
 

 

16 DE AGOSTO DE 2017 

Quarta-feira 

 WORKSHOP SOBRE REFORMA TRABALHISTA 

 O 2º ENCONTRO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2017 

 CNI, MICROSOFT E GARTNER PARTICIPAM DE EVENTO SOBRE INDÚSTRIA 4.0 EM 

CURITIBA 

 ONZE EMPRESAS DO PARANÁ ESTÃO ENTRE AS MELHORES PARA TRABALHAR NO 

BRASIL 

 DESEMBOLSO DO BNDES PARA INDÚSTRIA CAI 41% DE JANEIRO A JULHO 

 BNDES DESEMBOLSA R$ 40,2 BI DE JANEIRO A JULHO, QUEDA DE 17% ANTE 

2016 

 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS CAI 3,8% NO 2º TRIMESTRE, DIZ BOA VISTA SCPC 

 PETROBRAS CONFIRMA REAJUSTE NOS PREÇOS DO GLP INDUSTRIAL 

 “O TEXTO DO RELATOR É UM HORROR”, DIZ VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DA 

REFORMA POLÍTICA 

 LEI SOBRE TERCEIRIZAÇÃO APRIMORA RELAÇÕES DE TRABALHO, DIZ AGU AO STF 

 REVISÃO DE META AFASTA RISCO DE AUMENTO DE IMPOSTO APENAS NESTE ANO 

 REPATRIAÇÃO, REFIS, “IMPOSTAÇO” NA GASOLINA: NADA IMPEDIU O AUMENTO DO 

ROMBO 

 PREOCUPAÇÃO NO CONGRESSO É REFIS, TLP E REONERAÇÃO DA FOLHA, DIZ MAIA 

 JUCÁ DIZ QUE CÂMARA VOTA MP DA TLP NA TERÇA-FEIRA 

 GOVERNO DEVE ENTREGAR PROPOSTA NOVA PARA REFIS ATÉ A QUARTA-FEIRA, DIZ 

MEIRELLES 

 'BANCADA DO REFIS' CONDICIONA APOIO A TEMER A AFROUXAMENTO DE 

PROGRAMA 

 ILAN: CONTINUIDADE DE AJUSTES SERÁ IMPORTANTE PARA EQUILÍBRIO DA 

ECONOMIA 

 FAZENDA: ESTIMATIVA DE SALÁRIO MÍNIMO PARA 2018 CAI DE R$ 979 PARA R$ 

969 

 SALÁRIO MÍNIMO EM 2018 VAI SER MENOR DO QUE O ESTIMADO 
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 SETOR DE SERVIÇOS TEM ALTA EM JUNHO E FECHA 2º TRIMESTRE NO AZUL 

 EM COLETIVA, MEIRELLES AVISA QUE UMA AGÊNCIA ANUNCIARIA AVALIAÇÃO DE 

NOTA 

 IMPACTO DO ADIAMENTO DE REAJUSTES SERÁ DE R$ 5,1 BI, DIZ MINISTRO DO 

PLANEJAMENTO 

 S&P ESPERA QUE PROPORÇÃO DÍVIDA/PIB DO BRASIL CHEGUE A 72% EM 2020 

 GOVERNO REDUZ PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO PIB EM 2018 DE 2,5% PARA 

2,0% 

 RECUPERAÇÃO É LENTA, MAS CONSOLIDADA 

 SINDICOM DIZ TRABALHAR COM GOVERNO PARA REVER ALÍQUORA DE PIS/COFINS 

EM ETANOL 

 TOYOTA CONCLUI PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FÁBRICA DO ABC 

 B3: FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS NOVOS CRESCEM 3,2% EM JULHO; ALTA É A 3ª 

SEGUIDA 

 PIRELLI DE SANTO ANDRÉ RECEBE R$ 80 MILHÕES 

 SINDICATO TENTARÁ REVERTER DEMISSÕES NA FORD DO ABC PAULISTA 

 FINANCIAMENTOS ATÉ JULHO BEIRAM A ESTABILIDADE 

 CHEVROLET EQUINOX VEM ATÉ O FIM DO ANO 

 HYUNDAI CRETA RECEBE OPÇÃO 1.6 MAIS EQUIPADA 
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CÂMBIO 

EM 16/08/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,161 3,162 

Euro 3,699 3,701 
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Workshop sobre Reforma Trabalhista 

16/08/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O 2º Encontro das Micro e Pequenas Empresas 2017 

16/08/2017 – Fonte: FIEP 

 
O 2º Encontro das Micro e Pequenas Empresas do Paraná é uma iniciativa conjunta do 

FOPEME, FIEP e SEBRAE. Uma oportunidade para reunir comitês, compartilhar 
experiências e construir uma agenda de compromissos com o futuro do ambiente de 
negócios em nosso estado.  

 
 

CNI, Microsoft e Gartner participam de evento sobre Indústria 4.0 em 
Curitiba 

16/08/2017 – Fonte: CNI 

 
Voltado para industriais, empreendedores e interessados em tecnologia e inovação 

industrial, a Jornada para o Mundo Digital, evento promovido gratuitamente pelo 
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema FIEP), será realizada 
nesta quarta-feira (16), no Campus da Indústria, em Curitiba. A jornada tem como 
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objetivo aprofundar conhecimentos e mostrar como a Indústria 4.0 impacta no 
progresso do setor industrial.  O evento terá palestras, workshops e painéis de 
discussão com renomados profissionais da área e cases de inovação em processos 

produtivos. 
 

O presidente do Sistema FIEP, Edson Campagnolo, afirma que repensar os processos 
produtivos é necessário diante das mudanças que a tecnologia traz para a relação de 

consumo.  
 
“A evolução do mundo digital está transformando desde as formas de produção até a 

maneira como o consumidor interage com os produtos. As indústrias precisam se 
adaptar a isso, revisando processos e até mesmo repensando modelos de negócios”, 

explica. 
 
Durante o evento, serão apresentadas experiências de indústrias instaladas no Brasil 

que já implantaram processos alinhados com a Indústria 4.0.  Elas fazem parte de um 
grupo de empresas que já compreendeu os ganhos de competitividade trazidos por 

esta nova forma de produção.  
 
A Microsoft, a Kick Ventures, a Whirlpool e a Gartner são algumas delas. O diretor de 

Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi, 
participa do evento e traz a palestra Inserção da Indústria Brasileira no Paradigma 

Digital. 
 
A presidente da Microsoft Brasil, Paula Bellizia, afirma que a transformação digital é 

uma oportunidade  para a retomada da produtividade da indústria. “Estamos em um 
momento histórico, em que assistiremos a um novo salto de produtividade na 

economia graças a novas tecnologias impulsionadas pela nuvem. A principal destas 
tecnologias é a Inteligência Artificial”, explica. 
 

O vice-presidente de pesquisa da Gartner, Cassio Dreyfuss, será um dos palestrantes 
e esclarece que a jornada digital não é uma transformação tecnológica ou uma 

transformação da área de TI, mas é uma transformação da empresa. “Organização e 
pessoas precisam adotar uma nova visão e, aí sim, empreenderem juntos a jornada”, 
diferencia. 

 
Dreyfuss aponta muitos desafios hoje no Brasil para empreender a jornada digital, 

entre eles superar a crise econômica, administrar o tempo, dinheiro e paciência. No 
entanto, esperar as condições ideais não é possível.  
 

“Não podem simplesmente dizer: por agora, vou me concentrar em sobreviver; depois 
penso na transformação digital. Não é possível. Os competidores em outros lugares 

do mundo estão avançando. Não dá para esperar”, alerta. 
 

CENÁRIO - Uma pesquisa realizada em 2016 pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), que ouviu 2.225 indústrias de todos os portes, mostra que mais da metade 
delas ainda não utiliza nenhuma das dez tecnologias digitais listadas no levantamento 

– como automação digital sem sensores; prototipagem rápida ou impressão 3D; 
utilização de serviços em nuvem associados ao produto; ou incorporação de serviços 

digitais nos produtos. 
 
SAIBA MAIS 

Jornada para o mundo digital 
Data: 16 de agosto, das 8h às 17 horas. 

Local: Campus da Indústria do Sistema FIEP. Avenida Comendador Franco, 
1341, Curitiba. 
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Onze empresas do Paraná estão entre as melhores para trabalhar no Brasil 

16/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 

 
 
 

Mário Gazin, fundador do Grupo Grazin, grande destaque paranaense no ranking 
nacional. A empresa de Douradina ficou em 5.º lugar entre as grandes empresas, a 

mesma posição ocupada pela companhia no ranking nacional de 2016. Daniel 
Castellano/ Gazeta do Povo  
 

 Onze empresas paranaenses foram reconhecidas na 21ª edição do ranking das 
melhores empresas para trabalhar no Brasil promovido pelo Great Place to Work 

(GPTW): Gazin, Apetit, Volvo, Electrolux, Pormade Portas, Sicoob 
Metropolitano, Sicoob Norte do Paraná, Moinho Globo, Neovia Engenharia, 
DB1 Global Software e Perkings Motores do Brasil. 

 
Confira o ranking completo: 

Grandes empresas  
Médias empresas nacionais  
Médias empresas multinacionais  

 
A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta segunda-feira (14), em São Paulo. 

Nesta edição do prêmio, foram reconhecidas 150 empresas divididas em três 
categorias: Grandes, com 80 empresas, Médias Multinacionais e Médias Nacionais, 
com 35 companhias cada. 

 
A Gazin foi o grande destaque paranaense no ranking nacional. A empresa de 

Douradina ficou em 5.º lugar entre as grandes empresas, a mesma posição ocupada 
pela companhia no ranking nacional de 2016. Das sete edições do prêmio realizadas 
pelo Great Place to Work no Paraná, a companhia do Noroeste do estado, levou cinco 

ouros na categoria grandes empresas, incluindo a última lista de 2016. 
 

Mas a varejista de móveis e eletrodomésticos não foi a única paranaense premiada 
entre as grandes. A Apetit, de Londrina, ficou em 31.º lugar, seguida da Volvo, em 
33.º, e da Electrolux, em 71.º.  

