
 

 

17 DE AGOSTO DE 2017 

Quinta-feira 

 INTRODUÇÃO AO COMÉRCIO EXTERIOR CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 

 SINDICATO REIVINDICA CANCELAMENTO DA DEMISSÃO DE 364 METALÚRGICOS 

NA FORD 

 SINDICATO DÁ PRAZO À FORD PARA APRESENTAR PROPOSTA 

 ERICSSON PODE CORTAR 25 MIL EMPREGOS PARA REDUZIR CUSTOS, DIZ 

JORNAL 

 INDÚSTRIA DE SÃO PAULO FECHA 2 MIL VAGAS DE TRABALHO EM JULHO, 

REVELA FIESP 

 MERCADO TEM 26,3 MILHÕES DE TRABALHADORES SUBUTILIZADOS, DIZ IBGE 

 EMPRESAS LUCRAM MENOS NO 2.º TRIMESTRE. VEJA QUEM GANHOU E QUEM PERDEU 

DINHEIRO 

 ABRAMAT: VENDAS DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECUAM 

2,7% EM JULHO 

 ARTIGO: PEQUENAS, MICRO, NANO NOVIDADES ANIMADORAS 

 ARTIGO: CAPITAL X TRABALHO: UM CONFLITO DESNECESSÁRIO 

 TAXA DE DESEMPREGO CAI NO SEGUNDO TRIMESTRE, DIZ IBGE 

 CEO DA MICROSOFT BRASIL: “TODAS AS EMPRESAS SERÃO EMPRESAS DE 

TECNOLOGIA” 

 AVANÇAM ACORDOS DO BRASIL COM MÉXICO E ARGENTINA 

 CAMEX PUBLICA DECISÃO QUE ZERA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE LISTA DE 

BENS DE CAPITAL E INFORMÁTICA 

 SETORES ALERTAM PARA PIB INFERIOR À PREVISÃO DO GOVERNO NO PRÓXIMO 

ANO 

 REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA APROVA ENTRADA DA BOLÍVIA NO MERCOSUL 
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 BNDES APROVA EMPRÉSTIMO DE R$ 122,8 MI PARA CONSTRUÇÃO DE 

INSTITUTO DE INOVAÇÃO 

 NOVA TAXA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMOS DO BNDES SERÁ VOTADA EM 

COMISSÃO MISTA NA TERÇA 

 FALTA DE SEGURANÇA AUMENTA CUSTOS E DISTORCE DECISÕES DE 

INVESTIMENTO 

 SENADO APROVA PROPOSTA DE INTERESSE DO BC SOBRE REGISTRO DE 

GARANTIAS 

 GOVERNO ESPERA OBTER R$ 14,5 BI COM AUMENTOS DE TRIBUTOS EM 2018 

 DESEJO É DE ‘SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA’ AINDA NESTE TRIMESTRE, DIZ 

TEMER 

 TEMER CITA INFLAÇÃO BAIXA E REFIS AO FALAR DO AUMENTO DO DEFICIT DO 

GOVERNO 

 TEMER: QUANDO HÁ QUEDA DE INFLAÇÃO, TAMBÉM CAI ARRECADAÇÃO 

 APÓS VISTA COLETIVA, LINDBERGH CONVOCA NOVA REUNIÃO DA MP DA TLP 

PARA DIA 22 

 DIRETORES DO BC ACOMPANHAM NO SENADO REUNIÕES DAS MPS DA 

LENIÊNCIA E DA TLP 

 APÓS GRAVE CRISE, ECONOMIA MOSTRA NOVO SINAL POSITIVO 

 APÓS QUEDA EM MAIO, A ATIVIDADE ECONÔMICA SOBE 0,5% EM JUNHO, DIZ 

BC 

 MOODY’S: MAGNITUDE DE REVISÃO DE META DE 2017 NÃO AFETA CENÁRIO-

BASE 

 S&P CONTINUA A VER FORÇA DO GOVERNO PARA APROVAR REFORMAS NO 

CONGRESSO 

 FGV: ALTA DE INDICADORES EM JULHO SUGEREM FIM DO CICLO RECESSIVO NO 

2º TRIMESTRE 

 INDICADOR ANTECEDENTE COMPOSTO SOBE 0,5% EM JULHO, DIZEM FGV E 

CONFERENCE BOARD 

 OPERAÇÕES DE FUSÕES E AQUISIÇÕES CAEM 46,8% NO 1º SEMESTRE, DIZ 

ANBIMA 

 ESPECIALISTA EXPLICA SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 ‘CADASTRO POSITIVO’ PARA EMPRESAS SERÁ MODIFICADO 

 SIMPLES NACIONAL E A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS 
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 AUMENTO DE IMPOSTOS DE COMBUSTÍVEIS É INCONSTITUCIONAL, DIZ MPF EM 

PARECER 

 FRAUDE EM VENDA DE COMBUSTÍVEL USAVA EMPRESAS ‘BARRIGAS DE ALUGUEL’ 

 INVESTIMENTOS DA VOLKSWAGEN CONFIRMAM CONFIANÇA COM 

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA 

 FIAT CHRYSLER SE UNE A BMW E INTEL EM ALIANÇA PARA CARROS 

AUTÔNOMOS 

 EXPORTAÇÃO DE CARROS CRESCE 55,3% E AUMENTA PRODUÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS 

 MONTADORAS CHINESAS MOSTRAM INTERESSE POR FIAT CHRYSLER, MAS 

EVENTUAL ACORDO ENFRENTARÁ OBSTÁCULOS 

 GEELY NEGA INTERESSE EM COMPRAR FCA FIAT CHRYSLER 

 IVECO AUTOMATIZA TECTOR PARA GANHAR MERCADO 

 FCA SE UNE À BMW POR CARRO AUTÔNOMO 
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CÂMBIO 

EM 17/08/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,160 3,161 

Euro 3,708 3,710 
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Introdução ao Comércio Exterior Capacitação Empresarial 

17/08/2017 – Fonte: FIEP 
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Sindicato reivindica cancelamento da demissão de 364 metalúrgicos na Ford 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 16, o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC informou os trabalhadores na Ford sobre o andamento das 

negociações com a empresa, retomadas na terça-feira, 15 – cinco dias após o anúncio 
de demissão de 364 metalúrgicos que estavam em layoff (suspensão temporária de 

contratos de trabalho). 
 
O sindicato reivindica o imediato cancelamento das dispensas e se dispõe a discutir a 

abertura de um novo PDV (Programa de Demissão Voluntária) como alternativa para 
o gerenciamento do excedente de trabalhadores alegado pela montadora. 

 
“A fábrica alega que desde 2015 vem enfrentando um cenário difícil e tem sido 
sustentada pela matriz. E diz que de lá veio a ordem de demissão”, afirmou durante 

assembleia o coordenador do Comitê Sindical na Ford, José Quixabeira de Anchieta. 
“Ela alega também que não consegue mais manter trabalhadores em layoff. Será mais 

uma negociação muito difícil, mas não será a primeira.” 
 
Os trabalhadores iniciaram um processo de mobilização na última sexta, quando 

pararam o setor de estamparia da fábrica. De acordo com José Quixabeira, como o 
diálogo foi retomado, as manifestações foram suspensas. O dirigente ressalta, no 

entanto, que o sindicato vai continuar em negociação, mas dará como prazo até a 
sexta-feira para que a empresa consiga apresentar uma proposta viável a ser 
apresentada aos metalúrgicos. 

 

Sindicato dá prazo à Ford para apresentar proposta 

17/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
O sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, informa 

que dará um prazo à Ford até a próxima sexta-feira para que apresente uma proposta 
referente às 364 demissões anunciadas pela montadora na semana passada. Em 

comunicado, a entidade diz que as negociações continuam e que está reivindicando o 
cancelamento das dispensas e sugere como alternativa a abertura de um novo PDV 
(Programa de Demissão Voluntária). 

 
Com o anúncio das demissões na quinta-feira passada (10), os trabalhadores 

decidiram paralisar a área de estamparia ao longo da última sexta-feira. Mas de acordo 
o sindicato, como o diálogo foi retomado com a montadora, as manifestações foram 
suspensas. 

 
“Se até lá tivermos algo concreto, falaremos com os trabalhadores em layoff na própria 

sexta. Caso contrário, faremos uma assembleia na segunda [21] para definir as 
estratégias”, disse em assembleia realizada no portão da fábrica para informar sobre 

o andamento das negociações com a Ford. 
 
“A fábrica alega que desde 2015 vem enfrentando um cenário difícil e tem sido 

sustentada pela matriz. E diz que de lá veio a ordem de demissão. Ela alega também 
que não consegue mais manter trabalhadores em layoff. Será mais uma negociação 

muito difícil, mas não será a primeira. A crise econômica que não melhora torna tudo 
ainda mais complicado, mas quando está tudo bem, quando a produção está alta, a 
fábrica também não quer pagar aquilo que nós merecemos. Não tem negociação fácil, 

mas não vamos abrir mão. Vamos insistir na busca de uma solução de equilíbrio”, 
disse 
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Ericsson pode cortar 25 mil empregos para reduzir custos, diz jornal 

17/08/2017 – Fonte: R7 
 

A fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações Ericsson pode cortar cerca 
de 25 mil empregos fora da Suécia como parte de um programa de economia de 

custos, segundo o jornal sueco Svenska Dagbladet nesta quinta-feira, citando fontes 
na companhia. 

 
A Ericsson informou em julho que iria acelerar medidas para cumprir a meta de dobrar 
margem de lucro operacional de 2016 de 6 por cento e que tinha como objetivo obter 

redução de custos anual de 10 bilhões de coroas suecas (1,2 bilhão de dólares) até 
meados de 2018. 

 
A empresa enfrenta competição crescente da chinesa Huawei e da finlandesa Nokia, 
bem com mercados emergentes com baixa demanda e queda nos investimentos das 

operadoras de telecomunicações. 
 

A Ericsson tem cerca de 109 mil funcionários. 
Em comunicado, a companhia afirmou que "não informou quais unidades específicas 
ou países serão afetados. É muito cedo para falar sobre medidas específicas ou sobre 

qualquer país". 
 

Indústria de São Paulo fecha 2 mil vagas de trabalho em julho, revela Fiesp 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A indústria paulista fechou 2 mil postos de trabalho no mês passado, conforme balanço 
divulgado nesta quarta-feira, 16, pela Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp). Em relação a junho, o desempenho significou uma queda de 0,1% no 
nível de emprego da indústria de transformação do Estado na série com ajuste sazonal. 
Apesar disso, o setor ainda acumula saldo positivo de contratações no acumulado do 

ano, com 8 mil postos criados nos sete primeiros meses, o melhor resultado desde 
2013. 

 
A entidade avalia que o resultado do mês passado mostrou estabilidade do mercado 
de trabalho, o que pode ser lido como algo positivo a um setor que vinha de quedas 

sucessivas. 
 

“Alguns setores, como máquinas e equipamentos, produtos de borracha e veículos 
automotores surpreenderam com contratações, influenciados pelas exportações, que 
têm ganhado fôlego”, destacou Paulo Francini, diretor titular do Departamento de 

Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp (Depecon), responsável pela pesquisa. 
 

O levantamento mostra que metade dos 22 setores monitorados fechou vagas no mês 
passado, com destaque à indústria de produtos alimentícios, que eliminou 2,1 mil 

postos. Na sequência, as fábricas de produtos de metal, exceto máquinas e 
equipamentos, fecharam 1,6 mil vagas, enquanto o setor de couro e calçados eliminou 
1,1 mil postos. 

 
Houve estabilidade em dois setores e nove contrataram em julho. O grupo que 

mostrou saldo positivo é puxado pela indústria de máquinas e equipamentos, que abriu 
1,4 mil vagas, seguida pelos setores de produtos de borracha e de material plástico e 
de veículos automotores, reboque e carrocerias, com abertura de 1,1 mil postos em 

cada um. 
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-de-sao-paulo-fecha-2-mil-vagas-de-trabalho-em-julho-revela-fiesp/


Mercado tem 26,3 milhões de trabalhadores subutilizados, diz IBGE 

17/08/2017 – Fonte: G1 
 

Taxa mostra que país tinha 23,8% da força de trabalho subutilizada no 2º 
trimestre, o que equivale a uma queda de 0,3% em relação ao trimestre 

anterior. No final de 2016, taxa era de 22,2%. 

 

O mercado de trabalho brasileiro encerrou o segundo trimestre do ano com 26,3 
milhões de trabalhadores desocupados e subocupados – cerca de 200 mil a menos que 

no trimestre anterior. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) divulgada nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Nacional de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

 
A taxa ficou em 23,8% no segundo trimestre, o que representa uma queda de 0,3% 

em relação ao trimestre anterior. “Isso indica estabilidade da taxa”, apontou o 
coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo.  
 

A taxa composta de subutilização da força de trabalho agrega os trabalhadores 
desempregados, aqueles que estão subocupados (por poucas horas trabalhadas) e os 

que fazem parte da força de trabalho potencial (não estão procurando emprego).  

 
Taxa de desocupação no Brasil até junho de 2017 (Foto: Arte/G1)  

 
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
Contínua – Trimestral para Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação, 

referentes ao trimestre encerrado em junho.  
 

Os principais resultados da Pnad Contínua já foram divulgados no dia 28 de julho e 
mostraram uma taxa de desemprego de 13,0%, resultado 0,7 ponto percentual menor 
que no trimestre encerrado em março.  

 
Regiões e setores 

O detalhamento da PNAD apresentado nesta quinta-feira mostrou, ainda, que, à 
exceção do Nordeste, o número de desempregados caiu em todas as grandes regiões 
do país entre o primeiro e o segundo trimestre do ano. Apesar disso, conforme 

enfatizou o coordenador da pesquisa, “em relação ao ano passado, o quadro continua 
crítico em todas as regiões”.  

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/taxa-de-desocupacao-cai-em-11-estados-no-2-trimestre-diz-ibge.ghtml
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
http://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-130-em-junho.ghtml


Pernambuco (18,8%) e Alagoas (17,8%) registraram as maiores taxas de 
desocupação no 2º trimestre 2017 frente ao trimestre anterior, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.  

 
O setor que mais puxou a alta no número de trabalhadores ocupados foi o industrial. 

Segundo Cimar Azeredo, esta alta na contratação da indústria foi mais intensa em São 
Paulo. O economista ponderou que este é o bom sinal para o mercado de trabalho.  

 
“São Paulo, querendo ou não, tem um efeito ‘farol’. Em processos de crise, já 
observamos que quando São Paulo começa a apresentar sinais de recuperação, logo 

em seguida estes sinais se disseminam nas outras regiões”. 
 

Azeredo destacou que a taxa de desocupação apresentou queda em 11 das 27 UFs 
analisadas pelo IBGE. Em outras 14, a taxa ficou estável. Somente Rio de Janeiro e 
Pernambuco apresentaram aumento da taxa de desocupação.  

 
“O Rio de Janeiro teve uma taxa de ocupação estável e um aumento de 114 mil 

desocupados. Hoje, o Rio tem 1,3 milhão de desocupados, um aumento de quase 10% 
em relação ao trimestre anterior”, destacou o pesquisador.  

 
Já em Pernambuco, Azeredo chamou a atenção para o fato de que houve uma queda 

de 10,6% no número de postos de trabalho com carteira assinada. Isso significa que 
no primeiro semestre do ano, 117 mil trabalhadores perderam o emprego formal no 
estado.  

