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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO



MAIOR

ABERTURA DO

BRASIL

AO COMÉRCIO INTERNACIONAL FAVORECERIA

MERCOSUL, DIZ EMBAIXADOR


INDÚSTRIA QUER ACORDO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO COM O PARAGUAI



COM FÁBRICA MAIOR E NOVA LINHA DE IMPLANTES, NEODENT QUER AUMENTAR
SUAS EXPORTAÇÕES



ENTREVISTA: GOVERNO ESTÁ DESCUIDANDO DA SAÚDE DAS EMPRESAS



PEQUENAS EMPRESAS DO GRANDE ABC PERDEM R$ 6,6 MILHÕES POR DIA



COMISSÃO DEBATE MUDANÇAS NO ESTATUTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA



PRÉVIA

DA CONFIANÇA DA INDÚSTRIA INDICA ALTA EM AGOSTO PELO

SEGUIDO, DIZ

2º

MÊS

FGV



E-SOCIAL



GOVERNO ESPERAR APROVAR TLP COM FOLGA EM COMISSÃO



EMPRESAS BUSCAM IPO NO EXTERIOR DEVIDO A CUSTO ALTO NO BRASIL



BRASIL ACREDITA EM ACORDO COM UE ATÉ O FINAL DO ANO, MAS NEGOCIAÇÃO
SOBRE ACESSO A MERCADOS AINDA NÃO COMEÇOU



ARTIGO: INFLAÇÃO

BAIXA É BEM-VINDA, MAS RECESSÃO PROFUNDA É UMA

DESGRAÇA



DEMANDA

POR CRÉDITO EMPRESARIAL SOBE

1,2%

EM JULHO, DIZ

SERASA

EXPERIAN


BNDES

NEGOCIA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO

FAT

E MIRA CAPTAÇÕES

EXTERNAS, DIZ DIRETOR



MP

PARA AJUSTAR REFORMA TRABALHISTA DEVE PERMITIR GESTANTES EM

CERTO GRAU DE INSALUBRIDADE



PARANÁ TEVE MAIOR REDUÇÃO DE DESEMPREGADOS DO SUL E DO SUDESTE



CÂMARA APROVA URGÊNCIA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E SAÚDE



TAXA

DE DESEMPREGO SÓ VOLTA A NÍVEL PRÉ-RECESSÃO EM

2022,

INDICA

ESTUDO



DESEMPREGO APÓS RECESSÃO CUSTA A CAIR, INDICA ESTUDO



AUDIÊNCIA

DISCUTIRÁ CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POR

EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA



EUNÍCIO

AFIRMA QUE ELEITOR PRECISA SER OUVIDO SOBRE REFORMA

POLÍTICA



PLENÁRIO PODE VOTAR PROPOSTA DE REFORMA POLÍTICA NA TERÇA-FEIRA



PARTICIPANTES DE AUDIÊNCIA CONSIDERAM INCONSTITUCIONAL REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



PAIM QUER LEIS TRABALHISTAS EM FOCO DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL DE
2018



'MENSAGEM REFORMISTA DEVE GANHAR A PRÓXIMA ELEIÇÃO', DIZ MEIRELLES



GOVERNO

PRORROGA

POR

5

ANOS

COMPENSAÇÃO

IMPORTAÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DA



GOVERNO

DIZ CONTAR COM

85%

ANTIDUMPING

NA

CHINA

DE CONVERGÊNCIA PARA APROVAR MARCO

REGULATÓRIO DO SETOR ELÉTRICO



GOVERNO

PROPÕE VENDA DO CONTROLE DA

AVALIADA EM



CONTA

ELETROBRAS;

FATIA TOTAL É

R$12 BI

DE LUZ DEVE TER BANDEIRA TARIFÁRIA VERMELHA EM SETEMBRO,

DIZEM ESPECIALISTAS



SANEPAR É A MELHOR COLOCADA ENTRE AS 100 MAIORES DA REGIÃO SUL



TRF

DERRUBA DECISÃO DE JUÍZA E ALTA DE IMPOSTO DA GASOLINA VOLTA A

VALER



AGU

RECORRE PARA ANULAR DECISÃO QUE BARROU AUMENTO DE IMPOSTO

SOBRE COMBUSTÍVEL



INTERESSE DE GRUPO CHINÊS PELA FIAT PODE ESBARRAR EM TRUMP



FIAT E MAERSK LIMITAM QUEDAS DOS MERCADOS EUROPEUS



VOLKSWAGEN

NÃO TEM PRESSA DE VENDER ATIVOS, INVESTIMENTO É MAIS

IMPORTANTE, DIZ EXECUTIVO



ÔNIBUS MERCEDES-BENZ TERÃO TECNOLOGIA PARA REDUZIR CONSUMO



FENATRAN TEM OITO MONTADORAS CONFIRMADAS



SETOR AUTOMOTIVO ESTÁ ENTRE OS 10 QUE MAIS INVESTEM EM PROPAGANDA



CUMMINS FORNECE MOTORES PARA ESCAVADEIRAS SDLG



AUDI: ROSCHECK ESPERA 10 MIL CARROS EM 2017



FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS DEVE SUPERAR R$ 90,6 BI ESTE ANO



CONVITE: NELSON WILLIANS & ADV.
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Oportunidades de Negócio
22/08/2017 – Fonte: FIEP

Maior abertura do Brasil ao comércio internacional favoreceria Mercosul, diz
embaixador
22/08/2017 – Fonte: Senado Notícias
O aprofundamento das relações do Brasil com a Aliança do Pacifico pode favorecer a
abertura do Mercosul à economia internacional, disse nesta segunda-feira (21) o
embaixador e secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo
Baumbach.
Baumbach ressaltou que a crise atual decorre da incapacidade tanto do
multilateralismo quanto do regionalismo na promoção do desenvolvimento econômico.
Segundo ele, a associação do Brasil ao bloco formado por Chile, Peru, Colômbia,
México e Costa Rica pode contribuir para o progresso do continente sul-americano.
- As pessoas têm medo do futuro e decidem com base nesse medo; O que o Brasil
pode fazer diante disso? O Brasil deve apostar no multilateralismo e promover a
liberalização da economia. Nossas conversações com a Aliança do Pacífico tendem a
ser mais liberais que o Mercosul, um bloco regional não tão liberal em termos de
comércio. É possível que consigamos tirar proveito da situação internacional e praticar
um regionalismo de caráter mais aberto – afirmou
Baumbach participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (CRE) que discutiu a integração do Brasil com outros países. A
audiência - que integra o ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional: Estender
Pontes ou Erguer Barreiras? - teve como tema "Integração e as Alianças Estratégicas
no Limiar da Terceira Década do Século 21: Cooperação ou Conflito?" O debate é uma
iniciativa do senador Fernando Collor (PTC-AL), presidente da comissão.
Cooperação
Professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB),
Eiiti Sato avaliou que há um recuo visível do multilateralismo no mundo, mas apontou
movimentos que favorecem a cooperação internacional, como o terrorismo e a
insegurança internacional.
- É impossível combater esse tipo de mal a não ser pela cooperação, por mais que
tenha um movimento de fechar fronteiras. Sem cooperação é impossível. Há os
refugiados e outras formas forçadas e indesejadas de imigração. O narcotráfico, a
lavagem de dinheiro, as mudanças climáticas e os grandes fluxos financeiros trazem
problemas. Talvez o Brasil não esteja levando em conta os ativos positivos do país,
como a dimensão geográfica e padrões culturais homogêneos – afirmou.
Entre os elementos que fragilizam a política externa brasileira, Sato citou a
precariedade de infraestrutura, a falta de segurança pública e um sindicalismo
“exacerbado”, com 16.290 associações registrados no Ministério do Trabalho, a grande
maioria concentrada no setor público, “único setor em que existe greve paga”.
Competição
Professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Bernardo Palhares Campolina Diniz disse que a abertura do Brasil deve
ser feita com cuidado e à luz das diferenças existentes entre os países, visto que a
competição externa "é dura”.
- O centro econômico do mundo caminha rapidamente em direção à Ásia. Precisamos
fazer um reflexo do ponto de vista interno para conseguirmos uma projeção externa,
avaliar o ponto de vista estrutural do Estado brasileiro, que precisa ser repensado,
para conseguir se integrar a um mundo cada vez mais competitivo.

As crises criam oportunidades, temos território, recursos naturais e uma região
praticamente sem conflito, uma população que fala uma só língua, ainda que o
português seja uma barreira do ponto de vista de pensar as relações internacionais –
afirmou.
Campolina disse ainda que falta ao Brasil um planejamento de médio e longo prazos,
visto que Plano Plurianual (PPA) “não é planejamento, mas um tanto de continha para
resolver o Orçamento".
- Se nós pensarmos ser um pais minimamente respeitado lá fora, precisamos pensar
que tipo de sociedade queremos daqui a 30 ou 50 anos, pensar no planejamento de
forma séria, em como aproveitar as oportunidades e as muitas capacidades que temos
– afirmou.
Tolerância
Fernando Collor, por sua vez, ressaltou que o Brasil sempre ergueu pontes, e não
barreiras comerciais, a não ser em um passado recente, o que prejudicou o pais no
avanço do desenvolvimento. O senador, ao destacar que o Brasil é resultado do fluxo
migratório de japoneses, italianos, alemães e povos árabes, cobrou tolerância para
com os venezuelanos que ingressam no país devido a conflitos com o governo de
Nicolás Maduro.
Atualmente, disse Collor, há 65 milhões de refugiados no mundo, em razão de guerras,
perseguições, brigas entre etnias, fome e insegurança. Desse total, até 2016, menos
de dez mil encontravam-se abrigados no Brasil, país que conta hoje com mais de 200
milhões de habitantes.
Para o senador José Medeiros (PSD-MT), a integração mais intensa do Brasil com os
países vizinhos favoreceria o desenvolvimento de todo o continente.
- Poderíamos deixar a rivalidade com a Argentina só para o futebol – afirmou.
Indústria quer acordo para evitar dupla tributação com o Paraguai
22/08/2017 – Fonte: CNI
Em recepção ao presidente do país vizinho, CNI defendeu medidas para
ampliar o fluxo de comércio e a integração produtiva
Presidente da FIEMS, Sergio Longer e o presidente do Paraguai, Horacio Cartes,
discutiram sobre novos investimentos entre os dois países

Brasil e Paraguai precisam negociar um acordo para evitar a dupla tributação a
empresas brasileiras que operam no país vizinho, defende a Confederação Nacional da
Indústria (CNI). As prioridades do setor industrial foram apresentadas nesta segundafeira (21) ao presidente do Paraguai, Horacio Cartes, que foi recebido na sede da CNI
por empresários, representantes setoriais e parlamentares.
O Brasil é o principal investidor no Paraguai em número de projetos, principalmente
nos setores de alimentos, tabaco, construção civil, serviços financeiros, transporte,
têxtil, tecnologia da informação e máquinas e equipamentos. O acordo teria impacto
positivo nas operações de pagamentos de serviços e royalties. "Esta medida
certamente vai contribuir para melhorar o ambiente de negócios e nosso fluxo
comercial", afirmou Sergio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado

do Mato Grosso do Sul (FIEMS), que conduziu o encontro. Atualmente, no âmbito do
Mercosul, o Brasil só tem um tratado desta natureza com a Argentina.
ALTERNATIVA À CHINA - Horacio Cartes, por sua vez, reiterou a importância de
fortalecer as relações de seu país com o Brasil e lembrou como a integração produtiva
beneficia a economia do Mercosul. "O Paraguai é uma alternativa real e vantajosa para
que o Brasil substitua as importações da China. Nosso custo é similar, com mais
qualidade e a vantagem de estarmos muito mais próximos", afirmou.
Atualmente, 120 empresas brasileiras operam no país vizinho, sendo 85 sob o regime
de Maquila. A lei estabelece isenção de impostos para importação de bens de capital,
imposto de renda e cobrança de imposto único de 1% sobre o faturamento. Para ser
beneficiário do sistema, a empresa não pode encerrar a atividade no país de origem.
FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - Além do acordo tributário, a CNI também defendeu
um acordo automotivo para reduzir ou zerar tarifas de importação, bem como a
implementação, por parte do Paraguai, do Acordo de Facilitação de Comércio da
Organização Mundial do Comércio (OMC). "O Mercosul é muito afetado por barreiras
de burocracia aduaneira. A implementação reduzirá documentos e formalidades para
o comércio bilateral", defendeu Longen.
Com fábrica maior e nova linha de implantes, Neodent quer aumentar suas
exportações
22/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Empresa investiu R$ 60 milhões para ampliar a sua fábrica e construir um
novo centro de distribuição e vai lançar uma nova linha de implantes
dentários nesta semana

