescimento da economia. Por
isso, em sua opinião, neste momento o equilíbrio das contas públicas depende da
revisão dos gastos do governo e da implementação de reformas importantes para a
economia, como a da Previdência Social.
“Um eventual aumento dos tributos ampliará a recessão, pois retirará recursos do
consumo, da produção e da geração de empregos”, disse Andrade, presidente da
entidade, referindo-se à possibilidade de criação de uma nova alíquota de Imposto
de Renda para pessoa física, revisão de desonerações e o Reintegra, programa que
restitui parte dos tributos pagos pelos exportadores.
O estudo das medidas pela equipe econômica foi antecipado ontem pelo Broadcast,
serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, e confirmado durante o dia de
hoje pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
“Outro aumento de impostos será mais um retrocesso para o Brasil e frustrará as
expectativas de que 2018 seria melhor do que 2017”, disse Andrade.
Mais imposto é sinônimo de menos emprego, diz presidente da CNI
09/08/2017 – Fonte: CNI
Robson Braga de Andrade destaca que aumento das receitas do governo
depende do crescimento econômico. Ele defende o corte de gastos públicos
e a implementação das reformas importantes para o país

Outro aumento de impostos será mais um retrocesso para o Brasil e frustrará as
expectativas de que 2018 seria melhor do que 2017. A avaliação é do presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.
"Um eventual aumento dos tributos ampliará a recessão, pois retirará recursos do
consumo, da produção e da geração de empregos", disse Andrade ao comentar a
possibilidade de o governo federal criar uma nova alíquota de Imposto de Renda para
pessoa física e rever desonerações e o Reintegra, programa que restitui parte dos
tributos pagos pelos exportadores.

O presidente da CNI destacou que, ao estudar a elevação dos tributos para alcançar
a meta fiscal, “o governo dá um sinal errado, na hora errada”. Ele explica que o
aumento das receitas depende do crescimento da economia. Por isso, neste
momento, o equilíbrio das contas públicas depende da revisão dos gastos do governo
e da implementação de reformas importantes para a economia, como a da
Previdência Social.
Robson Andrade lembra que a carga tributária no Brasil está entre as mais elevadas
do mundo, o que tira a competitividade das empresas brasileiras e reduz a disposição
dos empresários para fazer investimentos. "Mais imposto é sinônimo de menos
investimentos e, por consequência, de menos empregos", acrescenta o presidente da
CNI.
CUT diz que alta de impostos seria ‘inaceitável’
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A perspectiva de elevação da alíquota do Imposto de Renda (IR) e tributação de
lucros e dividendos para aumentar a arrecadação em 2018, possibilidade que passou
a ser ventilada nesta semana, é “inaceitável” na avaliação da Central Única dos
Trabalhadores (CUT). “Para a CUT, Temer quer ampliar gastos de forma imoral em
troca de favores para se manter no cargo a qualquer preço. Ampliar impostos para
esse fim é inaceitável”, afirma a entidade em nota.
Conforme antecipado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado, entre as propostas em estudo está a criação de uma alíquota de 30% ou 35%
de IR para quem ganha mais de R$ 20 mil mensais. A medida poderia garantir até
R$ 4 bilhões a mais para os cofres públicos em 2018. Já a tributação de lucros e
dividendos poderia render ao menos R$ 15 bilhões.
Embora o presidente Michel Temer tenha admitido mais cedo que o aumento de
impostos é alternativa em estudo na equipe econômica, o Palácio do Planalto divulgou
nota há pouco informando que Temer falou genericamente sobre estudo rotineiros da
Fazenda e que o Planalto continua na “tentativa obstinada de evitar o aumento da
carga tributária”.
A CUT defende a ampliação do número de faixas do IR para rendas mais altas e que
a tabela do IR deveria se atualizada anualmente pela inflação, para evitar que a
população mais pobre mude de faixa salarial e passe a pagar alíquotas maiores. “Mas
Temer não atualizou a tabela em 2017 nem mexeu na faixa de isenção, o que vem
penalizando os trabalhadores com menores salários.”
A alta de impostos, iniciada com elevação do PIS/Cofins sobre combustíveis, reflete
“o caráter de desespero de um governo incompetente e sem rumo, frente ao cenário
nacional desastroso na economia e nas contas públicas”, aponta a CUT. Segundo a
entidade, programas que beneficiam o conjunto dos brasileiros estão sendo
preteridos pelo governo, que prioriza o pagamento de juros da dívida pública.
Aumentar imposto deve ser a última alternativa, diz Alckmin
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta terça-feira, 8, que
não tem conhecimento da proposta em estudo pelo governo federal de elevar a
alíquota do Imposto de Renda para pessoas físicas (IRPF), mas avalia que o ideal
seria cortar gastos para cumprir a meta fiscal. Para o tucano, elevar imposto deveria
ser apenas em último caso.

“Eu não ouvi a proposta, mas acho que o governo deve procurar cumprir a meta”,
afirmou Alckmin. “Claro que é sempre melhor (fazê-lo) reduzindo as despesas. Acho
que a última alternativa deve ser aumentar imposto”, defendeu, lembrando que a
meta atual já é de déficit primário de R$ 139 bilhões.
Mais cedo, o presidente Michel Temer admitiu que a equipe econômica do governo
estuda uma alíquota maior para o IRPF, mas ressaltou que ainda não havia nada
decidido.
Conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado,
entre as propostas em estudo está a criação de uma alíquota de 30% ou 35% de IR
para quem ganha mais de R$ 20 mil mensais. A medida poderia garantir até R$ 4
bilhões a mais para os cofres públicos. Já a tributação de lucros e dividendos poderia
render ao menos R$ 15 bilhões em 2018.
“É preciso conscientizar a sociedade brasileira sobre a gravidade da situação fiscal do
País”, acrescentou Alckmin, que participou de cerimônia para assinatura de protocolo
de intenções com prefeituras e governos estaduais para compartilhamento da
experiência paulista com projetos de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs).
No evento, o tucano disse que a experiência do governo do Estado de São Paulo com
esse instrumento gerou R$ 130 bilhões em investimentos. Alckmin ressaltou que
essas medidas são importantes no momento em que o poder público quer investir
em infraestrutura e ajudar na criação de emprego, mas não tem os recursos
necessários.
Participaram do encontro para troca de experiências representantes de 10 Estados,
entre eles o Rio de Janeiro, Mato Grosso e Piauí, bem como 40 municípios.
Meirelles diz que aumento de imposto ‘só em último caso’
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou no início da noite desta terçafeira,8, que aumento de imposto só vai ocorrer em último caso. O dirigente voltou a
falar que há estudos para elevar a alíquota do imposto de renda (IR) para pessoas
físicas, mas não há nada ainda definido sobre o tema e o governo tem até o próximo
dia 31 para avaliar o que vai fazer para conseguir mais recursos e fechar o orçamento
de 2018.
“De fato existem no âmbito técnico do governo estudos diversos sobre impostos,
inclusive o imposto de renda”, disse o ministro a jornalistas após fazer palestra de
uma hora em evento da Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias de
veículos. “Aumento de imposto só em último caso”, afirmou o titular da Fazenda.
Estes estudos, no entanto, ainda não foram levados para a avaliação de Meirelles, ele
ressaltou aos jornalistas. “São meramente estudos preliminares”, disse o ministro,
destacando que entende a repercussão deste tipo de medida na população e é justo
que a sociedade se posicione a respeito. “O governo não pode causar surpresas na
população o tempo todo.” Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a
possibilidade de elevar tributos e disse que a medida não passaria no plenário da
casa.
O governo tem até o dia 31 de agosto para definir a questão do Imposto de Renda e
outras medidas para o orçamento de 2018. “Definido ainda não temos nada”,
ressaltou o ministro, mencionando que há diversos estudos dentro da equipe
econômica, incluindo em outros ministérios. “O fato de haver estudos não quer dizer
que isso será aprovado.”