 
“Essa queda se deu principalmente no grupamento da agricultura. No ano, chegou a 

reduzir em 22% o número de carteira de trabalho neste setor”, enfatizou o 
pesquisador. Questionado sobre o motivo que levou a esse efeito no setor agrícola 
justamente num ano em que o país registra super safra, Azeredo disse que o 

levantamento do IBGE não foi capaz de apontar. “Precisamos investigar melhor este 
movimento”.  

 
Cai a diferença na desocupação entre homens e mulheres  
A PNAD mostrou que houve significativa diminuição da diferença da taxa de 

desocupação entre homens e mulheres ao longo da série histórica da pesquisa. No 
primeiro trimestre de 2012, a diferença era de 10 pontos percentuais. No segundo 

trimestre deste ano a diferença foi de apenas 0,6%.  
 
Isso não mostra que a situação das mulheres está melhor ou que elas não estejam 

perdendo emprego, segundo o IBGE. As mulheres ainda são maioria na população de 
desocupados. O que acontece é que os homens estão perdendo mais emprego que 



elas, principalmente por causa do efeito da crise econômica no setor da construção”, 
ponderou Cimar Azeredo.  
 

51,1% dos desocupados não completaram o ensino médio 
O desemprego no país atinge com maior intensidade aqueles trabalhadores que não 

completaram o ensino médio. Este grupo, segundo o IBGE, corresponde a 51,1% do 
total de desempregados.  

 
Por outro lado, os que não chegaram a completar o ensino médio somam 55% dos 
trabalhadores ocupados atualmente. Os trabalhadores com nível superior completo 

somam 12,9% do total de ocupados.  
 

População empregada e rendimento 
A população ocupada no 2º trimestre de 2017, estimada em 90,2 milhões de pessoas, 
possuía 68,0% de empregados (incluindo domésticos), 4,6% de empregadores, 24,9% 

de pessoas que trabalharam por conta própria e 2,4% de trabalhadores familiares 
auxiliares. Nas regiões Norte (31,8%) e Nordeste (29,8%), o percentual de 

trabalhadores por conta própria era superior ao das demais regiões.  
 
No 2º trimestre, 75,8% dos empregados do setor privado tinham carteira de trabalho 

assinada. As regiões Nordeste (60,8%) e Norte (59,0%) tinham as menores 
estimativas desse indicador. Entre os trabalhadores domésticos, a pesquisa mostrou 

que 30,6% deles tinham carteira de trabalho assinada. No mesmo trimestre de 2016, 
essa proporção havia sido de 33,2%.  
 

Tanto o rendimento médio real (R$ 2.104) de todos os trabalhos quanto a massa de 
rendimento médio real (R$ 185,1 bilhões) ficaram estáveis no 2º trimestre de 2017.  
 

Empresas lucram menos no 2.º trimestre. Veja quem ganhou e quem perdeu 
dinheiro 

17/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O segundo trimestre deste ano foi um período de baixa para a maior parte das 
empresas de capital aberto no Brasil. Até mesmo as empresas 
mais lucrativas registram queda de lucratividade entre os meses de abril a junho de 

2017 na comparação com o mesmo período de 2016. A exceção fica por conta dos 
bancos, que aumentaram os seus ganhos e estão entre as empresas com maiores 

lucros da Bolsa. 
 
Segundo levantamento divulgado pela Economatica, o lucro de 312 empresas de 

capital aberto caiu de R$ 43,9 bilhões para R$ R$ 21,50 bilhões no segundo trimestre 
de 2017, uma baixa de 51% na comparação com igual período de 2016. Mesmo 

excluindo os resultados de Eletrobras, Vale e Oi - que tiveram uma grande variação 
de lucro/prejuízo - o lucro acumulado no segundo trimestre deste ano caiu 13,2% ante 

igual período de 2016.  
 
Dos 25 setores avaliados, 12 têm queda de lucratividade no segundo trimestre de 

2017. O de Papel e Celulose, com cinco empresas, é o que teve a maior queda: passou 
de um lucro de R$ 2,94 bilhões no segundo trimestre de 2016 para prejuízo de R$ 

399,8 milhões no mesmo período de 2017.  
 
Na outra ponta estão os bancos. O setor bancário é o que teve o maior lucro acumulado 

no segundo trimestre de 2017. São 23 empresas que, somadas, tiveram ganhos de 
R$ 16 bilhões entre abril e junho de 2017, um crescimento de 5,6% ante igual período 

do ano passado.  
 
Confira, abaixo, as empresas de capital aberto que tiveram os maiores lucros e os 

maiores prejuízos no segundo trimestre de 2017: 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/empresas-lucram-menos-no-2-trimestre-veja-quem-ganhou-e-quem-perdeu-dinheiro-5vjo0m8763uhb63wn861hql1w
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/empresas-lucram-menos-no-2-trimestre-veja-quem-ganhou-e-quem-perdeu-dinheiro-5vjo0m8763uhb63wn861hql1w


 
Os 20 maiores lucros no 2T17: acesse o link 
 

Abramat: vendas da indústria de materiais de construção recuam 2,7% em 

julho 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

As vendas da indústria de materiais de construção no País em julho caíram 2,7% em 
relação ao mesmo mês do ano passado, mas subiram 3,7% ante junho deste ano. Os 
dados fazem parte de levantamento divulgado nesta quarta-feira, 16, pela Associação 

Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). 
 

No acumulado dos primeiros sete meses deste ano, o setor registrou queda de 6,2% 
nas vendas ante os mesmos meses do ano anterior. Já no acumulado dos últimos 12 
meses encerrados em julho de 2017, o recuo atingiu 8,0% ante os mesmos meses 

encerrados em julho de 2016. 
 

Em nota, a Abramat avaliou que o desemprego e as incertezas no plano político, 
associados às dificuldades de crédito e juros de mercado ainda altos, vêm postergando 
decisões de investimento e de consumo pelas famílias. 

 
Além disso, a demanda de construtoras tem apresentado forte queda, com menos 

obras em andamento no mercado imobiliário e no setor de infraestrutura. A 
expectativa da associação é de encerrar 2017 com queda de 5,0% ante 2016. 
 

A retração nas vendas da indústria também provocou a queda nos empregos no setor. 
A quantidade de pessoas empregadas na indústria de materiais de construção baixou 

5,4% no mês de julho na comparação com o mesmo mês do ano passado e recuou 
0,2% na comparação com junho deste ano. No acumulado do ano e nos últimos 12 
meses, as vagas no setor diminuíram 6,4% e 6,9%, respectivamente. 

 

Artigo: Pequenas, micro, nano novidades animadoras 

17/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Como deve agora estar claro para todo o mundo, o surto de imundície política que 

começou em maio não voltou a derrubar a economia.  
 

Decerto governo, Congresso e castas da elite se empenham de modos diversos a 
lançar o país em novo ciclo de destruição socioeconômica, mas por hoje vamos tratar 
do que deu menos errado, ao menos até meados deste 2017. Há até pequenas, micro, 

nano novidades animadoras.  
 

Antes de mais nada, convém qualificar essa melhoria, microscópica: a economia 
continua a dar sinais de que vai crescer aquele zero vírgula alguma pouca coisa por 

cento. Era o esperado, dados o tamanho do desastre e a receita de recuperação, 
baseada apenas em baixa de taxas de juros e de inflação, uma convalescença 
lentíssima.  

 
Indústria, comércio e serviços ficaram no azul no segundo trimestre, uma surpresa.  

No caso dos serviços, foi o primeiro resultado positivo depois de mais de dois anos de 
baixa. Talvez as projeções para o PIB trimestral sejam revisadas para cima (estavam 
no vermelho até ontem), embora muito pouco se saiba do que foi feito do 

investimento.  
 

As taxas de juros bancários de junho foram a novidade mais interessante do trimestre. 
Depois de mais de seis meses de queda razoável da Selic, da campanha de baixa do 

Empresas%20lucram%20menos%20no%202.º%20trimestre.%20Veja%20quem%20ganhou%20e%20quem%20perdeu%20dinheiro
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abramat-vendas-da-industria-de-materiais-de-construcao-recuam-27-em-julho/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/abramat-vendas-da-industria-de-materiais-de-construcao-recuam-27-em-julho/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2017/08/1910552-pequenas-micro-nano-novidades-animadoras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1906360-producao-industrial-patina-e-encerra-semestre-erratico.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1910006-varejo-tem-no-2-trimestre-resultado-mais-consistente-desde-2014-diz-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1910312-setor-de-servicos-tem-alta-em-junho-e-fecha-2-trimestre-no-azul.shtml


Banco Central, as taxas nos bancos passam a convergir para o nível normalmente 
anormal dos juros brasileiros.  
 

A taxa básica de juros real no mercado (ex ante) baixou de 7,2% em dezembro para 
os 3,2% de agora, nível inédito desde meados de 2013. Em junho, as taxas de juros 

nos bancos também começaram a convergir para as taxas de meados de 2013. Sim, 
trata-se das taxas altíssimas de sempre.  

 
Repita-se: é uma volta à normalidade anormal, cíclica, não de mudança na estrutura 
do crédito no país, outros quinhentos.  

 
As taxas dos financiamentos bancários mais importantes (em volume) aproximam-se 

de um nível compatível com as taxas básicas da economia (Selic; DI). É o caso de 
capital de giro, crédito para a compra de casa ou carro. Ainda estão mais altas que em 
meados de 2013, mas chegando lá.  

 
Mesmo o pequeno aumento da massa salarial (total de rendimentos do trabalho), que 

anda pelo ritmo dos 2%, e a queda dos juros nos bancos devem, enfim, contribuir 
para a diminuição do peso do serviço da dívida ("prestações") no orçamento das 
famílias. O endividamento foi uma das piores doenças dessa praga multifacetada, a 

Grande Recessão brasileira.  
 

Pelas contas do Banco Central, o serviço da dívida leva 21,3% dos rendimentos dos 
brasileiros (do trabalho e outros).  
 

Ainda está perto da média de 22% registrada desde 2011, quando a economia 
começou a embicar para o buraco. Nos anos Lula 2 (2007-10), a média foi inferior a 

19%. A diferença apenas parece pequena.  
 
Como a fatia da renda dedicada à amortização variou pouco, a persistência do peso 

do endividamento se deveu a juros.  
 

Deve levar um ano, por aí, para que dívidas caras sejam substituídas por crédito a 
taxas menos extorsivas a ponto de tal mudança aparecer de modo relevante no 
tamanho das prestações (serviço da dívida). Mas deve acontecer, se Brasília não 

destruir o país. Se acontecer, haverá mais espaço para consumo e um crescimento 
melhorzinho em 2018.  

 
 (Vinícius Torres Freire- colunista da Folha de S. Paulo) 
 

Artigo: Capital x trabalho: um conflito desnecessário 

17/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A insistência descabida em criar um abismo ideológico entre o setor produtivo 

e a classe trabalhadora em nada ajuda o desenvolvimento econômico e social 

 

Até meados de 2014 vivíamos em um país com intensa movimentação econômica e 
financeira. A construção civil, por exemplo, era forte consumidora da mão de obra 

disponível e pagava valores altos, mesmo para as funções que exigiam menor 
conhecimento técnico. Conseguir um empregado doméstico não era fácil, a demanda 
era grande e os valores pagos aos trabalhadores eram extremamente elevados.  

 
O país vivia um bom momento, com fartura e baixo desemprego. A economia era forte, 

o consumo estava em alta, o empreendedorismo em voga. As empresas obtinham 
bons lucros, pagavam seus tributos e reinvestiam.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/capital-x-trabalhoum-conflito-desnecessario-2s2eivoano6qyjldcqnzw3xrr


Passado o período de fartura, entramos em um período negro, com a economia em 
ruínas, empresas fechando, custos reduzidos e níveis alarmantes de desemprego.  
 

Chamo atenção para esse período da economia brasileira para uma reflexão. A classe 
trabalhadora só ganha quando as empresas estão ganhando também. Lucros altos 

significam reinvestimentos, novos postos de trabalho, salários mais altos e empregos 
garantidos. 

 
A classe trabalhadora só ganha quando as empresas estão ganhando também 
 

Contudo, a despeito do cenário acima desenhado, existe um forte movimento social 
que se direciona a criticar o lucro, pregar a distribuição de renda à custa do Estado e 

do setor produtivo, e culpar o empregador pelas dificuldades enfrentadas pela classe 
trabalhadora, numa tentativa retórica de dar sobrevida à filosofia de Karl Marx, para 
o qual capital e trabalho eram inimigos mortais e não deveriam andar de mãos dadas. 

 
A insistência descabida em criar um abismo ideológico entre o setor produtivo e a 

classe trabalhadora em nada ajuda o desenvolvimento econômico e social; somente 
cria um estigma inverídico e desnecessário de impossibilidade da coexistência fecunda 
das duas classes. 

 
Fica evidente que a maioria desses conflitos ideológicos busca apenas colocar em 

destaque aqueles que dizem proteger a classe trabalhadora, numa clara estratégia de 
envaidecimento pessoal ou de elevação política.  
 

Há uma insistência em não reconhecer que o assistencialismo estatal desmedido e a 
criação de dificuldades ao setor produtivo apenas maltratam ainda mais a própria 

classe trabalhadora, à medida que interferem diretamente na capacidade de 
investimento e na geração de riquezas, rompendo com o círculo virtuoso do livre 
crescimento. 

 
Um dos princípios gravados na Constituição Federal é o da função social da empresa, 

cuja ótica, que me direciona, é a da efetiva obtenção de lucro e sua consequente 
geração de benefícios a todos aqueles que, diretamente ou indiretamente, com ela se 
envolvem – ou seja, a sociedade.  

 
Essa função social não pode ser confundida com a responsabilidade social do Estado, 

a quem é atribuído o encargo de instituir políticas públicas responsáveis e que gerem 
equilíbrio social e respeito aos direitos básicos de cada cidadão brasileiro.  
 

À empresa resta respeitar a legislação (ambiental, trabalhista, do consumidor etc.) e 
as regras de bem-estar da coletividade, e obter lucro, pois só assim cumprirá com seu 

papel social de arrecadadora de tributos, de geradora de empregos e de distribuidora 
de renda. 

 
Persisto na crença de que capital e trabalho devam envidar esforços no sentido de 
aumentar o diálogo, criar parcerias e soluções, e gerar novas oportunidades para 

retomada do crescimento, deixando de lado embates ideológicos que se 
demonstraram, ao longo do tempo, totalmente desnecessários e ineficientes. 

 
O passado recente nos mostra que, quando o capital vai bem, o trabalho o acompanha, 
e que para alcançarem o mesmo desígnio precisam trilhar o mesmo caminho. 

 
(Helder Eduardo Vicentini é advogado, sócio do escritório Motta Santos & Vicentini 

Advogados Associados, conselheiro do Conselho Estadual do Trabalho e assessor 
jurídico da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap). 
 

 
 



CEO da Microsoft Brasil: “Todas as empresas serão empresas de tecnologia” 

17/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Na FIEP, Paula Bellizia falou da reviravolta pela qual a Microsoft passa e citou 
“cases” da empresa que já incorporam essa nova filosofia 

 

 
Paula Bellizia, presidente da Microsoft Brasil Gelson BampiFIEP  
 

A presidente da Microsoft Brasil, Paula Bellizia, esteve em Curitiba nesta quarta-feira 
(16) para falar a empresários no evento “Jornada para o Mundo Digital”, promovido 

pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). Em sua palestra, a 
executiva abordou a mudança de posicionamento da Microsoft e citou “cases” que 
incorporam essa nova postura da empresa. 