Depois de investir R$ 60 milhões para ampliar a sua fábrica e construir um novo centro
de distribuição, a Neodent - fabricante de implantes dentários com sede em Curitiba
que faz parte do grupo suíço Straumann - está pronta para aumentar a sua
participação no mercado mundial. A empresa prevê exportar 40% da sua produção
ainda neste ano e chegar, em 2018, a mais de 50%. Os principais destinos da
companhia são os países latino-americanos, Estados Unidos, Espanha, Itália e Rússia.
A nova fábrica da Neodent foi inaugurada nesta segunda-feira (21). A unidade, que
fica na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), foi ampliada de 10 mil metros quadrados
para 15 mil metros quadrados. O maquinário foi aumentado em 50% e uma nova linha
de produção foi criada, com dez novas máquinas maiores e mais caras, que irão
produzir a mais recente linha de implantes dentários da Neodent, que será lançada na
quarta-feira (23).
Com as ampliações, a fábrica aumentou a sua capacidade de produção em mais de
50%. A unidade tem capacidade para produzir mais de nove milhões de peças
anualmente, ante as seis milhões de peças até o primeiro semestre deste ano. A

fábrica funciona em três turnos, de segunda a sábado, e tem cerca de 600
funcionários. A Neodent tem, ao todo, 1,3 mil empregados.
Além da fábrica, a Neodent inaugurou o seu novo Centro de Distribuição (CD). Ele foi
construído ao lado da planta industrial, com 2,8 mil metros quadrados. Sua capacidade
de movimentação é de 2 milhões de peças (implantes dentários e componentes
protéticos) por ano e quase toda a operação é automatizada. O antigo centro logístico
tinha 400 metros quadrados, capacidade de movimentar 810 mil peças e a operação
era manual.
Os investimentos para ampliar a fábrica e construir o CD somaram R$ 60 milhões. A
expectativa é ter um retorno desse investimento entre cinco e dez anos, impulsionado
pelo aumento das exportações. 120 novos postos de trabalho foram criados.
Internacionalização
O principal objetivo da Neodent para os próximos anos é aumentar as suas
exportações. Em 2016, a fabricante de implantes dentários vendeu 1,1 milhão de
implantes no país e exportou pouco mais de 400 mil unidades. Neste ano, a
expectativa é aumentar as vendas para 1,2 milhão e exportar 40% dessa produção.
Em 2018, a empresa espera vender 2 milhões de unidades e exportar 50%.
Antes de ser vendida para o grupo suíço Straumann, a Neodent tinha a sua
participação restrita ao mercado interno - onde é líder, com 50% de participação. A
empresa foi fundada em Curitiba há 23 anos pelo cirurgião-dentista Geninho Thomé.
Depois de ser adquirida pelos suíços por R$ 1,2 bilhão - em um negócio feito em duas
partes, que começou com a compra de uma participação de 49% em 2012 e depois a
totalidade do negócio em 2015 - a Neodent traçou um plano de internacionalização,
até mesmo para aproveitar a expertise do grupo Straumann, maior vendedor de
implantes dentários do mundo. A empresa começou a abrir filiais comerciais em vários
países e, neste ano, passou pela ampliação do seu parque fabril.
Com isso, está pronta para ganhar o mercado internacional. “Dentro do Brasil, meu
nome estava mundo envolvido. As pessoas conheciam como a empresa do Dr.
Geninho. Agora, com o Straumann, a Neodent passou a ser uma empresa
internacional, parte do grupo número um em implantodontia no mundo”, afirma
Geninho Thomé, que continua na Neodent como presidente Científico e Tecnológico e
presidente do Conselho.
A Neodent, apesar de comprada pelo grupo Straumann, continua com gestão e
produção indepententes. Toda a operação foi mantida em Curitiba, incluindo a parte
administrativa, de produção e de pesquisa e desenvolvimento. “Temos espaço para as
duas marcas [Neodent e Straumann] crescerem juntas no mercado internacional”,
afirma Matthias Schupp, que assumiu o cargo de CEO da Neodent após a aquisição.
Enquanto a Neodent fabrica implantes para o mercado consumidor em geral, a
Straumann, que tem fábrica na Suíça, foca no público de maior poder aquisitivo. “Os
dentistas podem utilizar os dois sistemas [implante Neodent e implante Straumann].
Depende do tipo de paciente”, explica Schupp.
Motivação
Os recentes investimentos e o plano de internacionalização surgiram visando algumas
oportunidades de mercado. A primeira seria inserir a Neodent no mercado
internacional. A segunda seria a longevidade da população, pois o aumento da
expectativa de vida faz com que mais pessoas precisem usar implantes dentários. Por
último, a própria falta de higiene bucal impulsiona o setor, principalmente no Brasil e
na América Latina.

Nova linha de produtos
A Neodent vai lançar nesta quarta-feira (23) uma nova linha de implantes dentários.
Trata-se de um implante que pode ser usado tanto na mandíbula, que tem ossos moles
e porosos, quanto no maxilar, que tem ossos mais duros. Antes, a empresa
devenvolvia uma linha de produtos para cada tipo de osso. A companhia trata o
lançamento como “revolucionário” e afirma ser a primeira a trazer essa inovação para
o mercado.
ENTREVISTA: Governo está descuidando da saúde das empresas
22/08/2017 – Fonte: CNI
Carlos Antonio Rocca, diretor do Centro de Estudos do Instituto
IBMEC, defente que o Governo Federal dê ao problema de caixa das empresas
a mesma atenção que vem dando ao ajuste das contas públicas

Apesar do foco correto na preocupação com o ajuste fiscal, o governo deveria dar
atenção equivalente aos problemas enfrentados pelo setor produtivo, no qual parte
importante das empresas não consegue gerar receita suficiente para o pagamento de
juros. A opinião é de Carlos Antonio Rocca, diretor do Centro de Estudos do Instituto
IBMEC. “O grande desafio é realmente a questão do capital de giro e a gestão
financeira das empresas endividadas e com problemas de cobrir o custo financeiro”,
afirma o especialista. Confira a entrevista concedida à revista Indústria Brasileira:
REVISTA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Como o senhor avalia a redução da
oferta de capital de giro para o setor produtivo?
CARLOS ANTONIO ROCCA - Com a recessão de 2015 e 2016, começou a aumentar
a proporção de empresas inadimplentes. E o que fez o sistema bancário? Começou a
aplicar restrições à concessão de crédito para se defender da inadimplência. Com isso,
houve uma restrição na oferta de capital de giro e de financiamento em geral. No caso
do capital de giro, houve uma queda muito forte. Foram mais de 20% em termos
nominais na queda do estoque de capital de giro nesse período. Isso gerou uma
combinação muito complexa: as empresas ficaram com dificuldade de geração de
caixa até para cobrir despesas financeiras, com endividamento elevado e com restrição
de crédito e capital de giro.
REVISTA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Os dados de 2017 permitem avaliar
se esse período foi superado?
CARLOS ANTONIO ROCCA - Tem sido um período muito difícil, que não está
totalmente superado. Essa situação afeta, ainda, uma parcela muito significativa de
empresas. Numa amostra de cerca de 900 empresas da indústria de transformação
com capital aberto e algumas de capital fechado, a última estimativa que temos, com
base em dados de 2016, indica que algo como 45% das empresas tendo problemas
de geração de caixa e, portanto, de pagamento de despesas financeiras. Isso
justificaria uma preocupação das políticas públicas. Toda a preocupação recente,
justificadamente, tem focado na questão do ajuste fiscal, que é uma condição
necessária e essencial para que o país crie condições para reduzir a taxa de juros real
e retome o crescimento. Mas, ao mesmo tempo, talvez não se tenha dado uma
importância equivalente ao desafio enfrentado pelo setor produtivo.

REVISTA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Como assim?
CARLOS ANTONIO ROCCA - Porque a indústria vem de um período anterior também
muito difícil, especialmente a partir de 2011 e 2012, quando tivemos uma redução
muito forte do índice de rentabilidade da indústria. Os números mostram que houve
uma queda muito grande de rentabilidade e do volume de investimentos. E quando
buscamos a origem desse problema, podemos verificar que está, basicamente, no fato
de a indústria não conseguir transferir para os preços de venda o aumento de custo
que teve. A indústria tem enfrentado um desafio de queda forte de vendas, com grande
aumento de custos financeiros depois de vários anos seguidos de perda de
rentabilidade. A exceção são empresas beneficiadas pela virada do câmbio, que
ofereceu melhores condições de exportação.
REVISTA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA - O senhor falou que esse problema
todo ainda não está totalmente superado...
CARLOS ANTONIO ROCCA - Não está. Houve algum avanço, mas uma parcela
considerável desse avanço acabou se concentrando nas empresas maiores, com
maiores dívidas, por meio da renegociação com os bancos. Claro, os bancos acabam
dando prioridade à renegociação das empresas com dívidas muito elevadas. Até
porque a renegociação do varejo, das dívidas das pequenas e médias empresas, acaba
sendo
difícil
de
ser
administrada
e
tem
alto
custo.
REVISTA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA - O que pode ser feito para superar esse
problema?
CARLOS ANTONIO ROCCA - A queda nas taxas de juros já provocou uma redução
no custo do crédito bancário, mas ainda muito tênue. O grande desafio é, realmente,
a questão do capital de giro e a gestão financeira das empresas endividadas e com
problemas de cobrir o custo financeiro. Eventualmente se poderia examinar a
possibilidade de um programa especial, da mesma forma que assistimos, em países
desenvolvidos, um grande número de ações emergenciais para moderar os problemas
do setor privado. E não estou falando aqui de subsídios. A nova política operacional do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que entrou em vigor
no dia 3 de abril, começou a admitir recebíveis como garantia. Essa é uma mudança
muito importante.
REVISTA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA - Por quê?
CARLOS ANTONIO ROCCA - Temos, no Brasil, muitos casos de empresas que teriam
condições de oferecer recebíveis de curto prazo e ativos como garantia para operações
de capital de giro. E o próprio BNDES tem algumas linhas que poderiam ser usadas
por meio do sistema bancário. Há, ainda, a própria indústria dos fundos de direito
creditório. Temos, hoje, diversas iniciativas com o objetivo de mitigar riscos por meio
do registro de duplicatas, por exemplo. Esse me parece um caminho importante para
ser examinado.
Existe aí uma oportunidade de fazer um programa de ampliação da oferta de crédito
para as empresas. Lógico que tem vários detalhes mas, de um modo geral, o problema
não é falta de recursos. Há, de um lado, um grande volume de recursos e, de outro,
um grande número de empresas precisando de financiamento de capital de giro. O
que a gente tem de fazer é criar as pontes entre os recursos que existem, de um lado,
e a demanda de crédito, do outro.