Além de avaliar a alta do IR, Meirelles disse que há outras medidas em análise,
incluindo corte de gastos públicos.
Deputado critica possibilidade de o governo aumentar a alíquota do IR
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da comissão especial da reforma tributária, deputado Hildo Rocha
(PMDB-MA), criticou a possibilidade de o governo aumentar a alíquota para o Imposto
de Renda de Pessoa Física (IRPF), como admitiu estar em estudo o presidente Michel
Temer nesta terça-feira, 8. Para Rocha, a medida desaquece a economia brasileira.
“Precisa de uma compensação. Só aumentar a carga tributária não é bom. O aumento
faz com que o mercado desaqueça, você torna o Brasil menos competitivo no mercado
mundial. Ou seja, o Custo Brasil vai lá para cima. É exatamente o que não precisamos
neste momento. Precisamos é tirar o Brasil da estagnação econômica”, afirmou ao
Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.
“Para isso é preciso uma mudança no sistema tributário. Somos contra a
cumulatividade, que torna a produção industrial muito mais cara. Não adianta
aumentar apenas alíquota de IR se você não diminuir o imposto sobre o consumo”,
complementou.
Entre as propostas avaliadas pelo Palácio do Planalto está a criação de uma alíquota
de 30% ou 35% de Imposto de Renda para quem ganha mais de R$ 20 mil mensais,
o que poderia garantir até R$ 4 bilhões a mais para os cofres públicos. Já a tributação
de lucros e dividendos poderia render ao menos R$ 15 bilhões em 2018.
A notícia irritou também o relator da reforma tributária na Câmara, deputado Luiz
Carlos Hauly (PSDB-PR). A reportagem presenciou o momento em que o tucano
assistia a um jornal vespertino anunciar a intenção do Palácio do Planalto. “É
brincadeira. Se a gente aprovar aumento de imposto, não volta mais nenhum
deputado para cá”, reagiu.
Rodrigo Maia diz que Câmara deixará caducar três MPs
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terçafeira, 8, que o Congresso Nacional deixará caducar três medidas provisórias (MPs)
que perdem o prazo até o fim desta semana, entre elas, a que prevê reoneração da
folha de pagamento de alguns setores. Segundo Maia, o governo deve enviar projetos
de lei com o mesmo conteúdo dessas propostas para serem analisados no futuro
pelos parlamentares.
Além da MP da reoneração, deverá perder a validade a medida provisória 772, que
aumenta de R$ 15 mil para R$ 500 mil o valor máximo de multa a ser aplicada a
frigoríficos que infringirem a legislação trabalhista.
A proposta foi enviada pelo governo como reação à Operação Carne Fraca, deflagrada
pela Polícia Federal em março deste ano e que apurou o envolvimento de fiscais do
Ministério da Agricultura em esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular
de frigoríficos.
A terceira MP que perderá a validade é a 773, que autoriza Estados, Distrito Federal
e municípios a usar dinheiro do Imposto de Renda e multa arrecadados com o
programa de repatriação de recursos mantidos ilegalmente por brasileiros no exterior
para cumprir o limite constitucional de gastos com educação.

A medida é direcionada principalmente para prefeituras, que têm maior dificuldade
de aplicar o mínimo de 25% da receita na área de educação.
Eunício diz que será necessário novo acordo para aprovar MP do Refis no
prazo
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta terça-feira, 8, que
não pretende pautar a Medida Provisória (MP) do Novo Refis da forma como foi
aprovada na comissão mista. A proposta aguarda análise no plenário da Câmara dos
Deputados. Eunício defendeu que será necessário um novo acordo sobre a matéria
para que o texto seja apreciado no Senado dentro do prazo estabelecido.
“Em relação à matéria do Refis, é necessário que se refaça o acordo que foi feito
entre o relator, entre a comissão e a área econômica do governo, para que eu possa
pautar com o prazo dessa matéria”, disse Eunício, fazendo menção ao líder do
governo, Romero Jucá (PMDB-RR).
A declaração foi feita instantes depois de Eunício anunciar que não iria pautar três
MPs em análise na Câmara dos Deputados esta semana. As propostas perderão a
validade na próxima quinta-feira, 10. Eunício chamou a atenção de Jucá, dizendo que
o Senado precisa de tempo hábil para discutir e apreciar as matérias enviadas pelo
Palácio do Planalto, e não simplesmente aprová-las sem alterações.
Hoje, o Congresso Nacional prorrogou a vigência da MP do Refis por 60 dias. A matéria
iria caducar no próximo sábado, 12. A MP 783 institui o Programa Especial de
Regularização Tributária junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Pert).
A equipe econômica do governo esperava arrecadar R$ 13 bilhões com o programa
este ano, incremento no caixa importante para evitar um rombo ainda maior nas
contas da União.
Mas o relator da MP na Câmara, deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), desfigurou
a proposta e passou a prever em seu parecer descontos de 99% em juros e multas,
reduzindo o potencial de arrecadação a R$ 420 milhões.
A matéria é uma das cinco MPs que já trancam a pauta do plenário da Câmara dos
Deputados e pode ser votada em breve. No entanto, conforme o Broadcast, serviço
de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, o governo ainda negocia com o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líderes da base aliada a elaboração
de uma emenda aglutinativa em relação à MP. A ideia do ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, é ter um texto final mais “equilibrado” e menos danoso à
arrecadação do que o apresentado pelo relator.
Fontes ligadas ao governo reconhecem, porém, que ainda não há acordo para essa
emenda. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 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 quartafeira com líderes partidários e com o relator da MP para discutir qual texto será
votado.

Editorial: Queda de braço pelo Refis
09/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Congressistas desfiguraram programa de renegociação de dívidas e
reduziram drasticamente a arrecadação esperada, além de reforçar a
mensagem de que a sonegação compensa

O governo federal prorrogou, por mais 60 dias, a Medida Provisória 783/2017, que
estabelece as regras para o novo Refis, formalmente chamado de Programa Especial
de Regularização Tributária.
Os termos dessa nova renegociação para devedores têm dado dor de cabeça à equipe
econômica de Michel Temer, que entrou em rota de colisão com parlamentares,
especialmente o deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), cujo relatório
praticamente destruiu qualquer mérito que pudesse haver no novo Refis.
O programa é importante para o governo porque o ministro Henrique Meirelles tinha
uma expectativa de arrecadação de R$ 13 bilhões, fundamentais neste momento em
que o governo já flerta com uma mudança na meta fiscal para acomodar sua
incapacidade de segurar o rombo nas contas públicas.
Essa dependência de receitas extraordinárias – seja com o Refis, com a repatriação
de recursos no exterior ou com leilões de infraestrutura – se tornou um vício grave,
mas antes fosse apenas este o problema com a renegociação de dívidas tributárias.
Quando os Refis se repetem com frequência, reforçam a mensagem de que cumprir
as obrigações tributárias em dia é para otários
Se programas anteriores ganharam apelidados como “Refis da Copa” ou “Refis da
Crise”, devido às circunstâncias em que foram implantados, o Refis de Newton
Cardoso Jr. bem poderia ser o “Refis da Sonegação” ou o “Refis da Farra”. Descontos
absurdamente generosos – podendo chegar a até 99% – nos juros e na multa devida,
além de prazos mais longos para a quitação dos débitos, reduziriam a arrecadação
prevista de R$ 13 bilhões para meros R$ 500 milhões.
Quando se considera que diversos parlamentares têm dívidas não renegociadas que
chegam a R$ 530 milhões, seja como pessoas físicas, seja como sócios de empresas,
entende-se a ânsia por desfigurar o programa – o próprio Cardoso Jr. é sócio e diretor
de companhias que devem R$ 51 milhões ao fisco.
A imoralidade característica deste novo Refis vem se somar a um problema inerente
a programas de renegociação de dívidas em todas as esferas. O governo, sendo
credor, pode considerar que receber algum dinheiro hoje, com descontos e
abatimento das punições normalmente concedidas a quem sonega ou atrasa o
pagamento de impostos, é melhor que não receber nunca.
Mas, quando os Refis se repetem com frequência, reforçam a mensagem de que
cumprir as obrigações tributárias em dia é para otários; melhor deixar de pagar e
esperar a oportunidade de uma renegociação camarada. Pior ainda se as condições