 
A Pormade, de União da Vitória, e o Sicoob Metropolitano, de Maringá, ficaram, 

respectivamente, na 5.ª e 9.ª posição entre as médias empresas nacionais. Ainda 
nesta categoria foram premiados o Moinho Globo (16.º), DB1 Global Software (18.º), 

Sicoob Norte do Paraná (33.º) e Neovia Engenharia (35.º). 
 
A Perkings Motores do Brasil, com sede no Paraná, ficou em 10.º lugar na categoria 

das médias empresas multinacionais. 
 

Campeãs nacionais  
A grande campeã nacional foi a distribuidora de energia Elektro, a melhor empresa 
para trabalhar entre as grandes companhias do país. A SAP Labs foi a primeira 

colocada na categoria médias empresas multinacionais e a Sama, primeira entre as 
médias nacionais.  

 
Recorde de participantes  
Neste ano, houve recorde de companhias inscritas no processo de avaliação para 

alcançar uma posição no disputado ranking GPTW. Ao todo, 1.963 companhias 
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participaram das pesquisas, 26% a mais do que o número do ano passado. Para se 
candidatar ao ranking nacional, as empresas precisam ter ao menos 100 funcionários. 
Cerca de 2 milhões de funcionários indicaram quais os melhores ambientes de trabalho 

no país em 2017.  
 

Por que são as melhores?  
Para 96% dos colaboradores, suas empresas são as melhores porque são ambientes 

em que são bem tratados, independentemente de cor, raça, idade, sexo e orientação 
sexual; 94% se sentiram bem-vindos ao ingressar nessas companhias; 93% 
consideram que trabalham em ambientes seguros; 92% têm orgulho do que a 

organização faz; e, não à toa, 94% têm orgulho de dizer para outras pessoas onde 
trabalham. 

 
Para 76% dos colaboradores, os salários que recebem são adequados; 69% 
consideram ser justa a participação que recebem nos lucros; 73% acham que as 

promoções são dadas às pessoas que realmente merecem; 74% dizem que os chefes 
evitam o favoritismo; e 76% afirmam que as lideranças envolvem as pessoas em 

decisões que afetam suas atividades e seu ambiente de trabalho.  
 
Mais de 60% dos colaboradores das premiadas têm até 34 anos e 41% do total, curso 

superior completo, sendo que 12% concluíram pós-graduação. Formação que é 
resultado, em boa parte, do investimento das empresas: 49% das 150 Melhores têm 

Universidade Interna; 74% oferecem bolsas de estudos para cursos de graduação e 
pós-graduação para pelo menos 50% dos funcionários; e 77%, bolsas de estudos para 
cursos de idiomas. Mais de 30% também oferecem verbas para os funcionários 

aplicarem nos cursos de desenvolvimento que mais desejarem. 
 

GPTW cria processo de certificação  
A premiação deste ano marcou a 21.ª edição do ranking do Great Place to Work. Nesse 
período, as empresas interessadas participavam de um único processo, o ranking: 

pesquisa com os funcionários, relatório de práticas e perfil organizacional. Apenas as 
150 melhores eram premiadas em três categorias distintas. 

 
A partir de agora, o formato será diferente. Diante da capacidade limitada para premiar 
bons ambientes de trabalho, o GPTW criou um processo de certificação que visa 

reconhecer todas as companhias que valorizam seus colaboradores. O processo será 
dividido em duas etapas: a certificação e o ranking.  

 
A certificação inclui apenas a pesquisa com os funcionários. Para participar do ranking, 
as companhias precisam ser certificadas e entregar o relatório de práticas e o perfil 

organizacional. Além disso, o processo de certificação será pago pelas empresas. 
 

Mais informações sobre a mudança de metodologia e sobre o processo de certificação 
estão disponíveis no site do Great Place to Work.  

 
Premiadas no Ranking 2017 das Melhores Empresas para Trabalhar  
(por ordem de premiação) – Acesse a matéria pelo link:  

 
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/onze-empresas-do-

parana-estao-entre-as-melhores-para-trabalhar-no-brasil-
3n1titinclx40d7hdr2kgdebb 

 

Desembolso do BNDES para indústria cai 41% de janeiro a julho 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O setor industrial vem puxando a queda nos desembolsos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A instituição de fomento liberou R$ 
9,047 bilhões de janeiro a julho, queda nominal (sem descontar a inflação) de 41% 
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ante 2016. As aprovações de novos financiamentos caíram ainda mais: o valor 
registrado no acumulado de janeiro a julho (R$ 7,119 bilhões) ficou 62% abaixo, em 
termos nominais, do registrado nos sete primeiros meses do ano passado. 

 
Como os valores liberados pela Finame, linha de crédito automática para financiar a 

compra de bens de capital, tiveram alta nominal de 10% na comparação com os sete 
primeiros meses de 2016, os grandes projetos industriais, financiados como crédito 

corporativo, devem ter sido os mais atingidos. Da mesma forma, o desembolso para 
projetos do setor de comércio e serviços somou R$ 8,577 bilhões de janeiro a julho, 
queda nominal de 17% ante 2016. 

 
O único setor que ficou no azul foi a agropecuária. Na esteira da supersafra de grãos, 

os empréstimos já aprovados para o setor somaram R$ 8,130 bilhões em desembolsos 
de janeiro a julho, alta nominal de 6%. 
 

No geral, as aprovações de novos empréstimos somaram R$ 39,033 bilhões de janeiro 
a julho, queda nominal de 18% ante 2016. Já as consultas para novos pedidos de 

empréstimo somaram R$ 58,439 bilhões nos sete primeiros meses do ano, queda de 
12% ante 2016. As consultas são consideradas um indicador antecedente do apetite 
por crédito para investimentos. 

 

BNDES desembolsa R$ 40,2 bi de janeiro a julho, queda de 17% ante 2016 

16/08/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou, para 

empréstimos já aprovados, R$ 40,227 bilhões de janeiro a julho, uma queda nominal 
(sem descontar a inflação) de 17% em relação a igual período de 2016. Isoladamente, 

em julho, o banco de fomento liberou R$ 6,712 bilhões, queda de 21% ante igual mês 
do ano passado. 
 

O BNDES informou que a queda nos desembolsos reflete “o quadro econômico de baixa 
demanda por crédito para investimentos dos últimos dois anos”. “É importante 

observar que os desembolsos retratam a demanda do passado, uma vez que a 
tramitação dos pedidos de financiamento direto ao BNDES apresentados como 
consultas pode levar mais de um ano nas fases de enquadramento, aprovação e 

contratação”, diz a nota divulgada nesta terça-feira, 15. 
 

Apesar dos números negativos, o BNDES procurou destacar os sinais de recuperação. 
“Os sinais de recuperação da atividade econômica no país em meio à redução das 
expectativas de mercado para as taxas de juros no fim deste e do próximo ano com a 

inflação sob controle influenciam a decisão de investimento. Com isso, a expectativa 
é de recuperação gradual da demanda por recursos do BNDES até o fim do ano”, 

destaca a nota do banco de fomento. 
 

Os valores liberados para a Finame, linha de crédito automática para financiar a 
compra de bens de capital, ficaram em R$ 11,039 bilhões de janeiro a julho, alta 
nominal de 10% na comparação com os sete primeiros meses de 2016, o que significa 

que houve alta real, dada a desaceleração da inflação. 
 

“Somente em julho, a Finame desembolsou R$ 2,3 bilhões, o que representou um 
crescimento de quase 90% em relação ao mesmo mês do ano passado. O desembolso 
mensal da Finame vem acelerando desde maio, quando registrou a primeira alta 

(11%) na comparação com o mesmo mês do ano anterior desde setembro de 2014”, 
diz a nota do BNDES. 

 
Outro destaque foi o Progeren, linha para capital de giro, que foi reativada na virada 
de 2016 para 2017, com reforço no orçamento. De janeiro a julho, o Progeren 

desembolsou R$ 4,009 bilhões, uma alta de 360% em relação ao início de 2016, 
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quando as condições da linha eram piores. “No acumulado em 12 meses, a linha criada 
para suprir a carência de capital de curto prazo das empresas desembolsou R$ 5,8 
bilhões, ajudando a preservar atividades e empregos em meio ao cenário econômico 

adverso”, destaca a nota do BNDES. 
 

Número de novas empresas cai 3,8% no 2º trimestre, diz Boa Vista SCPC 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna/PR 

 
O número de novas empresas caiu 3,8% no segundo trimestre de 2017 em relação ao 
trimestre anterior, segundo levantamento da Boa Vista SCPC (Serviço Central de 

Proteção ao Crédito), com abrangência nacional. Trata-se da primeira queda para esse 
período desde o início da série histórica (2003). Ainda assim, os valores acumulados 

no semestre continuaram números positivos, com alta de 6,3%. 
 
Na classificação por forma jurídica, a variação acumulada no ano (semestre) mostrou 

que as MEIs (Microempreendedor Individual) continuam em destaque, crescendo 
11,3% frente ao mesmo período do ano anterior, enquanto as Microempresas (MEs) 

apresentaram pequena alta de 1,0%. Já os demais tipos de empresa caíram 23,4%, 
mantida a base de comparação. No segundo trimestre ante igual intervalo de 2016, 
as MEIs aumentaram 10,3%, enquanto as MEs caíram 3,4%. As demais formas 

jurídicas recuaram 26,6%. 
 

Quando analisada a composição das novas empresas por setores, o levantamento 
mostrou que o setor de Serviços perdeu um pouco da representatividade, passando 
de 56,3% do total de empresas no acumulado do primeiro semestre de 2016 para 

atuais 56%. 
 

O Comércio, por sua vez, voltou a ganhar espaço, ao passar de 32,8% para 34,7% do 
total. Já o setor Industrial também diminuiu sua participação, passando de 10,3% para 
8,6% no período, enquanto o setor Rural cresceu timidamente, 0,1 p.p., aos atuais 

0,7% do total de companhias. 
 

O levantamento foi realizado pela Boa Vista SCPC a partir das novas empresas 
registradas na Receita Federal, considerando todo o território nacional. 
 