Pequenas empresas do Grande ABC perdem R$ 6,6 milhões por dia
22/08/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC

As MPEs (Micro e Pequenas Empresas) das sete cidades deixaram de vender o
equivalente a R$ 6,6 milhões por dia neste ano. No primeiro quadrimestre, as firmas
de menor porte faturaram R$ 7,6 bilhões, enquanto que, no mesmo período de 2016,
obtiveram R$ 8,4 bilhões. Ou seja, houve queda real (descontada a inflação) de
12,1%, e deixaram de entrar nos cofres das empresas R$ 800 milhões.
O desempenho de abril também não trouxe boas notícias às MPEs da região, pois a
queda na receita em relação ao mesmo mês no ano passado foi de 17,5%, com perdas
de R$ 300 milhões, quando o faturamento atingiu R$ 2 bilhões. A região foi a única do
Estado de São Paulo a apresentar retração no intervalo. As informações são do SebraeSP.
O professor de análise de cenários econômicos e macroeconomia do MBA da Fipecafi
(Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) Silvio Paixão justifica que o
tombo nos caixas das MPEs do Grande ABC é resultado do mercado dependente das
indústrias, único setor com resultados negativos no território paulista (-9,8%).
“Aquelas (indústrias) que possuem maior valor, como as montadoras, são as que mais
sofrem com a crise”. E o efeito se dá em cadeia, pois, ao deixar de realizar encomendas
às firmas menores, elas deixam de faturar.
No panorama nacional, por sua vez, o setor que está impulsionando melhora na
economia é o agronegócio. “Como o Grande ABC não possui muita participação neste
campo, a retomada pode demorar mais para chegar”, pontua Paixão. “Se a
recuperação econômica fosse uma escada, seria como se o restante do Estado
começasse a subir pelo quinto degrau e, a região, pelo primeiro”, exemplifica o
consultor do Sebrae-SP, Pedro Gonçalves.
Já ao comparar o faturamento entre março e abril, a retração observada foi de 1,3%
– passou de R$ 2,03 bilhões para R$ 2 bilhões – enquanto que, entre os mesmos
meses do ano passado, o recuo foi mais expressivo, de 12,7% – de R$ 2,3 bilhões
para R$ 2,2 bilhões. Para Gonçalves, este é um sinal de melhora, uma vez que a
inflação está sob controle e a Selic (taxa básica de juros) tem caído. “Com essas
reduções, o poder de compra da população aumenta, e as indústrias voltam a produzir
em larga escala, voltando a movimentar a economia nas pequenas companhias, o
importante é dar continuidade ao processo”.
No quadrimestre, a quantidade de pessoal ocupado (sócios, familiares, empregados e
terceirizados) pelas MPEs caiu 17,4%, ao mesmo tempo em que o rendimento deles
(salário médio com prêmios, comissões e pró-labore) subiu 10,9% – valores mais
otimistas que os de março, quando tinham recuado em 18,2% e 10,4%,
respectivamente.
Dados do Sebrae-SP também apontam que 51% dos proprietários acreditam na
manutenção da receita, enquanto 32% esperam melhora. Quanto ao cenário
econômico, 41% disseram que nada irá mudar e 26% apostaram na retomada.

Comissão debate mudanças no Estatuto da Micro e Pequena Empresa
22/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara
A Comissão Especial que analisa alterações no Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte (Lei complementar 123/06) promove audiência pública
nesta terça-feira (22) para ampliar a discussão sobre o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 341/17. O debate foi solicitado pelos deputados Jorginho Mello (PR-SC) e Otavio
Leite (PSDB-RJ).
Um dos objetivos do projeto é reduzir os efeitos da substituição tributária para os
optantes pelo Simples. “Atualmente as micro e pequenas empresas acabam por pagar
a mesma alíquota aplicável as demais empresas jurídicas de maior porte. O projeto
propõe diversas alterações neste tocante, mas sabemos da necessidade de ouvir os
mais diversos órgãos da administração pública, a fim de que o pleito dos optantes pelo
simples seja alcançado da melhor maneira possível”, afirma Mello.
Ainda segundo o deputado, é importante ouvir a Federação das Juntas Comerciais por
estarem ligadas ao trâmite de criação e registro das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.
Foram convidados:
- Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e secretário-executivo do
Comitê
Gestor
do
Simples
Nacional,
Silas
Santiago;
e
- o presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais, Rafael Bastos Lousa
Vieira.
O debate será realizado às 14h30, no plenário 9.
Acompanhe ao vivo a transmissão dessa audiência pelo Webcâmara.
 Íntegra da proposta:
 PLP-341/2017
Prévia da confiança da indústria indica alta em agosto pelo 2º mês seguido,
diz FGV
22/08/2017 – Fonte: Reuters
A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) apontou melhora pelo segundo mês
seguido em agosto, recuperando as perdas observadas em junho devido
principalmente à melhora das expectativas.
A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta terça-feira que a prévia do ICI
mostrou alta de 1,5 ponto e chegou a 92,3 pontos em agosto, depois de subir 1,3
ponto em julho. Assim, recuperou a queda de 2,8 pontos vista em junho.
De acordo com a FGV, o Índice de Expectativas (IE) aumentaria 1,9 ponto e chegaria
a 95,3 pontos, enquanto o Índice da Situação Atual (ISA) subiria 0,9 ponto, para 89,3
pontos no mês.
Para o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, o resultado preliminar
de agosto indica ainda queda de 1,0 ponto percentual para 73,7 por cento.
A economia brasileira vive um momento de inflação e juros baixos, o que favorece o
consumo. Dados do Banco Central mostram que a economia cresceu mais do que o
esperado em junho e terminou o segundo trimestre com crescimento, sinalizando uma
recuperação gradual.
A piora nas metas fiscais para os próximos anos anunciada pelo governo não deve
gerar impacto negativo na atividade econômica ou reverter as expectativas de
recuperação gradual, de acordo com analistas.

E-Social
22/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
O decreto número 8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (E-Social). Esse Sistema informa
todas as movimentações pertinentes ao trabalhador junto aos órgãos responsáveis,
relativas à movimentação do empregado em uma empresa.
As Entidades que receberão as informações relativas à movimentação do empregado
são a Receita Federal, Caixa Econômica Federal, INSS e o Ministério do Trabalho.
Dessa maneira, a Empresa deverá transmitir uma única informação, não precisando
fazer diversas declarações aos órgãos em separado.
Hoje as organizações devem informar o CAGED, DIRF, RAIS e a SEFIP,
respectivamente, para o Ministério do Trabalho, Receita Federal, INSS e a Caixa
Econômica Federal, gerando várias declarações que serão condensadas no E-Social
que envolverá 40 milhões de trabalhadores, 8 milhões de Empresas e mais de 80 mil
escritórios de contabilidade.
Pelo cronograma, as Empresas que tiveram um faturamento superior a 78 milhões de
reais em 2016, já devem começar a transmitir o E-Social a partir de janeiro de 2018.
Para aquelas com faturamento inferior a esse valor, a previsão é julho de 2018.
O E-Social, além de trazer muitas informações facilitadoras para o controle dos órgãos
governamentais, deverá obrigar a mudança da cultura de muitas empresas e dos
empresários. Informações, como um simples aviso de férias, deverá ser informado no
E-Social, conforme os prazos estabelecidos pela legislação, abolindo decisões
repentinas por parte da Empresa ou do empregado.
Governo esperar aprovar TLP com folga em comissão
22/08/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC
A base do governo no Congresso vai concentrar esforços para aprovação em comissão
mista nesta terça-feira, 22, do relatório do deputado federal Betinho Gomes (PSDBPE) sobre a medida provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). Motivo de
polêmica e de forte disputa entre base e oposição, a MP precisa passar pela comissão
e pelos plenários da Câmara e do Senado até 6 de setembro, para não caducar.
A TLP, que vai substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) como referência nos
contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vem
sendo criticada por setores da indústria e parlamentares da oposição, que veem na
nova taxa um empecilho aos investimentos de longo prazo.
Para eles, o fato de a TLP ser indexada à Nota do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B) um título público ligado à inflação - fará o custo de empréstimos do BNDES subir ao
longo do tempo. A referência atual é a TJLP, que é definida pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN). Hoje em 7,0% ao ano, a TJLP é uma taxa barata para os padrões
brasileiros, mas que gera custos para o Tesouro Nacional.
Os defensores da TLP - incluindo Banco Central e Ministério da Fazenda - argumentam
que a nova taxa vai acabar com "subsídios intrínsecos", em que o Tesouro arca com
os rombos gerados pelo fato de a TJLP ser menor que os juros do mercado.
O problema é o calendário
Após a votação na comissão mista do Congresso, cuja relatoria é de Betinho Gomes,
a matéria ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e, depois, pelo plenário do
Senado. Se o processo não for finalizado até 6 de setembro, a MP perde a validade.

O relator diz que o governo aposta em um placar de 18 votos favoráveis contra 8
contrários à TLP na comissão mista. O PT, no entanto, deve apresentar um voto em
separado e existe a expectativa de que o senador José Serra (PSDB-SP) apresente
outro. Tanto o PT quanto Serra são contrários à TLP.
Com o risco de a oposição obstruir a medida, o governo já até sinalizou um plano B:
a apresentação de um projeto de lei à Câmara sobre o mesmo tema.
Empresas buscam IPO no exterior devido a custo alto no Brasil
22/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Custos ligados à ofertas públicas no Brasil estão entre fatores que levaram empresas
a fazer IPO fora
O custo de lançar ações no Brasil e um mercado com receio de empresas sem histórico
fazem com que companhias médias deixem de abrir capital no Bovespa Mais,
segmento de iniciantes, e procurem a Bolsa de Nova York.
A Decolar.com anunciou que protocolou o pedido no órgão americano equivalente à
CVM para ter ações negociadas nos Estados Unidos.Em abril, a Netshoes abriu capital
também em Nova York.
Essa iniciativa se explica por haver mais investidores que se interessam por empresas
de tecnologia no exterior que aqui, afirma Cristiana Pereira, diretora da B3.
A presença desses negócios na Bolsa é baixa e não há parâmetro de comparação para
o desempenho dos papéis.
"Aqui, investe-se em companhias que já dão resultado positivo e que têm estrutura."
Exigências e custo para entrar no segmento do Bovespa Mais são iguais ao de outros
mercados, diz ela. Essa ideia não é unanimidade.
"Valores aqui são mais elevados —não o que se paga à B3, mas aos advogados,
auditores, implementação da área de relações com investidores", diz Andrew Storfer,
diretor-executivo da Anefac (associação de executivos).
Nos EUA, o mercado tem mais escala, e esses serviços custam menos, segundo ele.
As exigências são parecidas, afirma Vinicius Correa, vice-presidente da Apimec.
"Para valer a pena abrir capital, tem de ser oferta grande, de R$ 1 bilhão, e ainda que
se façam esforços no Bovespa Mais, não é vantajoso."
*
Não é de aço
A Tramontina, fabricante de produtos para a casa, desacelerou sua expansão no
primeiro semestre deste ano, afirma o presidente do grupo, Clovis Tramontina.
O crescimento na primeira metade de 2017 foi de 5% —bastante abaixo dos 17%
projetados no início do ano.
"Em fevereiro, pela primeira vez, nenhuma das fábricas atingiu sua meta."
A área de ferramentas foi uma das maiores responsáveis pela desaceleração: recuou
30% no período.