 
Prometendo não citar “Windows" e “Office” em sua fala, Bellizia começou lembrando 

que a tecnologia é sempre uma força por trás dessas ondas revolucionárias. A primeira 
revolução industrial foi desencadeada pelo motor a vapor; a segunda pela eletricidade 
e motor a combustão; e a terceira, pela automação. Na quarta, iniciada em 2016 e 

foco do evento, entram em cena big data, Internet das Coisas e inteligência artificial. 
 

Um aspecto curioso comentado por ela a respeito da chamada indústria 4.0 se refere 
ao fim dos segmentos de atuação bem delimitados de cada empresa. Para Bellizia, “a 
competição virá de qualquer lugar. Uma empresa de manufatura pode ser financeira. 

Uma de varejo pode ter serviços. Não dá para prever na sua própria indústria como a 
competição vai acontecer”. 

 
Permeando todas essas reviravoltas, está a tecnologia: “Um banco é uma empresa 
financeira ou de tecnologia? Um governo consegue não ser um governo digital? Uma 

indústria consegue não embarcar e não ser de tecnologia? Acreditamos que todas as 
empresas serão empresas de tecnologia.” 

 

 
 

Os desafios para passar por essa transformação, segundo ela, são de quatro tipos: 
regulatórios, de segurança e privacidade, a transformação da sociedade e a 

produtividade. E ela já está acontecendo, diz, com a pressão vinda de ambos os lados 
— de clientes/consumidores e dos concorrentes.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/ceo-da-microsoft-brasil-todas-as-empresas-serao-empresas-de-tecnologia-9lrseg57vxofnf1jf5gwlmv0c


“Alguém está pensando na ruptura do seu negócio, repensando a saúde, a cadeia 
produtiva, e essas startups têm acesso a tecnologias que antes eram restritas a 
grandes empresas”, alerta. 

 
A executiva, que já passou por empresas como Apple, Facebook e Telefônica, e, desde 

2015, está à frente da Microsoft Brasil, citou alguns cases internos e externos de como 
essa nova formatação já impacta os negócios e como resultam em tecnologias que 

parecem ficção científica.  
 
O uso que ela faz da Cortana, a assistente virtual da Microsoft usada por 145 milhões 

de pessoas, impressionou os espectadores com o relato de um diálogo que culminou 
na compra de presentes para suas secretárias — tudo, de acordo com Bellizia, a partir 

da inteligência artificial aplicada à solução. 
 
A apresentação ainda falou do Swiftkey, um teclado para celulares inteligente que 

aprende a fazer previsões melhores de acordo com o vocabulário do usuário, o 
HoloLens, capacete de "realidade mista” usado pela ThyssenKrupp na manutenção de 

elevadores, o Seeing AI, que condensa reconhecimento de imagens e inteligência 
artificial em um app de celular para auxiliar deficientes visuais, e uma aplicação de 
reconhecimento de imagens, feita para o Hospital 9 de Julho, em São Paulo, que 

diminui o número de quedas de camas de hospitais, um problema cuja resolução é 
uma meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2004. 

 
Citando a atual missão da Microsoft (“empoderar cada pessoa e cada organização no 
mundo a conquistar mais”), o recado de Paula Bellizia para empresários e gestores foi 

bem direto: “Não há o que fazer para parar a tecnologia. Se não encararmos esse 
desafio, ficaremos ainda mais para trás nos rankings [de produtividade]. Não dá para 

nega-la ou fazer parte”.  
 

Avançam acordos do Brasil com México e Argentina 

17/08/2017 – Fonte: CNI 
 

Além dos dois mercados, a CNI acompanha tembém as negociações de 
acordos internacionais que poderão beneficiar o setor produtivo brasileiro 
junto à União Europeia e ao Mercosul 

 
Acordo com México é prioritário e pode avançar depois de meses em compasso de 

espera, com efeito sobretudo para o setor automotivo 

 
 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) acompanha as negociações de acordos 

internacionais que podem beneficiar o setor produtivo brasileiro, como as tratativas 
Brasil-México, Brasil-Argentina e União Europeia-Mercosul. 

 
Brasil e México retomaram, este ano, as negociações paralisadas no ano passado. O 
objetivo é ampliar a lista de produtos isentos de tarifas no comércio entre os dois 

países e facilitar e dinamizar o intercâmbio de mercadorias, principalmente do setor 
automotivo. Estudos da CNI indicam que, com um acordo, as vendas industriais 

https://www.microsoft.com/en-us/seeing-ai/
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brasileiras para o México poderiam aumentar em 40%. Parcerias dessa natureza 
ajudam o Brasil em sua recuperação econômica e, para o México, podem reduzir 
a dependência dos Estados Unidos. 

 
Para a gerente-executiva de Negócios Internacionais da CNI, Soraya Rosar, o cenário 

é favorável ao Brasil. “O presidente Donald Trump anunciou que vai rever o Acordo de 
Livre Comércio da América do Norte (Nafta), levando o México a buscar alternativas. 

Uma ótima oportunidade para o Brasil”, avalia. 
 
Jà as negociações União Europeia- -Mercosul se arrastam há 20 anos. Houve um 

avanço recente, com uma reunião entre negociadores dos dois blocos em Buenos Aires 
(Argentina), em maio. 

 
A expectativa dos países que integram o Mercosul é que haja um entendimento sobre 
isso ainda em 2017, ao menos no que diz respeito ao marco político do eventual 

tratado. “O Mercosul tem pressionado para que o acordo político ocorra até o final do 
ano. O prazo final é outubro”, enfatiza Soraya. 

 
Quanto ao acordo Brasil-Argentina, empresários da CNI e da União Industrial 
Argentina (UIA) decidiram criar o Conselho Empresarial Brasil-Argentina(Cembrar) no 

segundo semestre de 2016. O objetivo é identificar oportunidades de negócios e 
políticas comuns que os governos possam adotar, para fomentar a cooperação, tanto 

no setor público quanto no privado. Nos cinco primeiros meses de 2017, as vendas 
para a Argentina cresceram 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 

Em junho, foi realizada a primeira reunião da seção brasileira do Cembrar, que conta 
com a participação de 58 empresas e associações setoriais, num esforço de melhorar 

o ambiente de negócios entre as duas maiores economias do Mercosul. 
 
“O Cembrar vai atuar na busca da redução de barreiras. Alguns setores, como têxtil, 

químico, alumínio, proteína animal e produtos alimentícios já reportaram barreiras que 
incluem regulamentos técnicos, questões sanitárias e rotulagem”, destaca a gerente 

de Política Comercial da CNI, Constanza Negri. 
 

Camex publica decisão que zera imposto de importação de lista de bens de 
capital e informática 

17/08/2017 – Fonte: R7 

 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou a alíquota do imposto de importação 
de uma série de bens de capital e de informática e telecomunicações, segundo decisão 

publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. 
 

A medida altera as alíquotas vigentes em 30 resoluções da Camex publicadas entre 
janeiro do ano passado e 5 de julho deste ano e vale para produtos sem similares 

nacionais (ex-tarifários). Não foi possível de imediato determinar a quantidade de 
produtos atingidos. 
 

O texto publicado nesta quinta-feira determina que o imposto zerado vai valer até as 
datas finais previstas em cada resolução. 

 
A decisão da Camex foi aprovada pelo conselho de ministros do órgão no final de julho. 
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços disse na ocasião que a decisão 

de reduzir o imposto de 2 para zero, em um momento em que o governo enfrenta 
desequilíbrio fiscal, "promove a atração de investimentos, uma vez que desonera os 

aportes direcionados a empreendimentos produtivos". 
 
Segundo a pasta, em 2016 a Camex aprovou 3.270 pedidos de ex-tarifários, que 

reduziram os custos para a aquisição no exterior de bens de capital e bens de 

http://noticias.r7.com/economia/camex-publica-decisao-que-zera-imposto-de-importacao-de-lista-de-bens-de-capital-e-informatica-17082017
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informática e telecomunicações para investimentos produtivos no Brasil que, juntos, 
somam 11,7 bilhões de dólares. 
 

Setores alertam para PIB inferior à previsão do governo no próximo ano 

17/08/2017 – Fonte: DCI 

 
Representantes de diversos segmentos econômicos projetam um 

crescimento tímido para 2018; de acordo com eles, a reoneração da folha e o 
aumento de impostos podem ser prejudiciais 

 

 
 
O governo federal reduziu a estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto 

(PIB) do ano que vem. Mas especialistas alertam que a nova projeção, um avanço de 
2%, pode ser inviabilizada pelas últimas medidas fiscais. 

Consultados pelo DCI, representantes do agronegócio e do comércio exterior, setores 
que têm o melhor desempenho em 2017, afirmam que o aumento do PIS/Cofins sobre 
combustíveis, a reoneração da folha de pagamentos e a manutenção da alíquota do 

Reintegra em 2% podem prejudicar a performance de ambos no próximo ano.  
 

"Essas medidas vão aumentar os custos de produção, afetando as exportações", 
afirma André Leone Mitidieri, economista da Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior (Funcex). Ele acredita que as vendas para outros países devem ter novo 
aumento em 2018, ainda com a ajuda de commodities e automóveis, mas de 
intensidade menor. "[As vendas] não terão a mesma força de 2017, que é suficiente 

para puxar a economia". 
 

Quadro semelhante deve ser visto no agronegócio, segundo Renato Conchon, 
coordenador do núcleo econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). "O crescimento expressivo do setor [em 2017] acontece, em parte, porque a 

base de comparação [de 2016] é muito fraca. Devemos ver um novo resultado positivo 
em 2018, mas não tão grande." O aumento do PIS/Cofins, segue ele, deve ser um 

empecilho para os produtores. "Vai elevar muito os custos dos ruralistas, corroendo o 
investimento no setor." 
 

Com resultados mais tímidos de exportadores e agricultores, cresce a necessidade de 
uma boa performance dos ramos de serviços e indústria. Os representantes dessas 

áreas, entretanto, não demonstram muito otimismo.  
 
Segundo Guilherme Mercês, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro (Firjan), a reoneração da folha e o aumento do PIS/Cofins são "freios" 
para a economia. 

 
"Essa ações serão prejudiciais, especialmente, para os ramos intensivos em mão-de-
obra, que terão menor competitividade no exterior. Nós não conseguiremos exonerar 

as exportações dos custos trabalhistas", afirma ele. 
 

Apesar disso, Mercês acredita que o crescimento da indústria, "que já está começando 
neste ano", vai ganhar força em 2018. "Ainda que não seja muito expressivo, o 
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resultado do ano que vem deverá ser um pouco melhor que o de 2017", projeta o 
especialista. 
 

Já Altamiro Carvalho, assessor econômico da FecomercioSP diz que 2018 "ainda é uma 
incógnita". Segundo ele, a estabilidade política será fundamental para um aumento 

das vendas. Isso porque variações na taxa de câmbio, por exemplo, poderiam 
prejudicar o setor. "Será um ano bastante complicado, já que teremos as eleições em 

meio a uma situação tensa em Brasília."  
 
O entrevistado diz que os varejistas devem ter desempenho melhor no ano que vem, 

mas pondera que este "pode não ser tão favorável". Por outro lado, ele coloca a 
reforma trabalhista entre os fatores que podem ajudar os comerciantes. "A legislação 

mais simples deve reduzir custos e abrir espaço para novas vagas." 
 
Déficit maior 

A mudança da meta fiscal para 2017 e 2018, que agora prevê déficits de R$ 159 
bilhões, é criticada por parte dos entrevistados, que defendem o avanço das reformas 

fiscais para conter os gastos públicos.  
 
Para Mercês, a alteração do objetivo fiscal é bastante prejudicial para a economia. 

"Isso vai afetar as expectativas quanto ao futuro das reformas e da inflação". Na 
opinião dele, "é fundamental" que o Congresso consiga a aprovação da reforma da 

previdência, para evitar novos aumentos de impostos e do déficit público. 
Melhora de indicador 
O Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) divulgou, ontem, que o Indicador 

Antecedente Composto da Economia (IACE) subiu 0,5% em julho, sinalizando um 
cenário melhor nos próximos meses. 

 
"O indicador começa a trazer elementos que mostram uma saída do período de 
recessão", diz Paulo Picchetti, pesquisador do IBRE. Ainda assim, esses dados não 

indicam um crescimento forte do PIB no curto prazo, afirma ele. "A economia poderia 
voltar a cair ou entrar num ritmo de expansão bastante lento." 

 
Na visão do especialista, as medidas anunciadas pelo governo podem prejudicar alguns 
setores, mas são fundamentais para ajustar as contas públicas. "Sem elas, a dívida 

poderia entrar em uma trajetória insustentável". Ele acredita que é "factível" um 
crescimento de 2% do PIB em 2018, mas atrela esse resultado ao quadro político. "Se 

novos empecilhos surgirem e as receitas do ano que vem forem frustradas, poderemos 
registrar dados econômicos bem piores."  
 

Representação Brasileira aprova entrada da Bolívia no Mercosul 

17/08/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) aprovou nesta 

quarta-feira (16) a adesão da Bolívia ao bloco. A matéria foi relatada pela senadora 
Fátima Bezerra (PT-RN), que apresentou parecer favorável. Agora, o protocolo terá 
que ser examinado e aprovado pela Câmara e pelo Senado. 

 
"Podemos afirmar, com segurança, que a adesão da Bolívia no Mercosul se constitui 

em um passo de grande relevância para consolidar o processo de integração sul-
americana", defendeu a relatora. Ela lembrou que, do ponto de vista econômico, tanto 
o Brasil é um mercado importante para a Bolívia como a Bolívia é importante para o 

Brasil. 
 

Segundo o protocolo, a Bolívia terá quatro anos, a partir da data de vigência do acordo, 
para adotar a Nomenclatura Comum do Mercosul, a Tarifa Externa Comum e o Regime 
de Origem do Mercosul. 

 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/representacao-brasileira-aprova-entrada-da-bolivi


"Temos certeza de que a integração de mais esse país representará mais prosperidade 
e crescimento econômico não só para o Brasil, mas para os demais países do bloco", 
disse. De acordo com a senadora, a Bolívia é a maior fronteira seca do Brasil. 

 
Confirmada a adesão da Bolívia, o Mercosul torna-se um bloco com 300 milhões de 

habitantes, distribuídos em uma área de 13,8 milhões de quilômetros quadrados e 
com um produto interno bruto (PIB) calculado em US$ 3,5 trilhões. A proposta de 

inclusão já foi aprovada pela Argentina, Uruguai e Paraguai e só está faltando, 
portanto, a autorização do Brasil para o país integrar o Mercosul. 
 

BNDES aprova empréstimo de R$ 122,8 mi para construção de instituto de 

inovação 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta 

quarta-feira, 16, a aprovação de empréstimo de R$ 122,8 milhões para o projeto de 
implantação do Instituto Senai de Inovação – Centro Empresarial de Desenvolvimento 

e Inovação da Indústria Elétrica e Eletrônica (ISI-CEDIIEE), em Itajubá (MG).  
 
O anúncio foi feito após encontro entre o presidente do BNDES, Paulo Rabello de 

Castro, e representantes do empresariado mineiro na Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg), segundo nota divulgada pela instituição de fomento. 

O projeto de construção do ISI-CEDIIEE prevê a instalação de um complexo composto 
de quatro laboratórios para a realização de testes de Alta Tensão, Alta Potência, 
Elevação de Temperatura e Ensaios Mecânicos. 