do Refis atual forem mais permissivas que a do Refis anterior, pois isso premia quem
deixou de aderir no passado e ainda desestimula adesões no presente: afinal, não
será melhor esperar por um próximo Refis ainda mais interessante?
O Planalto e o Ministério da Fazenda farão muito bem se resistirem às tentativas de
deputados e senadores de desfigurar o programa de renegociação. Mas, em um
cenário no qual Temer quer garantir os votos para aprovar a reforma da Previdência,
já tendo negociado uma infinidade de cargos apenas para escapar do processo no
Supremo Tribunal Federal, há o risco de os parlamentares usarem o novo Refis como
moeda de troca para apoiar o governo mais adiante. O resultado desta queda de
braço será um bom indicador do desfecho de futuras batalhas importantes que serão
travadas no Congresso.
Meirelles espera aumento da arrecadação no ano que vem
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 8, que o governo
prevê aumento da arrecadação no ano que vem. Embora tenha admitido que existem
estudos em áreas técnicas sobre aumento do imposto de renda, o titular da Fazenda
garantiu que novos aumentos de tributos só serão anunciados em último caso.
Ele aconselhou que as empresas façam logo adesão ao programa de repactuação de
débitos tributários, conhecido como Refis, para não perderem direitos garantidos pelo
programa até o fim deste mês. O receio é que elas estejam aguardando condições
mais favoráveis na nova etapa do programa.
“Se alguém aposta em outro projeto e ele não for aprovado, a empresa perde o direito
de refinanciar sua dívida”, afirmou Meirelles, em entrevista concedida a jornalistas
após participação no congresso promovido na zona sul da capital paulista pela
Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de carros.
O ministro voltou a dizer que o governo vai buscar manter o relatório da reforma de
Previdência aprovado pela comissão especial da Câmara, que reduz em 25% a
economia prevista pela proposta original encaminhada pelo Executivo.
Segundo Meirelles, a economia voltou a crescer, mas essa recuperação levará alguns
meses para ser sentida na vida das pessoas, uma vez que a percepção de melhora
depende de uma queda contínua do desemprego. “Na medida que o desemprego cair,
é questão de tempo para as pessoas ficarem mais confiantes.”
Meirelles prevê que ciclo de crescimento será longo e de baixa volatilidade
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o Brasil já saiu da recessão
mais longa de sua história e destacou que o programa de parcerias de investimento
do governo de Michel Temer, com a concessão de várias obras públicas, como portos
e rodovias, tem estimativa de investimento de R$ 77,4 bilhões até o momento.
“Estamos no início de um novo ciclo de crescimento sustentado. O ciclo será longo e
de baixa volatilidade”, disse, durante palestra nesta terça-feira, 8, em evento da
Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos.
Apesar de o País estar deixando a recessão para trás, Meirelles disse que o momento
“ainda é difícil”. Não se pode subestimar, destacou, uma queda de 8% do Produto
Interno Bruto (PIB), que foi a que ocorreu entre 2015 e 2016. “Mas estamos na rota
certa.”

Meirelles ressaltou que as concessões dos aeroportos de Santos Dumont, no Rio, e
de Congonhas, em São Paulo, estão em discussão. “Há interesse sim (pelas
concessões). O Brasil tem demanda”, disse ele, destacando que quando todos os
projetos forem executados as obras têm potencial de mudar o País. Nos programas
de concessões do governo, Meirelles citou que as taxas de retorno serão
determinadas pelo mercado. “As agências reguladoras voltam a ter papel
fundamental.”
Meirelles ressaltou em seu discurso a Taxa de Longo Prazo (TLP), que vai permitir
que todos tenham acesso a juros mais baixos, não apenas aqueles que tomam
recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
“Estamos discutindo isso com o Congresso.”
A TLP vai permitir o alinhamento do custo de funding no crédito público, destacou
Meirelles. O ministro defendeu ainda na sua palestra o cadastro positivo, como uma
medida que facilita o acesso ao crédito e barateia o empréstimo para a pessoa física.
Meirelles diz que contas externas deixaram de ser problema para o Brasil
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que um país quebra quando falta
moeda externa. Este, porém, não é o caso brasileiro no momento, que alcançou nível
extraordinário de reservas internacionais e cujas contas externas estão “bastante
sólidas” e deixaram de ser um problema, disse, durante palestra nesta terça-feira, 8.
“Prefiro enfrentar uma crise com um pouco de caixa do que a zero, sem reservas”,
disse na palestra, aproveitando para relembrar momentos em que ele estava no
comando do Banco Central e a situação nas contas externas era bastante diferente
da atual. Hoje, lembrou o ministro, o País tem US$ 380 bilhões de reservas.
Na época em que estava no BC, Meirelles lembrou que o déficit da conta de transações
correntes batia em 6% do Produto Interno Bruto (PIB). No final de 2016, estava em
1,3% e seguiu caindo em 2017. Além disso, o Investimento Direto no País (IDP) vem
crescendo e, com o déficit de conta corrente encolhendo, há um fluxo positivo de
dólares para o País. A economia fica equilibrada quando o déficit em transações
correntes é menor ou igual ao IDP, destacou ele, citando também a melhora das
exportações.
Meirelles também falou da recuperação da atividade econômica em sua palestra.
Vários setores da economia estão mostrando “clara recuperação”, observou Meirelles,
citando, entre eles, o de vestuário, o têxtil e de fabricação de produtos de informática.
Em comum, estão o fato de esses segmentos terem atingindo um piso com a recessão
de 2015 e 2016 e agora engatam “recuperação forte e constante”.
“Emplacamentos de veículos também vêm se recuperando”, disse Meirelles ao falar
da indústria automobilística, plateia principal do evento em que o ministro discursa
nesta terça-feira, organizado pela Fenabrave, a entidade que representa as
concessionárias. O ministro ressaltou ainda que a produção e venda de automóveis
estão reagindo.
O ministro iniciou seu discurso falando dos efeitos da crise política na economia e
ressaltou que os juros de longo prazo estão caindo, depois de piora aguda. Ele
ressaltou que a piora destas taxas longas em maio, em meio à turbulência deflagrada
pela delação da JBS, acabou se mostrando curta.
Ainda na palestra, o titular da Fazenda destacou a queda do endividamento das
empresas, após registrar forte expansão até 2016. “O crescimento está ocorrendo
enquanto empresas pagam suas dívidas.”

Votação da Previdência é urgente e temos votos para aprová-la, diz Jucá
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta terça-feira
(8) que a votação da reforma da Previdência é urgente e a proposta precisa ser
encaminhada logo para o Senado, onde, calcula, há votos suficientes para aprová-la.
"No Senado, nós temos uma base para votar a reforma da Previdência. Tanto que
fizemos questão de dar quórum constitucional à aprovação da reforma trabalhista,
exatamente para mostrar que temos votos para fazer a reforma da Previdência",
disse Jucá, em entrevista ao CB Poder, transmitida pela TV Brasília e pelas redes
sociais do "Correio Braziliense".
O senador defendeu que a Câmara vote o parecer aprovado na comissão especial que
discutiu a reforma da Previdência e disse que o governo não deve "abrir mão" do
relatório produzido pelo deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).
"Qual é a questão? Tirar [a reforma] da Câmara. É importante que se vote ainda em
setembro. Eu defendo a votação urgente da reforma da Previdência."
A estimativa de governistas é que a votação possa ser retomada na Câmara a partir
de setembro, mas o calendário pode coincidir com a provável apresentação de uma
segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por parte da Procuradoria-Geral
da República.
Novo plano de concessões mira investimento de longo prazo
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Para tentar destravar investimentos superiores a R$ 220 bilhões em obras
estruturais, o governo prepara um plano nacional de concessões de infraestrutura
que deve dar previsibilidade aos leilões, como hoje ocorre no setor elétrico.
O projeto está sendo conduzido pelo PPI (Programa de Parcerias de Investimentos)
e, segundo o secretário-executivo, Adalberto Vasconcelos, a minuta final será
discutida com o presidente Michel Temer no fim deste mês.
As decisões do plano de concessões serão tomadas por um conselho ligado ao
presidente da República e que terá entre seus integrantes a secretaria do PPI.
O planejamento segue o modelo do setor elétrico, que tem diretrizes de longo prazo
e cronograma com previsão de ações até 2024. O trabalho está sendo realizado pela
EPL (Empresa de Planejamento e Logística) e definirá prioridades para os anos de
2018, 2019, 2020, 2025, 2030 e 2035.
Simulações iniciais da EPL indicam que já seria preciso privatizar rodovias para atrair
investimentos de cerca de R$ 20 bilhões até 2025. Há projetos para ferrovias, portos,
aeroportos e hidrovias.
No setor de aeroportos, além de uma nova rodada de concessões, o governo planeja
fazer a primeira PPP (Parceria Público-Privada).