A empresa também concentra esforços em ampliar a venda de panelas de inox,
segmento que responde por 10% da receita. A fábrica dedicada ao produto, com
capacidade para produzir 400 mil itens por mês, tem ociosidade de 30%.
"A crise brasileira é de confiança, embora hoje a economia esteja se descolando da
política. Temos de trabalhar e falar menos de Lava Jato. O importante agora é resolver
o desemprego."
O grupo também reduziu sua velocidade de investimentos em 25% neste ano —em
geral, o nível de aportes é de 10% da receita anual.
A previsão, porém, é fechar este ano com alta de 9,5% e retomar o ritmo de expansão
e de investimentos em 2018. "Nunca paramos de investir, o mercado é cíclico.
Queremos estar prontos quando a crise passar."
R$ 4,75 BILHÕES
foi a receita total da Tramontina em 2016, alta de 13%
18 MIL
itens tem o portfólio
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são as fábricas no Brasil, além de uma nos EUA
Brasil acredita em acordo com UE até o final do ano, mas negociação sobre
acesso a mercados ainda não começou
22/08/2017 – Fonte: Reuters
O governo brasileiro aposta em um acordo favorável nas negociações entre Mercosul
e União Europeia até o final do ano, mas uma fonte envolvida nas negociações disse
à Reuters que as tratativas sobre acesso a mercados --ponto central do acordo-- ainda
nem começaram.
"Acredito que feche sim até o final do ano. A parte dos textos tem avançado, houve
mudanças no espírito europeu. Eles querem fazer agora", disse a fonte. "Falta agora
a Europa colocar toda a parte de agricultura na mesa."
Dois pontos da oferta não foram apresentados pelos europeus e são centrais para o
Mercosul: etanol e carne. Segundo a fonte, isso só deve acontecer depois das eleições
na Alemanha, no final de setembro.
"Sem toda a oferta na mesa não podemos nem começar a discutir acesso a mercados",
disse a fonte. "Eu perco a margem de negociação depois."
O acesso a mercado envolve tanto agricultura quanto indústria. Os europeus sempre
tiveram mais dificuldade com o setor agrícola, com muitas políticas protecionistas
regionais. Já o Mercosul tem mais dificuldade com o mercado de manufaturados, onde
os europeus podem ser mais competitivos.
Apesar da dificuldade europeia em apresentar todas as suas cartas, o clima é outro
para a negociação, explica o diplomata, especialmente desde a eleição de Donald
Trump nos Estados Unidos.
No Mercosul, a mudança de governo na Argentina colaborou para colocar os quatro
países na mesma linha. Até o final do governo de Cristina Kirchner, o país era que
mais colocava dificuldades em acertar uma proposta única e razoável para abrir as
negociações.
Do outro lado do Atlântico, as mudanças no comando da UE apontavam para
dificuldades nas negociações com a saída de José Manuel Durão Barroso, um defensor

ardoroso do acordo, da presidência da Comissão Europeia. No entanto, a eleição de
Trump, com sua visão protecionista, terminou por dar um empurrão para as
negociações.
O presidente dos EUA deixou a o acordo com os países asiáticos e abandonou as
tratativas para um acordo com a União Europeia.
"Governo Trump deu sinais de um enfoque protecionista e nacionalista. Para a Europa
pareceu importante dar um sinal contrário, de que apesar disso há regiões
comprometidas com a visão de abertura de mercado", disse a fonte.
Artigo: Inflação baixa é bem-vinda, mas recessão profunda é uma desgraça
22/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Dominaram o noticiário econômico na semana passada as informações sobre o
aumento do deficit primário do governo até 2020. O tema é indigesto e até enfadonho,
mas muito importante. Trata-se, na verdade, do acompanhamento daquilo que se
chama de responsabilidade fiscal do governo.
Pena que a mesma atenção não seja dada à responsabilidade monetária, sobre a qual
praticamente não tem havido cobrança no país. Com constrangimento, integrantes da
própria equipe econômica admitem que houve um erro lamentável na condução da
política monetária nos últimos anos e que as consequências desse equívoco foram
gravíssimas para o país.
Em síntese, o erro agravou a recessão. Ao fixar a taxa de juros básica, a autoridade
monetária no Brasil tem como único objetivo o combate à inflação. Quando a inflação
está alta, aumenta a taxa. Quando ela começa a baixar, reduz a taxa.
Ocorre que a redução da taxa se deu com vacilação e atraso nos últimos dois anos.
Ou seja, os juros básicos ficaram durante muito tempo acima do nível necessário, e
isso teve consequências: a inflação caiu abaixo da meta e a recessão foi além da
expectativa, o que reduziu a arrecadação pública. Inflação baixa é bem-vinda, mas
recessão profunda é uma desgraça para o país.
Quantos pontos da recessão de 7,5% nos últimos dois anos podem ser atribuídos ao
erro na condução dos juros? Três pontos?
Admitamos por hipótese que sejam três. Nesse caso, a perda de produto bruto teria
sido da ordem de R$ 210 bilhões, considerado um PIB nominal de R$ 7 trilhões.
Quantos milhões de empregos foram perdidos e poderiam ter sido poupados se essa
recessão adicional tivesse sido evitada? Quantas famílias caíram na pobreza ou na
miséria em razão desse erro?
Houve de fato um equívoco na fixação da taxa de juros? Quando se coloca essa
pergunta, até alguns monetaristas mais ortodoxos balançam a cabeça para baixo e
para cima.
"Mas fazer essa avaliação retrospectivamente é mais fácil do que no calor da batalha",
respondem. Sem dúvida, é mais fácil, porém vale observar que a maneira natural de
avaliar os equívocos é depois que as consequências se manifestam.

As responsabilidades por essa horrível recessão brasileira precisam ser assumidas.
Houve, obviamente, erros medonhos decorrentes de irresponsabilidades fiscais e de
condução da economia no governo anterior, além de um impacto muito forte da crise
política na confiança geral dos agentes econômicos. Mas há erros recentes, que ainda
hoje estão sendo cometidos.
De janeiro a outubro do ano passado, quando a inflação já era nitidamente
descendente, a taxa Selic foi mantida em absurdos 14,25% ao ano. Só então começou
uma tímida redução da taxa.
Hoje, com quase 14 milhões de desempregados e uma inédita redução de renda e
consumo, a taxa básica continua em 9,25% para uma inflação oficial abaixo de 3% ao
ano e até deflação em alguns índices de preços.
Tamanha aberração se sustenta sem indignações nem cobranças. Promete-se para
setembro uma nova redução, mas que ainda manterá a taxa entre as mais altas do
mundo. Por que deixar essa decisão para quando setembro vier? Por que não se ajusta
isso desde já? Qual crença sustenta essa lentidão?
Nos EUA, o banco central (Fed) tem a dupla missão de preservar o valor da moeda e
estimular a criação de empregos. Aqui, a missão única é combater a inflação. Isso,
porém, não pode servir de pretexto para a irresponsabilidade monetária.
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
Demanda por crédito empresarial sobe 1,2% em julho, diz Serasa Experian
22/08/2017 – Fonte: Reuters
A demanda por crédito empresarial no Brasil subiu 1,2 por cento em julho ante mesmo
mês do ano passado, revertendo a tendência de queda registrada no primeiro
semestre, informou o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por
Crédito.
Foi a primeira alta interanual em seis meses. Na comparação com o mês de junho, a
demanda cresceu 6 por cento.
Para a Serasa Experian, "a gradual retomada da atividade econômica e a queda dos
juros começam a reestimular as empresas a buscarem crédito", disse a companhia,
em nota.
Ainda assim, entre janeiro e julho, o índice apresentou queda de 3,7 por cento ante
mesmo período do ano passado.
Considerando a divisão por portes, o segmento de micro e pequenas empresas foi o
que teve maior demanda por crédito, com alta interanual de 1,8 por cento.
Já as demandas de médias e grandes empresas tiveram queda interanual de 9,5 por
cento e 8,7 por cento, respectivamente.
No que diz respeito aos setores, serviços foi o único que apresentou alta, de 5,1 por
cento em julho, enquanto a demanda de crédito para indústria e comércio recuou 4,3
por cento e 1,3 por cento, respectivamente.
A análise por regiões mostrou queda na demanda por crédito em todas as regiões do
país.

BNDES negocia devolução de recursos do FAT e mira captações externas, diz
diretor
22/08/2017 – Fonte: Reuters
O BNDES está negociando com o governo federal a devolução de parte dos recursos
recebidos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que servem de fonte de
financiamento de empréstimos da instituição de fomento, afirmou o diretor das áreas
financeira, internacional e controladoria do banco, Carlos Thadeu de Freitas, nesta
segunda-feira.
Segundo o diretor do BNDES, as negociações entre governo federal e o BNDES já
duram "algum tempo" e o montante a ser devolvido ao FAT ainda não foi definido.
Em entrevista ao jornal O Globo publicada mais cedo nesta segunda-feira, o ministro
do Planejamento, Dyogo de Oliveira, afirmou que o FAT passa por "desequilíbrio grave"
diante de despesas com seguro-desemprego e abono de 58 bilhões de reais. Segundo
o ministro, o BNDES não poderá contar mais com recursos do FAT nem com o Tesouro
Nacional.
Questionado sobre o assunto, Freitas, do BNDES, afirmou que o banco tem que ajudar
o governo em tempos de dificuldades fiscais.
"O país vive hoje momentos de incertezas fiscais e é natural o governo buscar as
instituições para que elas possam contribuir para a dinâmica benigna fiscal”, disse o
diretor a jornalistas em evento de sustentabilidade e finanças.
"Cada um tem que dar a sua parte do sacrifício e não posso dizer nesse momento
quando vai acontecer e se vai acontecer. A idéia tem que ser primeiro normatizada,
mas boa vontade existe", disse Freitas. "Não há estimativa de valores (a serem
devolvidos)", acrescentou.
Ao ser perguntado se a devolução não poderia afetar o caixa do banco, Freitas frisou
que o banco tem um caixa robusto para 2017 e reforçou a idéia que o banco pretende
voltar a fazer grandes captações externas a partir de 2018. O BNDES concluiu em
dezembro do ano passado devolução de 100 bilhões de reais ao Tesouro.
No início do mês, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, afirmou que o
banco se prepara para fazer uma captação externa de ao menos 5 bilhões reais no
ano que vem, o equivalente a cerca de 1,5 bilhão de dólares.
"O banco está com caixa bastante confortável no curto prazo mas vai entrar numa
fase de captação externa para aproveitar a liquidez internacional e prazos longos",
disse o Freitas.
Segundo o balanço de primeiro semestre do BNDES, no período o banco captou 3,8
bilhões de reais do FAT, enquanto no mercado externo houve captação de 3,2 bilhões
por meio de emissão de green bonds.
Questionado sobre a estimativa do banco para os financiamentos em 2017, o executivo
comentou que "dificilmente o volume de desembolsos superará os 100 bilhões de
reais". Até julho, os desembolsos do BNDES somaram 40,2 bilhões de reais, uma
redução de 17 por cento ante igual período de 2016.

MP para ajustar reforma trabalhista deve permitir gestantes em certo grau
de insalubridade
22/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Texto com propostas que ficaram de fora da reforma como parte da estratégia
de aprovação no Senado deve ficar pronto até novembro, segundo o senador
Ricardo Ferraço (PSDB)

Com a colaboração dos senadores que relataram a reforma trabalhista no Senado, o
governo está preparando a medida provisória (MP) que irá definir pontos deixados em
aberto na votação no Congresso. Entre eles, propostas de veto sugeridas pelo senador
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), que precisarão de ajustes. O governo tem até a primeira
quinzena de novembro – quando começa a valer a reforma trabalhista – para
apresentar a MP com os ajustes e há quem aponte preocupação com a condução do
assunto, pois durante esse período surgem novas demandas e lobbies para fazer mais
alterações nas leis trabalhistas, como no caso do retorno do imposto sindical.
À Gazeta do Povo, Ferraço apresentou a minuta de lei que está sendo construída e
disse não estar preocupado com o uso da MP para realizar mais mudanças. “São
mudanças pontuais e nós estamos debatendo muito com todos os seguimentos para
produzir um texto convergente”, afirmou. O senador foi enfático ao afastar a
possibilidade da obrigatoriedade do imposto sindical voltar com a nova MP. “Em
momento algum eu participei ou participarei de qualquer coisa que possa representar
esse retrocesso”, disse.
Ele também destacou que o trabalho de gestantes e lactantes em local insalubre
poderá ser modulado, para permitir o exercício da atividade em alguns casos. Também
está sendo incluída na nova MP a possibilidade de o juiz trabalhista arbitrar casos de
dano extrapatrimonial, mas apenas nos casos gravíssimos.
Além desses pontos, estão abarcados na minuta da MP: jornada 12 x 36 horas apenas
por acordo ou convenção coletivas; proibição de cláusula de exclusividade para
trabalhadores autônomos; determinações sobre o regime de trabalho intermitente
(como o prazo de 24 horas para o trabalhador responder ao chamado); necessidade
de participação do sindicato em negociações coletivas; e definições sobre recolhimento
de contribuição previdenciária complementar em caso de não atingimento do piso
salarial.
Veja a entrevista:
O senhor ficou satisfeito com a solução de editar uma MP para complementar a reforma
trabalhista aprovada?
A lei entra em vigor na primeira quinzena de novembro, com o aperfeiçoamento das
leis trabalhistas. Temos até essa data para fazer ajustes. Neste momento estamos
trabalhando esses ajustes. Era para ter ocorrido na semana passada, mas o
interlocutor do governo nesse tema é o líder do governo senador Romero Jucá (PMDBRR), e ele pediu para sentarmos terça ou quarta-feira (dias 22 e 23). Estamos