Petrobras confirma reajuste nos preços do GLP industrial 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Petrobras confirmou nesta terça-feira, 15, o reajuste nos preços de comercialização 
às distribuidoras do GLP destinado aos usos industrial e comercial no porcentual médio 

de 7,2% e vigência a partir de amanhã. O Sindigás havia informado que suas 
associadas foram comunicadas nesta tarde pela Petrobras sobre o reajuste do preço 

do GLP industrial. 
 

A decisão é explicada, principalmente, pela variação das cotações do produto nos 
mercados internacionais desde a última revisão de preços, diz a estatal. 
 

A Petrobras esclarece também que os preços de GLP destinado ao uso residencial, 
comercializado pelas distribuidoras em botijões de até 13kg (conhecido como P13 ou 

gás de cozinha) não foram objeto deste reajuste. 
 
 

 
 

 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/numero-de-novas-empresas-cai-38-no-2-trimestre-diz-boa-vista-scpc/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-confirma-reajuste-nos-precos-do-glp-industrial/


“O texto do relator é um horror”, diz vice-presidente da comissão da reforma 

política 

16/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 

 
Deputado federal Sandro Alex (PSD-PR). Foto: Alex Ferreira/Arquivo Câmara dos 

Deputados  
 
O deputado federal paranaense Sandro Alex (PSD), primeiro vice-presidente da 

comissão especial da reforma política, foi severo ao ser questionado pela Gazeta do 
Povo sobre o resultado dos trabalhos do grupo, criado em outubro do ano passado. 

Segundo ele, “o texto do relator é um horror”. 
 
Sandro Alex se refere especialmente a dois pontos do relatório do deputado federal 

Vicente Cândido (PT-SP), entre eles o que permite as “candidaturas simultâneas” a 
partir de 2022, dentro do sistema de voto distrital misto. Ou seja, o político poderia 

disputar mais de um cargo na mesma eleição. “A pessoa é candidata a presidente da 
República e também a deputado federal. Eu quero fiscalizar ou ser fiscalizado? É 
bizarro”, aponta Sandro Alex. 

 
Outro ponto, segundo o paranaense, se refere à retirada da figura do “vice”. “Na 

prática, o vice-prefeito de uma cidade, por exemplo, seria o presidente da Câmara de 
Vereadores. Mas aí não haveria uma indústria da cassação? E o relator fala de cortar 
os vices para economizar. Mas aí, ao mesmo tempo, se quer criar o fundo eleitoral de 

R$ 3,5 bi”, argumenta o parlamentar. 
 

A despeito das críticas, o relatório avançou na comissão da reforma política e pode 
chegar ao plenário da Câmara dos Deputados ainda hoje (16). As propostas que mais 

têm recebido atenção na Casa são a adoção em 2018 do voto majoritário para eleger 
parlamentares, o chamado “distritão”, e a criação do fundo eleitoral, abastecido com 
cerca de R$ 3,5 bilhões do orçamento da União, para financiar campanhas no próximo 

ano. 
 

Lei sobre terceirização aprimora relações de trabalho, diz AGU ao STF 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Advocacia-Geral 
da União (AGU) alegou que a lei 13.429, de 31 de março de 2017, que regulamenta a 

terceirização, aprimora o quadro atual das relações de trabalho, “visando conferir 
segurança jurídica a essas contratações”.  
 

A manifestação da AGU foi feita no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade 
ajuizada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra a lei das 

terceirizações, sancionada pelo presidente Michel Temer com vetos em março deste 
ano. 
 

Janot apontou vícios na tramitação do projeto legislativo que virou lei e sustentou que 
o texto viola dispositivos da Constituição. 
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Para o procurador-geral da República, a ampliação “desarrazoada” do regime de 
locação de mão de obra temporária para atender “demandas complementares” das 
empresas e a triplicação do prazo máximo do contrato temporário, de três meses para 

270 dias, viola o regime constitucional de emprego socialmente protegido, além de 
esvaziar a eficácia dos direitos fundamentais sociais da classe trabalhadora. 

 
Na avaliação do procurador-geral da República, a terceirização irrestrita da atividade-

fim “implica negação das funções sociais constitucionais destas e desfigura o valor 
social da livre iniciativa”. 
 

Janot pediu que o STF conceda, com a “brevidade possível”, a suspensão da eficácia 
de toda a lei 13.429 em decisão monocrática. O relator do caso é o ministro Gilmar 

Mendes. 
 
Alterações 

Para a AGU, “não cabe falar em risco à precarização do trabalho ou ameaça à dignidade 
e aos direitos dos trabalhadores”. 

 
“As alterações promovidas pela Lei nº 13.429, de 2017, se limitam a regulamentar 
uma realidade já existente, aprimorando-se o quadro atual das relações de trabalho 

nela tratadas, visando conferir segurança jurídica a essas contratações”, alega a 
Advocacia-Geral da União.  

 
“A terceirização de atividade-fim, assim como a de atividade-meio, deve ter por objeto 
a prestação de serviços, sem se confundir com intermediação-de-obra, modelo de 

trabalho incompatível com o ordenamento constitucional brasileiro, além de contrário 
aos compromissos internacionais assumidos pelo País”, sustenta a AGU. 

 
Para a AGU, “o fundamento da terceirização é o princípio constitucional da eficiência 
administrativa, devendo ser demonstrada a vantajosidade para a Administração 

quando da escolha discricionária da melhor forma de organização dos serviços, se por 
meio de carreira estruturada em cargos efetivos, ou por meio de contratação de 

prestação de serviços, o que se aplica à atividade-meio e à atividade-fim”. 
 

Revisão de meta afasta risco de aumento de imposto apenas neste ano 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Desde que haja rigidez no controle dos gastos públicos, a revisão da meta fiscal deste 
ano – que, se aprovada pelo Congresso, autoriza um rombo maior, de R$ 159 bilhões, 
nas contas públicas – afasta, ao menos até dezembro, o risco de novos bloqueios no 

Orçamento e aumentos de impostos, conforme a avaliação de economistas. 
 

Restará ao governo, contudo, a dura missão de aprovar a reforma da Previdência para 
garantir a viabilidade não só do regime que instituiu um teto às despesas da União, 

mas também das metas dos próximos três anos, cuja reavaliação oficializada hoje 
tirou do radar a perspectiva de volta do superávit primário em 2020. 
 

“Sem reformar a Previdência, vamos para o buraco. Estamos numa cilada. O governo 
está grande demais para a estrutura da economia. A crise fiscal só se resolveria se o 

País crescesse a um ritmo de 3% a 5%, o que não se prevê no horizonte”, comenta o 
economista da corretora Órama Alexandre Espirito Santo. “Sem reformar a 
Previdência, é possível que o governo tenha que voltar a rever a meta já no ano que 

vem”, acrescenta. 
 

Mesmo que se vislumbre um embate político no Legislativo – como projetou o líder do 
governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) -, a expectativa do mercado é que os 
novos objetivos fiscais acabem passando pelo Congresso porque não interessa à classe 
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política o caos que representaria um apagão nos serviços públicos, assim como uma 
restrição maior a gastos em 2018, ano eleitoral. 
 

Da mesma forma, há a leitura de que a medida não deve arranhar a credibilidade do 
governo, que ganhou confiança do mercado com a implementação de medidas 

estruturais como o regime de teto dos gastos e a reforma trabalhista. 
 

Divide, contudo, as análises a perspectiva de rebaixamento da nota de risco de crédito 
do Brasil em função do reconhecimento de que o governo não conseguirá reduzir o 
déficit em suas finanças até o ano que vem. Para Alexandre, da Órama, a equipe 

econômica, num momento em que o ambiente positivo da economia internacional tem 
permitido alta condescendência com o Brasil, revisou a meta fiscal dentro de uma 

margem que reduz esse risco. Isso, na avaliação dele, deve limitar o impacto da 
medida no mercado financeiro. 
 

“Acho o déficit de R$ 159 bilhões ruim, mas menos traumático do que seria se o 
anúncio fosse de R$ 170 bilhões, como foi ventilado. As próprias agências de rating já 

tinham dado a deixa de que a chance de rebaixamento por conta de aumento de R$ 
20 bilhões seria pequena”, comenta o economista. 
 

Já Sérgio Werlang, ex-diretor de política econômica do Banco Central, considera que 
a piora da trajetória fiscal brasileira, com a segunda revisão de meta só neste ano, 

pode provocar novo rebaixamento do rating soberano pela frente. A lentidão na 
condução do ajuste fiscal e as perspectivas superestimadas sobre o desempenho da 
atividade econômica são citadas por analistas como erros do governo no planejamento 

e, depois, na execução orçamentária. 
 

Para Werlang, poderia haver maior agressividade em cortes no funcionalismo, 
congelamento de concursos públicos e diminuição de cargos comissionados. Pelo lado 
das receitas, uma das soluções, diz ele, seria a completa reoneração da folha de 

pagamento. 
 

Na avaliação do ex-diretor de Política Monetária do BC Carlos Thadeu de Freitas, a 
atividade econômica e a inflação maiores ajudarão o governo a recuperar a 
arrecadação a partir do ano que vem. “Mas o que importa mesmo é que a PEC 

[proposta de emenda constitucional] do teto dos gastos é um freio neste e no próximo 
ano. Agora, a partir de 2019 é importante que ocorra uma reforma da Previdência 

possível. Se não tiver a reforma possível, a PEC vai se sustentar até 2019 “, comenta 
o economista. 
 

Repatriação, Refis, “impostaço” na gasolina: nada impediu o aumento do 

rombo 

16/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Em seis meses, governo conseguiu levantar só 12% das receitas 
extraordinárias programadas para o ano. Um dinheiro que está fazendo falta 
no ajuste fiscal. E que pode (de novo) ser cobrado do contribuinte 

 

 
Daniel Castellano/Gazeta do Povo  
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Ao anunciar a ampliação da meta de déficit primário deste ano e do próximo, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, culpou a frustração da arrecadação esperada pelo 
governo. E boa parte dela tem a ver com o fracasso das variadas iniciativas para 

levantar receitas extraordinárias, ou não recorrentes – aquelas que não se repetem 
de um ano para o outro. 