Uma outra mudança é o lançamento de um sistema que tornará público tudo o que
for ser privatizado. Trata-se de uma plataforma informatizada desenvolvida em
parceria com a EPL e que mapeou os gargalos nacionais de logística.
"Se não houver dinheiro para uma rodovia, o sistema vai mostrar que ela precisará
ser concedida à iniciativa privada três anos antes, por exemplo [para evitar o
gargalo]", disse o secretário do PPI.
O sistema também visa tirar obstáculos para o investimento estrangeiro no país.
"Em nossas conversas com estrangeiros, eles diziam que o Brasil é um mercado
importante, mas reclamavam que os editais demoravam para serem publicados.
Quando saíam, já não havia tempo hábil para que se qualificassem", disse
Vasconcelos.
Uma outra medida que já havia tomada para atrair o investimento externo foi a
ampliação de 45 para cem dias o prazo entre o edital e a disputa dos projetos do PPI.
BALANÇO
Até o momento, o governo concluiu 54% dos 89 projetos inscritos no PPI. Os 48
projetos atraíram R$ 23 bilhões em investimentos e levaram aos cofres da União
cerca de R$ 6 bilhões em outorgas.
Neste semestre, a expectativa é que sejam realizados os leilões do pré-sal e de blocos
exploratórios, as quatro usinas da Cemig (São Simão, Miranda, Volta Grande e
Jaguara) e a Lotex (loteria conhecida como "raspadinha").
No total, esses projetos devem movimentar cerca de R$ 21 bilhões.
No pacote, podem entrar ainda novas concessões de rodovias, como um trecho da
BR-153, as BRs 364 e 365, e o aeroporto de Viracopos (Campinas, no interior de São
Paulo), que foram devolvidas e serão relicitadas. Três linhas de transmissão que
encalharam no último leilão serão colocadas à venda novamente.

FGV: IPC-S sobe em 5 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de
agosto
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete
capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto na comparação com
última medição de julho, informou na manhã desta quarta-feira, 9, a Fundação
Getulio Vargas (FGV). O indicador subiu de 0,38% para 0,41% no período.
O avanço nas taxas de variação ocorreu em Salvador (0,52% para 0,53%), Belo
Horizonte (0,40% para 0,41%), Rio de Janeiro (0,29% para 0,34%), Porto Alegre
(0,30% para 0,37%) e São Paulo (0,41% para 0,48%), segundo a FGV. Por outro
lado, registraram arrefecimento dos preços no período as cidades de Brasília (0,46%
para 0,45%) e Recife (0,38% para 0,19%).
Em julho, 59,4 milhões de brasileiros estavam inadimplentes, afirma SPC
Brasil
09/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O volume de consumidores negativados no País fechou o mês de julho na casa dos
59,4 milhões de pessoas, aponta estimativa elaborada pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL),
com base em dados de todos os participantes do setor de proteção ao crédito. Na
comparação com o período equivalente de 2016, quando o número atingiu 58,9
milhões, houve crescimento de 0,84%.
Já os dados isolados da SPC Brasil e da CNDL indicam queda de 1,17% na quantidade
de pessoas físicas inadimplentes em julho ante igual mês do ano passado. Na
avaliação ante junho, houve queda de 0,66%, mostram os dados da SPC Brasil.
Os quase 60 milhões de negativados representam 39,3% da população brasileira com
idade entre 18 e 95 anos, o que, segundo a SPC Brasil e a CNDL, reflete as
dificuldades impostas às famílias pelo desemprego elevado. Ainda assim, o presidente
da CNDL, Honório Pinheiro, lembra que o cenário mais restritivo ao crédito e o menor
apetite de consumo por parte das famílias ajuda a balancear as dificuldades do
desemprego, “limitando o crescimento da inadimplência”.
“Assumindo que a economia e o consumo irão se recuperar de forma lenta e gradual,
a estimativa deve permanecer ainda oscilando em torno dos 59 milhões de
negativados ao longo dos próximos meses, sem mostrar um avanço expressivo”,
avalia Pinheiro.
Conforme os dados da SPC Brasil e CNDL, a faixa etária mais devedora, com 50,11%,
é de consumidores entre 30 e 39 anos de idade. O porcentual corresponde a 17,1
milhões de pessoas. Na sequência aparecem pessoas entre 40 e 49 anos (47,55%),
e consumidores de 25 a 29 anos (46,10%).
Regiões
O Sudeste, maior mercado consumidor do Brasil, concentra a maior parte dos
devedores negativados em termos absolutos, com 25,6 milhões de consumidores – o
número corresponde a 39,06% da população adulta da região. Em seguida, aparece
a região Nordeste, com 15,7 milhões; Sul, com 7,8 milhões; Norte, com 5,3 milhões;
e Centro-Oeste, com 4,9 milhões de inadimplentes.

Dívidas por pessoa
Em média, os devedores inadimplentes acumularam, em julho de 2017, pouco menos
de duas dívidas por pessoa (1,976). O número é 5,53% menor do que as 2,067
dívidas por pessoa verificados no mesmo mês do ano passado.
As dívidas atrasadas com o comércio recuaram 7,4%, enquanto serviços de
comunicação registraram queda de 6,35%. Pendências em atraso com fornecedores
de água e luz tiveram retração de 4,2% e as dívidas bancárias caíram 3,15%.
O setor bancário é o credor com mais dívidas em atraso no País, com 48,87% do
total. Outros setores com participação relevante são comércio (19,84%), o setor de
comunicação (14,08%) e os segmentos de água e luz (7,89% das pendências).
Renda fixa ainda oferece oportunidades, mas exige paciência
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A queda da taxa de juros vai diminuir a rentabilidade das principais aplicações
conservadoras, mas o investidor que quiser obter um ganho maior que o da Selic
ainda encontra alternativas dentro da própria renda fixa, sem precisar se expor à
oscilação do mercado acionário.
Para aumentar o retorno, o investidor terá que abrir mão de pelo menos um dos
pilares do tripé "risco-prazo-volume". Traduzindo: vai ter que apostar em títulos mais
arriscados, deixar o dinheiro aplicado por período maior ou acumular mais recursos
para pechinchar taxas.
Em primeiro lugar, é preciso ter uma referência de valores. Para Luciano Tavares, da
consultoria Magnetis, título com retorno menor que 96% do CDI (taxa de juros
cobrada entre os bancos, que acompanha a variação da Selic) é mau negócio. "É mais
negócio comprar um Tesouro Selic [título público que acompanha a taxa básica de
juros]."
MAIS RISCO
Nos grandes bancos de varejo, taxas maiores costumam ser destinadas a quem tem
mais dinheiro para aplicar.
Para quem tem poucos recursos, a saída é aceitar correr o risco de uma instituição
financeira menor, que tem mais dificuldade para captar dinheiro —e, por isso, oferece
um retorno maior.
Com R$ 1.000, é possível encontrar CDBs de bancos com rentabilidade superior a
117% do CDI. Parte do risco é diluída pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que
assegura até R$ 250 mil por CPF e por instituição.
"Mas lembrando que, se um banco falir, levará um certo tempo para receber o
dinheiro, e você poderá perder a rentabilidade do investimento que fez durante esse
período", diz Diana Benfatti, da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.
Além dos títulos de bancos, há papéis de dívidas emitidos por empresas para financiar
suas operações, as debêntures. O problema aqui é a falência da empresa, já que eles