trabalhando esses ajustes, que são pontuais e não alteram o sentido do
aperfeiçoamento das nossas leis trabalhistas, que são dos anos 1940 e não dialogam
com a realidade do nosso mercado de trabalho. As leis trabalhistas se tornaram
excludentes, somos 140 milhões de brasileiros, mas apenas 50 milhões têm proteção.
Estamos trabalhando esses ajustes pontualmente, junto com os senadores Marta
Suplicy (PMDB-SP), Tasso Jereissati (PSDB-CE), e com Romero Jucá, que faz a
interlocução com o Ministério do Trabalho. estamos trabalhando para fechar o texto
até o fim de agosto.
Como será essa MP?
É uma minuta, um debate, que reflete os debates que ocorreram aqui. São medidas
pontuais e que vai na direção dos vetos (sugeridos). Uma questão que nos preocupa
é a da mulher lactante ou gestante de trabalhar em local insalubre. Esse debate ainda
não é conclusivo. Por um lado precisamos preservar em qualquer circunstância a vida
da mãe, da mulher e da criança, mas há ainda debate sobre os limites da
insalubridade. Uma coisa é a insalubridade na área cirúrgica, outra na área
administrativa. Esse debate não é pronto, mas estamos trabalhando com o foco de,
em primeiro plano, não submeter as mulheres a qualquer tipo de risco
Isso mudou do que foi aprovado e indicado para vetos na reforma trabalhista? Algumas
parlamentares pediram mudanças para permitir o trabalho da gestante e lactante
nesses locais e as afastem apenas em caso de atestado médico.
Isso não é pronto e acabado. No meu relatório eu pedi um veto para manter tudo
como é hoje, proibindo mulher gestante ou lactante de trabalhar em áreas insalubres.
E ponto. Mas aí surgiram demandas das mulheres. Por exemplo, 85% de quem
trabalha em hospitais são mulheres. E aí surgem informações técnicas e científicas de
que o grau de insalubridade é diferenciado. Talvez possamos fazer uma gradação e
modulação, mantendo a todo e qualquer custo a vida e a salubridade e segurança da
mulher e da criança.
É positivo se usar o máximo de tempo da vacância até a entrada em vigor da reforma
trabalhista para se debater os ajustes?
Sim, se temos esse tempo acho interessante usar para esgotar o tema. Mas estou
trabalhando para ter até o final do mês de agosto esse debate e a minuta da MP
concluídas. Nós vamos fazer essa sugestão ao governo, que deve editar a MP e mandar
ao Congresso.
Deve ser mesmo uma MP? O senador Paulo Paim (PT-RS) sugeriu quatro projetos de
lei alterando dispositivos da reforma trabalhista. O Senado pode enveredar por esse
caminho caso não seja por MP?
Eu não conheço as propostas do senador Paulo Paim. Estamos trabalhando nesses
ajustes, que são esses que estão na minuta de MP.
Está bem encaminhada com o Congresso a votação da MP? Há risco na tramitação
quando chegar aqui?
Sim, está. Não vejo risco (na tramitação). A MP vai trabalhar com coisas muito
pontuais e nós estamos debatendo muito com todos os seguimentos para produzir um
texto convergente.
Há alguma chance de se tratar a volta do imposto sindical na MP?
Em momento algum eu participei ou participarei de qualquer coisa que possa
representar esse retrocesso. Não consta na nossa agenda o retorno da contribuição
sindical obrigatória.
Mas pode ter alguma forma de retorno do imposto na MP?
Não estamos discutindo esse tema. Esse tema para a gente é resolvido. Neste foro
não tem nada disso.

Há possibilidade de se mudar a questão do dano extrapatrimonial?
Na ultima versão da minuta de MP, estamos definindo parâmetros sobre o dano
extrapatrimonial, em mínimo, médio, grave ou gravíssimo. Tem uma escala. Esse é o
parâmetro que nós estamos trabalhando em relação ao dado extrapatrimonial. Isso
não estava assim no meu relatório, mas na Comissão de Constituição e Justiça isso foi
alterado, a meu juízo, para melhor. Ficou muito razoável. Apenas no dano gravíssimo
o magistrado poderá arbitrar. Havia um debate, por exemplo: em um elevador está o
presidente de uma empresa e o ascensorista. Ocorre uma tragédia, o elevador cai e
ambos morrem. A vida de um vale mais que a vida do outro? Isso tem de ser visto à
luz de cada caso específico, e nesse caso o magistrado tem liberdade para poder
avaliar.
Existe um grupo de trabalho que atua no período de transição, para a adaptação da
lei. Qual é o contato dos parlamentares com essa comissão, formada em geral por
especialistas no direito? O que é fundamental para a sociedade incorporar essas
mudanças?
Tem um movimento de especialistas e profissionais que apoiaram a proposta. A gente
tem conversado no dia a dia sobre a evolução dos fatos. Temos preocupação com a
efetividade das mudanças, o que é bom para o trabalhador, empregador e sociedade.
As mudanças são muito profundas e enfrentam paradigmas de décadas. A gente está
jogando com o tempo. O tempo vai revelar que ninguém que trabalha na área rural
teve algum direito subtraído. As pessoas vão perceber que estamos substituindo a
cultura do conflito pela da conciliação. Esse é um processo natural e cultural.
Ficou satisfeito com a reforma?
Fizemos um bom trabalho. Tivemos um bom debate, cheio de controvérsias, mas ao
fim prevaleceu aquilo que o país necessitava. Essa não é uma reforma que pertença a
ninguém individualmente muito menos a um governo. Ela é uma reforma que interessa
ao estado brasileiro. O aperfeiçoamento das leis trabalhistas era reclamado há
décadas. Nós estávamos lá atrás, na lanterna, e essas mudanças nos aproximam dos
mercados internacionais.
Paraná teve maior redução de desempregados do Sul e do Sudeste
22/08/2017 – Fonte: Governo do Paraná
O número de trabalhadores desocupados teve queda de 13,6% no segundo
trimestre, segundo o IBGE. Em todo o Brasil, a redução foi de 4,9%. No
Estado, a redução abrangeu tanto homens quanto mulheres, todas as faixas
etárias e graus de instrução
O número de trabalhadores desempregados no Paraná teve queda de 13,6% no
segundo trimestre de 2017. Passou de 617 mil para 533 mil pessoas. Foi a maior
queda entre os Estados do Sul e do Sudeste e a terceira maior do País. Os dados são
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo
IBGE, na última quinta-feira (17).
A queda no número de trabalhadores desocupados ajudou na redução da taxa de
desemprego no segundo trimestre. O percentual de desocupados sobre a população
economicamente ativa caiu de 10,3% para 8,9% entre o primeiro e o segundo
trimestre do ano. Além da queda no número de desocupados, a população ocupada
também cresceu no período no Paraná. A taxa de desemprego é calculada com base
no número da população economicamente ativa e nos índices de ocupação e
desocupação.
Em todo o Brasil, o número de desempregados caiu menos - 4,9%, de 14,136 milhões
para 13,486 milhões.

Do Sudeste e do Sul, o Paraná ficou à frente, por exemplo, de Minas Gerais, com queda
de 10,2% no número de desocupados (1,506 milhão para 1,353 milhão) e do Rio
Grande do Sul, com diminuição de 8,6% (560 mil para 512 mil). No País, a queda do
só não foi maior do que a do Mato Grosso (17,4%) e Pará (16,4%).
HOMENS E MULHERES – “No Paraná, o que se observa é que a queda no número de
desocupados foi generalizada no Estado, abrangendo tanto homens quanto mulheres,
todas as faixas etárias e graus de instrução”, diz Júlio Suzuki Júnior, diretor-presidente
do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes). “Embora o
contingente ainda seja elevado, 84 mil pessoas deixaram de ser desempregadas de
um trimestre para outro”, ressalta.
A população masculina desocupada teve queda de 15,9% de 302 mil para 254 mil. Já
a parcela de mulheres desempregadas no segundo trimestre era de 279 mil - 11,4%
menos do que no primeiro trimestre.
FAIXA ETÁRIA - A maior queda no número de desempregados se deu na faixa etária
de 14 a 17 anos, com redução de 19,8% na comparação entre os dois trimestres – de
81 mil para 65 mil. O volume de desempregados entre 25 e 39 anos caiu 15,1%, de
186 mil para 158 mil.
Já o número de pessoas sem trabalho entre 18 e 24 anos teve redução de 10,3% de
195 mil para 175 mil. Entre 40 e 59 anos, a população desocupada diminuiu 13%,
passando de 138 mil para 120 mil. Entre os trabalhadores com 60 anos ou mais, a
população desocupada passou de 17 mil para 15 mil, retração de 11,8%.
As maiores quedas na desocupação se deram entre os trabalhadores sem ou com
menos de um ano de instrução, com queda de 48,5% - de 33 mil para 17 mil. Em
segundo lugar ficou a população com ensino médio completo ou equivalente, que
passou de 197 mil para 153 mil, redução de 22,3%.
O número de desempregados com ensino fundamental completo ou equivalente teve
a terceira maior queda – 15,9%, de 82 mil para 69 mil pessoas.
POPULAÇÃO OCUPADA - Na outra ponta, o número de pessoas ocupadas no Paraná
cresceu 1,6%, de 5,358 milhões para 5,445 milhões. O resultado se deu
principalmente pela população masculina, cujo número de trabalhadores ocupados
cresceu 2,8%, de 3,022 milhões para 3,108 milhões. A população feminina no mercado
de trabalho ficou estável em 2,337 milhões.
ECONOMIA - Para Suzuki Júnior, a queda na taxa de desemprego, fruto da redução
de desocupados e aumento de ocupados, deve beneficiar a economia do Estado nos
próximos meses. “Esse cenário pode gerar uma melhora na renda e no consumo, com
reflexo no crescimento da economia. Isso é importante porque o no segundo semestre
não contaremos mais com o impacto positivo da agropecuária sobre o PIB (Produto
Interno Bruto) com o fim da safra”, diz.
Câmara aprova urgência para terceirização de serviços de educação e saúde
22/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Oposição foi contra o pedido de urgência, mas reuniu apenas sete votos. Chico
Camargo
A base de apoio do prefeito Rafael Greca (PMN) apresentou – e aprovou – um
requerimento de pedido de urgência para o projeto de lei que permite que os serviços
de educação e saúde de Curitiba sejam prestados por organizações sociais (OSs).
Aprovado com 20 votos favoráveis e sete contrários, o regime de urgência acelera o
trâmite do projeto nas comissões e impede o adiamento da discussão em plenário.