 
Segundo o BNDES, Itajubá foi escolhida como sede por causa da “boa infraestrutura 

logística”, às margens da BR-459, a existência de um “conjunto significativo de 
indústrias do setor elétrico e eletrônico” na região e a proximidade de universidades e 
centros de pesquisa, “o que provê acesso a mão de obra qualificada”. 

 

Nova taxa de juros para empréstimos do BNDES será votada em comissão 
mista na terça 

17/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

A comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP) 777/2017 votará o relatório do 
deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) na próxima terça-feira (22). O texto, favorável à 

MP, foi lido nesta quarta-feira (16). A data de votação foi definida pelo presidente da 
comissão, senador Lindbergh Farias (PT-RJ), após um pedido de vista coletivo 
formulado por deputados e senadores. 

 
A medida provisória substitui a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pela Taxa de 

Longo Prazo (TLP) nos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). A TLP será usada como referência para os contratos do 

banco a partir de 1° de janeiro de 2018, sendo definida com base na inflação (IPCA) 
e nos juros pagos pelo governo em um título público (NTN-B, com prazo de resgate 
de cinco anos). 

 
O relatório de Gomes mantém a maior parte do texto editado pelo governo, que está 

em vigor desde o final de abril e vence no próximo dia 7 de setembro — as MPs têm 
validade de 120 dias. 
 

Agenda econômica 
Para aprovar a MP 777 no Congresso Nacional no prazo, o Executivo precisa garantir 

a votação do relatório na comissão mista na próxima semana. Com isso, sobrariam 
duas semanas para análise nos plenários da Câmara e do Senado. 
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Gomes afirmou que, se a MP for aprovada na terça, existe a possibilidade de o texto 
entrar na pauta do Plenário da Câmara já no dia seguinte. O governo quer agilizar a 
votação da MP. 

 
— Deverá haver algum tipo de entendimento com os presidentes das duas Casas para 

agilizar a votação — comentou o relator. 
 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs na última terça-feira que o governo 
encaminhe um projeto de lei em regime de urgência sobre a TLP, caso haja obstrução 
à votação da MP. A matéria é polêmica, e já que vários parlamentares afirmam que a 

nova taxa encarece o crédito para as empresas. 
 

A TJLP está fixada hoje em 7% ao ano. Em audiência pública na semana passada na 
comissão, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, 
Mansueto de Almeida, informou que a TLP, se estivesse em vigor, estaria na casa dos 

8% ao ano. 
 

Alterações 
Gomes fez poucas alterações na redação pelo governo. Ele alterou a fórmula de cálculo 
da TLP, para determinar que ela contabilizará a média trimestral dos juros embutidos 

no NTN-B de cinco anos, e não mais a média mensal. Ou seja, a taxa de um mês 
incorporará a variação dos três meses anteriores. 

A outra mudança foi a inclusão de um artigo para obrigar o BNDES a manter linhas de 
crédito incentivadas para micros, pequenas e médias empresas pelo prazo de cinco 
anos. 

 

Falta de segurança aumenta custos e distorce decisões de investimento 

17/08/2017 – Fonte: CNI 
 
Falta de segurança aumenta custos e distorce decisões de investimento 

Uma em cada três empresas foi vítima de roubo, furto ou vandalismo em 2016. Além 
dessas perdas a falta de segurança também reduz a produtividade da indústria ao 

desviar recursos produtivos para atividades de segurança privada e seguros. Em 2016, 
a falta de segurança representou cerca de 27,1 bilhões de reais para a indústria como 
um todo. 

 
Julho/2017 

 
 
 

Senado aprova proposta de interesse do BC sobre registro de garantias 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O plenário do Senado aprovou no fim da tarde desta quarta-feira, 16, o Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) vinculado à Medida Provisória 775, que disciplina o registro de 
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garantias ligadas a operações realizadas no mercado financeiro. A proposta, que era 
de interesse do Banco Central, vai agora à sanção do presidente Michel Temer. 
 

O projeto obriga o registro dos bens constituídos em todas as operações realizadas no 
mercado financeiro (bancário, interbancário e acionário), independente da natureza 

do negócio. O registro deverá ser feito nas mesmas entidades registradoras ou 
depositárias dos ativos negociados, como as câmaras de custódia de ações. No jargão 

legal, o ato de identificar esses bens como legalmente vinculados a um contrato 
específico chama-se “constituição de gravames e ônus”. 
 

Para o BC, a nova regra reduz o risco de dupla garantia. Além disso, abre espaço para 
a redução do custo de crédito. Durante a fase de tramitação da MP 775, o governo 

chegou a citar o caso específico das pequenas e médias empresas, que em geral 
apresentam fluxo de caixa irregular, poucas garantias e menor transparência das 
informações. Por isso, elas acabam optando por linhas de crédito lastreadas em 

recebíveis, inclusive duplicatas mercantis. 
 

Com a mudança na legislação, haverá registro nacional e centralizado de ativos como 
as duplicatas, o que dará maior segurança para as operações e, na visão do governo, 
abrirá espaço para a redução dos juros dos empréstimos. 

 
A MP 775 é uma das medidas legislativas defendidas pelo Banco Central e propostas 

no âmbito da Agenda BC+, de modernização do sistema financeiro e redução de custos 
na área de crédito. Na prática, é a MP de interesse do BC menos polêmica. A MP 777, 
que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para referenciar os contratos do BNDES, e a MP 

784, que cria o acordo de leniência com o BC e estabelece novo marco punitivo a 
instituições financeiras, estão atualmente em tramitação em comissões mistas do 

Congresso, mas ambas são alvos de críticas dentro e fora do Congresso. 
 

Governo espera obter R$ 14,5 bi com aumentos de tributos em 2018 

17/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

A principal medida será a mudança na tributação para fundos exclusivos de 
investimentos, que deverá render R$ 6 bilhões no próximo ano 
 

Para evitar uma elevação maior da meta de déficit primário para o próximo ano, o 
governo elevará tributos para reforçar o caixa em R$ 14,5 bilhões em 2018, 

anunciaram há pouco os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do 
Planejamento, Dyogo Oliveira. Para 2017, não estão previstos novos aumentos de 
impostos. 

 
Fundos de investimento 

A principal medida será a mudança na tributação para fundos exclusivos de 
investimentos, que deverá render R$ 6 bilhões no próximo ano. Destinados a grandes 

clientes, esses fundos, que são fechados e não têm livre adesão, pagam, 
atualmente, Imposto de Renda apenas no fechamento ou no resgate das cotas. O 
imposto passará a ser cobrado todos os anos, como ocorre com os demais fundos de 

investimento. 
 

Reintegra 
A segunda mudança é o adiamento da elevação da dedução do Reintegra, programa 
por meio do qual o governo devolve parte do faturamento das exportações a empresas 

que vendem ao exterior.  
 

A fatia de dedução, que subiria de 2% para 3% em 2018, continuará em 2% no 
próximo ano. O governo espera obter R$ 2,6 bilhões com o congelamento do 
programa. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/governo-espera-obter-r-145-bi-com-aumentos-de-tributos-em-2018/


Folha de pagamento 
A equipe econômica espera obter ainda R$ 4 bilhões com o fim da desoneração 
da folha de pagamento para 46 setores da economia. De acordo com o ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira, esse valor leva em conta a perspectiva de que o projeto 
só será aprovado perto do fim do ano ou no início de 2018. 

 
Por causa da noventena, prazo de 90 dias para aumentos de contribuições existentes 

entrarem em vigor, a desoneração só seria eliminada a partir do segundo trimestre do 
próximo ano. 
 

Previdência. Para completar os R$ 14,5 bilhões, o governo pretende reforçar o caixa 
em R$ 1,9 bilhão com a elevação da contribuição da Previdência dos servidores 

federais de 11% para 14%. Medida semelhante foi aplicada em estados afetados pela 
crise financeira, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
 

Sem as elevações de tributos, a meta de déficit primário para 2018 teria de ser 
aumentada em R$ 44,5 bilhões, de R$ 129 bilhões para R$ 173,5 bilhões. 

 
As medidas tributárias, explicou Meirelles, permitiram que o valor final da meta ficasse 
em R$ 159 bilhões. À exceção do Reintegra, que pode ser definido por decreto 

presidencial, todas as medidas precisam de aprovação do Congresso Nacional. 
 

Por causa da Constituição, a mudança na tributação sobre os fundos de investimentos 
precisa ser aprovada antes do fim do ano para entrar em vigor em 2018. Segundo o 
ministro da Fazenda, a equipe econômica trabalha com a expectativa de aprovação 

das medidas após um dia de reuniões com os líderes da base aliada. 
 

“Num primeiro momento, todos são contra mudança na meta, inclusive eu. Num 
momento em que é mostrada a evolução da receita, todos [governo e parlamentares] 
são responsáveis, realistas e consideram realmente o que é a revisão fiscal como 

consequência da revisão das expectativas de inflação”, declarou Meirelles. 
 

Desejo é de ‘simplificação tributária’ ainda neste trimestre, diz Temer 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O governo federal está cuidando de promover uma “simplificação tributária”, não mais 
uma reforma, afirmou nesta quarta-feira o presidente da República, Michel Temer. 

Segundo o peemedebista, a expectativa é que ela seja aprovada ainda este trimestre.  
 
“Não falo mais de reforma porque presidi várias vezes a Câmara dos Deputados e, 

toda vez que tentava fazer uma reforma, não íamos adiante”, afirmou Temer, que 
participou da 18ª Conferência anual do banco Santander, em São Paulo. “A 

simplificação é algo que queremos fazer ainda neste trimestre.” 
 

Sem entrar em detalhes, o presidente disse que a expectativa do governo é que a 
medida incentive o investimento das empresas e contribua para a desburocratização 
da economia do País, fazendo com que as empresas não precisem mais manter um 

grande número de funcionários para lidar com o “cipoal” que se tornou o sistema 
tributário. 

 
Em seu discurso, Temer reiterou o compromisso com as reformas e disse que seu 
governo trabalha para recolocar os trilhos da economia brasileira no lugar. Seu 

governo, pontuou, “fez em 17 meses o que não foi feito em 20 anos”. 
 

Para demonstrar seu ponto de vista, Temer listou ações como a PEC dos gastos, o 
projeto de terceirização, a reforma trabalhista, o novo modelo de governança nas 
estatais e outras. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/desejo-e-de-simplificacao-tributaria-ainda-neste-trimestre-diz-temer/


“Um debate franco sobre o Brasil exige reconhecer que os últimos anos têm sido 
desafiadores, mas que agora o Brasil tem rumo”, disse o presidente. Segundo ele, “a 
pressa é o que move um governo de 15 meses”. “Temos que fazer tudo rapidamente”, 

sentenciou. 
 

Temer afirmou que no seu governo a postura é de “encarar os problemas de frente, 
sem recorrer a atalhos”. E que tem adotado medidas populares e não populistas. “As 

medidas populistas causam prejuízos, as populares serão reconhecidas no futuro. Meu 
governo não cede ao populismo, mas persegue a eficiência”, disse. 
 

Como exemplo da verve desburocratizante de seu governo, o peemedebista disse ter 
assinado um decreto nesta quarta-feira autorizando abertura de supermercados aos 

sábados, domingos e à noite, uma medida que gerava grande número de processos 
na Justiça. 
 

“Esses acordos são viáveis em face da modernização que permite o chamado acordado 
sobre o legislado. Antes tinha muita litigiosidade”, defendeu.  

 
“Estas medidas apontam para uma mesma direção, economia sólida e competitiva, 
governo que não cede ao populismo, mas persegue a eficiência.” 

 

Temer cita inflação baixa e Refis ao falar do aumento do deficit do governo 

17/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira (16) que a queda da inflação criou 

problema que contribuiu para o aumento do deficit nas contas do governo, que foi 
alterado nesta terça-feira.  

 
"A inflação está em 2,71%. É interessante, quando vem a inflação também vai a 
arrecadação. Os preços não sobem, etc. Cai a arrecadação."  

A declaração foi dada em discurso de abertura de um evento do Banco Santander, em 
São Paulo.  

 
Outra explicação de Temer para a queda da arrecadação foi a expectativa das 
empresas com o Refis (refinanciamento de dívidas).  

 
Temer disse que o Refis foi modificado "radicalmente" pelo Congresso, o que faz com 

que os devedores esperem uma solução para voltar a pagar seus tributos.  
 
"Aqueles que vão aderir ficam esperando para aderir. E sobre ficar esperando e 

também não pagam tributo."  
 

Temer também criticou a meta traçada pelo governo anterior, de Dilma Rousseff, e 
disse que o índice não era realista.  

 
AUMENTO DE IMPOSTOS  
Temer descartou novos aumentos de impostos para contornar as restrições fiscais e 

manter a trajetória da dívida pública sob controle.  
 

"Até duas semanas atrás se falava de aumento de imposto e confesso que sempre tive 
resistência para tanto em qualquer categoria", disse.  
 

Temer afirmou que sempre tentou governar de maneira que não ocorra aumento da 
carga tributária, salvo se for absolutamente indispensável. No mês passado, o governo 

elevou as alíquotas do PIS/Cofins sobre combustíveis.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1910395-temer-cita-inflacao-baixa-e-refis-ao-falar-do-aumento-do-deficit-do-governo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1910186-governo-amplia-rombo-de-2017-e-2018-para-r-159-bilhoes-em-cada-ano.shtml


O presidente também afirmou que, além de elevar o deficit, o governo promoveu 
novos cortes, como o de 60 mil cargos do serviço público federal, assim como adiou 
por um ano o reajuste de várias categorias do serviço público.  

 
PRIVILÉGIOS  

Temer voltou a dizer que a reforma da Previdência é fundamental, mas não disse 
quando e se espera a sua aprovação.  

 
Ressaltou que, se não for feita agora, em dois ou três anos a reforma será "inafastável" 
e que, portanto, precisa ser reformulada em "brevíssimo tempo" para combater os 

privilégios do serviço público -sobre os quais concentrou suas críticas.  
 

"O privilégio é que se está sendo combatido", disse.  
 
Temer criticou remunerações acima do teto salarial e os "altíssimos salários".  

 
A Constituição, disse ele, diz que o conjunto das remunerações não pode passar o 

vencimento do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).  
 
"Entretanto, o jeitinho brasileiro foi encontrando penduricalhos que foram se somando 

ao suposto conceito de remuneração, então ultrapassa-se o teto impunemente, que 
às vezes chega a R$ 50, R$ 60, às vezes mais de R$ 100 mil. Isso é que está sendo 

combatido."  
Temer focou no que chamou de "simplificação tributária" para incentivar o 
investimento e livrar as empresas do "cipoal" tributário.  

 
"Ainda ontem tive reunião com membros do Congresso Nacional e com minha equipe 

econômica no Palácio do Planalto para tratar da simplificação tributária. É algo que 
queremos fazer neste semestre", afirmou.  
 

Temer: quando há queda de inflação, também cai arrecadação 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente Michel Temer defendeu nesta quarta-feira, 16, a mudança da meta para 
o déficit primário do setor público deste ano e do próximo para R$ 159 bilhões, 

anunciada na terça-feira, 15, pela equipe econômica. 
 

Segundo o peemedebista, que discursou esta tarde durante a 18ª Conferência Anual 
do banco Santander, em São Paulo, houve uma queda da arrecadação este ano, 
provocada tanto pela desaceleração da inflação como pela dificuldade em aprovar um 

novo programa de refinanciamento de dívidas (Refis). 
 