não têm cobertura do FGC. Mas o risco pode compensar, considerando que esses
papéis precisam pagar mais que títulos públicos para atrair investidores.
PRAZO
As debêntures também pagam mais pois pode haver dificuldade de vender antes do
vencimento. "Às vezes é ruim porque não há comprador. Você pode ter que vender
por menos do que comprou se estiver precisando do dinheiro", afirma Benfatti.
Quanto mais elástico o prazo, maior costuma ser a taxa oferecida. Isso vale para
CDBs, debêntures, Letras de Crédito e outros investimentos. Os RDBs (espécie de
CDB sem possibilidade de negociação antecipada), por exemplo, podem render 116%
do CDI, mas têm prazo de quatro anos.
INFORMAÇÃO É VITAL
O investidor que não quer expor suas aplicações a um risco que considera muito
elevado e também não deseja deixar o dinheiro aplicado por anos a fio pode recorrer
ao terceiro item da tríade: o volume, para melhorar seus ganhos na renda fixa.
Isso acontece porque quem tem mais dinheiro para aplicar encontra rentabilidades
maiores nos produtos conservadores -ou, no caso dos fundos, taxas de administração
menores.
"Quanto mais distribuídos os investimentos, menor o poder de barganha. Vale a pena
concentrar primeiro em investimentos de baixo risco, como Tesouro ou fundos com
taxa de administração baixa, e depois procurar um produto com rentabilidade
melhor", afirma a planejadora Diana Benfatti.
Para quem não tem paciência de esperar para acumular e depois reinvestir, os fundos
de investimento podem ser boas alternativas, diz o consultor Marcelo d'Agosto.
"O investidor pega carona em um fundo que consegue um ganho maior por causa do
volume maior que tem de patrimônio para aplicar", diz.
COMPARATIVO
O investidor que quer saber onde estão as melhores taxas na renda fixa pode recorrer
a aplicativos e plataformas de investimento para facilitar a tomada de decisão.
Assim, é possível comparar taxas, prazos e aplicação mínima para montar uma
estratégia de investimento que faça sentido conforme o objetivo de cada um.
Esses aplicativos servem como uma referência para o investidor, afirma Joelson
Sampaio, professor da FGV.
"O investidor pode usar as informações para barganhar uma rentabilidade melhor
com o seu banco."
Os bancos menores também estão abertos a negociação, principalmente se o
investidor tratar diretamente com a tesouraria da instituição e se o volume de
recursos for maior, afirma Benfatti.
"Se for uma negociação relevante, vale cotar nas instituições menores quanto elas
ofereceriam de retorno para o valor disponível e fazer uma concorrência para ver
quem tem a melhor taxa."
-

Aplicações

Tesouro Selic
O que é Títulos emitidos pelo governo para se financiar
Como comprar Na corretora
Vantagens Acompanham queda da taxa de juros
Riscos Calote do governo, hipótese considerada remota

CDB
O que é Títulos emitidos por banco para captar dinheiro
Como comprar Na corretora ou nos bancos
Vantagens CDBs de bancos menores têm taxas mais atrativas; garantia do FGC
Riscos Falência do banco; risco aumenta em bancos menores

Letras de crédito
O que é Títulos emitidos por banco para captar dinheiro
Como comprar Na corretora ou nos bancos
Vantagens Isentas de IR e garantidas pelo FGC; letras emitidas por bancos
menores têm taxas mais atrativas
Riscos Falência do banco; risco aumenta em bancos menores

Debêntures
O que é Títulos emitidos por empresas para se financiar
Como comprar Na corretora
Vantagens Pagam taxa melhor que a dos títulos públicos
Riscos Empresa pode quebrar

Fundos de renda fixa
O que é Aplicam em títulos públicos e de empresas
Como comprar Na corretora ou nos bancos
Vantagens Um gestor escolhe melhores alternativas conservadoras para aplicar o
dinheiro
Riscos Taxas podem corroer o ganho do investidor
Cenários 2025 mostram futuro do setor automotivo brasileiro
09/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Alguns cenários projetados até 2025 mostram que o setor automotivo nacional
sobrevive em meio a uma guerra global pela competitividade e deverá passar por
profundas transformações. As inovações tecnológicas estão chegando mais rápido,
com a produção no País de carros mais eficientes, conectados, confortáveis, seguros
e (também) mais caros.

Ao mesmo tempo, montadoras e autopeças trabalham com enorme capacidade
ociosa: mais da metade do potencial produtivo instalado de 4,5 milhões de
veículos/ano não está sendo utilizado atualmente. O mercado doméstico não é mais
suficiente para sustentar o tamanho de sua indústria.
Devido a fatores como renda baixa, crédito limitado e desemprego alto, é cada vez
mais difícil a voltar ao patamar de 3,8 milhões de unidades vendidas por ano, como
aconteceu pela última e única vez em 2012, para depois desabar até o nível atual de
2 milhões/ano. A saída é a exportação, que briga contra a falta de produtos
competitivos feitos no Brasil.
Durante quase dois anos de trabalho, o consultor Paulo Cardamone, da Bright
Consulting, debruçou suas atenções sobre todos esses desafios para enxergar o
futuro próximo da indústria automotiva brasileira.
Baseado em modelos estatísticos para projetar dados como nível de emprego e renda,
expansão econômica do PIB, capacidade produtiva, rotas tecnológicas e legislação,
Cardamone cruzou os resultados e somou a entrevistas qualitativas com executivos
de alto escalão do setor, para traçar diversos cenários até 2025, que são descritos
no recém-concluído estudo Automotive Brazil 2025.
“Ponderamos os principais fatores geradores de futuro para antever com bastante
realismo como a indústria deverá se comportar nos próximos anos”, resume o
consultor.
O realismo do estudo afasta as falsas expectativas que, em passado recente,
alimentaram o excesso de capacidade de produtiva no Brasil. “Muitas empresas
acreditam que, superada a crise, a indústria automobilística voltará a ser como antes,
o que é um grande equívoco.
Ocorrem grandes transformações que vão deixar o mundo do automóvel bem
diferente nos próximos 10 anos, com novos participantes, novas tendências de
consumo e grandes evoluções tecnológicas”, afirma Cardamone. Segundo as
conclusões de seu estudo, o setor automotivo nacional deve obrigatoriamente seguir
as transformações globais, sob pena de perder muito de sua relevância.
Cardamone alerta que o cenário é “extremamente desafiador”, com muitas decisões
que precisam ser tomadas agora, em ambiente de alta incerteza, para garantir o
futuro de 10 anos à frente. “Há necessidade de tratar de maneira adequada as áreas
críticas da agenda de curto e médio prazos do setor no País”, destaca.
O estudo Automotive Brazil 2025 relaciona sete temas que deverão ser
necessariamente levados em conta pelos formuladores de políticas e estratégias
empresariais: evolução tecnológica, mudanças nos hábitos de consumo, configuração
mutante do mercado com redução de produtos de entrada, tributação e pressão de
preços, nível de utilização da indústria, regulação/legislação de emissões e
segurança, transformação da rede de distribuição.
“A maneira como cada um desses fatores será tratado vai definir de forma
contundente o futuro da indústria. Levamos em conta essas variáveis para traçar ao
menos três possibilidades de cenário para 2025”, explica o consultor.
Cardamone irá expor e debater as conclusões do Automotive Brazil 2025 em uma
sala especial do Workshop Planejamento Automotivo 2018, realizado por
Automotive Business no próximo dia 22 de agosto no centro de eventos do Hotel
Sheraton WTC. A Sala Cenários 2025, com apresentação de Paulo Cardamone e
mediação do jornalista Pedro Kutney, acontece como evento paralelo das 14h30 às
15h40 em espaço reservado a uma pequena plateia previamente inscrita, com vagas
limitadas.