A oposição – que critica o projeto apresentado pelo prefeito – foi contrária ao trâmite
em urgência.
“O que nos deixa mais perplexos é que é um projeto que muda toda a estrutura de
organização do município nas áreas de saúde e educação e nós discutimos aqui um
pedido de regime de urgência. Esse é um tema para ser debatido com os curitibanos,
não deve ser debatido e votado com urgência” disse, da tribuna do Legislativo, a
vereadora Professora Josete (PT).
O líder do prefeito na Câmara, vereador Pier Petruzziello (PTB), rebateu, também da
tribuna, a fala de Josete.
“Nós só estamos fazendo esse regime de urgência porque nós precisamos, urgente,
abrir uma unidade de saúde mais barata. Uma unidade de Saúde em Curitiba custa,
por mês, R$ 2,1 milhões”, afirmou.
Petruzziello citou como exemplos de estruturas que poderiam funcionar sob o novo
modelo a Unidade de Pronto Atendimento da CIC, que está fechada desde novembro
do ano passado para reformas, e os 12 Centros Municipais de Educação Infantil
(CMEIs) que já estão com a estrutura física pronta desde o ano passado mas não está
atendendo à comunidade por falta de pessoal.
Outros parlamentares também criticaram a o requerimento de urgência. Para Felipe
Braga Cortes (PSD), a matéria em debate poderia tramitar no ritmo normal.
“Eu acho que a questão do regime de urgência tem que ser pautada quando tem uma
necessidade efetiva desse regime. Eu vejo que uma discussão dessas, que traz as OSs
para dentro da educação e da saúde não tem motivação nenhuma para ser em regime
de urgência. Nós temos as comissões, temos os trâmites; a Câmara precisa disso, é
necessário que as discussões sejam feitas nas comissões devidamente”, afirmou.
O projeto
O projeto, que foi enviado para a Câmara na sexta-feira (18), pretende revogar uma
restrição legal que atualmente impede as organizações sociais de prestarem serviços
de saúde e educação na rede municipal.
Segundo a justificativa da proposta de lei, a alteração pretende “alinhar a legislação
municipal com a lei federal 9.637, de 1998, que criou as organizações sociais”. “Tal
alteração permitirá parceria entre o Estado e a sociedade na consecução de objetivos
de interesse público, com maior agilidade e eficiência”, diz o Executivo.
Taxa de desemprego só volta a nível pré-recessão em 2022, indica estudo
22/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Se a economia brasileira se comportar como a de outras 37 nações que passaram por
recessão nas últimas décadas, o desemprego deve levar cinco anos para voltar ao
nível pré-crise (6,5%, em 2014).
Além disso, a taxa natural de desemprego (aquela que não acelera a inflação) subirá
dois pontos percentuais, para perto de 10%. No segundo trimestre deste ano, a taxa
de desemprego brasileira ficou em 13% (de cada 100 brasileiros interessados em
trabalhar, 13 não conseguiram se ocupar), segundo a Pnad contínua, medida pelo
IBGE.
O estudo sobre o impacto da crise no mercado de trabalho foi feito com 123 episódios
recessivos de 1961 a 2017 e publicado nesta terça (22) pelo banco Credit Suisse.
Os 34 trimestres necessários para que a taxa de desemprego volta aos níveis de 2014
têm por hipótese um crescimento da economia de 2% a partir de 2018.

Num cenário otimista, de 4% ao ano, o recuo da taxa de desemprego levaria 26
trimestres, se a economia brasileira seguisse o padrão dos episódios estudados pelo
banco.

Desempregado procura orientação no CAT da Luz
PIB PRIMEIRO
A história das últimas décadas mostra que a taxa de desemprego só volta aos níveis
pré-recessão depois que o crescimento do PIB retoma seu vigor anterior.
Foi essa a ordem nos 50 casos, dos 123 analisados, em que tanto atividade econômica
quanto taxa de desemprego já haviam se recuperado, segundo dados da OCDE.
Em outros 59, o PIB já havia voltado à velocidade pré-crise, mas a taxa de desemprego
não. Há outros 12 episódios em que nenhum dos indicadores se recuperou até o
primeiro trimestre de 2017.
O estudo do Credit Suisse avaliou o tempo de retomada de PIB e emprego nos 50
casos de recuperação total.
Na média, a retomada do PIB levou 7 trimestres e a da taxa de desemprego, 9.
Quando se avaliam, porém, os países cuja profundidade da recessão foi semelhante à
do Brasil —em que a economia já encolheu sete pontos percentuais desde 2014—, os
prazos crescem.
Nesses casos, a mediana da recuperação do PIB foi de 15 trimestres e a da taxa de
desemprego, de 17 trimestres.
"São patamares mínimos", diz o economista Leonardo Fonseca, da equipe do Credit
Suisse, porque nesses 50 países o crescimento foi forte o suficiente para permitir a
queda da taxa de desemprego.
No caso do Brasil, a estimativa é que o PIB precise crescer acima de 1,7% ao ano para
que a taxa de desemprego comece a recuar.
"Se a economia do país crescer muito perto desse número, a queda do desemprego
pode demorar muito. Para que ele caia mais rápido, seria preciso crescer perto de 3%
ou 4% ao ano."
NOVO PATAMAR
Outra questão importante, segundo Fonseca, é o desequilíbrio duradouro provocado
pela recessão no mercado de trabalho.
Numa amostra de 53 países cujas recessões se encerraram antes da crise global de
2008, a taxa natural de desemprego não voltou aos níveis que tinha antes. Na
mediana, ficou 1,5 ponto acima, 30 trimestres depois do início da crise.
Já nas crises mais profundas, semelhantes à brasileira, a alta foi de 1,9 ponto
percentual.
O economista ressalva que analisar o caso específico do Brasil tem limitadores, como
o fato de que a Pnad contínua começa apenas em 2012, o que dificulta observar como
o desemprego se comportou em outros períodos recessivos da história.

Na comparação internacional, é preciso considerar fatores como o grau de
flexibilização do mercado de trabalho —regras e encargos sobre contratações podem
adiar a retomada.
"Num país com flexibilidade grande, como os Estados Unidos, a queda do desemprego
depois da crise de 2008 foi muito mais rápida que em outros países."
No caso brasileiro, a reforma trabalhista pode tornar o mercado de trabalho um pouco
mais flexível. "Quando o país começar a apresentar crescimento mais forte, isso pode
se traduzir numa volta mais rápida da taxa de desemprego."
Outro fator que poderia mitigar o impacto sobre o desemprego, diz Fonseca, é o
investimento em educação, principalmente dos mais jovens.
Isso compensaria a perda de experiência que eles vão sofrer pelo desemprego mais
alto, que dificulta a entrada no mercado de trabalho.
"Mas, com a crise fiscal e a escassez de recursos.
Desemprego após recessão custa a cair, indica estudo
22/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
Se a economia brasileira se comportar como a de outras 37 nações que passaram por
recessão nas últimas décadas, o desemprego deve voltar ao nível pré-crise (6,5%, em
2014) apenas em 2022. Além disso, a taxa natural de desemprego (aquela que não
acelera a inflação) subirá dois pontos percentuais, para perto de 10%. O estudo sobre
o impacto da crise no emprego foi feito com 123 episódios recessivos de 1961 a 2017
e publicado pelo banco Credit Suisse.
Os 34 trimestres de prazo para retomar a taxa anterior de desemprego têm por
hipótese um crescimento da economia de 2% a partir de 2018. Num cenário otimista,
de 4% ao ano, o recuo levaria 26 trimestres, se a economia brasileira seguir o padrão
dos episódios estudados. PIB PRIMEIRO A história das últimas décadas mostra que a
taxa de desemprego só volta aos níveis pré-recessão depois que o crescimento do PIB
retoma seu vigor anterior.
Foi o que ocorreu nos 50 casos, dos 123 analisados, em que tanto atividade econômica
quanto taxa de desemprego já haviam se recuperado. Em outros 59, o PIB já havia
voltado à velocidade pré-crise, mas a taxa de desemprego não. Há outros 12 episódios
em que nenhum dos indicadores se recuperou. O estudo do Credit Suisse avaliou o
tempo de retomada de PIB e emprego nos 50 casos de recuperação total.
Na média, a retomada do PIB levou 7 trimestres, e a da taxa de desemprego, 9.
Quando se avaliam, porém, os países cuja profundidade da recessão foi semelhante à
do Brasil --em que a economia já encolheu sete pontos percentuais desde 2014--, os
prazos crescem. Nesses casos, a mediana da recuperação do PIB foi de 15 trimestres,
e a da taxa de desemprego, de 17 trimestres.
NOVO PATAMAR Numa amostra de 53 países cujas recessões se encerraram antes da
crise global de 2008, a taxa natural de desemprego não voltou aos níveis que tinha
antes. Na mediana, ficou 1,5 ponto acima. Já nas crises mais profundas, como a do
Brasil, a alta foi de 1,9 ponto percentual.
Essa mudança estrutural ocorre porque a recessão da economia desequilibra o
mercado de trabalho. As estimativas para o Brasil podem ser consideradas "patamares
mínimos", afirma o economista Leonardo Fonseca, do Credit Suisse. Ele observa que
a recuperação do mercado de trabalho está relacionada com o crescimento da
economia, no que a teoria chama de lei de Okun. "Há casos em que a velocidade de

crescimento do PIB não é suficiente para reduzir a taxa de desemprego." No caso do
Brasil, a estimativa é que a economia precise crescer acima de 1,7% ao ano para que
a taxa de desemprego possa se reduzir. A reforma trabalhista e investimento em
educação poderiam mitigar o impacto sobre o desemprego. "Mas, com a crise fiscal,
fica difícil implantar esse tipo de política."
Audiência discutirá contratação de pessoas com deficiência por empresas de
transportes de carga
22/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara
Audiência discutirá contratação de pessoas com deficiência por empresas de
transportes de carga
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos
Deputados realiza nesta quarta-feira (23) audiência pública para debater o Projeto de
Lei 3002/15, que trata da contratação de pessoas com deficiência física e aprendizes
por empresas de transporte rodoviário de cargas. O debate foi sugerido pelo deputado
Subtenente Gonzaga (PDT-MG).
Segundo o projeto, a base de cálculo para determinar o número de pessoas com
deficiência física e aprendizes que a empresa deve contratar será o número de
funcionários que exerçam atividades no âmbito administrativo, e não o número total
de empregados.
Atualmente, a Lei 8.213/91 obriga a empresa com 100 ou mais empregados a
preencher de 2% a 5% de seus cargos, conforme o número de funcionários, com
beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência e habilitadas.
Já a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT- Decreto-Lei 5.452/43) determina que a
empresa contrate número de aprendizes equivalente de 5% a 15% do total de seus
funcionários.
“Essas normas se tornam inviáveis e incompatíveis quando aplicadas sobre o número
total de empregados das empresas de transporte de carga, na medida em que a maior
parte dos empregados são motoristas e ajudantes/carregadores, podendo somente
exercer estas atividades pessoas que se encontram em seu pleno vigor físico, bem
como os que possuam idade mínima para exercerem a atividade no âmbito externo”,
afirma o autor do projeto, deputado Major Olimpio (SD-SP).
Na Comissão de Viação e Transportes, o projeto foi aprovado na forma de um
substitutivo que estende, ao setor ferroviário de carga, a mesma base de cálculo
estipulada para o setor rodoviário. Já na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência, onde o projeto aguarda votação, o deputado Laercio Oliveira (SD-SE)
apresentou emenda que também propõe essa base de cálculo para as empresas
titulares de terminais portuários públicos e terminais de uso privado.
Convidados
Foram convidados para a audiência representantes de entidades e especialistas
envolvidos com o tema. São eles:
- o advogado trabalhista Narciso Figueroa Júnior, representante da NTC&Logística;
- o diretor técnico da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), Wagner
Moreira;
- o consultor e procurador do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e
Movimentação de Cargas Pesadas e Excepcionais (Sindipesa), José Aparecido
Bastazini;
- a coordenadora nacional da Aprendizagem do Ministério do Trabalho, Taís Arruti Lyrio
Lisboa;

- o representante do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência
(Conade), Francisco Djalma de Oliveira;
- um representante da Secretaria Especial de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
A audiência está marcada para as 15 horas, no Plenário 13.
Eunício afirma que eleitor precisa ser ouvido sobre reforma política
22/08/2017 – Fonte: Senado Notícias

 lPEC 113A/2015
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou nesta segunda-feira (21) que a
reforma política em tramitação no Parlamento deve escutar a vontade do eleitor. Nesse
sentido, segundo Eunício, a reforma não pode ser “para uma única eleição” e deve
permitir o fortalecimento dos partidos e da governabilidade.
— Tenho procurado participar [da discussão], porque se no final for uma PEC [Proposta
de Emenda à Constituição] em alguns casos quem promulga é o presidente do
Congresso. Então tenho que pegar o pulso da Casa, mas buscar também o sentimento
da sociedade em relação ao que significa uma reforma política — afirmou.
Entre outros itens da reforma, Eunício citou o fim das coligações proporcionais e a
criação da cláusula de barreira, que tendem a reduzir o número de partidos. Também
disse acreditar que os eleitores preferem o sistema distrital misto, e não o “distritão”
proposto na atual reforma, em que são eleitos os candidatos mais votados,
independente do quociente atingido pelo partido ou coligação:
— Sou parlamentarista. Andei muito esses dias pelo interior, e o sentimento é que as
pessoas desejam o voto distrital misto. O distritão poderia ser uma transição, mas
muitos receiam que essa transição possa se tornar efetiva. Não é o que nós queremos
para o país.
Eunício rechaçou duas propostas — a volta do financiamento de campanha por
empresas e a possibilidade de doações ocultas, em discussão na Câmara:
— Se o sistema anterior, legitimado por uma lei clara, que permitia empresas, deu no
que deu, agora vamos criar novamente financiamento privado? Li que na Câmara tinha
um projeto de doações ocultas. Não passará aqui no Senado. Não pautarei no Plenário.
Eunício lembrou que a reforma política tem que ser aprovada até o final de setembro,
para valer já para as eleições de 2018. Nesta terça-feira (22) haverá reunião de líderes
para discutir as prioridades da pauta. Apesar da urgência da reforma política, Eunício
disse que os projetos voltados para a segurança pública e a economia também são
prioritários:
— A maioria dos projetos em termos de segurança pública que chegaram tem muita
coisa de corporação. Com todo respeito às corporações, vamos filtrar para debater
aqueles projetos que sejam de interesse da população. Temos uma outra preocupação,
que é a economia do país. Os indicadores, felizmente, sinalizam uma retomada,
mesmo que lenta. Mas não podemos ficar apenas no discurso.