 
Refinanciamento de dívidas, repatriação de recursos, concessões, privatizações e 

outras artimanhas, como o “impostaço” nos combustíveis: nada disso impediu o 
aumento do rombo. Na primeira metade de 2017, o valor arrecadado com essas 
receitas não recorrentes foi de apenas 12% do esperado para o ano todo. 

 
Em seu último decreto de programação orçamentária, publicado no fim de julho, o 

governo disse esperar R$ 82 bilhões de receitas extraordinárias em 2017. Mas, até o 
fim de junho, somente R$ 9,7 bilhões realmente entraram nos cofres federais. 

 
Mais conservadora, a Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, prevê a 
entrada de R$ 70,3 bilhões no ano todo, segundo seu mais recente relatório de 

acompanhamento fiscal, publicado no início deste mês. 
 

Essa arrecadação depende muito do Congresso, que não parece disposto a aprovar as 
medidas provisórias que ampliam as receitas extraordinárias – ao menos não da forma 
como o governo gostaria. 

 
Explosão da dívida ameaça o contribuinte 

Até 2013, antes do colapso das contas públicas, a União conseguia fazer superávit 
primário todos os anos, e usava esse excedente para pagar os juros da dívida. Como 
está emendando o quarto ano seguido de déficit primário, e haverá pelo menos mais 

três (2018, 2019 e 2020), o governo está emitindo novas dívidas para pagar os juros 
das existentes, o que faz o endividamento público aumentar em ritmo acelerado. 

 
MITO OU VERDADE: O governo usa metade dos impostos para pagar a dívida?  

Entre dezembro de 2013 e junho de 2017, a dívida bruta do governo federal saltou de 
51,5% para 73,1% do Produto Interno Bruto (PIB). E continuará crescendo por alguns 
anos. 

 
Pelos cálculos da IFI, para estabilizar a dívida imediatamente o país teria de fazer um 

superávit primário da ordem de 5,2% do PIB. Como fazer isso é impossível sem cortar 
despesas obrigatórias, o esforço está distribuído por vários anos. A conclusão do ajuste 
fiscal, no entanto, é postergada periodicamente. A volta do superávit primário, que 

até esta terça-feira (15) era programada para 2020, ficou para 2021. 
 

Isso significa que o país só consiga poupar dinheiro para pagar os juros da dívida na 
próxima década. E a dívida pública seguirá avançando até lá, com efeitos como o 
encarecimento do crédito para pessoas e empresas. 

 
Além de dificultar a vida de quem pega empréstimo, o fracasso do governo representa 

uma ameaça para todos os contribuintes. À medida que as receitas convencionais e 
extraordinárias decepcionam, o governo vai inventando novas fontes de recursos para 
fechar suas contas. 

 
Foi desse desespero que surgiu a ideia de pegar de volta precatórios não resgatados 

e de aumentar a tributação sobre os combustíveis, que fez disparar os preços nas 
bombas. Caso as receitas continuem abaixo das expectativas, o governo pode tentar 

empurrar mais impostos goela abaixo da população. Mesmo descartada, a alta do 
Imposto de Renda para quem ganha acima de R$ 20 mil comprova que a usina de 
ideias da Fazenda está funcionando a toda. 
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Poucas concessões 
Na divisão por grupos de receitas, a principal fonte de recursos extraordinários são as 
concessões e permissões de aeroportos, hidrelétricas, ferrovias e campos de petróleo 

e gás. O governo espera juntar R$ 25,7 bilhões com essas operações neste ano, mas 
no primeiro semestre conseguiu apenas R$ 2,6 bilhões, segundo o último relatório da 

IFI. 
 

Dúvida no Refis 
O dinheiro que vem de edições passadas de Refis (refinanciamento de dívidas) está 
mais perto do previsto. Em seis meses, entraram R$ 6,7 bilhões de um total de R$ 

15,5 bilhões projetados para 2017. Mas as novas edições de Refis – de dívidas 
tributárias, não tributárias e previdenciárias – dependem da aprovação do Congresso 

e estão sob ameaça. Por enquanto, o governo só arrecadou R$ 1,9 bilhão dos 13,3 
bilhões esperados em “novos Refis” para o ano. 
 

Fracasso na repatriação 
Um fracasso retumbante foi a segunda etapa do programa de regularização de 

recursos enviados ao exterior. A chamada “repatriação” deve render apenas R$ 1,7 
bilhão, uma pequena fração dos R$ 13,3 bilhões estimados no início do ano. Na 
programação orçamentária mais recente, o governo ainda contava com quase R$ 3 

bilhões dessa fonte. 
 

Sem privatizações 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) previa a arrecadação de R$ 11,8 bilhões com a venda 
de ativos, mas o governo já não espera arrecadar nada dessa fonte. A tendência é de 

que os IPOs da Caixa Seguridade, IRB e BR Distribuidora e a venda da Lotex fiquem 
para 2018. 

 
Combustíveis e precatórios 
A frustração das outras receitas levou o governo a elevar o PIS/Cofins dos 

combustíveis e a planejar o saque de precatórios que não tiverem sido sacados pelos 
beneficiários. A Fazenda espera arrecadar R$ 9,9 bilhões com o aumento de tributos 

e mais R$ 10,2 bilhões com o resgate dos precatórios. 
 

Preocupação no Congresso é Refis, TLP e reoneração da folha, diz Maia 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna/PR 
 

Em reunião com a equipe econômica do governo, nesta terça-feira, 15, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, (DEM-RJ), chegou a um acordo sobre os 
temas que devem ser tratados como prioridade no Congresso nas próximas semanas. 

Com o objetivo de auxiliar o Palácio do Planalto a resolver o problema do rombo fiscal, 
a Câmara vai focar seus trabalhos na aprovação de três frentes: um novo Refis, uma 

nova Taxa de Longo Prazo para o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e a 
aprovação da reoneração da folha de pagamento. 

 
“Eu convidei os ministros para que eles pudessem ampliar o debate do que está sendo 
discutido com o Poder Executivo sobre a situação das despesas para que, de forma 

compartilhada, cada líder possa ter informações corretas das dificuldades em relação 
a gastos obrigatórios e custos de curto prazo. A apresentação foi importante, 

mostrando crescimento por exemplo dos gastos da Previdência em relação aos gastos 
obrigatórios que saem de 49% para 56% esse ano. O crescimento desses gastos é 
permanente enquanto não votamos a Previdência”, disse Maia. 

 
Os três tópicos foram a solução encontrada pelo governo e o Congresso diante da 

dificuldade de se aprovar a reforma da Previdência. “Estamos num processo de 
rearticulação da Previdência com o objetivo de construirmos uma maioria que hoje 
não temos. Então ficamos na discussão de três projetos”, explicou o presidente da 

Câmara. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/preocupacao-no-congresso-e-refis-tlp-e-reoneracao-da-folha-diz-maia/


 
Sobre a TLP, Maia disse que o objetivo é acabar com os “privilégios” do setor privado. 
Segundo ele, a nova taxa dá ao Congresso o poder de decidir quais empresas serão 

beneficiadas pelos subsídios nos empréstimos concedidos pelo BNDES. 
 

A reunião entre Maia e a equipe econômica aconteceu na residência oficial da 
Presidência da Câmara dos Deputados e contou com a presença dos ministros da 

Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira. Também estiveram 
presentes líderes do governo no Congresso. 
 

Jucá diz que Câmara vota MP da TLP na terça-feira 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do governo no Senado, Romero Jucá considera que a Medida Provisória (MP) 
777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para os empréstimos do BNDES, deve ser 

votada pela Câmara na próxima terça-feira, 22, e encaminhada ao Senado no mesmo 
dia. 

 
“Vamos dar conhecimento amanhã (quarta-feira, 16), dar vista (mais tempo para 
análise) até terça-feira, 22, na terça de manhã vamos votar e na terça à tarde a 

Câmara já vota e envia para o Senado.” 
 

Jucá disse que o governo não vai deixar a medida provisória caducar, porque considera 
a TLP “um mecanismo importante”. “Temos que equalizar a questão dos juros, não 
adianta alguns terem incentivo e grande parte da população ser onerada pelos juros 

altos, portanto nós queremos juros baixos para todos, e a TLP é o caminho para isso”, 
declarou Jucá à imprensa. 

 
Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu 
que o governo apresente um projeto de lei da TLP como forma de evitar que a oposição 

obstrua a votação da MP 777 no Congresso Nacional nas próximas semanas. 
 

Maia disse que o senador e “amigo” Lindbergh Farias (PT-RJ), que preside os trabalhos 
na comissão que analisa o tema, está descumprindo o calendário de votação 
combinado com os membros do colegiado. Isso porque Lindbergh já adiou, por duas 

vezes, a leitura do parecer do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), favorável à 
aprovação da medida. 

 

Governo deve entregar proposta nova para Refis até a quarta-feira, diz 
Meirelles 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aproveitou o café da manhã na residência 
oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com líderes do Congresso 

para ressaltar aos parlamentares a importância da aprovação de três projetos do 
governo, que terão impacto nas metas fiscais deste e dos próximos anos. O principal 
deles é o Refis, do qual a equipe econômica espera uma arrecadação de R$ 13 bilhões 

ainda em 2017. 
 

Meirelles relatou ao fim da reunião que o governo entregará a Maia uma versão 
alternativa ao texto do Refis até a quarta-feira, 16. “Estamos elaborando uma proposta 
que possa ser viável de ser aprovada, mas que também atenda as necessidades do 

Tesouro Nacional”, disse. 
 

O ministro também destacou a importância da aprovação da Medida Provisória que 
cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 
nos empréstimos do BNDES a partir de 2018. “É importante que o BNDES tenha uma 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/juca-diz-que-camara-vota-mp-da-tlp-na-terca-feira/
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taxa compatível com a taxa de captação do Tesouro. A TLP reduz os subsídios e 
permite ao BNDES captar recursos no mercado”, defendeu Meirelles. 
 

O terceiro projeto discutido na reunião é a nova proposta de reoneração da folha de 
pagamento que, de acordo com o ministro, será enviada ao parlamento nos mesmos 

moldes do projeto original. “Iremos manter a desoneração apenas para os setores com 
grande número de empregados e que dependam da medida para seguir sua atividade, 

desde que também não afete a arrecadação geral”, disse o ministro. 
 