“Quando há queda da inflação, que está em menos de 3,0% agora, também cai a 
arrecadação. De resto, formatamos uma medida provisória (MP) de Refis que 

estabelecia certos padrões, mas o Congresso modificou radicalmente a proposta”, 
disse o presidente, acrescentando que, enquanto governo e parlamentares não entram 
em acordo, as empresas que esperam o programa para saldar suas dívidas deixaram 

de pagar o governo. 
 

“Ontem (terça-feira), após três, quatro dias de discussão, os ministros Meirelles 
(Fazenda) e Dyogo (Planejamento) anunciaram a nova meta, que ficou nos mesmos 
R$ 159 bilhões do ano passado”, minimizou. 

 
Apesar da revisão para cima do déficit para este e o próximo ano, o presidente 

salientou que houve também anúncios no sentido contrário, como o corte de 60 mil 
cargos do serviço público federal e o adiamento do reajuste de várias categorias do 
serviço público. Ele ponderou ainda que, “se inflação cai, o salário vale mais”. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-quando-ha-queda-de-inflacao-tambem-cai-arrecadacao/


O presidente disse ainda que, com as medidas anunciadas ontem foi possível barrar 
um aumento de impostos, como setores do próprio governo chegaram a cogitar nas 
últimas semanas. “Confesso que sempre tive resistência a aumentar impostos para 

qualquer categoria”, declarou. 
 

No evento, o presidente procurou reiterar o compromisso do governo em recuperar as 
contas públicas, bem como o de aprovar as reformas da Previdência e tributária. No 

caso da reforma política, continuou, o tema vem sendo tocado pelo Congresso. “O 
Legislativo é parceiro”, ressaltou. “Trabalhamos juntos para governar juntos.” 
 

Após vista coletiva, Lindbergh convoca nova reunião da MP da TLP para dia 

22 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) convocou para a próxima terça-feira, dia 22, às 

15 horas, nova reunião da comissão mista da Medida Provisória 777, que cria a Taxa 
de Longo Prazo (TLP).  

 
A convocação ocorreu nesta quarta-feira, 16, após pedido de vista coletiva na 
comissão, logo depois de o relator da matéria, deputado federal Betinho Gomes 

(PSDB-PE), concluir a leitura de seu relatório. 
 

A reunião da próxima terça-feira tem como objetivo a votação do relatório de Betinho, 
que foi favorável à criação da TLP. O problema é que o prazo para aprovação da MP 
na comissão mista e, posteriormente, nos plenários da Câmara e do Senado é curto. 

O governo tem até o dia 6 de setembro para conduzir os trâmites da MP e aprová-la. 
Caso contrário, a medida perderá a validade. 

 
No início da reunião desta quarta da comissão mista, Lindbergh rebateu críticas de 
que, no encontro marcado para a semana passada, teria promovido manobra para 

atrasar a tramitação da matéria por uma semana. Na época, Lindbergh encerrou a 
reunião por falta de quórum. 

 
O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB-RS) aproveitou o fim da reunião desta 
quarta para criticar o PT que, segundo ele, “escolhe o lado errado” na questão da TLP. 

“Vocês podem continuar errando e nós vamos continuar acertando”, disse, ao se dirigir 
a Lindbergh, contrário à nova taxa. “Não vou aceitar provocação”, disse o senador. 

 
O senador Romero Jucá (PMDB-PE), líder do governo, afirmou: “com a TLP vamos 
trazer para o Congresso a transparência no caso da concessão de subsídios”. 

 
A TLP foi proposta pelo governo para substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), 

que hoje serve de referência para os contratos de financiamento do BNDES. Indexada 
às NTN-Bs, a TLP terá um custo mais próximo ao do mercado financeiro e, na visão 

do BC e do restante do governo, permitirá a eliminação de subsídios intrínsecos na 
TJLP. O resultado seria o fim do impacto sobre o Tesouro, hoje responsável por cobrir 
os rombos deixados pela TJLP. Para o BC, a TLP também aumentaria a potência da 

política monetária (Selic). 
 

Os críticos à proposta argumentam que a TLP surge em um momento ruim, em que o 
País carece de investimentos. Além disso, o setor industrial teme o encarecimento dos 
empréstimos de longo prazo do BNDES. 

 
Estiveram nesta quarta no plenário 2 do Senado, onde ocorreu a comissão mista da 

MP 777, quatro diretores do Banco Central: Tiago Couto Berriel (Assuntos 
Internacionais), Sidnei Corrêa Marques (Organização do Sistema Financeiro), Carlos 
Viana de Carvalho (Política Econômica) e Otavio Ribeiro Damaso (Regulação). 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/apos-vista-coletiva-lindbergh-convoca-nova-reuniao-da-mp-da-tlp-para-dia-22/
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Diretores do BC acompanham no Senado reuniões das MPs da leniência e da 

TLP 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os diretores do Banco Central Tiago Couto Berriel (Assuntos Internacionais), Sidnei 

Corrêa Marques (Organização do Sistema Financeiro), Carlos Viana de Carvalho 
(Política Econômica) e Otavio Ribeiro Damaso (Regulação) chegaram nesta tarde de 

quarta-feira, 16, ao plenário 2 do Senado, onde ocorre na tarde de hoje reunião da 
comissão mista da Medida Provisória (MP) 784 e, na sequência, da MP 777. As duas 
são de interesse do Banco Central. 

 
A MP 784 estabelece novo marco punitivo para as instituições financeiras e cria 

ferramentas como o acordo de leniência e o termo de compromisso com o BC. A 
reunião de hoje servirá para aprovar o plano de trabalho da comissão. Já a MP 777 
cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). A reunião de hoje servirá para leitura do relatório 

do deputado federal Betinho Gomes (PSDB-PE). 
 

A presença dos diretores no plenário da comissão mista da MP 784 – o mesmo que 
será usado para a reunião da comissão da MP 777 – não estava prevista na agenda 
do Banco Central. 

 

Após grave crise, economia mostra novo sinal positivo 

17/08/2017 – Fonte: Correio Braziliense 
 
Para o segundo trimestre, analistas preveem a manutenção da geração de 

riquezas no campo favorável 
 

Aos poucos, a economia começa a voltar aos trilhos. Após dois duros anos de recessão 
e um resultado positivo para o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, 
números animadores de indicadores oficiais da indústria, do comércio e dos serviços 

sinalizam que o pior da crise ficou para trás. Para o segundo trimestre, analistas 
preveem a manutenção da geração de riquezas no campo favorável. 

 
Com base nos números da produção industrial, das vendas no varejo ampliado e da 
receita real dos serviços — todos indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) —, além de resultados positivos de geração de vagas no mercado 
de trabalho e da desaceleração dos juros e da inflação, o economista-chefe da INVX 

Global Partners, Eduardo Velho, prevê um crescimento de 0,2% em relação ao 
primeiro trimestre.  
 

“Antes, a expectativa era de que o desempenho no segundo trimestre ficasse negativo. 
Mas os resultados dos setores produtivos apontaram para uma retomada no 

comportamento de consumo das famílias brasileiras”, explicou. 
 

Para o Itaú Unibanco, no entanto, a previsão é de uma estabilidade. Embora os 
números dos setores produtivos tenham sido insuficientes para inserir o PIB do 
segundo trimestre num terreno favorável, nos cálculos do banco, os indicadores, ao 

menos, contribuíram para a revisão da projeção.  
 

Até terça-feira, a previsão da instituição financeira era de um recuo de 0,2% em 
relação ao primeiro trimestre. Ontem, com a divulgação do volume de serviços de 
junho, o índice foi alterado para estável (0,0%). 

 
A revisão, segundo avalia o economista Artur Manoel Passos, do Itaú Unibanco, é 

consequência dos dados mais fortes de junho. Apesar dos avanços, a estabilidade 
marca uma desaceleração da atividade na margem, uma vez que o crescimento do 
PIB no primeiro trimestre foi de 1% em relação ao quarto período. 
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O resultado, no entanto, decorre de efeitos estatísticos de dados da atividade em 
março, que gerou um carrego de números desfavorável para o trimestre seguinte, e 

pela projeção de uma ligeira contribuição negativa da geração de riquezas do PIB 
agropecuário. Mas não por conta de uma piora geral da economia. O volume de 

serviços, por sinal, registrou alta de 1,3% em junho. Foi a maior alta para o mês desde 
o início da série histórica. 

 
Reação 
A alta é atribuída por economistas à desaceleração da inflação, ao crescimento da 

renda real e à reação da geração de postos de trabalho formais. Diante de fatores 
mais favoráveis, como a desaceleração dos preços, um número maior de 

consumidores, como o administrador de empresa Paulo Cortês, 46 anos, encontrou 
espaço no orçamento para gastar com serviços. Por mês, desembolsa cerca de R$ 600 
com refeições fora de casa. “Tenho feito isso todos os dias. No ano passado, não era 

possível. Como me alimento muito na rua, gasto menos no supermercado”, disse. 
 

Apesar da melhora dos serviços, o economista sênior da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio Bentes, prega cautela em relação 
ao ritmo da atividade. Mesmo com os resultados positivos do segundo trimestre, a 

previsão do PIB para 2017 se manteve estável em 0,6%.  
Em boa parte por conta de uma reação ainda lenta por parte dos serviços, que 

representam cerca de 70% da atividade pela ótica da oferta. “Precisamos de uma 
sequência maior de recuperação para mudar a projeção. É preciso ainda uma redução 
maior de juros para reduzir o custo do investimento na economia”, ponderou. 

 

Após queda em maio, a atividade econômica sobe 0,5% em junho, diz BC 

17/08/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
Após queda em maio, a atividade econômica no Brasil reagiu em junho, divulgou o 

Banco Central nesta quinta-feira (17). O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central), indicador que tenta antecipar o desempenho do PIB (Produto Interno 

Bruto), subiu 0,5% na comparação com maio nos dados dessazonalizados (retirados 
os efeitos típicos de cada mês).  
 

Quando a comparação é com junho do ano passado, a atividade econômica teve queda 
de 0,56%, enquanto no acumulado em 12 meses houve recuo de 2,03% -neste caso, 

os dados são os efetivamente observados, sem retirar-se os efeitos típicos do período.  
 
O indicador incorpora projeções para a produção nos setores de serviços, indústria e 

agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos e teve duas 
retrações neste ano: uma em março e outra em maio.  

 

Moody’s: magnitude de revisão de meta de 2017 não afeta cenário-base 

17/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
A vice-presidente da Moody’s e principal analista para o Brasil, Samar Maziad, afirmou 

que a “magnitude da revisão” da meta de déficit primário deste ano, de R$ 139 bilhões 
para R$ 159 bilhões, “não afeta materialmente nosso cenário-base”, pois suas 

projeções incorporavam um número equivalente a 2,4% do PIB, enquanto a estimativa 
para 2018 era de um déficit fiscal de 1,7% do PIB. 
 

“Uma trajetória mais lenta de consolidação fiscal em 2018-2020 é um desdobramento 
negativo de crédito”, destacou Samar, em comentário enviado para jornalistas. “No 

entanto, as perspectivas para o crédito do Brasil no médio prazo serão impactadas 
mais pelo resultado das reformas propostas”, disse. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/520631/apos-queda-em-maio-a-atividade-economica-sobe-05-em-junho-diz-bc
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Para ela, “se aprovada, a reforma da Previdência reduzirá o crescimento das despesas 
do governo, contribuindo para a restauração da sustentabilidade fiscal e para 
contenção do aumento da dívida pública.” 

 

S&P continua a ver força do governo para aprovar reformas no Congresso 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A diretora-executiva de rating soberano da S&P Global Ratings, Lisa Schineller, afirmou 
em teleconferência que, como há a perspectiva de avanço da reforma da Previdência 
Social no parlamento, a nota soberana do Brasil não foi rebaixada.  

 
“Continuamos a ver força do governo para aprovar reformas” na Câmara e no Senado, 

destacou. “Os compromissos do governo e do Congresso indicam que haverá avanço 
da reforma da Previdência. Esperamos progresso dessa reforma.” Ela destacou que 
colabora para estas mudanças o fato que já ocorre estabilidade política em Brasília. 

 
Segundo Lisa, a reforma da Previdência é emblemática para o governo atacar e reduzir 

pontos de rigidez de despesas. Contudo, há riscos para não aprovação de reformas, 
apontou. Ela referia-se a eventual leniência do Poder Executivo para levar adiante a 
mudança estrutural do sistema de benefícios de aposentados ou fim do 

comprometimento do Congresso para aprová-la. 
 

“Um grande desafio do Brasil está relacionado à questão fiscal de governo federal com 
Estados”, destacou. Para ela, a correção das contas públicas, no geral, é uma tarefa 
para alguns governos, o que levará vários anos. “Os desafios da economia levam a 

crer que superávit primário será atingido em 2020”, apontou. 
 

FGV: alta de indicadores em julho sugerem fim do ciclo recessivo no 2º 

trimestre 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O aumento de 0,3% do Indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE), para 99 

pontos, em julho ante junho, assim como a elevação de 0,5% do Indicador 
Antecedente Composto da Economia (IACE), para 106,7 pontos, sugerem que houve 
o fim do ciclo recessivo no segundo trimestre. Essa é avaliação do pesquisador do 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) Paulo 
Picchetti. 

 
Embora o fim da recessão seja determinado pelo Comitê de Datação de Ciclos 
Econômicos (CODACE), Picchetti diz que os indicadores de atividade do Ibre em 

parceria com o Conference Board indicaram probabilidade menor de 50% de a 
economia brasileira estar em recessão no fim do segundo trimestre. 

 
Os últimos resultados positivos do mercado de trabalho contribuem para essa 

avaliação, completa Picchetti. A taxa de desemprego recuou de 13,7% no primeiro 
trimestre para 13% no segundo trimestre, além disso há quatro meses consecutivos 
há geração de vagas formais de emprego. 

 
Contudo, diz Picchetti, o cenário mais favorável da economia corre riscos devido aos 

problemas fiscais do País.  
 
“O ritmo e a continuidade da retomada econômica dependem da questão fiscal. Se 

houver maior deterioração fiscal e um eventual rebaixamento do rating soberano, o 
possível impacto no câmbio, e, consequentemente, nos juros e na inflação pode 

prejudicar a atividade”, explica. 
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Indicador Antecedente Composto sobe 0,5% em julho, dizem FGV e 

Conference Board 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) para o Brasil subiu 0,5% em 

julho ante junho, para 106,7 pontos, divulgaram nesta quarta-feira, 16, o Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e o Conference Board. 

De janeiro a julho deste ano, esse indicador acumula alta de 1,5%. 
 
Na mesma direção, o indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE) que 

mensura as condições econômicas atuais, subiu 0,3% no mesmo período, para 99,0 
pontos. No acumulado do ano, o avanço é de 0,8%. 

 
O Indicador Antecedente Composto da Economia agrega oito componentes econômicos 
que medem a atividade econômica no Brasil. Segundo as instituições, a agregação dos 

indicadores individuais em um índice composto filtra os chamados “ruídos”, 
colaborando para que a tendência econômica efetiva seja encontrada. 

 

Operações de fusões e aquisições caem 46,8% no 1º semestre, diz Anbima 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
As operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) atingiram R$ 32,7 

bilhões no primeiro semestre deste ano, recuo de 46,8% ante o observado no mesmo 
intervalo do ano anterior, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No segundo semestre do 

ano passado, as operações anunciadas somaram R$ 117,7 bilhões, para chegar em R$ 
179,2 bilhões no ano. 