Ainda falando de economia, Eunício defendeu o fim dos programas de regularização
de dívidas, os Refis, que segundo ele estão prejudicando a arrecadação de impostos
no longo prazo. Este mês, o governo anunciou um refinanciamento para os devedores
do Funrural:
— O Brasil não aguenta mais fazer Refis. Este deve ser o último. Nos últimos dez anos,
fizemos 17 Refis. Então as pessoas imaginam o seguinte: não vou pagar o imposto,
porque vou esperar que chegue o Refis.
Plenário pode votar proposta de reforma política na terça-feira
22/08/2017 – Fonte: Portal Câmara
Proposta é o item único da sessão marcada para as 13 horas desta terça (22). Na
quarta-feira, a pauta também inclui duas medidas provisórias sobre renegociação de
dívidas
A proposta de reforma política (PEC 77/03) é o destaque da pauta do Plenário da
Câmara a partir de terça-feira (22). Os deputados já encerraram a discussão do texto
que, entre outros pontos, altera o sistema eleitoral para o Legislativo e cria um fundo
para financiar as eleições.
O relator da proposta, deputado Vicente Candido (PT-SP), admitiu que vai propor
mudanças em seu substitutivo antes da votação, como sobre o volume de recursos do
fundo público criado para financiar as campanhas eleitorais. Em vez de 0,5% da receita
corrente líquida, equivalente a algo em torno de R$ 3,6 bilhões no ano que vem, o
valor seria definido anualmente na lei orçamentária.
“Vários líderes afirmaram que o fundo precisa ser mais modesto, que não precisaria
estar vinculado neste momento à receita da União”, explicou Vicente Candido.
Além do fundo para o financiamento público das eleições, outro ponto polêmico da
proposta são as mudanças na regra de eleição de deputados e vereadores. Atualmente
eleitos pelo sistema proporcional, em que a definição dos representantes depende da
votação obtida pelos candidatos e pelas legendas, esses políticos seriam eleitos pelo
sistema majoritário em 2018 e em 2022; e, nas eleições seguintes, apenas os
deputados contariam com o sistema distrital misto.
O sistema majoritário para eleições proporcionais ficou conhecido como "distritão"
porque um estado equivaleria a um único distrito. No distrital misto, metade dos
representantes eleitos seriam os mais votados nos distritos, com subdivisão a ser
definida em lei, e os demais seriam escolhidos por uma lista preordenada pelos
partidos políticos.
Qualquer item do texto precisa do voto favorável de 308 deputados. A proposta deverá
ser votada em dois turnos na Câmara e no Senado.
Vetos
Também na terça-feira, às 19 horas, os parlamentares farão sessão do Congresso
Nacional para analisar vetos presidenciais que foram destacados para votação em
separado na última sessão.
Entre esses, merecem atenção os vetos relacionados a dispositivos do projeto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), transformado na Lei 13.408/16, que tratam de
despesas prioritárias do orçamento de 2017.
Itens vetados de outros 15 projetos serão analisados com votação pelo painel
eletrônico, como o veto ao texto da Medida Provisória 751/16, transformada na Lei

13.439/17, que cria o programa Cartão Reforma para subsidiar, a fundo perdido, a
reforma de residências de pessoas de baixa renda.
Um dos dispositivos vetados previa o direcionamento de um mínimo de 20% dos
recursos para atender às famílias que residem em zona rural.
Dívida previdenciária
Na quarta-feira (23), os deputados podem continuar a votar a PEC da reforma política
e analisar duas medidas provisórias que trancam a pauta. A primeira delas é a MP
778/17, que concede parcelamento de dívidas previdenciárias de estados e municípios
com o INSS vencidas até 30 de abril deste ano, mesmo as de parcelamentos anteriores
ou inscritas em dívida ativa.
A novidade no relatório do senador Raimundo Lira (PMDB-PB) é o aumento do desconto
das multas e dos encargos legais, que passa de 25% para 40%. Segundo ele, o
impacto de renúncia fiscal do governo com a mudança será de cerca de R$ 3 bilhões
de 2018 a 2020, aumentando o total de descontos concedidos de R$ 35,3 bilhões para
R$ 38,3 bilhões.
A outra MP é a 783/17, que permite o parcelamento de dívidas com a União, tanto de
pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, concedendo descontos e possibilitando o uso
de prejuízo fiscal e de base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) para pagar os débitos.
O governo negocia com os parlamentares um texto alternativo ao projeto de lei de
conversão do deputado Newton Cardoso Jr (PMDB-MG), que aumenta os descontos de
uma faixa de 25% a 90% para 85% a 99% sobre multas, juros de mora, encargos
legais e honorários advocatícios.
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22/08/2017 – Fonte: Senado Notícias

Participantes de audiência pública realizada nesta segunda-feira (21) pela CPI da
Previdência classificaram a reforma proposta pelo governo de inconstitucional e
pediram medidas eficazes de combate à sonegação.
Kléber Cabral, vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Unafisco), afirmou que há uma sonegação no Brasil em torno de
27% do valor que deveria ser arrecadado, o que dá um valor total de R$500 bilhões.
Para Kléber, a própria legislação favorece o crime, já que trata a sonegação como um
fato de menor importância e gera o sentimento de impunidade tributária.
— Temos uma legislação de 1995 – já faz 22 anos — que é a raiz de muitos problemas,
porque extinguiu a punibilidade com o pagamento. A atividade sonegadora é uma

atividade de risco calculado. O pior que pode acontecer é ter que pagar os tributos e
as multas — explicou.
Kléber também criticou a quantidade de programas de parcelamentos especiais (Refis)
e explicou que cada programa pode causar perdas de até R$ 50 bilhões por ano aos
cofres públicos. O vice-presidente da Unafisco criticou ainda as leis que tratam da
repatriação de recursos. Segundo ele, essas leis também são exemplos de benesses
tributárias que o Estado dá, premiando o mau contribuinte.
— Inclusive porque as alíquotas cobradas foram inferiores às que eram cobradas das
pessoas físicas e jurídicas que cumpriam as suas obrigações tributárias. Então, além
da anistia penal, havia uma vantagem econômica. Isso é, de fato, o Estado usando a
pedagogia às avessas, deseducando o contribuinte — protestou.
Grandes empresas
José Bezerra da Rocha, vice-presidente da Associação Nacional dos Técnicos de
Fiscalização Federal Agropecuária destacou que os trabalhadores brasileiros não
podem ser omissos no debate sobre a reforma. Caso contrário, vão estar sujeitos a
pagar as duras penas da mudança. José também ressaltou que o servidor público não
colaborou com o déficit da previdência e disse que o governo precisa cobrar de quem
realmente deve ao Brasil, que são as grandes empresas.
— Tem cem grandes empresas aí que são responsáveis por 70% da dívida do INSS.
Ora, se isso é verdade e é verdade, por que não se trabalha uma legislação que vá
buscar a recuperação dessa dívida? É interessante manter esse status e prejudicar o
brasileiro? — indagou.
Proporcionalidade
Mauro José da Silva, diretor de Estudos Técnicos da Unafisco, destacou que a reforma
fere o principio da proporcionalidade ao realizar mudanças previdenciárias com
retirada de direitos sem antes apresentar alternativas menos danosas à sociedade.
Segundo ele, a CPI está trazendo inúmeros fatos que mostram que medidas menos
lesivas aos direitos sociais não foram tomadas e que, por isso, a PEC 287/2016 teria
um "DNA inconstitucional".
A falta de investimento no combate à sonegação, a falta de agilidade na cobrança dos
devedores da previdência, a concessão de novos Refis e o desvio de recursos das
contribuições para a seguridade social são alguns exemplos citados pelo diretor da
Unafisco para confirmar que a proposta fere o princípio da proporcionalidade.
Fábio Zambitte, advogado especialista em Direito Previdenciário, discordou dos demais
debatedores e destacou que, independente do modelo ser superavitário ou deficitário,
a reforma é necessária em razão dos aspectos demográficos. Segundo ele, o Brasil
passa por um envelhecimento populacional rápido, aliado a uma retração de natalidade
severa e isso, com o tempo, causará um colapso no sistema previdenciário.
— É a hora de arrumar a casa, de fazer algum tipo de reforma. Acho que não cabe ao
Brasil esperar a questão demográfica agravar-se para aí, sim, todo mundo aqui
concluir que há um déficit da Previdência brutal e então fazer uma reforma, porque o
custo de transição vai ser muito maior. Essa é a questão — disse.
Capitalização referencial
O diretor da Unafisco, Mauro José, afirmou que a sustentabilidade de um sistema
previdenciário não pode ser medida pelo critério déficit/superávit. Mauro defendeu a
capitalização referencial para o Regime Próprio de Previdência e afirmou que o modelo
é mais justo na medição dessa sustentabilidade.