'Bancada do Refis' condiciona apoio a Temer a afrouxamento de programa 

16/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

O Deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), relator da proposta do Refis na 
Câmara 

  

Grande aposta do governo para gerar receitas e descongelar despesas, a medida 
provisória do Refis, como ficou conhecido o programa de refinanciamento de dívidas 

de contribuintes, virou palco de disputas políticas por um perdão de R$ 220 bilhões.  
De um lado, está a equipe econômica, e, de outro, deputados e senadores que 
integram a "bancada do Refis", como é chamada pelo governo. Juntos, eles devem 

cerca de R$ 3 bilhões à União, como revelou a Folha em abril.  
 

Liderado pelo relator da proposta na Câmara, o deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-
MG), o grupo pôs em xeque o Ministério da Fazenda na quarta passada (9).  
 

O senador Fernando Coelho Bezerra foi o porta-voz da bancada, que entregou uma 
lista com seis "prioridades inegociáveis". A reportagem teve acesso ao documento 

apresentado como "fatura" a ser paga em troca de 54 votos contrários à 
admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer.  

 
Na conversa, os parlamentares disseram que, em troca do apoio a Temer "na denúncia 
passada e nas próximas", eles não abrem mão dos seis pontos que constam no 

relatório aprovado pela comissão mista e que, segundo a equipe econômica, são as 
que mais pesam contra a arrecadação do programa –R$ 13,8 bilhões, em 2017.  

 
A bancada quer manter a ampliação do limite de R$ 15 milhões para R$ 150 milhões 
em dívidas que permitem uma entrada menor (5%) no ato da adesão. A emenda foi 

apresentada pelo deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR), que tem dívidas de R$ 53 
milhões.  

 
O restante do parcelamento poderia ser pago com créditos gerados por prejuízos 
fiscais. O grupo também pede a manutenção de descontos de juros e mora (chegam 

a 99% em alguns casos).  
 

Defende ainda a permissão para que devedores que respondem a processos criminais 
por questões tributárias possam ser contemplados pelo programa. A medida atenderia 
Cardoso Jr. e Kaefer, entre outros deputados.  

 
O grupo também quer que devedores excluídos de Refis anteriores por pagamentos 

irrisórios sejam reinseridos no novo programa, uma medida que atenderia o deputado 
João Gualberto Vasconcelos (PSDB-BA), outro que faz parte da "bancada do Refis".  
Vasconcelos foi excluído porque vinha pagando cerca de R$ 200 por mês. Só as 

parcelas mensais de juros de sua dívida somam R$ 71 mil.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1910238-bancada-do-refis-condiciona-apoio-a-temer-a-afrouxamento-de-programa.shtml


A pedido de Temer, a equipe econômica agora estuda duas contrapropostas. Na 
primeira, seria possível aceitar uma entrada de 5% da dívida (em vez de 7,5%, como 
está na MP) para quem deve até R$ 20 milhões (em vez de R$ 15 milhões). A 

arrecadação cai de R$ 13,3 bilhões em 2017 para R$ 9,2 bilhões (uma perda de R$ 
4,1 bilhões). No segundo caso, a perda seria de R$ 5,9 bilhões, porque a entrada seria 

de 5% para dívidas de até R$ 30 milhões.  
 

Procurado, Kaefer disse que não se considera legislando em causa própria.  
"Muitos deputados, mesmo fora da comissão, devem ao fisco."  
 

Newton Cardoso Jr., João Gualberto Vasconcelos e Mendonça Júnior não se 
pronunciaram até o momento.  

 
* 
UM REFIS PARA CHAMAR DE MEU 

Parlamentares com dívidas tributárias lideram projeto de refinanciamento  
Deputado Newton Cardoso Jr. (relator) 

Partido PMDB-MG 
Dívida R$ 83,5 milhões  
Deputado Alfredo Kaefer 

Partido PSL-PR 
Dívida R$ 52,8 milhões  

Deputado João Gualberto Vasconcelos 
Partido PSDB-BA 
Dívida R$ 8,4 milhões  

Deputado Izalci Lucas 
Partido PSDB-DF 

Dívida R$ 224 mil  
Deputado Arthur Lira 
Partido PP-AL 

Dívida R$ 1,5 milhão  
Deputado Mendonça Júnior 

Partido PDT-BA 
Dívida R$ 1,6 milhão  
 

Ilan: continuidade de ajustes será importante para equilíbrio da economia 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna/PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou na noite desta terça-feira, 15, 
durante evento em Brasília, que a continuidade dos ajustes e das reformas econômicas 

será importante para o equilíbrio da economia, “com consequências favoráveis para a 
desinflação, para a queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável 

da economia brasileira”. Goldfajn participou hoje de jantar promovido pelo Poder 360. 
 

Goldfajn defendeu ainda a ideia de que a economia brasileira apresenta hoje maior 
“resiliência”. Isso ocorre, segundo ele, “devido à situação mais robusta de seu balanço 
de pagamentos e ao progresso no processo desinflacionário e na ancoragem das 

expectativas”. 
 

O presidente do BC retomou ainda uma ideia contida nas últimas comunicações do 
BC: a de que, “até o momento, as condições econômicas se mantiveram estáveis a 
despeito do impacto, sobre os índices de confiança, do aumento de incerteza quanto 

ao ritmo de implementação de reformas e ajustes na economia”. Para Goldfajn, “isso 
permitiu a manutenção do ritmo de estabilização e de recuperação gradual da 

economia, a manutenção do comportamento favorável da inflação e a continuidade do 
ritmo da flexibilização da política monetária”. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-continuidade-de-ajustes-sera-importante-para-equilibrio-da-economia/


Para Goldfajn, “a recuperação da economia pode ser mais (ou menos) demorada e 
gradual que o esperado”. Segundo ele, “há de se monitorar o ritmo de recuperação da 
economia”. 

 
Ele também voltou a citar os principais riscos, vistos hoje pelo BC, no cenário básico 

para a inflação. Entre eles, “a incerteza sobre a velocidade do processo de ajustes e 
reformas na economia (principalmente das fiscais e creditícias)”, que permanece 

sendo o fator de risco principal no cenário da instituição. 
 
“O cenário externo, apesar de favorável no momento, ainda apresenta riscos 

associados ao processo de normalização da política monetária em economias centrais, 
às mudanças de política econômica em algumas economias centrais, e à possível 

redução do apetite ao risco por ativos de economias emergentes”, acrescentou 
Goldfajn. 
 

Por outro lado, ele citou riscos que podem atuar para a redução da inflação. Segundo 
ele, “a acentuada desinflação dos preços de alimentos e de preços industriais pode ter 

efeitos secundários (isto é, além do impacto direto) na inflação”. “Notadamente, essa 
desinflação pode contribuir para quedas adicionais das expectativas de inflação e da 
inflação em outros setores da economia.” 

 
 

Fazenda: estimativa de salário mínimo para 2018 cai de R$ 979 para R$ 969 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Com uma perspectiva de crescimento menor do País e avanço mais lento da massa 
salarial, o governo revisou a previsão para o salário mínimo em 2018. O valor previsto 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem era de R$ 979,00, mas 
agora passou a R$ 969,00, segundo os novos cálculos do governo. 
 

O ritmo de crescimento nominal da massa salarial, por sua vez, passou de 8,5% para 
5,7%. A evolução da massa salarial é um dos principais indicadores sobre o mercado 

de trabalho no País. 
 
Cemig 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que o leilão de quatro usinas 
hidrelétricas da Cemig continua nas projeções do governo para 2017, mas não 

descartou que a empresa possa oferecer uma proposta ao governo. “Parlamentares 
ainda buscam acordo da União com a Cemig, mas não se pode ignorar decisão da 
Justiça que determinou a devolução ao governo federal. Mas o leilão está mantido”, 

enfatizou. 
 

Ele confirmou que para 2018 também haveria um número substancial de leilões de 
hidrelétricas que podem ocorrer. “Pretendemos e temos o dever de buscar as fontes 

de receita a que a União tem direito”, alegou. 
 
Congresso 

Meirelles disse ainda que as dificuldades de debate da equipe econômica com 
parlamentares sobre as medidas propostas são normais e fazem parte da democracia. 

“Contamos com a aprovação do Congresso para a revisão da meta no menor patamar 
possível. Sem a aprovação das medidas pelo Congresso, o aumento do déficit pode 
ser ainda maior. Mas o Congresso é soberano e respeitamos as decisões”, completou. 

 
 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fazenda-estimativa-de-salario-minimo-para-2018-cai-de-r-979-para-r-969/


Salário mínimo em 2018 vai ser menor do que o estimado 

16/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O governo reduziu sua projeção par a o salário mínimo de R$ 979 para R$ 969 
em 2018 

 
Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  
 

Com uma perspectiva de crescimento menor do país e avanço mais lento da inflação, 
o governo revisou a previsão para o salário mínimo em 2018. O valor previsto na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem era de R$ 979, mas agora passou 

a R$ 969, segundo os novos cálculos do governo. O valor atual é de R$ 937. 
 

O ritmo de crescimento nominal da massa salarial, por sua vez, passou de 8,5% para 
5,7%. A evolução da massa salarial é um dos principais indicadores sobre o mercado 
de trabalho no país. 

 
A nova projeção do salário mínimo foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, na noite de terça-feira (15), quando ele também apresentou a revisão da 
meta fiscal para este ano e 2018. Agora, o governo prevê um déficit de R$ 159 bilhões, 

ante R$ 139 bilhões previsto anteriormente. 
 
O ministro disse que não há divisão dentro do governo em relação à meta fiscal. Ele 

afirmou que não houve debates acalorados entre as áreas do governo, nem ataques. 
“Fizemos um estudo na área econômica e levamos ao presidente Michel Temer, que 

aprovou. É uma mudança de meta técnica, dentro da realidade. Não houve derrotados 
nem vitoriosos”, afirmou.  
 

Meirelles afirmou ainda que é “pouco relevante” o fato de o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) ter divulgado a ampliação do déficit fiscal antes da coletiva da equipe 

econômica.  
 