 
Segundo a entidade, as transações envolvendo empresas brasileiras alcançaram, nos 
primeiros seis meses do ano, R$ 12,5 bilhões, ou 31,8% do total. Já 55,76% das 

operações no intervalo analisado foi para aquisição do controle. 
 

Em número de operações, o Bradesco BBI liderou o ranking, com 11, seguido por Itaú 
BBA e BTG Pactual, ambos com 10. Em volume, o Morgan Stanley liderou, seguido por 
BTG Pactual e Bradesco BBI. 

 

Especialista explica sobre o funcionamento do Programa Especial de 
Regularização Tributária 

17/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

A adesão pode ser feita no site da Receita Federal até o dia 31 de agosto de 2017. 
 

 
 

Com o fim da vigência da Medida Provisória 766/17, que tratava sobre o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, o Governo Federal instituiu por meio da Medida 

Provisória 783, o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT. Publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) no dia 31 de maio, o programa permite o pagamento de 
débitos federais de natureza tributária ou não tributária, de pessoas físicas ou 
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jurídicas, inclusive as que se encontram em recuperação judicial, vencidos até 30 de 
abril de 2017. 
 

O PERT, conforme explica a especialista da Contax Contabilidade e Planejamento 
Tributário, Taynara Moraes, além de proporcionar uma forma diferenciada para 

parcelamento de débitos, concedeu redução de multas e juros, reduziu o percentual 
do pagamento à vista para dívidas até R$ 15 milhões, permitiu o parcelamento do 

valor de entrada e aumentou o prazo para pagamento da dívida. O programa foi 
regulamentado pela Instrução Normativa RFB 1.711 de 16.06.2017, publicada no DOU 
em 21 de junho. 

 
A adesão ao programa deverá ser feita no site da Receita Federal até o dia 31 de 

agosto de 2017. 
 
Taynara explica que os débitos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) 

poderão ser quitados da seguinte forma: 
 

1. Pagamento à vista de, no mínimo, 20% da dívida consolidada sem 
reduções, em 05 parcelas mensais e sucessivas, e o saldo com créditos de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos de tributos administrados pela 
Receita Federal. Após a amortização dos créditos, eventual saldo devedor 

remanescente poderá ser parcelado em até 60 prestações mensais vencíveis 
a partir do mês seguinte ao pagamento à vista; 
2. Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e 

sucessivas, observados os seguintes percentuais mínimos sobre o valor da 
dívida: 0,4% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano, 0,6% no terceiro ano 

e o saldo remanescente em até 84 parcelas mensais e sucessivas. 
3. Pagamento à vista de 20% da dívida, sem reduções, em cinco parcelas 
mensais e sucessivas e o saldo da seguinte forma: 

4. a) Pagamento em parcela única em janeiro de 2018, com redução de 90% 
dos juros de mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas; 

5. b) Parcelado em 145 prestações mensais e sucessivas, com redução de 
80% dos juros de mora e 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas; 
ou 

6. c) Parcelado em 165 prestações mensais e sucessivas, com redução de 
50% dos juros de mora e 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, 

sendo cada parcela calculada mediante aplicação de 1% sobre a receita 
bruta do mês anterior ao pagamento. 
Para o parcelamento de débitos administrados pela RFB, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 15 milhões, o pagamento à vista de 
20% fica reduzido para 7,5% do valor da dívida. Após a aplicação das 

reduções de multas e juros, o saldo poderá ser quitado com créditos de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL ou com outros créditos de 

tributos administrados pela Receita Federal. Havendo saldo remanescente, 
o mesmo deverá ser pago em espécie, podendo ser parcelado até o limite 
previsto para a modalidade. 

Já os débitos administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda (PGFN) 
poderão ser quitados da seguinte forma: 

1. Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e 
sucessivas, observados os seguintes percentuais mínimos sobre o valor da 
dívida: 0,4% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano, 0,6% no terceiro ano 

e o saldo remanescente em até 84 parcelas mensais e sucessivas. 
2. Pagamento à vista de 20% da dívida, sem reduções, em 05 parcelas 

mensais e sucessivas e o saldo da seguinte forma: 
3. d) Pagamento em parcela única em janeiro de 2018, com redução de 90% 
dos juros de mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 

25% dos encargos legais e honorários advocatícios; 



4. e) Parcelado em 145 prestações mensais e sucessivas, com redução de 
80% dos juros de mora e 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e 
de 25% dos encargos legais e honorários advocatícios; ou 

5. f) Parcelado em 165 prestações mensais e sucessivas, com redução de 
50% dos juros de mora e 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e 

de 25% dos encargos legais e honorários advocatícios, sendo cada parcela 
calculada mediante aplicação de 1% sobre a receita bruta do mês anterior 

ao pagamento. 
No parcelamento de débitos administrados pela PGFN, cujo valor 
consolidado seja igual ou inferior a R$ 15.000.000,00, o pagamento à vista 

de 20% também fica reduzido para 7,5% do valor da dívida. Após a 
aplicação das reduções de multas e juros, para quitação do saldo 

remanescente, o contribuinte terá a possibilidade de oferecimento de dação 
em pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceitos pela União. 
Taynara explica que é importante destacar que, quando o devedor for 

pessoa física, o valor mínimo de cada prestação será de R$ 200,00. Caso o 
devedor seja pessoa jurídica, o valor mínimo de cada prestação será de R$ 

1.000,00. 
A adesão ao PERT está condicionada à confissão irrevogável dos débitos 
inclusos no Programa, pagamento regular dos débitos consolidados no PERT, 

a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Programa em outra forma 
de parcelamento posterior, exceto nas hipóteses de reparcelamento 

previstas no artigo 14-A, da lei 10.522/02, e cumprimento regular das 
obrigações com FGTS. 
Mas, é preciso ficar atento. A especialista informa que não estão abrangidos 

pelo PERT, os seguintes tributos: 
 Apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação – 

Simples Nacional; 
 Apurados na forma do Regime Unificado de Tributos, de Contribuições e 
Demais Encargos do Empregador Doméstico – Simples Doméstico; 

 Apurados na forma de Regime Especial de Tributação (RET) instituído pela 
lei 10.931/04; 

 Provenientes de tributos passíveis de retenção na fonte; 
 Provenientes de descontos de terceiros ou de sub-rogação; 
 Constituídos mediante lançamento de ofício efetuados em decorrência das 

constatação da prática de crime de sonegação, fraude ou conluio definidos 
nos artigos 71 a 73 da lei 4.502/64; 

 De empresas com falência decretada. 
 
A Medida Provisória 783/17 teve sua vigência prorrogada por mais 60 dias pelo ATO 

41 de 07.08.2017, publicado no DOU em 08.08.2017, e ainda tramita pelo Congresso 
Nacional, onde poderá sofrer alterações. 

 
Em julho/2017, a Proposta de Lei de Conversão n. 23 de 2017 apresentada pela 

Comissão Mista da Medida Provisória 783/17, aumentou o desconto dos juros e das 
multas de mora, de ofício ou isoladas, bem como dos encargos legais, inclusive 
honorários advocatícios, para até 99%, reduzindo assim a expectativa de arrecadação 

da União. A Proposta ainda prevê a possibilidade de redução do pagamento à vista de 
20% para 2,5% sobre a dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais 

e sucessivas, para débito administrado pela RFB ou PGFN, igual ou inferior a R$ 150 
milhões. 
 

O Governo Federal, por sua vez, trabalha na construção de um novo relatório onde 
visa possibilitar aos contribuintes regularizarem suas dívidas, mas também aumentar 

a arrecadação do país. 
 
Ocorre que, devido às incertezas sobre a conversão da Medida Provisória, as adesões 

ao PERT estão abaixo do esperado pela União. Muitos contribuintes aguardam a 
solução do impasse entre Governo e Congresso, uma vez que ainda há prazo para 



aderir ao Programa sem perder os benefícios. Outro motivo, é o fato de que os débitos 
administrados pela RFB podem ser inclusos no PERT desde 03 de junho de 2017, 
enquanto os administrados pela PGFN só puderam ser inclusos no programa a partir 

de 01 de agosto de 2017. 
 

Os benefícios concedidos pela MP 783/17 se tornaram uma alternativa para as 
empresas que necessitam e buscam a regularidade junto ao Fisco, uma vez que as 

reduções de multas e juros, bem como a nova forma de pagamento do valor da entrada 
e o prolongamento do prazo para pagamento da dívida tornaram o PERT mais 
interessante que o antigo PRT. 

 
Há possibilidade de que o prazo para adesão ao PERT não seja prorrogado. Diante 

disso, sugere-se aos contribuintes interessados, que façam a adesão ao programa até 
31 de agosto de 2017, pois mesmo que a Medida Provisória 783/17 perca a eficácia, 
serão assegurados os benefícios por ela instituídos aos contribuintes que aderirem até 

aquela data. Para tanto, é importante simular cada uma das modalidades de 
pagamento do atual programa (MP 783/17), a fim de verificar a forma mais vantajosa 

para cada contribuinte. 
 
Tal situação gera insegurança jurídica e suscita receios de que a Medida provisória 

783/17 não seja convertida em Lei e que seja criado um novo programa ainda mais 
vantajoso para pagamento dos débitos, gerando questionamentos sobre a 

possibilidade de migração do PERT para o novo programa, conforme Proposta de Lei 
de Conversão n. 23 de 2017. 
 

‘Cadastro Positivo’ para empresas será modificado 

17/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
O projeto de lei da Fazenda paulista, que pretende dar notas aos contribuintes 
que cumprem suas obrigações fiscais e tributárias, ficará mais brando para 

quem tiver irregularidades ocasionais 
 

O fisco paulista vai fazer modificações no projeto de lei que cria uma espécie 
de cadastro positivo para empresas. 
 

A proposta inova ao ranquear o contribuinte de acordo com o risco que oferece aos 
cofres públicos, permitindo que aqueles com melhores avaliações tenham tratamento 

diferenciado. 
 
As alterações em estudo pretendem evitar que empresas com problemas pontuais 

junto ao fisco recebam a mesma classificação de contribuintes que apresentam 
problemas recorrentes. 

 
Para evitar essa situação, segundo Rogério Ceron, secretário adjunto da Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP),  será estabelecida uma gradação para os 
critérios de classificação. 
 

O projeto atual avalia três pontos: o pagamento em dia de tributos, o não cometimento 
de fraudes fiscais e a preferência dada a fornecedores ou clientes bem classificados 

nesse mesmo ranking. 
 
Uma empresa que esteja inadimplente será rebaixada no ranking, não importa se o 

não pagamento ocorreu por um equívoco pontual. 
 

Com as modificações previstas ao texto, esse inadimplente ocasional será diferenciado 
do devedor habitual. “Uma das possibilidades em análise é avaliar o tempo em que a 
empresa encontra-se inadimplente”, disse Ceron, durante reunião do Conselho de 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/cadastro-positivo-para-empresas-sera-modificado/


Altos Estudos de Finanças e Tributação, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
que ocorreu nesta segunda-feira (14/08). 
 

O mesmo sucederia para as inconsistências encontradas pelo fisco entre as 
informações prestadas pelo contribuinte e a verificada no sistema estadual, como 

notas fiscais que não batem. 
 

Para essas situações, também seria observada a recorrência de casos, sendo atribuída 
uma classificação ruim apenas àqueles contribuintes que tiverem seguidas 
inconsistências encontradas. 

 
O projeto propõe seis notas para o ranqueamento das empresas (A+, A, B, C, D e E). 

As melhores posicionadas ganharão benefícios como o recebimento de créditos 
acumulados de ICMS sem a necessidade de contrapartida financeira e a possibilidade 
de participarem de decisões que envolvam, entre outras questões, a simplificação de 

obrigações acessórias. 
 

“Estamos estudando mais vantagens, que vão desde a escolha da data de pagamento 
dos tributos até o parcelamento de dívidas”, disse Ceron. 
 

Ainda segundo o secretário adjunto, também será definido um prazo mais elástico 
para a implantação projeto. Pelo texto atual, ele entraria em operação seis meses 

depois da publicação da lei que estabelece o ranking, mas agora será implantada uma 
fase piloto, que estará aberta a empresas interessadas. 
O projeto receberá as modificações e voltará para consulta pública, fase em que 

poderá receber novas sugestões de alteração antes de ser enviado para a Assembleia 
Legislativa. 

 
É BOM, MAS TEM DEFEITOS 
O objetivo da proposta é elogiada por juristas e empresários que, porém, encontraram 

problemas em sua elaboração. 
 

Para o advogado tributarista Igor Santiago, do escritório Sacha Calmon, ao atrelar o 
posicionamento no ranking ao fato de o contribuinte negociar ou não com empresas 
mal ranqueadas, o autor da proposta comete uma Inconstitucionalidade. 

 
“Uma empresa não pode ser punida com base na regularidade tributária de seus 

fornecedores. É como punir o carona pelo fato de o motorista estar embriagado”, disse 
Santiago durante o encontro na ACSP. 
 

Embora o secretário adjunto da Sefaz-SP diga que o intuito do projeto não é punir as 
empresas mal classificadas, mas dar benefícios àquelas que estão acima no ranking, 

há controvérsias. 
 

Para alguns empresários, a medida afetaria a livre concorrência, uma vez que para se 
manter com boa nota o contribuinte, eventualmente, terá de se desfazer de 
fornecedores ou clientes. 

 
“O Estado não tem competência legal para modular lei que afeta a concorrência. Só 

uma Lei Complementar ou federal poderia se tratar desse tema dentro do campo 
tributário”, disse Santiago. 
 

Além disso, o texto atual determina que o ranking das empresas seja público, o que, 
para o tributarista, também fere as regras legais vigentes. 

 
Ele cita o artigo 198 do Código Tributário Nacional (CTN), que veda a divulgação, por 
parte da Fazenda Pública, de informações sobre a situação econômica ou financeira 

das empresas e também sobre a situação de seus negócios. 
 



Para Everardo Maciel, o ex-secretário da Receita Federal, “o projeto traz muitos 
critérios para poucos benefícios”. Segundo afirma, a proposta deveria trazer vantagens 
mais concretas e não punir o mal pagador para se tornar mais atraente aos 

empresários. 
 

Maciel menciona exemplos colocados em prática pela Receita Federal, como a criação 
da Linha Azul para importação e exportação – modalidade expressa de despacho, com 

fiscalização mais branda -, que pode ser usada apenas por empresas com bom 
histórico tributário e aduaneiro. “Quem não entra na Linha Azul não é punido, apenas 
segue o critério geral”, disse Maciel. 

 

Simples Nacional e a cobrança do Diferencial de Alíquotas 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Afinal a empresa optante pelo Simples Nacional está livre do Diferencial de 

Alíquotas? 
No “cenário tributário brasileiro há dois diferenciais de alíquotas”, um sobre a entrada 

de mercadorias no estabelecimento e outro sobre a saída de mercadorias. Neste 
trabalho vamos abordar apenas o diferencial de alíquotas devido nas operações de 
saída de mercadorias de estabelecimento contribuinte do ICMS optante pelo Simples 

Nacional. 
 

 
Premissas: 
1 – Empresa contribuinte do ICMS optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar 

nº 123/2006); e 
2 – Saída de mercadorias em operação interestadual. 

Diante destas duas premissas podemos estudar se a empresa contribuinte 
do ICMS optante pelo Simples Nacional é responsável legal pelo recolhimento do 
Diferencial de Alíquotas. 