Custo de carro autoguiado preocupa empresas
09/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

BMW e Daimler, os maiores fabricantes mundiais de carros de luxo, anunciaram
alianças com fornecedores e exaltaram as virtudes que as grandes equipes de
engenharia assim formadas teriam para o desenvolvimento de carros autoguiados.
Mas outro motivo para esses acordos, segundo executivos e especialistas do setor, é
a preocupação de que os carros robotizados talvez não cumpram as expectativas de
lucro que causaram a corrida inicial de investimentos.
As montadoras estão cada vez mais interessadas em abrir mão da propriedade direta
dos futuros sistemas autoguiados e em distribuir de maneira mais ampla a carga e o
risco do investimento.
A tendência representa uma clara mudança de estratégia. Até 2016, a maioria dos
fabricantes seguiam estratégias independentes, cujo foco era superar os desafios de
engenharia que o desenvolvimento de um carro autoguiado envolve, desconsiderando
os desafios de negócios.
"Ainda que o mercado seja substancial, ele talvez não mereça a escala de
investimento que atualmente está recebendo", disse um conselheiro de uma das
montadoras alemãs que pediu que seu nome não fosse mencionado.
Dezenas de empresas —de montadoras a grupos de tecnologia como Google e Uber—
estão disputando um mercado que, segundo a consultoria Frost & Sullivan,
responderá por 10% a 15% dos veículos em circulação na Europa em 2030. E alguém
certamente terá de sair perdendo.
"É impossível para mim acreditar em que existirão 50 produtores bem-sucedidos de
veículos autoguiados", afirmou John Hoffecker, vice-presidente do conselho da
consultoria AlixPartners.
Em 2016, a BMW se tornou a primeira grande montadora a abandonar o
desenvolvimento solo de carros autoguiados em favor de uma parceria com a
fabricante de chips Intel e com a produtora de câmeras e software Mobileye.
"Conversando com outras empresas, você lista os desafios tecnológicos, os aspectos
de segurança, e chega à conclusão de que muitos de nós estamos nadando juntos no
lodo", disse Klaus Büttner, vice-presidente da BMW.
A Mercedes, da Daimler, veio a combinar seus esforços aos da fabricante de
autopeças Bosch, três meses atrás, e a japonesa Honda anunciou estar aberta a
alianças na área de carros autoguiados.
Mesmo empresas de tecnologia, donas de recursos generosos, estão se aliando. A
Lyft, rival da Uber, e a Waymo, unidade de carros autoguiados da Alphabet (dona da
Google), uniram forças em maio.

Klaus Fröhlich, membro do conselho da BMW, disse que a empresa provavelmente
perderia dinheiro com sua primeira linha de veículos completamente autoguiados,
como fez com a primeira geração de carros elétricos. Mas desenvolver a tecnologia
continua a ser uma necessidade, para manter relevância como montadora de
automóveis.
"Mas se for possível dividir o peso por meio de uma plataforma, não tenho coisa
alguma contra isso."
TÁXI SEM MOTORISTA
Um dos mercados financeiramente mais promissores será o dos táxis sem motoristas,
que um dia poderão substituir os táxis convencionais e parte dos transportes públicos,
nas grandes cidades.
Os táxis robotizados devem estimular o mercado mais amplo de carros
compartilhados e serviços de carros, que movimentou US$ 53 bilhões em 2016 e
pode girar US$ 2 trilhões em 2030, segundo a consultoria McKinsey.
Ford e General Motors estão investindo pelo menos US$ 2 bilhões cada no
desenvolvimento de veículos autoguiados para frotas urbanas de transporte, que
começarão a circular em 2021, concorrendo com empresas existentes e start-ups.
MAIS CUSTOS
O surgimento de alianças vem em um momento no qual as autoridades regulatórias
estão pressionando pela criação de padrões para a nova tecnologia, que tem o
potencial de reduzir os acidentes de trânsito em até 90%, segundo o Boston
Consulting Group.
Especialistas setoriais dizem que essa padronização pode dificultar ainda mais o
desenvolvimento de um produto que venha a se destacar, o que coloca em questão
de modo ainda mais direto as estratégias independentes e dispendiosas de
desenvolvimento de tecnologias.
Mercedes GLA 2018 chega às concessionárias
09/08/2017 – Fonte: Automotive Business

As concessionárias Mercedes começam a vender o GLA 2018, seu utilitário esportivo
pequeno montado no Brasil desde o segundo semestre do ano passado. O carro
renovado recebeu pequenas modificações por fora e por dentro. Já está na rede de
55 revendas em quatro versões, três delas com motor de 1.6 flex 156 cavalos (GLA
200) e outra com um 2.0 de 211 cv (GLA 250).
O câmbio é sempre o mesmo, automático de dupla embreagem com sete marchas.
O preço começa em R$ 158,9 mil para os carros 1.6 e em R$ 232,9 mil para o 2.0.
Em um mês chega o GLA 45 AMG 4Matic, também 2.0, mas com 381 cv. Essa versão
é importada da Alemanha e tem preço sugerido de R$ 359,9 mil.
“O GLA é um best-seller para nós e já teve mais de 500 mil unidades vendidas em
todo o mundo desde o lançamento”, afirma o diretor-geral de automóveis para a
América Latina e Caribe, Holger Marquardt. “No Brasil foram 11,7 mil carros desde o
início das vendas, em setembro de 2014”, recorda o executivo. O lançamento nacional

naquele ano foi bastante simbólico porque incluiu um trecho fora de estrada em uma
pista improvisada dentro do terreno onde seria erguida a fábrica de Iracemápolis
(SP), a mesma onde passou a ser produzido dois anos depois, em setembro de 2016.
Atualmente, sua montagem é parcial, feita a partir de carrocerias e partes já pintadas.
Até o fim do ano o corpo do carro passará a ser armado e pintado localmente, assim
como já ocorre desde o início do ano com o Classe C, que responde por 40% das
vendas locais. A fatia do GLA é de 30%.

Revestimento das versões de entrada e intermediária reúne couro e tecido.
Central multimídia do GLA Advance espelha aplicativos como Waze e Whats
App.
Apesar da preferência crescente por SUVs, o gerente sênior de vendas da Mercedes,
Dirlei Dias, não crê que o GLA supere o Classe C: “Não acredito em inversão de
posições a não ser em momentos de transição de carroceria”, afirma Dias, referindose a períodos em que o consumidor deixa de comprar um modelo, aguardando a
geração seguinte. No acumulado até julho a montadora registrou alta de 7,7% ma
venda total de automóveis e acredita que deve manter ou superar esse crescimento.
O MODELO 2018
As mudanças feitas no GLA incluem uma nova grade dianteira, parecida com a do
GLS, um SUV maior. O para-choque com detalhe de alumínio reforça o apelo utilitário
do carro. Os faróis também mudaram e a partir da versão intermediária Advance eles
usam somente LEDs. As lanternas traseiras estão maiores e sua luminosidade se
torna mais intensa sob o e sol e regride à medida que a noite avança para evitar
ofuscamento.
Desde a versão mais em conta, Style, o carro recebe sistema start-stop, que desliga
e religa o motor em trânsito congestionado para economia de combustível e redução
de emissões. Recebe ainda chave presencial com botão de partida, rodas de 18
polegadas, câmera traseira com linhas auxiliares de estacionamento, volante
multifuncional com controles de áudio, do computador de bordo e aletas para trocas
de marcha. Freio de estacionamento elétrico e computador de bordo também estão
em todas as versões.

Porta-malas do GLA leva 421 litros. Com 4,42 metros de comprimento, o
modelo tem espaço razoável para cinco pessoas.
A lista de segurança inclui sistema de monitoramento da pressão dos pneus, sete
airbags, controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em
rampa, pré-carregamento dos freios em caso de desaceleração repentina e sistema
Isofix para prender cadeirinhas infantis.
De acordo com a Mercedes, 50% das vendas devem se concentrar no GLA 200
Advance, de R$ 175,9 mil. A central multimídia dessa versão conta com Apple Carplay

e Android Auto e permite espelhar em sua tela os aplicativos Waze e Whats App, por
exemplo. Outros destaques da Advance são o banco do motorista com ajustes
elétricos, o painel com alumínio escovado e o assistente ativo de estacionamento
Parktronic.
A versão GLA 200 Enduro tem também teto solar panorâmico, ar-condicionado com
duas zonas distintas de temperatura, aquecimento dos assentos dianteiros e bancos
totalmente revestidos de couro. Na Style e na Advance os bancos utilizam tecido na
parte central e couro nas laterais.
DESEMPENHO E CONFORTO
Automotive Business dirigiu um GLA 200 flex Advance em vias rápidas, estradas
sinuosas e em um pequeno trecho de terra. O carro ainda surpreende pelo conforto
e pela grande estabilidade em curvas, algo já notado desde o lançamento no Brasil,
há quase três anos.
É sempre muito fácil de encontrar a posição de dirigir por causa dos ajustes elétricos
do banco do motorista e porque o volante tem regulagens de altura e profundidade.
É mais um daqueles carros para vestir quando se dirige. A 120 km/h em sétima
marcha é difícil ouvir seu motor girando a cerca de 2.300 rpm.
De acordo com a Mercedes os GLA 200 flex aceleram de zero a 100 km/h em 8,1
segundos e atingem 215 km/h de velocidade máxima. No caso do GLA 250 Sport a
prova de zero a 100 km/h ocorre em 6,6 segundos e a velocidade máxima é limitada
eletronicamente em 235 km/h. A opção AMG alcança os 100 km/h em apenas 4,4 s
e tem velocidade máxima de 250 km/h, também limitada eletronicamente.
Veja a seguir a lista de preços da linha 2018:
GLA
GLA
GLA
GLA
GLA