O ministro também disse que não houve erro na previsão da meta de 2017, mas que 

a revisão é necessária por conta da queda na arrecadação e da projeção de inflação e 
que seria negativo já anunciar desde o ano passado um déficit maior.  

 
“O país tem que ter um déficit menor possível e um controle rígido de despesas. Temos 
que ter uma meta com resultado possível dentro dessa situação fiscal que foi 

construída ao longo do tempo”, acrescentou. 
  

Meirelles lembrou que a S&P divulgou a revisão da nota do Brasil e reafirmou o rating 
BB.  
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Setor de serviços tem alta em junho e fecha 2º trimestre no azul 

16/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
O setor de serviços brasileiro registrou em junho a maior alta mensal em pouco mais 

de um ano, fechando o segundo trimestre no azul depois de nove trimestres seguidos 
de perdas.  

 
O volume de serviços aumentou 1,3% em junho ante maio, melhor desempenho desde 
o avanço de 1,4% visto em março de 2016, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (16).  
 

O resultado ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de ganho de 0,6% 
na comparação mensal, e também foi a melhor leitura para o mês desde o início da 
série histórica iniciada em 2012.  

 
Em relação ao mesmo mês do ano passado, o setor registrou queda no volume de 3%, 

um pouco melhor do que a expectativa de recuo de 3,7%.  
 
Com isso, a atividade de serviços encerrou o segundo trimestre com alta de 0,3% em 

relação aos três meses anteriores, apresentando ganhos pela primeira vez depois de 
nove trimestres seguidos de resultados negativos.  

 
Segundo o IBGE, quatro das cinco principais categorias registraram aumento no 
volume de serviços em junho, sendo a exceção serviços de informação e comunicação 

(-0,2%).  
 

O volume de serviços prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos 
transportes e correio tiveram aumento de 1% no mês. Já serviços profissionais, 
administrativos e complementares avançaram 0,8%, enquanto outros serviços 

aumentaram 0,7%.  
 

Apesar dos resultados melhores do que o esperado, o setor de serviços ainda enfrenta 
a elevada taxa de desemprego e o coordenador da pesquisa no IBGE, Roberto 
Saldanha, encara os números com cautela.  

 
"O que dá para dizer é que a pior fase para o setor de serviços já passou, mas não dá 

para bancar uma recuperação", disse ele. "Para ser uma recuperação, é preciso 
crescimento mais forte da economia, reação mais robusta da indústria e dos próprios 
governos, que contratam muitos serviços", acrescentou.  

 
O setor também é favorecido pela inflação baixa e pela queda da taxa de juros, que 

também ajudaram as vendas no varejo em junho a subirem 1,2% sobre o mês anterior 
e 3% na comparação com o mesmo período de 2016.  

 

Em coletiva, Meirelles avisa que uma agência anunciaria avaliação de nota 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse não esperar que haja mudanças na 

nota de rating do Brasil por causa da mudança de metas. “Temos explicado para as 
agências de rating os motivos da mudança e uma das agências mais importantes deve 
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divulgar ainda nesta terça-feira, 15, uma nova avaliação. Mas nossa expectativa é que 
não haja mudança no rating”, respondeu. 
 

Logo depois, a agência S&P afirmou o rating do Brasil em BB e manteve em observação 
para possível rebaixamento. Em comunicado, a agência manteve tanto a nota como a 

perspectiva negativa anteriores à mudança e metas. A S&P informou ainda que a 
economia brasileira parece ter se estabilizado apesar das questões políticas, mas que 

a perspectiva negativa reflete justamente os desafios políticos do país. 
 
Meirelles repetiu que a alteração das metas fiscais para 2017 e 2018 não é resultado 

de aumento das despesas, como já foi muitas vezes, mas sim de uma queda na 
arrecadação decorrente de uma inflação menor. “Há um ano, nem o mercado nem o 

BC previam uma inflação abaixo da meta em 2017”, afirmou. “E devido às restrições 
de ordem legal, não se podem cortar despesas obrigatórias”, completou o ministro. 
 

Questionado sobre como o Congresso receberá a proposta de mudança de meta, o 
ministro disse que as lideranças estão convencidas da necessidade de alteração. “Num 

primeiro momento, todos são contra mudança de metas, eu também. Mas todos somos 
responsáveis e realistas e consideramos que revisão decorre da mudança na inflação”, 
alegou. 

 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, confirmou ainda que, com a ampliação 

da meta de 2017 em R$ 20 bilhões, será possível realizar um descontingenciamento 
de R$ 8 bilhões no Orçamento deste ano. 
 

Impacto do adiamento de reajustes será de R$ 5,1 bi, diz ministro do 

Planejamento 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, anunciou uma série de medidas para 

reduzir o gasto com pessoal, que representarão uma economia de cerca de R$ 8 
bilhões em 2018. Todas ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional para 

entrar em vigor. A medida de maior impacto será o adiamento em um ano do reajuste 
previsto para servidores civis do Executivo, que economizará R$ 5,1 bilhões. 
 

Também foi anunciado o aumento das alíquotas de contribuição para a Previdência 
dos servidores da União, que passará de forma progressiva para 14%. Isso 

representará uma economia de R$ 1,9 bilhão. 
 
Também será proposto a imposição do teto remuneratório, hoje em R$ 33,9 mil, a 

todas as verbas recebidas por servidores, incluindo verbas indenizatórias, como auxílio 
moradia e outras. A medida representará uma economia de R$ 725 milhões. 

 
Outra medida é a redução de gastos com a ajuda de custos, que será limitada a uma 

única remuneração. O auxílio é pago para servidores que são transferidos de cidade e 
hoje pode chegar a três salários. Com a medida, a economia será de R$ 49 milhões.  
 

Também será proposta mudança no pagamento do auxílio-moradia, que será pago por 
no máximo 4 anos e será reduzido gradativamente a cada ano. Hoje, o auxílio é pago 

indefinidamente. A mudança trará economia de R$ 35,6 milhões no ano que vem. 
Também foram extintos 60 mil cargos que estão vagos atualmente, o que evitará 
aumento de despesas. 

 
O governo também anunciou que limitará o salário inicial dos servidores públicos que 

ingressarem a partir de agora no Executivo. O valor será limitado a R$ 5 mil e haverá 
uma progressão na carreira com 30 degraus. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/impacto-do-adiamento-de-reajustes-sera-de-r-51-bi-diz-ministro-do-planejamento/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/impacto-do-adiamento-de-reajustes-sera-de-r-51-bi-diz-ministro-do-planejamento/


O ministro Dyogo Oliveira explicou que a ideia é que haja um incentivo para os 
servidores progredirem nas carreiras. Ele lembrou que o governo paga hoje até três 
vezes mais do que a iniciativa privada e essa medida ajudará a adequar os salários 

aos de mercado.  
 

A economia em 2019 será de R$ 1,2 bilhão e chegará a R$ 154,1 bilhões em 15 anos. 
“Temos observado que esse diferencial aumentou ao longo dos últimos anos. 

Poderemos manter a força de trabalho do governo federal por um custo muito inferior, 
que representará a longo prazo uma redução importante”, afirmou. 
 

As medidas valerão apenas para o Poder Executivo. “Não temos prerrogativa para 
definir remuneração, benefícios ou outras vantagens do Legislativo e do Judiciário. A 

independência de cada poder tem que ser respeitada”, afirmou. 
 

S&P espera que proporção dívida/PIB do Brasil chegue a 72% em 2020 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) estima que a proporção 
entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil chegue a 72% em 2020. A 
estimativa foi publicada nesta terça-feira, 15, em texto da agência que acompanhou 

a retirada da nota BB do País da observação para possível rebaixamento. 
 

A agência afirmou ainda que espera que o ciclo de queda dos juros do Brasil continue 
ao longo de 2017 e disse que notou que a inflação tem declinado significativamente. 
 

A empresa de classificação de risco espera que as exportações líquidas deem suporte 
ao crescimento neste e no próximo ano. A expansão real do PIB deve ser de 0,5% em 

2017. 
 
A S&P aguarda ainda que em 2017 o déficit geral do governo seja de 8,8% do Produto 

Interno Bruto (PIB) e decline para 5,8% em 2020. De acordo com a agência, isso é 
consistente com a redução devagar do déficit primário federal, que deve ser em média 

de 1,7% no período de 2017 a 2020. 
 
A agência diz ainda que as contas externas brasileiras continuam em ajuste, com o 

déficit em conta corrente de 1,1% do PIB este ano, de 1,3% em 2016. 
 

Reforma da Previdência 
A S&P divulgou ainda a avaliação de que acredita que o governo mantém a confiança 
na reforma da Previdência, apesar dos desafios políticos. 

 
“O governo parece empenhado em fazer avançar a reforma da Previdência, em conter 

o crescimento das despesas e em avançar a ativa agenda de reformas 
microeconômicas”. 

 
Na opinião da agência, porém, a passagem de “alguma reforma” da Previdência não 
pode esperar até depois das eleições de 2018. “Serão necessárias ainda medidas 

politicamente difíceis adicionais no Congresso para diminuir a rigidez orçamentária em 
2019, já no âmbito do próximo governo”, afirmou. 

 
A empresa disse ainda que, dada a magnitude de desafios econômicos, a incapacidade 
do Congresso de avançar a reforma da Previdência reflete “a capacidade mais limitada 

da classe política do Brasil em promover a prosperidade econômica e as medidas fiscais 
sustentáveis”. 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sp-espera-que-proporcao-dividapib-do-brasil-chegue-a-72-em-2020/


Governo reduz previsão de crescimento do PIB em 2018 de 2,5% para 2,0% 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A área econômica passou a prever um crescimento menor em 2018, o que teve 
impacto sobre a projeção de receita do ano que vem, disse nesta terça-feira, 15, o 

ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. A previsão de avanço do Produto Interno 
Bruto (PIB) passou de 2,5% para 2,0%, segundo os números apresentados hoje pelo 

governo. 
 
Houve mudanças ainda nas expectativas para o IPCA, índice oficial de inflação, cuja 

estimativa para 2018 caiu de 4,5% para 4,2%. Esses dois parâmetros afetam 
diretamente a estimativa de receitas do governo. Se o País cresce menos e os preços 

da economia avançam em ritmo menor, a arrecadação também tem evolução mais 
lenta. 
 