O Diferencial de Alíquotas pode ser devido sobre a saída de mercadorias em operação 
interestadual destinada a pessoa: 

 
1- contribuinte do ICMS consumidora final, situação em que exige acordo entre as 
unidades da federação (Estados e Distrito Federal), através de Convênio ICMS ou 

Protocolo ICMS; 
 

2 – não contribuinte do ICMS – Emenda Constitucional nº 
87/2015 e Convênio ICMS 93/2015. 
 

Destas duas hipóteses, a empresa optante pelo Simples Nacional contribuinte 
do ICMS, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal (liminar ADI 5464), que 

suspendeu a cláusula nona do Convênio ICMS 93/2015, está livre apenas do 
diferencial de alíquotas instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015. 

 
A Emenda constitucional nº 87/2015, alterou o § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal e inclui o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 

tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, 
localizado em outro Estado. 

 
O Convênio ICMS 93/2015, dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas 

operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não 
contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, de que trata a Emenda 
Constitucional nº 87/2015. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/simples-nacional-e-cobranca-diferencial-de-aliquotas/


O que diz Cláusula nona? Aplicam-se as disposições deste convênio aos contribuintes 
optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 

Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 
relação ao imposto devido à unidade federada de destino. 

 
(Nota: O STF concedeu medida cautelar ad referendum do Plenário suspendendo a 

eficácia da cláusula nona até o julgamento final da ação). 
 
Assim, o contribuinte do ICMS, optante pelo Simples Nacional continua responsável 

pelo recolhimento do ICMS devido a título de Diferencial de Alíquotas nas operações 
interestaduais destinadas a pessoa contribuinte do ICMS consumidora final, situação 

em que a mercadoria está enquadrada na Substituição Tributária, conforme dispõe o 
§ 1 da Cláusula primeira do Convênio ICMS 52/2017. 
 

O Convênio ICMS 52/2017, dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos 
regimes de substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de 

tributação, relativos às operações subsequentes, instituídos por convênios ou 
protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal. 
 

Diferencial de Alíquotas nas operações com mercadorias sujeitas a 
Substituição Tributária 

Portanto, nas saídas interestaduais de mercadorias destinadas a contribuinte 
do ICMS consumidor final (ativo, despesa), é necessário analisar se há acordo 
(Convênio ICMS ou Protocolo ICMS) que exige do fornecedor o cálculo (ainda que 

optante pelo Simples Nacional), destaque no documento fiscal e recolhimento do 
diferencial de alíquotas aos cofres da unidade federada de destino da mercadoria. 

Neste caso, o fisco elegeu o fornecedor da mercadoria como responsável tributário 
pelo recolhimento do diferencial de alíquotas nas operações com mercadorias sujeitas 
a substituição tributária. 

 
Na prática, somente poderá ser cobrado este diferencial de alíquotas, das operações 

com mercadorias relacionadas no Convênio ICMS 52/2017 e que a unidade federada 
de destino tenha incluído a respectiva mercadoria no regime da Substituição 
Tributária, desde que haja acordos entre os Estados e Distrito Federal firmados através 

de Convênios ou Protocolo. 
 

Vejamos o que diz o § 1º da Cláusula primeira do Convênio ICMS 52/2017: 
Cláusula primeira. Os convênios e protocolos celebrados pelas unidades federadas 
para fins de substituição tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido nas operações subsequentes 

observarão o disposto neste convênio. 
 

§ 1º O disposto no caput aplica-se também ao imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual 
incidente sobre as operações interestaduais com bens e mercadorias destinadas ao 

uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário contribuinte do imposto. 
 

Simples Nacional e a responsabilidade pelo recolhimento do Diferencial de 
Alíquotas 
Portanto, o contribuinte do ICMS optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar nº 

123/2006) é responsável pelo recolhimento do Diferencial de Alíquotas nas operações 
de saídas de mercadorias enquadradas na Substituição Tributária, nas situações em 

que há acordo entre os Estados e o Distrito Federal. 
 
Quanto ao Diferencial de Alíquotas instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015, 

a cobrança está suspensa desde a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, 
que suspendeu a cláusula nova do Convênio ICMS 93/2015. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional


Aumento de impostos de combustíveis é inconstitucional, diz MPF em parecer 

17/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Para Ministério Público Federal em Macaé, aumento de tributos de 
combustíveis não poderia ter sido feito por decreto. 

 
O Ministério Público Federal em Macaé (RJ) manifestou-se a favor do pedido da ação 

popular movida pelo advogado Décio Machado Borba Netto para suspender o aumento 
das alíquotas de PIS e Cofins sobre combustíveis, instituído pelo Decreto 9.101/2017. 
 

No início de agosto, a Vara Federal Única de Macaé concedeu liminar favorável ao 
pedido da ação. Segundo entendimento do juiz, o aumento das alíquotas atenta contra 

o princípio da legalidade tributária e da anterioridade nonagesimal, segundo o qual se 
exige que a lei que institua ou majore tributo aguarde 90 dias para começar a ser 
cobrado. No entanto, a liminar foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (RJ e ES). 
 

Na manifestação, o procurador da República Leandro Mitidieri considera que o aumento 
afronta a Constituição porque foi feito por meio de decreto, e não de lei. Além disso, 
ele também avalia que as novas alíquotas só poderiam entrar em vigor 90 dias após 

a publicação da norma. 
De acordo com o procurador, a primeira instância é competente para julgar ação 

popular contra ato do presidente da República. Citando as teses da profunda 
democratização (deep democratization) e das instituições “inclusivas”, e sua relação 
com a realidade de corrupção do país, Mitidieri ressalta que, “ao se interpretarem 

todas as questões jurídicas contidas na presente demanda, relativas à virilidade da 
ação popular em nosso sistema, há que se ter em mente que isso afeta 

fundamentalmente o incentivo ou desincentivo da tão fraca participação popular no 
Brasil”. 
 

Além da ação em Macaé e de outras na primeira instância, uma ação direta de 
inconstitucionalidade questiona o Decreto 9.101/2017 no Supremo Tribunal 

Federal. Com informações da Assessoria de Imprensa do MPF-RJ. 
 

Fraude em venda de combustível usava empresas ‘barrigas de aluguel’ 

17/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O esquema de fraudes fiscais na comercialização de combustíveis, alvo da Operação 
Rosa dos Ventos, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 15, usava empresas 
chamadas de “barrigas de aluguel” para sonegar impostos e majorar os lucros com a 

venda de álcool. Onze firmas registradas em nome de “laranjas” foram identificadas – 
com um rombo de R$ 3 bilhões – e outras estão sob suspeita. 

 
“Os investigados, valendo-se das falhas do sistema, criaram um gigantesco esquema 

montado para sonegar tributos e lavar dinheiro mediante a colocação de empresas em 
nome de ‘laranjas’, conhecidas no mercado como ‘barrigas de aluguel'”, afirmou o 
delegado da PF Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, no relatório que deflagrou a Rosa 

dos Ventos. 
 

O líder do “gigantesco esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crimes 
contra a ordem tributária” alvo central da Rosa dos Ventos é o empresário Micenio 
Rossi Neto, de Campinas (SP) – que está foragido. Ele e outros 23 pessoas tiveram 

prisão decretada pela 9ª Vara Federal. A detenções e buscas e apreensões foram 
realizadas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. 

 
As investigações iniciaram em março de 2016, com a descoberta da fraude pela 
Receita na Euro Petróleo do Brasil, em 2013. A empresa é uma das 11 “barrigas de 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/aumento-de-impostos-de-combustiveis-e-inconstitucional-diz-mpf-em-parecer/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fraude-em-venda-de-combustivel-usava-empresas-barrigas-de-aluguel/


aluguel” usadas por Micenio. O empresário é suspeito de envolvimento em fraudes 
desde 2003, pelo menos. Em 2001, ele chegou a ser ouvido na CPI dos Combustíveis, 
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como “representante da Exxel 

Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. e da Terra Distribuidora”. 
 

Esquema 
As “barrigas de aluguel” alvo do esquema são distribuidoras de combustíveis colocadas 

em nome dos “laranjas”. Elas eram intermediárias na compra de etanol nas usinas 
para depois vendê-lo aos postos de gasolina sem recolher os tributos. 
 

O esquema se valia do sistema tributário brasileiro, considerado pela PF “um terreno 
fértil para a prática de fraudes no setor de etanol por concentrar a cobrança dos 

tributos devidos pelos postos de gasolina nas distribuidoras”. “Diferentemente do setor 
de petróleo, que concentra a cobrança dos tributos devidos pelos postos de 
combustíveis e pelas distribuidoras nas refinarias.” 

 
Enquanto nos derivados de petróleo a maior parte dos tributos é recolhida pelas 

refinarias, no etanol o recolhimento é feito em parte pelas usinas (cerca de 67%) e 
em parte nas distribuidoras (cerca de 33%) 
“Com esta sistemática, a alta carga tributária que incide nas distribuidoras – de 33% 

do valor cobrado ao posto – faz com que o setor seja um terreno fértil para fraudes 
fiscais”, afirma o delegado Victor Hugo. A fraude envolve recolhimento de três tributos, 

PIS, COFINS e ICMS. 
 
O delegado afirma que no caso de uma refinaria de petróleo ou uma usina de açúcar 

e álcool sonegarem tributos, sua planta industrial poderá ser sequestrada para garantir 
o cumprimento de suas dívidas”. 

 
“Uma distribuidora de combustível, no entanto, não precisa de grandes instalações 
para operar: uma sala, uma mesa, um computador, uma impressora e um telefone já 

são suficientes para começar um negócio, já que seu combustível pode ser 
armazenado em tanques de terceiros, que cedem sua capacidade de estocagem 

mediante pagamento. Ocorre que estes ‘terceiros’, muitas vezes, são na verdade as 
empresas ‘ostensivas’ do mesmo grupo econômico que colocou a distribuidora em 
nome de laranjas para sonegar tributos.” 

 
O esquema garantia maiores lucros aos chefes, que vendem o combustível a preços 

mais baixos que os concorrentes, e o aumento de sua participação no mercado. 
“Agindo assim, o grupo econômico aufere lucros maiores e obtém vantagem 
competitiva no mercado diante das empresas que cumprem com suas obrigações 

perante o fisco.” 
 

Investimentos da Volkswagen confirmam confiança com modernização 

trabalhista 

17/08/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho (postado em 15-08-2017)  
 
Montadora alemã anunciou nesta segunda-feira (14) R$ 2,6 bilhões em recursos para 

produção e modernização na fábrica de São Bernardo do Campo 
 

 
 
O clima de otimismo na indústria após a aprovação da modernização da legislação 
trabalhista, em julho, foi reforçado nesta segunda-feira (14), com o anúncio de 

http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4898
http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4898


investimentos da montadora Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP). A empresa 
informou que está investindo mais de R$ 2,6 bilhões no desenvolvimento e na 
produção de dois modelos de automóveis, além da modernização da fábrica Anchieta, 

para um novo sistema de produção. 
 

A previsão é de que dentro de três meses a fábrica volte a operar em três turnos. 
“Esse anúncio confirma nossa expectativa. A modernização das leis trabalhistas trouxe 

segurança jurídica e mais otimismo para o setor produtivo, que está voltando a 
acreditar no país e já começa a investir, ajudando na retomada da geração de 
empregos”, comentou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. 

 
O anúncio desta semana faz parte de um plano de investimentos da ordem de R$ 7 

bilhões da Volks até 2020, contemplando desenvolvimento e modernização da 
manufatura, testes de certificação e validação do produto, desenvolvimento local de 
peças, qualificação de pessoal e ações para o lançamento dos modelos no Brasil. 

 
Segundo o presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul (SAM), David 

Powels, essas novidades marcam a chegada de uma evolução à montadora alemã em 
suas atividades no país. Powels, que em declarações recentes à imprensa apontou a 
modernização da legislação trabalhista como um passo importante para dar confiança 

à indústria e ajudar na recuperação da economia, afirmou que o ano de 2017 “marcará 
a virada de página da Volkswagen do Brasil”.  

 
As projeções da Volks indicam que, à medida que a produção dos novos carros se 
intensificar, a fábrica pode voltar a operar 100%. Nesse caso, a montadora prevê a 

retomada do segundo e do terceiro turnos de trabalho, chamando de volta os 
funcionários que estão em regime de layoff (suspensão temporária do contrato). Hoje, 

a fábrica Anchieta só funciona no turno da manhã. 
 
General Motors – O anúncio de investimentos da Volkswagen foi o segundo do setor 

automotivo, após a aprovação do projeto de modernização das leis trabalhistas. No 
início de agosto, a General Motors (GM) Mercosul anunciou um investimento de R$ 1,4 

bilhão para modernização da planta de Gravataí (RS), onde fica um dos três complexos 
industriais da empresa no Brasil – os outros estão em São Caetano do Sul e São José 
dos Campos, ambos em São Paulo. 

 
Segundo a GM, está previsto um pacote de investimentos em parceria com o governo 

gaúcho para a implementação de novos processos produtivos e tecnologias na 
empresa. A direção da GM destacou, por meio de um documento ao Ministério do 
Trabalho, seu apoio à agenda de reformas do governo federal e reiterou a confiança 

no país. 
 

 
 

Confiança – Os anúncios da Volkswagen e da General Motors ocorrem em meio a 
outros sinais de retomada da confiança dos empresários desse setor na economia 
brasileira.  

 
Em julho, a indústria do material de transporte gerou 2.282 postos de trabalho. “Esse 

subsetor inclui a indústria automobilística, o que sinaliza a confiança dessas empresas 
na retomada do poder de compra e da demanda de crédito por parte da população’, 
observou Ronaldo Nogueira. 

 



O ministro explicou que o crescimento do nível emprego na indústria automobilística 
indica que as famílias estão recuperando sua capacidade de endividamento e, assim, 
ampliando a demanda de consumo.  

 
Isso porque a retomada da indústria automotiva está associada à contratação de 

financiamento e não apenas a fatores sazonais. “São sinais claros de uma consolidação 
maior da recuperação econômica”, salientou. 

 
Seguro Emprego - Além da modernização trabalhista, a indústria automotiva 
também foi beneficiada pelo Programa Seguro Emprego (PSE), com a adesão de novas 

empresas, em maio e junho deste ano, e a preservação de 2.767 vagas no setor.  
 

A própria Volkswagen foi destaque em junho, quando firmou três termos de adesão 
relativos à sua fábrica de Taubaté (SP), garantindo a manutenção de mais de 2,5 mil 
empregos. 

 
 

 

Fiat Chrysler se une a BMW e Intel em aliança para carros autônomos 

17/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Logo da BMW em carro durante conferência na Alemanha 

   

A Fiat Chrysler vai aderir a uma aliança liderada pela BMW para desenvolver carros 
autônomos, intensificando a corrida das montadoras e empresas de tecnologia para 

desenvolver "robotáxis", que podem ser chamados via smartphone e pagos por 
minuto.  

 
O mercado para táxis autônomos pode chegar a US$ 2 trilhões em 2030, de acordo 
com consultores da McKinsey, na medida em que os clientes mais jovens deixam de 

possuir automóveis em favor da mobilidade do serviço sob demanda.  
 

A Fiat Chrysler disse que planeja colocar a tecnologia de veículos autônomos em 
produção até 2021, mesmo prazo compartilhado por empresas rivais que também 
estão desenvolvendo carros autônomos.  