200 flex Style: R$ 158,9 mil
200 flex Advance: R$ 175,9 mil
200 flex Enduro: R$ 203,9 mil
250 Sport: R$ 232,9 mil
45 AMG 4Matic: R$ 359,9 mil

Volvo Bus renova ônibus urbano com novo padrão B8R
09/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A Volvo Bus volta seu olhar para o segmento de ônibus urbano de 17 toneladas,
também conhecido como padrão (padron) com a maior fatia do mercado brasileiro, e
apresenta o novo chassi B8R, uma nova plataforma global desenvolvida em conjunto
entre os engenheiros da montadora do Brasil, que lideraram o projeto, e as equipes
da França e da Índia.
O modelo, com capacidade para até 100 passageiros e que chega para substituir o
chassi B290R (B7R) traz como principal novidade seu novo motor, desenhado e
produzido na Suécia e que agora passa a ser fabricado também no Brasil, no
complexo industrial em Curitiba (PR).

O projeto faz parte do investimento de R$ 1 bilhão anunciado pelo Grupo Volvo em
fevereiro deste ano e que será aplicado no Brasil entre 2017 e 2019.
“O motor anterior, que foi descontinuado, tinha menor índice de nacionalização. Neste
novo, o índice é maior e para ele desenvolvemos mais fornecedores locais”, afirma o
presidente da Volvo Bus para a América Latina, Fabiano Todeschini.
Ele acrescenta que a estratégia da companhia em produzir veículos com plataforma
global com a produção local permite oferecer maior disponibilidade de peças, uma
vez que os fornecedores estão mais próximos da montadora.
Com 250 cv de potência, o motor de oito litros é alocado na parte traseira do chassi,
atendendo a tendência das principais metrópoles brasileiras a fim de preservar o
motorista de maior ruído, vibração e altas temperaturas.
Ele conta ainda com as novas gerações de caixas de câmbio Voith e ZF e novas
relações de diferencial, além de sistema de freios a disco EBS 5, suspensão eletrônica
e volante com ajuste de altura e profundidade. De fábrica, o veículo é equipado com
softwares de conectividade para ativação do sistema de gerenciamento de frota Volvo
Fleet Management e o I-Coaching.
Segundo a empresa, com este novo motor, o B8R é até 3% mais econômico em
consumo de combustível e seu custo de manutenção é até 4% menor comparado ao
seu antecessor, com intervalo de troca de óleo podendo chegar a 40 mil quilômetros.
Para o mercado brasileiro, o B8R estará disponível na versão B250R, na configuração
de eixo 4x2 nas versões piso alto e com entrada de piso baixo, ambas com 250 cv.
Para outros mercados latino-americanos será acrescida a versão B330R, de 330 cv,
indicada para topografias mais acidentadas e cidades com maior altitude.
TOMANDO FÔLEGO
Com seu apelo mais econômico e de menor custo de manutenção, o novo B8R vem
para tentar dar novo fôlego à Volvo Bus. A montadora vai oferecê-lo ao mercado pelo
mesmo preço de seu antecessor B7R.
Isto porque a empresa sente na operação a queda de 40% das vendas do segmento
de ônibus pesados, o único em que a montadora participa e que considera os
segmentos acima de 17 toneladas, incluindo articulados e biarticulados. Com a
retração do mercado, a indústria nacional trabalha com apenas 30% de sua
capacidade.
“Mesmo com as novas licitações das prefeituras saindo este ano, como a de São
Paulo, o maior mercado de ônibus urbano no Brasil, as vendas só devem ser
efetuadas em 2018. Com isto, o segmento pesado deve manter a queda de 30% a
40% para este ano”, estima Todeschini.
O executivo não arrisca um volume para 2018 e prefere indicar que será melhor que
2017 para o mercado brasileiro de ônibus, incluindo os rodoviários.
“Acredito que a recuperação virá de fato a partir de 2019, porém lenta”, afirma.
Ele assegura que o mercado não deverá atingir as vendas recordes de 2013 antes de
seis ou sete anos: naquela ocasião, foram emplacados cerca de 30 mil chassis;
indicando que a indústria deverá respirar fundo, porque pelo menos nos próximos
dois anos ainda enfrentarão cenário muito aquém de sua capacidade.

Importadores obtêm leve alta de 4,2% em julho
09/08/2017 – Fonte: Automotive Business

As 17 marcas filiadas à Abeifa, entidade que reúne importadores de veículos,
venderam no mês de julho 2,7 mil unidades, registrando pequena alta de 4,2% sobre
o mês anterior. No acumulado do ano, os 16 mil automóveis e comerciais leves
importados vendidos por essas empresas anotaram uma queda expressiva de 25,7%
em relação aos mesmos meses de 2016, um período bastante ruim.
“É verdade que os consumidores estão retraídos, mas, no caso dos importados, isso
se deve ao regime de exceção, no qual as associadas estão limitadas à cota de até 4,8
mil unidades por ano”, afirma o presidente da Abeifa, José Luiz Gandini, referindo-se
ao número máximo de veículos que podem ser trazidos por empresa sem o adicional
de 30 pontos porcentuais de IPI.
O desempenho da Kia ilustra bem a dificuldade imposta pela cota de 4,8 mil unidades:
nos sete meses a marca emplacou 4,7 mil veículos, 100 abaixo do limite para o ano.
A análise por marca mostra também que a JAC Motors cresceu 21,4% com a ajuda da
opção automática CVT do utilitário esportivo T5. Essa alta vai se acentuar ainda mais
até o fim do ano com o recém-chegado T40. Outra chinesa, a Lifan, recuou 27,1%,
mas deve se recuperar até o fim do ano porque seu utilitário esportivo X60 também
recebeu opção CVT.
A participação das associadas à Abeifa foi de 2,54% do mercado total de automóveis
e comerciais leves (178.847 unidades). No acumulado, o market share foi de 2,17%
(25.437 unidades, do total de 1.170.427 unidades).
Se considerado o total de veículos importados, com a soma daqueles trazidos também
pelas montadoras, as associadas responderam no acumulado do ano por 12,4% (16
mil veículos, do total de 29,4 mil importados).
LAND ROVER E CHERY PUXAM PRODUÇÃO LOCAL
As associadas à Abeifa que também fabricam no País (BMW, Chery, Land Rover, Mini
e Suzuki) fecharam julho com 1.828 mil unidades montadas, anotando alta de 1,4%
sobre junho. No acumulado do ano essas associadas somaram 9,4 mil veículos e
cresceram 49,1%. O total foi inflado pelos números da Jaguar Land Rover, cuja fábrica,
em Itatiaia (RJ), só começou a produzir em junho de 2016.
Também houve impulso da Chery, que nestes sete meses fabricou 1,7 mil unidades
em Jacareí, mil a mais do que nos mesmos meses de 2016.
Intel conclui compra de 80% da Mobileye
09/08/2017 – Fonte: Automotive Business
A Intel concluiu na terça-feira, 8, o processo de compra da startup israelense Mobileye,
da qual passou a deter 80% das ações. O negócio de US$ 15,3 bilhões ganhou fama
por envolver a cifra mais alta já investida em um acordo do gênero. Agora, a jovem
empresa passa a ser uma divisão da gigante de tecnologia, mas segue sediada em
Jerusalém sob o comando de seu co-fundador, Amnon Shashua.