Com as mudanças, a previsão total de receitas do governo para 2018 caiu R$ 50,772 
bilhões, apontou o Planejamento. A arrecadação menor da União também diminui a 

transferência a Estados e municípios em R$ 8,456 bilhões. Ao todo, a previsão de 
receita líquida do governo federal cai R$ 42,315 bilhões para 2018. 
 

Além disso, a estimativa de despesas avançou R$ 2,184 bilhões diante da decisão do 
Tesouro Nacional de incorporar o risco de calote nos contratos antigos do Fies, fundo 

de financiamento estudantil. Pela nova metodologia, o elevado risco de inadimplência 
dos alunos beneficiários passa a ser registrado como despesa primária, impactando as 
previsões orçamentárias. 

 
Com isso, o rombo total identificado no Orçamento de 2018 foi de R$ 44,5 bilhões. É 

por isso que o governo adotou uma mescla de ampliação no rombo do ano que vem 
em R$ 30 bilhões (a meta passou de déficit de R$ 129 bilhões para R$ 159 bilhões) e 
medidas tributárias que trarão mais R$ 14,5 bilhões aos cofres do governo em 2018. 

 
O governo ainda revisou outros parâmetros, como a Selic média de 2018 (passou de 

9% para 8%), o câmbio médio do ano (passou de R$ 3,3 para R$ 3,4) e o ritmo de 
crescimento nominal da massa salarial (passou de 8,5% para 5,7%). 
 

Recuperação é lenta, mas consolidada 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A melhora nos indicadores de vendas do varejo, produção industrial e expectativa de 
investimentos ajuda a vislumbrar uma luz no fim do túnel para a economia, mas o 

avanço ainda é lento e tímido, na visão dos economistas. O índice de volume de vendas 
do varejo divulgado ontem pelo IBGE está no mesmo patamar de dois anos atrás, 

enquanto a produção da indústria segue como em 2009. 
 

O indicador de vendas, em volume, do comércio varejista ampliado ficou em 92,5 
pontos em junho, o mesmo registrado em dezembro de 2015. Ainda é baixo, se 
comparado ao pico da série histórica, de 101 pontos em novembro de 2014, mas foi 

o melhor resultado deste ano. 
 

Para o ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartsman, a evolução não é um 
“soluço”, mostra uma recuperação lenta, mas consolidada. “Pode não ser empolgante, 
mas o movimento é claro. O que ainda preocupa é a velocidade. Nesse ritmo, vamos 

ter de esperar anos para recuperar as perdas.” 
 

Na avaliação do economista, a melhora dos índices vem de um conjunto de fatores, 
como o aumento do poder de compra do consumidor, com a queda da inflação, os 
resultados melhores de emprego e o corte dos juros básicos. “É um movimento que 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-reduz-previsao-de-crescimento-do-pib-em-2018-de-25-para-20/
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demora a se materializar na economia, mas o último trimestre deste ano tende a ser 
melhor que os demais. Ainda não conseguimos mensurar o alívio da liberação do FGTS 
no consumo, mas ele existiu.” 

 
O fotógrafo Fábio Vieira, de 32 anos, usou os recursos das contas inativas de FGTS 

para consumir. “Acabei de me mudar e precisava mobiliar o apartamento. Aproveitei 
o dinheiro para comprar uma lente, cama, televisão e armário. Foi fácil encontrar 

descontos. Os vendedores corriam atrás de mim.” 
 
“A queda da inflação significou uma pequena melhora do poder de compra das famílias. 

Perdemos 7% do PIB em 2015 e 2016 e estamos sem crescer desde 2014, são quatro 
anos. Nesse intervalo, deveríamos ter crescido a 2% ao ano”, analisa Heron do Carmo, 

professor da FEA/USP. Ele lembra que a inflação baixa abre a possibilidade de uma 
recuperação mais rápida agora e a redução de juros também. “A tendência é a melhora 
do endividamento de empresas e pessoas, o que pode levar a uma reativação da 

produção e do emprego.” 
 

Indústria 
Mais combalida do que o varejo, a indústria fechou o mês de junho com índice de 
produção em 86,5 pontos, na série com ajuste sazonal – mesmo patamar de fevereiro 

de 2009. Na ocasião, os industriais paulistas também registravam recordes de 
ociosidade e de estoque. Com a falta de demanda, a produção das fábricas já dava 

sinais de entrar em marcha lenta. 
 
No segmento de eletrodomésticos, a percepção dos fabricantes é mais pessimista. 

“Voltamos dez anos”, diz João Carlos Brega, presidente da Whirlpool para a América 
Latina. “Entendemos que a economia tocou no piso no segundo trimestre, mas vai 

seguir andando de lado até o fim do ano que vem. Vai dar uma sensação de alívio, 
que é diferente de melhora. Tem uma lei da física que diz: do chão não passa. 
Precisamos criar condições para crescimento sustentável de longo prazo.” 

 
A demora no reaquecimento da demanda também impactou nos investimentos da 

indústria. O índice de sondagem feito pelo Ibre/FGV aponta que a intenção de aportes 
do segundo trimestre deste ano estava no mesmo patamar do quarto trimestre de 
2014.  

 
“A sensação do empresariado naquela época é a mesma de agora, de incerteza. Os 

dados gerais são bons, mas o nível de incerteza para quem tem de pensar no longo 
prazo ainda é imenso. Enquanto a luz no fim do túnel não for mais forte, o empresário 
não vai investir com segurança”, diz Aloisio Campelo Júnior, da FGV. 

 

Sindicom diz trabalhar com governo para rever alíquora de PIS/Cofins em 
etanol 

16/08/2017 – Fonte: EM.com 

 
O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes 
(Sindicom) está trabalhando com o governo federal para rever a alíquota de PIS/Cofins 

sobre o etanol, disse o presidente da entidade, Leonardo Gadotti, nesta terça-feira, 
15, durante o Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de 

Conveniência e Food Service, em São Paulo. 
 
Com a necessidade de elevar a arrecadação, o governo federal aumentou a alíquota 

de PIS/Cofins sobre combustíveis, há cerca de um mês. Posteriormente, o governo 
usou um decreto que regulamenta o Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal 

de Estados para corrigir a alíquota de PIS/Cofins sobre o etanol, depois de a área 
econômica ter extrapolado os limites legais de aumento. 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/15/internas_economia,892141/sindicom-diz-trabalhar-com-governo-para-rever-aliquora-de-pis-cofins-e.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/15/internas_economia,892141/sindicom-diz-trabalhar-com-governo-para-rever-aliquora-de-pis-cofins-e.shtml


No dia 20 de julho, o governo havia anunciado o reajuste de zero para R$ 0,1964 por 
litro, mas depois definiu que o valor cobrado seria de R$ 0,1109 por litro. 
 

Gadotti opinou que o setor convive com carga tributária elevada e, até esse último 
reajuste de alíquota de PIS/Cofins, o setor tinha sonegação de R$ 4,8 bilhões por ano. 

Com a elevação, a estimativa é de que sonegação possa alcançar R$ 20 bilhões por 
ano. 

 

Toyota conclui projeto de revitalização da fábrica do ABC 

16/08/2017 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Toyota promoveu, na última sexta-feira, evento para comemorar a conclusão do 

projeto de revitalização da fábrica do ABC, batizado de São Bernardo ReBorn. No total, 
o projeto exigiu investimento de R$ 70 milhões, sendo R$ 5 milhões na terceira etapa 

da revitalização, com a inauguração do Centro de Visitas, “o de maior conteúdo 
tecnológico em todo o mundo”, segundo a montadora. 
 

“Nosso Centro de Visitas é a terceira etapa do projeto São Bernardo ReBorn, pensado 
para revitalizar a primeira planta da Toyota fora do Japão. Em 2015, trouxemos a 

nossa sede administrativa e comercial para cá e, em 2016, inauguramos aqui o 
primeiro Centro de Pesquisa Aplicada da América Latina”, disse Steve St. Angelo, CEO 
da Toyota para América Latina e Caribe. “Agora, estamos abrindo nossa casa e nossa 

história à sociedade. Queremos que esta sede se integre à nossa comunidade local 
oferecendo um espaço aberto que celebra o passado, demonstra o presente e 

apresenta o futuro da Toyota no Brasil”. 
 
Em um espaço de 750 m², o Centro de Visitas da Toyota levará os participantes a uma 

viagem pela história da empresa. O espaço de exposição conta com unidades 
comemorativas dos veículos produzidos pela montadora, como o último Bandeirante, 

produzido em 2001. Modelos como Corolla e Etios, atualmente em produção na fábrica 
de Sorocaba (SP), também compõem a exposição, assim como o motor do Etios, 
fabricado na unidade de Porto Feliz (SP), inaugurada em 2016. 

 
No local, maquetes reproduzem uma das linhas de produção da companhia, permitindo 

que os visitantes vivenciem a experiência de montar um veículo da marca de forma 
totalmente interativa. Conceitos do TPS - Sistema Toyota de Produção - também são 

explorados no espaço, por meio de jogos lúdicos que ensinam seus principais pilares. 
 
Projeto São Bernardo ReBorn - O projeto de revitalização da planta do ABC foi 

dividido em três fases. A fase inicial, entregue em março de 2015, consistiu na 
transferência da sede administrativa e comercial da empresa de São Paulo para o ABC 

Paulista, abertura do terceiro turno na forjaria e incorporação do conceito Ecofactory 
(reuso de água de chuva, instalação de painéis solares, entre outras iniciativas 
ambientais).  

 
A segunda etapa, concluída em agosto de 2016, foi a inauguração do primeiro Centro 

de Pesquisa Aplicada da marca na América Latina, concebido para integrar atividades 
relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e fornecedores.  
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/12265-toyota-conclui-projeto-de-revitalizacao-da-fabrica-do-abc/pa-1/


Ali, foram alocados os departamentos de Engenharia, Compras, Regulamentação 
Veicular e Qualidade Assegurada, permitindo maior interação e sinergia entre as áreas 
para constituição de futuros projetos, bem como para um alinhamento ainda mais ágil 

e preciso na tomada de decisões. Nas novas instalações foi construído, ainda, um 
centro de design de produto da marca. Neste centro, por exemplo, nasceram as 

edições especiais Corolla Dynamic e Etios Ready, lançadas no mercado no ano 
passado. 