 
A BMW e suas parceiras Intel e Mobileye disseram que a Fiat Chrysler vai trazer seus 

conhecimentos de engenharia e outros para o negócio, abrindo o caminho para a 
criação de uma plataforma de carros autônomos abrangente que poderia ser adotada 
por outras montadoras.  

 
O presidente-executivo da Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, citou que "as sinergias e 

a economia de escala" possibilitaram a adesão à aliança.  
 

Marchionne argumenta há muito que as montadoras devem se unir para sobreviver 
aos custos proibitivamente elevados de produzir veículos tecnologicamente mais 
avançados.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1910326-fiat-chrysler-se-une-a-bmw-e-intel-em-alianca-para-carros-autonomos.shtml


As fornecedoras de autopeças Delphi Automotive e a Continental também se juntaram 
à aliança BMW-Intel. O consórcio disse que está no caminho certo para realizar testes 
com 40 veículos autônomos na estrada até o fim de 2017 e que vai aprender com os 

100 veículos de teste que serão desenvolvidos pela Mobileye nos Estados Unidos ainda 
neste ano.  

 

 
 

Exportação de carros cresce 55,3% e aumenta produção das indústrias 

17/08/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A indústria automobilística brasileira segue em processo de recuperação ancorado, 
principalmente, nas exportações, que registraram novo recorde, desta vez para o 

período de janeiro a julho. As vendas externas aumentaram 55,3% em comparação 
com o mesmo intervalo de 2016, e puxaram a produção, que cresceu 22,4%, 

permitindo uma melhora, ainda que pequena, no uso da capacidade instalada das 
empresas e estabilidade no nível de emprego.  
 

De janeiro até agora foram exportados 439,6 mil automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, ultrapassando a melhor marca anterior para o período, que foi 

em 2005, com 420 mil unidades. Aquele ano também foi o melhor para o setor, com 
724,1 mil veículos enviados ao exterior. Os fabricantes acreditam que podem superar 

esse volume neste ano.  
 
Só em julho as exportações somaram 65,7 mil unidades, 42,5% a mais que em igual 

mês do ano passado. A produção no mês, de 224,8 mil veículos, foi 17,9% superior a 
de um ano atrás. No ano, um total de 1,488 milhão de veículos deixou as linhas de 

montagem, ante 1,215 milhão nos sete meses de 2016. 
 
 "Estamos caminhando para o melhor ano em exportações, o que reforça a produção 

no sentido de diminuir a capacidade ociosa (de 50%), e tem ajudado bastante na 
balança comercial do País", disse o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. Em valores, as exportações 
somam quase US$ 8,8 bilhões, 52% acima do valor de 2016.  
 

O mercado interno também está reagindo, mas lentamente, com alta de 3,4% no ano 
até agora, somando 1,2 milhão de veículos vendidos. No caso das exportações, o 

grande impulso vem da Argentina, onde a boa fase da economia amplia a demanda 
por carros. Para lá seguiram 69% das exportações deste ano. Megale disse que outros 
países também estão comprando mais do Brasil, como o México - que ficou com 12% 

do total exportado - e Chile, com 5%. A Colômbia importou 3% do volume e deve 
aumentar porque o país acaba de assinar acordo comercial com o Brasil.  

 
"No início do ano, 3% dos carros vendidos na Colômbia eram brasileiros e essa 
participação já está em 5%, mas temos potencial para chegar a 10% ou 15%", afirmou 

Megale. Segundo ele, além dos países latino-americanos, as fabricantes brasileiras, 
especialmente de caminhões, exportam para outros países como Rússia e África do 

Sul, ainda que em pequenos volumes.  

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/exportacao-carros-cresce-55-3-aumenta-producao-da
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/33526-carro-autonomo#foto-494116


O produto nacional está sendo favorecido pelo fechamento de novos acordos 
automotivos. Também se tornou mais competitivo após novas tecnologias introduzidas 
em razão de investimentos para atender ao programa Inovar-Auto.  

 
As montadoras brasileiras encerram julho com 125,2 mil funcionários, 276 a mais que 

no mês anterior, mas ainda com defasagem de 1,7 mil vagas ante 2016. No mês 
passado, 12 fabricantes de veículos reduziram o quadro de pessoal, enquanto oito 

ampliaram. O setor tem ainda 8.979 empregados no Programa Seguro Emprego (PSE), 
com jornada e salários reduzidos, e 3.226 com contratos suspensos (lay-off).  
 

Montadoras chinesas mostram interesse por Fiat Chrysler, mas eventual 

acordo enfrentará obstáculos 

17/08/2017 – Fonte: R7 
 
O grupo automotivo chinês Geely Automobile Holdings disse nesta quarta-feira que 

não estava planejando fazer uma oferta de compra da Fiat Chrysler, mas qualquer 
eventual acordo com outros pretendentes chineses deverá enfrentar importantes 

obstáculos nos Estados Unidos. 
 
A Automotive News publicou na segunda-feira que representantes de uma "conhecida 

fabricante de veículos chinesa" apresentaram neste mês uma oferta pela FCA. A Geely 
foi uma de várias montadoras chinesas citadas na notícia. 

 
A fabricante chinesa de utilitários esportivos Great Wall Motors e a estatal Guangzhou 
Automobile Group estão entre as montadoras que consideraram acordos com a FCA, 

disseram fontes à Reuters nesta quarta-feira. Não está claro se as fabricantes de 
veículos estão interessadas em comprar toda a FCA ou apenas certos ativos do grupo 

ítalo-americano. 
 
O presidente-executivo da FCA, Sergio Marchionne, está procurando um parceiro ou 

comprador para a sétima maior montadora do mundo, a fim de administrar o aumento 
dos custos e a cumprimento das normas de emissão de poluentes, além de 

desenvolver tecnologia para carros elétricos e autônomos. 
 
Outras fontes familiarizadas com o assunto disseram que a oferta chinesa poderia 

enfrentar obstáculos políticos e regulatórios nos EUA. 
 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem sido crítico às práticas 
comerciais chinesas, e esta semana pediu uma investigação sobre se a China força as 
empresas norte-americanas a operar no país asiático para transferirem propriedade 

intelectual. 
 

Geely nega interesse em comprar FCA Fiat Chrysler 

17/08/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A fabricante de automóveis chinesa Geely negou na quarta-feira, 16, ao site 
Automotive News o interesse em comprar a FCA Fiat Chrysler. O nome da empresa 

havia aparecido em uma reportagem ao lado de Dongfeng e Great Wall como uma das 
prováveis compradoras.  

 
“Não temos esse plano no momento”, resumiu o diretor executivo da Geely, Gui 
Shengyue. No entanto, ele afirmou que essa aquisição seria “um caminho rápido de 

desenvolvimento para outras marcas chinesas”, sem citar quais. O interesse maior 
dessas companhias estaria nas marcas Jeep e Ram.  

 
A FCA não comentou o assunto, mas vale lembrar que o CEO da FCA, Sergio 
Marchionne, sempre é enfático sobre a necessidade de fusões como forma de dividir 

http://noticias.r7.com/economia/montadoras-chinesas-mostram-interesse-por-fiat-chrysler-mas-eventual-acordo-enfrentara-obstaculos-16082017
http://noticias.r7.com/economia/montadoras-chinesas-mostram-interesse-por-fiat-chrysler-mas-eventual-acordo-enfrentara-obstaculos-16082017
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26271/geely-nega-interesse-em-comprar-fca-fiat-chrysler


despesas para criar carros menos poluentes e mais avançados, como se nota pelo 
novo acordo fechado com a BMW para produzir carros autônomos . 
 

Iveco automatiza Tector para ganhar mercado 

17/08/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

Alavanca do câmbio automatizado de 10 velocidades do Tector Auto-Shift: 
desenvolvimento conjunto da Iveco com Eaton e FPT. Com certo atraso em relação à 
concorrência, a Iveco lança este mês nos mercados brasileiro e argentino versões 

automatizadas da linha Tector de caminhões semipesados, com acréscimo de R$ 
15 mil ao preço final. Era inevitável seguir essa tendência, que depois de dominar os 

pesados no Brasil – hoje 95% das vendas do segmento são de modelos automáticos 
– está se espalhando rapidamente também para os semipesados, representando 27% 
dos emplacamentos este ano, alcançando quase metade deles em 2018 e saltando 

para algo como 80% em 2019, segundo calculam os fabricantes.  
 

“Trabalhamos para oferecer uma solução bem desenvolvida que tem potencial para 
até dobrar as vendas do Tector, pois o modelo agora ocupa todo o segmento de 
semipesados; até agora estávamos fora de 30% dele”, afirma Ricardo Barion, diretor 

de marketing da Iveco América Latina. Ele calcula que a participação do Tector entre 
os semipesados no Brasil (27% do mercado atual de caminhões no País) deve subir 

dos atuais 6% a 7% para 9% a 10% até o fim deste ano.  
 
A caixa automatizada de dez velocidades adotada agora em três versões do Tector 

fabricado em Sete Lagoas (MG) é produzida em Valinhos (SP) pela Eaton, que nos 
últimos dois anos trabalhou com a Iveco e a fabricante de motores FPT (ambas 

empresas do Grupo CNH Industrial) para desenvolver e calibrar a transmissão 
Ultrashift Plus MHD – a mesma que já fornece desde 2015 para os caminhões Ford 
Cargo, mas com calibragens diferentes.  

 
Todas as versões automatizadas do Tector foram desenvolvidas para usar o motor FPT 

N67 de 300 cavalos, produzido na Argentina e enviado ao Brasil para ser integrado ao 
modelo na fábrica de Sete Lagoas. São três opções de chassi-cabine: 170E30 4X2 (17 
toneladas de PBT), 240E30 6X2 (24 t) e 310E30 8x2 (31 t). A aposta é que a versão 

6x2 deve responder por 60% das vendas do Tecto Auto-Shift, principalmente equipado 
com carroceria baú para entregas urbanas e rodoviárias. “Mas também existem no 

horizonte boas perspectivas para aplicações vocacionais no setor de construção civil e 
talvez para coleta de lixo”, afirma Barion.  

 
VANTAGENS 
 

A principal vantagem trazida pela automatização é a economia de combustível, o maior 
custo da planilha do transportador e argumento inegável de convencimento a pagar 

mais pelo produto. Segundo Barion, o câmbio robotizado aproxima o motorista médio 
do mais eficiente, com redução média de 5% no gasto com diesel e Arla 32.  
 

Outra vantagem é a redução dos custos de manutenção, com o funcionamento mais 
racional do câmbio, que usa embreagem cerâmica com vida útil duas vezes maior do 

que a orgânica tradicional da caixa manual. O conforto também aumenta 
substancialmente nas manobras, no anda-e-para do trânsito e nas partidas em 
ladeiras, com possível aumento de produtividade do motorista. A bordo, ruídos e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26274/iveco-automatiza-tector-para-ganhar-mercado


vibrações foram reduzidos com a calibragem do motor para fornecer mais torque com 
giro mais baixo.  
 

“Desafiamos a nossa inteligência para desenvolver a solução de automatização mais 
eficiente, para termos diferenciais sobre a concorrência”, afirma Barion, citando que 

foram desenvolvidas funções exclusivas para a transmissão do Tector Auto-Shift. Entre 
elas está a troca de marchas para cima nas ladeiras sem que o motorista precise pisar 

no acelerador, reduzindo o consumo, bem como o desacoplamento automático da 
embreagem em situações de velocidade estável com o piloto automático ligado. 
 

Para ganhar velocidade mais rapidamente nas entradas em pistas expressas, pode-se 
acionar com um toque em um botão na manopla do câmbio o modo de trocas rápidas 

de marcha. O pedal do acelerador é bastante sensível e escalonado para controlar com 
facilidade as trocas de marcha. Nas ladeiras, o freio fica acionado por até três segundos 
até que o motorista acelere para partir. 

 
“Já tínhamos uma cabine elogiada pelo acabamento e suspensão, agora oferecemos 

também a melhor integração entre motor e câmbio automatizado. Com isso o Tector 
fica bem melhor posicionado para ganhar mercado”, aposta Barion. 
 

FCA se une à BMW por carro autônomo 

17/08/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

A FCA Fiat Chrysler assinou na quarta-feira, 16, um memorando de entendimento com 
a BMW, que junto com a Intel e a Mobileye, vão desenvolver uma plataforma global 

para carro autônomo. A parceria prevê ampliar a capacidade e recursos de cada 
empresa para melhorar a plataforma de tecnologia, aumentar a eficiência de 
desenvolvimento e reduzir o tempo de lançamento para o mercado. 

 
As equipes de engenharia vão trabalhar em conjunto na Alemanha e em outros locais, 

a fim de facilitar este processo. A cooperação permitirá às empresas aproveitar suas 
expertises, capacidades e recursos de cada uma. 
 

“Para alcançar avanços na tecnologia de condução autônoma é vital formar parcerias 
entre fabricantes de automóveis e que fornecem a tecnologia”, disse o CEO da FCA, 

Sergio Marchionne. “Integrarmos esta cooperação permitirá à FCA se beneficiar 
diretamente de sinergias e economias de escala que são possíveis quando as empresas 

se unem com uma visão e um objetivo comum.” 
 
A parceria entre BMW, Intel e Mobileye foi anunciada há pouco mais de um ano: as 

empresas decidiram unir forças em busca do carro autônomo, contribuindo entre si 
para o desenvolvimento de soluções de condução altamente automatizada (nível 3) e 

de condução totalmente autônoma (nível 4) que será lançada em 2021. Desde então, 
eles vêm trabalhado na concepção de uma arquitetura que pode ser usada por várias 
montadoras em todo o mundo, mantendo as identidades de marca de cada empresa. 

 
Este projeto tem o objetivo de introduzir nas ruas 40 veículos de testes até o fim deste 

ano. Também espera se beneficiar a partir dos dados e da aprendizagem com eles 
obtidos com a frota de 100 veículos de teste de nível 4 anunciada recentemente pela 
Mobileye, empresa do grupo Intel. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26273/fca-se-une-a-bmw-por-carro-autonomo


“Os dois fatores fundamentais para o êxito da cooperação são a excelência no 
compromisso do processo de desenvolvimento e no alcance da nossa plataforma de 
condução autônoma”, disse Harald Krüger, presidente da BMW. “Com a FCA como 

nosso novo parceiro, fortalecemos nosso caminho para criar, com êxito, a solução mais 
relevante e avançada de nível 3 a 5 como resultado da colaboração global entre as 

montadoras.” 
 

“O futuro dos transportes depende que os líderes da indústria automotiva e da 
tecnologia trabalhem juntos para desenvolver uma arquitetura que os fabricantes de 
automóveis em todo o mundo possam adotar e personalizar”, disse o CEO da Intel, 

Brian Krzanich. “Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à FCA a esta 
colaboração, dando um passo mais perto de entregar os veículos autônomos mais 

seguros do mundo.” 
 
“Agradecemos pelas contribuições da FCA e o uso da plataforma de cooperação, que 

tem feito progressos substanciais durante o último ano, entrando rapidamente na fase 
de testes e implementação”, disse o professor e diretor de tecnologia da Mobileye, 

Amnon Shashua. “A combinação de conhecimento e de mapeamento, fusão de 
sensores e soluções políticas de condução, oferece os mais altos níveis de segurança 
e versatilidade em um pacote de baixo custo que se estenderá através de todas as 

geografias e configurações de estradas.” 
 

Outras empresas do setor também já se uniram à aliança BMW-Intel, como a Delphi 
e a Continental. 
 