A Mobileye é peça-chave para que a Intel avance em direção autônoma. A startup
trabalha com tecnologias essenciais para os carros autoguiados, como sensores e
câmeras. Está em desenvolvimento um sistema de crowdsourcing que, a partir de
2018, vai coletar dados de veículos em circulação para desenhar mapas de alta
precisão e refinar os recursos de direção autônoma, aprimorando o processo de
tomada de decisão do sistema.
Outro ativo importante do empreendimento israelense é o bom relacionamento
cultivado com fabricantes de veículos. A Mobileye já anunciou que mantém parceria
com 27 montadoras, incluindo 10 programas de desenvolvimento e produção em
parceria com empresas como Audi e BMW.
No começo de junho o CEO da Intel, Brian Krzanich, declarou durante um evento que
“o carro do futuro vai parecer muito mais com um servidor”, destacando a quantidade
de dados que os veículos precisarão armazenar e entender para tomar decisões. Este,
apontou, foi fator decisivo para que a companhia investisse na compra da Mobileye.
O executivo avalia que será necessário trabalhar em recursos de cibersegurança que
garantam que os autônomos sejam seguros e confiáveis. “Estamos nos esforçando
para entender como os dados serão trabalhados e como poderemos aplicar inteligência
artificial.” O executivo apresentou estimativa de que os carros autônomos trarão
resultado de US$ 7 trilhões à economia global em 2050.
Marcopolo apura forte crescimento de produção e receita
09/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A Marcopolo apurou crescimento da produção e das receitas no primeiro semestre
deste ano, em resultado sustentado pelo bom desempenho das exportações e
operações no exterior, além do avanço doméstico dos encarroçamentos de ônibus
rodoviários.
De acordo com o balanço semestral divulgado pela companhia esta semana, no total,
a produção de 4.870 carrocerias completas de janeiro a junho significou substancial
aumento de 40,7% sobre o mesmo período de 2016, sendo que 3.766 (+36,6%) foram
produzidas no Brasil e 1.104 (+56,8%) nas fábricas da Marcopolo na África do Sul,
Austrália e no México. As vendas de 4.824 unidades vendidas no mundo todo (2.397
no mercado brasileiro) somaram em seis meses receita operacional líquida de quase
R$ 1,3 bilhão, 23,6% acima do apurado no primeiro semestre do ano passado.
Apesar do bom desempenho operacional, o lucro líquido semestral de R$ 29,2 milhões
caiu 43,8% em relação ao resultado do mesmo período de 2016. A retração, segundo
a companhia, é explicada por gastos não recorrentes com o processo de reestruturação
interna da Marcopolo, com o objetivo de elevar a produtividade e rentabilidade da
empresa nos próximos anos.
“Ainda estamos distantes dos volumes históricos realizados no mercado brasileiro,
porém o desempenho do segundo trimestre de 2017 ensaia o que pode ser uma
retomada gradual, especialmente no segmento de ônibus rodoviários”, analisa em
comunicado José Antônio Valiati, diretor de relações com investidores e de
controladoria e finanças da Marcopolo. “Fizemos a nossa ‘lição de casa’ e agora
estamos ainda melhor preparados para atender com mais efetividade a demanda

brasileira, na medida de sua recuperação”, destaca Francisco Gomes Neto, CEO da
Marcopolo. Segundo ele, o bom desempenho do primeiro semestre pode ser atribuído
à maior competitividade obtida com os esforços empreendidos na revitalização do
Sistema Marcopolo de Produção Solidária, que são percebidos nos indicadores de
segurança, qualidade e eficiência.
BRASIL E EXTERIOR
As exportações e operações externas da Marcopolo foram a maior fonte de receita da
companhia, com 66% de participação no faturamento semestral. As vendas no exterior
somaram R$ 858,2 milhões no período, com expansão de quase 30% sobre o primeiro
semestre de 2016. No mercado brasileiro foram faturados R$ 437,4 milhões, alta de
13%.
No Brasil, a produção da Marcopolo, incluindo exportações e modelos Volare, foi de
3.933 unidades, 35% acima do registrado nos primeiros seis meses do ano passado,
mas ainda muito longe do recorde de 9.121 unidades fabricadas no primeiro semestre
de 2013.
O segmento de rodoviários (1.445 carrocerias produzidas em fábricas brasileiras) foi
responsável por todo o crescimento, com expansão de quase 40%. Em contrapartida,
foram encarroçados no País para os mercados doméstico e externo 838 ônibus
urbanos, em queda de 24,7%.
As exportações se mantiveram aquecidas em todo o primeiro semestre e aumentaram
38,2%, com 1.498 unidades embarcadas. A produção nas operações no exterior
também cresceu. Nas unidades externas, os destaques positivos ficaram por conta da
Polomex (México), que produziu 742 ônibus nos primeiros seis meses de 2017, em
alta de 96,3%, como resultado das mudanças no modelo de negócio da operação,
conquista de novos clientes e de uma linha mais nobre de produtos, sobretudo
rodoviários.
A África do Sul elevou em 53,5% os volumes fabricados em relação ao primeiro
semestre 2016, com a ampliação no fornecimento para o mercado africano. Já a
Superpolo (na qual a Marcopolo tem sociedade de 50%), na Colômbia, cresceu 33,7%
(337 unidades). O único resultado negativo externo foi na Australia, com queda de
16,8% nos volumes produzidos (164 carrocerias).
Hyundai e DAF são marcas do ano para concessionários
09/08/2017 – Fonte: Automotive Business
A Hyundai e a DAF foram eleitas as marcas do ano por concessionários na pesquisa
realizada anualmente pela Fenabrave. A primeira empresa se destacou na categoria
Automóveis e Comerciais Leves, enquanto a segunda foi reconhecida entre as
montadoras de Caminhões.
Estas são duas das cinco categorias dos prêmios Marca do Ano e Associação de Marca
do Ano, entregue pela entidade dos distribuidores de veículos durante o Congresso &
ExpoFenabrave, que acontece até a quarta-feira, 9, no Transamérica Expo Center, em
São Paulo (SP).
Para selecionar os vencedores, a entidade promoveu entre abril e junho pesquisa com
18 associações de marca. Segundo a organização, 100% das redes responderam à
pesquisa este ano. Para entrar na disputa pelo título de Marca do Ano, cada montadora
precisa que pelo menos 20% de seus concessionários participem do levantamento.
A Fenabrave aponta que o engajamento do setor da distribuição na pesquisa já permite
identificar pontos fortes e desafios que as empresas enfrentam no relacionamento com

as suas redes. A DAF é campeã na categoria caminhões pelo segundo ano consecutivo
apesar de ainda ser uma montadora pequena no Brasil, com volume tímido de vendas
e poucas concessionárias.
A Hyundai, por outro lado, ganha destaque no estudo com concessionários justamente
no momento em que a Hyundai Caoa conquista a preferência do consumidor por
serviços e atendimento, como identificou levantamento da J.D. Power. É curiosa ainda
a marca vitoriosa entre as fabricantes de motocicletas: a Triumph, que também tem
participação tímida no mercado brasileiro e, ainda assim, recebeu a melhor avaliação
de seus concessionários.
Além de destacar as melhores marcas, a Fenabrave entregou também prêmios às
Associações de Marca do Ano. Confira abaixo todas as vencedoras.
MARCA DO ANO E ASSOCIAÇÃO DE MARCA DO ANO
Automóveis e Comerciais Leves
Marca: Hyundai
Associação: AutoHonda (Associação Brasileira dos Distribuidores Honda de Veículos
Automotores)
Motocicletas
Marca: Triumph
Associação: Abrat (Associação Brasileira dos Concessionários Triumph)
Caminhões
Marca: DAF
Associação: Assodaf (Associação Brasileira dos Distribuidores DAF)
Implementos Rodoviários
Marca: Librelato
Associação: Abradigue (Associação Brasileira dos Distribuidores Guerra)
Tratores e Máquinas Agrícolas
Marca: John Deere
Associação: Assodeere (Associação Brasileira de Distribuidores John Deere)