 
A unidade do ABC Paulista é responsável por produzir peças para os modelos Corolla 
e Etios comercializados no Brasil e exportados para a América Latina, além de deter 

expertise, por meio de sua forjaria, na fabricação de bielas e virabrequins que equipam 
os motores de Camry e Corolla produzidos nos EUA. Atualmente, a planta da Toyota 

no Grande ABC emprega cerca de 1.400 colaboradores divididos em três turnos de 
trabalho. 
 

B3: financiamentos de veículos novos crescem 3,2% em julho; alta é a 3ª 

seguida 

16/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O número de veículos novos que foram adquiridos por meio de financiamento subiu 

3,2% em julho ante igual mês do ano passado, para 148,9 mil unidades, informou 
nesta terça-feira, 15, a B3, empresa resultante da fusão entre BM&FBovespa e Cetip. 

Trata-se do terceiro avanço seguido nesse tipo de comparação. Já em relação a junho, 
no entanto, as vendas financeiras tiveram queda de 0,7%. 
 

Apesar de registrar três crescimentos seguidos na comparação interanual, os 
financiamentos ainda amargam recuo no acumulado do ano. Foram 994,2 mil unidades 

financiadas de janeiro a julho deste ano, baixa de 2,9% em relação a igual intervalo 
de 2016. 
 

O desempenho negativo dos financiamentos no acumulado do ano contrasta com o 
crescimento, no mesmo período, do mercado como um todo, que inclui as vendas à 

vista. As vendas totais de veículos novos, financiadas ou não, tiveram expansão de 
3,4% no período de janeiro a junho de 2017 ante igual intervalo de 2016, com o 
emplacamento de 1,204 milhão de unidades. 

 
Segundo representantes do setor, as vendas financiadas ainda caem porque os bancos 

seguem rigorosos na hora de avaliar a concessão de crédito para um cliente. A cada 
dez pedidos de financiamento, apenas três têm sido aprovados. O rigor se deve ao 
fato de que o Brasil ainda enfrenta altas taxas de desemprego, o que torna mais 

arriscada a concessão de crédito para a compra de um veículo, cujo financiamento é 
feito no longo prazo. 

 
Em soma que considera somente os veículos leves, que representam mais da metade 

do mercado, as vendas financiadas avançaram 4,1% em julho ante igual mês do ano 
passado, para 94,1 mil unidades. Já em relação a junho, houve recuo de 0,2%. No 
acumulado do ano, os financiamentos de veículos leves caíram 0,7%, para 607,8 mil 

unidades. 
 

Pirelli de Santo André recebe R$ 80 milhões 

16/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

A fábrica da Pirelli de Santo André receberá R$ 80 milhões para duplicar sua 
capacidade produtiva de pneus agrícolas radiais. O anúncio foi feito na terça-feira, 15, 

pela TP Industrial do Brasil, responsável pelos pneus para caminhões, ônibus, 
máquinas agrícolas e de construção fabricados com a marca Pirelli.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/b3-financiamentos-de-veiculos-novos-crescem-32-em-julho-alta-e-a-3-seguida/
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“Com a modernização do agronegócio brasileiro temos uma demanda crescente por 
pneus agrícolas radiais, uma vez que, a cada ano, máquinas maiores e mais potentes 
chegam ao mercado”, afirma o CEO da TP Industrial para a América Latina, Tomas 

Salazar.  
 

A TP Industrial, antiga Pirelli Industrial, pertence ao Prometeon Tyre Group e já havia 
investido R$ 30 milhões na linha agrícola. A empresa não revela a capacidade 
produtiva para os pneus agrícolas radiais.  

 

Sindicato tentará reverter demissões na Ford do ABC Paulista 

16/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
  

 
 

 
 
   

 
Metalúrgicos farão nova assembleia na quarta-feira no portão 18 da fábrica da Ford 

Os representantes dos metalúrgicos da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo 
(SP) e da montadora retomaram as negociações nesta terça-feira, 15, após o anúncio 
de 364 demissões na semana passada, o que resultou em uma paralisação na área 

de estamparia na última sexta-feira. 
 

De acordo com o sindicato local, o objetivo é encontrar uma alternativa para a medida 
que afetou metalúrgicos que estavam em layoff, suspensão temporária do contrato de 
trabalho. 

 
Ainda segundo o sindicato, na quarta-feira, 16, quando os trabalhadores do primeiro 

turno (6h) retornarem à fábrica após uma parada de dois dias determinada pela 
empresa, será realizada uma assembleia para informar sobre o andamento das 
negociações. Caso haja proposta da Ford, ela será apresentada aos funcionários. 

 

Financiamentos até julho beiram a estabilidade 

16/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

 
 

 
O volume de financiamentos de carros no acumulado do ano até julho beirou a 
estabilidade ao atingir pouco mais de 607,8 mil unidades, considerando automóveis e 

comerciais leves novos. Isto representou pequena queda de 0,7% sobre o apurado em 
mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados na terça-feira, 15, 

pela B3. Com isto, a participação dos financiamentos ficou em 51,8% do total de 1,17 
milhão veículos licenciados no período no mercado interno. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26269/sindicato-tentara-reverter-demissoes-na-ford-do-abc-paulista
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26268/financiamentos-ate-julho-beiram-a-estabilidade


 
Nos pesados, que inclui caminhões e ônibus, os financiamentos recuaram 6%, 
passando de 34,43 mil para 32,37 mil na mesma base de comparação.  

 
Os dados da B3 referentes ao balanço anterior (acumulado de janeiro a junho) já 

haviam sinalizado que a queda dos financiamentos estava diminuindo. 
 

Há, portanto, grandes chances de o próximo balanço apresentar volume maior de 
financiamento com relação aos do ano anterior, dadas as condições estáveis do 
mercado de veículos. Segundo a Anfavea, agosto é historicamente um mês forte de 

vendas, uma vez que é um dos mais cheios do ano em termos de dias úteis, o pode 
definir as novas projeções das montadoras para o mercado. 

 
Já para o segmento de duas rodas, a queda também é menor do que a do balanço 
anterior, mais em função de volume menor de vendas do que na melhora efetiva do 

volume de financiados. Neste caso, a retração é de 6%, passando de 373,2 mil para 
350,8 mil motocicletas financiadas.  

 
O mercado total no período registrou emplacamento 20,5% menor, para 497,6 mil 
motocicletas, segundo dados da Fenabrave. Comumente, a entidade, que reúne as 

concessionárias de veículos, reporta que o setor é o que mais sofre com a limitação 
de crédito ainda resistente no mercado. 

 
Entre as modalidades de financiamento, o CDC (crédito direto ao consumidor) foi 
novamente o responsável pela maioria esmagadora dos negócios realizados entre 

janeiro e julho, respondendo por 83,2% do total dos contratos, incluindo todos os 
segmentos. 

 

Chevrolet Equinox vem até o fim do ano 

16/08/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
Até o fim do ano a General Motors começará a trazer do México o Chevrolet Equinox, 

utilitário esportivo médio que substitui o espaço deixado pelo Captiva. Seu motor 2.0 
turbo de 262 cavalos é semelhante ao empregado em uma das versões do Camaro. O 
câmbio automático tem nove marchas e a tração é 4x4. 

 
 

 
 
 

 
 

A montadora não revela preços, mas informa que trará a versão Premier, a mais 
sofisticada da linha Chevrolet, com tecnologias como frenagem automática de 

emergência, alertas de colisão, assistente de permanência na faixa, assistente de 
estacionamento, alerta de pontos cegos, tampa do porta-malas com acionamento 
elétrico e carregamento sem fio para celulares. É provável que chegue acima dos R$ 

160 mil. 
  

Faróis totalmente em LEDs, teto solar panorâmico com acionamento elétrico e rodas 
de 19 polegadas fazem parte da lista de itens de série, assim como bancos de couro 
perfurado com costuras duplas.  

 
O painel recebe detalhes metálicos com acabamento acetinado. O banco do motorista 

tem ajustes elétricos com memória. O ar-condicionado tem duas zonas distintas de 
temperatura e aberturas de ventilação traseiras.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26267/chevrolet-equinox-vem-ate-o-fim-do-ano


Hyundai Creta recebe opção 1.6 mais equipada 

16/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

O Hyundai Creta recebeu uma nova opção 1.6 automática, mais equipada. Chamada 
Pulse Plus, a versão tem preço sugerido de R$ 89.990 e se torna a segunda mais cara 

do utilitário esportivo. Além da transmissão automática, tem central multimídia com 
tela de sete polegadas, navegador GPS integrado, câmera de ré e conectividade por 

Google Android Auto e Apple Car Play. O motor rende os mesmos 130 cavalos das 
demais 1.6. 
 

A nova opção recebeu equipamentos da versão topo de linha 2.0 Prestige, de 166 cv, 
que, segundo a Hyundai, respondeu por quase metade das vendas do Creta no 

primeiro semestre.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Outros itens importantes que equipam o Pulse Plus são ar-condicionado automático 
digital, vidros elétricos um-toque, abertura e fechamento das portas por controle 

remoto e faróis com acendimento automático.  
 

O SUV pequeno da Hyundai chegou às concessionárias em janeiro e no acumulado até 
julho teve 20,5 mil unidades emplacadas. É o quarto mais vendido do segmento, atrás 
do Honda HR-V (26,7 mil unidades), do Jeep Compass (25,1 mil) e do Jeep Renegade 

(21 mil). Logo abaixo do Creta vêm Ford EcoSport (15,6 mil unidades), Nissan Kicks 
(15,2 mil) e Renault Duster (10,4 mil). 

 
 
Veja a lista de preços do Creta:  

 
Attitude 1.6 manual – R$ 74.990  

Pulse 1.6 manual – R$ 79.790 
Pulse 1.6 automático – R$ 86.740 
Pulse Plus 1.6 automático – R$ 89.990 

Prestige 2.0 automático – R$ 100.990  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26266/hyundai-creta-recebe-opcao-16-mais-equipada