A capitalização referencial caracteriza-se pela existência de contas individuais, onde
são controladas as contribuições dos trabalhadores e empregadores, adicionando-se
juros formando um patrimônio para efeito referencial. Na aposentadoria, o valor
acumulado na conta referencial é convertido em um fluxo de pagamento dos benefícios
usando uma fórmula baseada na expectativa de vida.
Saúde ocupacional
Luiz Roberto Pires Domingues Júnior, auditor de Atividades Urbanas especialidade
Vigilância Sanitária, defendeu a implantação do Implantação do Sistema Integrado de
Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal, com as mesmas regras da iniciativa
privada nas questões de segurança ocupacional.
Entre as finalidades do sistema estão a uniformização de procedimentos
administrativo-sanitário na área de gestão de recursos humanos e a promoção da
saúde ocupacional do servidor. Luiz citou dados que revelam que os servidores
públicos adoecem mais do que os trabalhadores do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Segundo ele, a saúde e segurança do servidor precisam ser cuidadas, já que
afetam diretamente a previdência.
— O que é que o Regime Geral faz que o Regime Próprio não faz, para ter essa
diferença? Políticas de saúde e segurança do trabalhador. Ações efetivas e manutenção
da qualidade de vida no ambiente de trabalho — disse.
Paim quer leis trabalhistas em foco durante a campanha eleitoral de 2018
22/08/2017 – Fonte: Senado Notícias

Em pronunciamento nesta segunda-feira (21), o senador Paulo Paim (PT-RS) disse
que o debate sobre a reforma trabalhista sancionada pelo governo Temer seja mantido
durante o período eleitoral de 2018. Isto porque a chegada de novos representantes
no Congresso e na Presidência da República trará a possibilidade de uma nova
proposta que possa beneficiar empregados e empregadores.
Paim registrou a instalação de subcomissão criada no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) para elaborar o Estatuto do Trabalho. A
primeira reunião ocorreu na última sexta-feira (18), disse Paim.
O senador afirmou que os trabalhadores não foram ouvidos em nenhum momento pelo
governo e os parlamentares aprovaram exatamente aquilo que foi enviado pela cúpula
do empresariado, em nível nacional.
— Que nem os empresários sabem bem o que é, segundo eles dizem — Digo o grosso
do empresariado —, mas a Fiesp e a CNI sabem muito bem, porque foram eles que
formularam essa reforma do empregador, [essa] CLT do empregador.
'Mensagem reformista deve ganhar a próxima eleição', diz Meirelles
22/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um candidato a presidente com uma plataforma reformista, que prometa manter o
esforço do atual governo para controlar despesas e arrumar as contas públicas, terá
boas chances nas próximas eleições, afirma o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

"Se me perguntar quem vai ganhar, acredito que uma mensagem reformista deve
ganhar", disse nesta segunda (21), em entrevista à Folha. "A posição populista já foi
suficientemente testada e deu resultado negativo. A população está alerta para isso."
Filiado ao PSD, um dos partidos que dão sustentação ao presidente Michel Temer no
Congresso, Meirelles tem sido apontado como opção do bloco governista para as
eleições presidenciais de 2018, mas desconversa quando indagado sobre o tema.
"Estou concentrado no meu trabalho, que é fazer as reformas e assegurar o
crescimento do país nos próximos anos", disse. "Não estou preocupado com o [meu]
futuro".
Na semana passada, ao anunciar o aumento das projeções para o rombo nas contas
públicas neste e no próximo ano, a Fazenda rebaixou de 2,5% para 2% a previsão de
crescimento no próximo ano. A previsão deste ano é 0,5%.
Na avaliação de Meirelles, um discurso a favor de reformas e austeridade terá boas
chances nas eleições presidenciais se for associado à recuperação da economia, que
parece estar saindo lentamente da recessão profunda em que afundou há três anos.
Meirelles, que nesta semana negociará com o Congresso a aprovação das novas metas
fiscais e de medidas para conter o rombo nas contas do governo, voltou a defender a
reforma da Previdência, cuja discussão ficou paralisada com a crise política deflagrada
pela delação dos donos da gigante de alimentos JBS.
Apesar do ceticismo dos líderes governistas no Congresso sobre as possibilidades de
retomada da discussão agora, Meirelles acha que o adiamento da reforma só criaria
dificuldades para o próximo governo –e para as forças políticas que o apoiarem.
"Se deixar para o governo seguinte, ele começará com um problema, tendo que
enfrentar uma reforma da Previdência depois de dois anos perdidos", disse o ministro.
Pesquisa feita pelo Datafolha em maio mostrou que 71% da população é contra a
reforma.
Antes da delação da JBS, o governo e a Câmara dos Deputados chegaram a um acordo
para colocar a reforma em votação, atenuando o impacto da proposta original do
governo e reduzindo a economia prevista com as medidas.
O Congresso deveria aprovar reformas como a da Previdência porque elas interessam
aos futuros governos, e não apenas para o atual, afirma o ministro.
*
Folha - Muitos analistas diziam em julho que a revisão das projeções do
governo para o deficit do Orçamento era inevitável. Por que ela demorou?
Henrique Meirelles - Aguardávamos uma visão mais realista da evolução da receita
e também de questões que estão no Congresso, como o novo Refis [programa de
regularização de dívidas de contribuintes] e a proposta de reoneração da folha das
empresas. A ideia é definir uma meta que não precise ser mudada.
O sr. tem convicção de que não precisará alterar a meta de 2018? Analistas
afirmam que, sem a reforma da Previdência, o objetivo não será cumprido.
O impacto da reforma não é tão grande em 2018 que não possa ser compensado com
algumas medidas. Mas ela é fundamental no longo prazo, porque o mercado antecipa
as coisas e ela tem impacto imediato nas taxas de juros e na confiança do investidor.
Qual a chance de o Congresso aprovar a reforma neste ano?
Acho que há boas chances, dentro de um nível aceitável para o equilíbrio fiscal.
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O Congresso tem consciência de que a reforma é fundamental. O Orçamento e a dívida
pública são insustentáveis a longo prazo sem a reforma.
O próximo será um ano eleitoral e ficará muito difícil. Então, parece forte o argumento
de que ela precisa ser discutida neste ano. Se deixar para o governo seguinte, ele
começará com um problema, tendo que enfrentar uma reforma da Previdência depois
de dois anos perdidos. É importante para o próximo governo que a reforma seja votada
agora.
Aliados do governo já disseram que o custo para aprová-la agora seria muito
alto, e que novas concessões reduziriam muito a economia prevista.
Não é uma questão de fazer algo em sintonia com este governo, mas em sintonia com
os próximos governos. E quem tiver a expectativa de participar dos próximos governos
deveria estar fortemente favorável à reforma da Previdência. E, por definição, todos
os partidos têm expectativa de estar nos próximos governos.
Vale a pena insistir mesmo se a reforma for muito diluída?
Não. Há limites para isso. A proposta definida em maio com a Câmara proporciona
75% da economia prevista com a proposta original do governo. Vamos negociar tendo
isso em vista para fazermos uma reforma que faça sentido, porque uma reforma que
não faça sentido não deve ser feita.
O debate sobre a meta deixou claro que há grande resistência no Congresso
e no meio empresarial a novos impostos. Essa opção está interditada?
A sociedade considera que a carga tributária está num patamar em que há dificuldade
para justificar aumentos.
Qual a sua opinião sobre o aumento do Imposto de Renda para os mais ricos,
que chegou a ser cogitado pelo governo?
Era uma proposta que não era adequada para o momento. A percepção da sociedade
é de que já estamos no limite.
Mas poucos seriam atingidos.
É verdade, mas o fato concreto é que a reação a aumentos de impostos é generalizada.
Houve uma sinalização clara de que não é o momento de pensarmos nisso antes de
cortar despesas, o que estamos fazendo, e explorar fontes de receita extraordinárias,
como concessões e privatizações.
A crise política diminuiu a capacidade do governo de viabilizar projetos no
Congresso?
Não sinto isso. Por exemplo, a discussão sobre o Refis vai afetar mais os próximos
governos, porque um Refis com descontos excessivos gera incentivos para que
empresas deixem de pagar e fiquem esperando o próximo Refis.
Por que ninguém no mercado parece preocupado com os riscos criados pelo
aumento acelerado da dívida pública?
O mercado está olhando, em primeiro lugar, para o fato de que há um esforço grande
de controle das despesas, ao contrário de anos anteriores. Existe também um esforço
grande para obter receitas, não só com impostos.
Há um programa de privatização ambicioso, e reformas fundamentais. Já foi aprovado
o teto de gastos, a reforma trabalhista. Agora estamos numa discussão séria com a
Previdência.

Projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional) mostram que a dívida
brasileira cresce mais rápido e destoa de outros países emergentes.
Se não forem aprovadas as reformas. Mas a nossa expectativa é que elas irão passar,
e a do mercado também é essa.
Dificuldades para aprovar reformas tendem a ficar maiores com a
proximidade das eleições do próximo ano. Vê espaço para um discurso
reformista, ou um discurso populista tem maiores chances?
Em qualquer país que precise de reformas, e a maioria precisa, é normal que
prevaleçam as duas mensagens. Se me perguntar quem vai ganhar, acredito que uma
mensagem reformista deve ganhar. É minha expectativa. Quem decidirá é a
população.
Qual tema econômico deve dominar a campanha eleitoral?
A continuidade de uma gestão fiscal responsável, que mantenha as contas públicas
sob controle, versus a ideia de que despesas públicas cada vez maiores são benéficas
para o país. Também uma discussão sobre o tamanho do Estado, em decorrência
dessa.
Uma ala focando mais na presença do Estado, como grande indutor de um processo
de crescimento. Outra focando muito mais na produtividade da economia, nos
incentivos para as pessoas empreenderem, inovarem, trabalharem, crescerem,
melhores condições para investimentos.
Acha que essa pauta reformista terá apelo eleitoral em 2018?
Acredito que sim, se estiver embasada numa recuperação econômica, que acredito ser
o caso. A posição populista já foi suficientemente testada e deu resultado negativo. A
população está alerta para isso.
A Operação Lava Jato destroçou as forças políticas que sustentaram a
mensagem reformista nas últimas eleições.
As investigações afetaram políticos de todos os matizes. Não é esse o fator que vai
alterar a essência dessa disputa. Alguns políticos podem estar inviabilizados, mas
outros não.
O sr. será candidato em 2018?
Estou concentrado no meu trabalho, que é fazer as reformas e assegurar o crescimento
nos próximos anos. Não estou preocupado com o futuro.
O sr. trabalhou com os irmãos Joesley e Wesley Batista no grupo J&F. Ficou
surpreso com o que revelaram em seu acordo de colaboração premiada?
Trabalhei no desenvolvimento da plataforma digital do banco Original, um trabalho
bastante específico. Trabalhei também para outras empresas. Em termos específicos,
não. Nunca fiquei sabendo de nada disso. Não era parte do meu trabalho discutir as
relações do grupo com o governo. Foi uma surpresa.
Governo prorroga por 5 anos compensação antidumping na importação de
tubos de aço carbono da China
22/08/2017 – Fonte: Reuters
O governo brasileiro prorrogou por mais cinco anos o direito compensatório definitivo
antidumping na importação de tubos de aço de carbono procedente da China e da
Romênia, de acordo com resoluções da Câmara de Comércio Exterior (Camex)
publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira.
No caso da China, o direito antidumping, imposto inicialmente em setembro de 2011,
no valor de 743 dólares por tonelada, será prorrogado por mais cinco anos para todas

as importações de tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), com
diâmetros de até cinco polegadas.
Nas importações da Romênia, foi prorrogada a alíquota ad valorem de 14,3 por cento,
sobre o valor aduaneiro também de tubos de aço carbono, sem costura, de condução,
com diâmetro de cinco polegadas.
Governo diz contar com 85% de convergência para aprovar marco
regulatório do setor elétrico
22/08/2017 – Fonte: CNI
Tema foi debatido em reunião do Conselho de Infraestrutura da CNI.
Secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia defende criação de
ambiente favorável aos investimentos e mostra-se contrário ao repasse de
custos ao consumidor de forma compulsória
O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, afirmou que
o diálogo será a tônica do processo de encaminhamento da proposta do novo marco
regulatório do setor elétrico. Ele disse que ouviu representantes de diferentes ramos
do segmento e que tem a convicção de que o governo federal terá apoio majoritário
para aprovar no Congresso Nacional a proposta que, segundo ele, reequilibrará o
setor.
“Temos muita confiança de que vamos conseguir 85% de convergência em torno da
proposta. O setor vai ser maduro para que possamos trabalhar juntos por uma
proposta consistente”, enfatizou Pedrosa. Ele participou na tarde desta segunda-feira
(21) da reunião do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.
O presidente do Coinfra e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG), Olavo Machado Junior, acredita que o governo federal apresentará a melhor
proposta para o desenvolvimento nacional. “Temos confiança no que o governo está
fazendo, de que tem procurado acertar e que, de fato, vem buscando o diálogo.
Precisamos de um pacto nacional”, pontuou.
Ao fazer um panorama sobre o novo marco regulatório, Paulo Pedrosa observou que
não há mais espaço para um modelo de setor dependente de financiamento do BNDES.
Por isso, mencionou que é preciso abrir caminho para um novo modelo de negócios.
“Quem entende que o futuro vai ser igual ao passado está equivocado. Não podemos
mais repassar custo ao consumidor de forma compulsória.”
O secretário-executivo acrescentou que o setor elétrico passou, ao longo dos últimos
anos, por um processo destrutivo. “A União perdeu R$ 240 bilhões, com as
intervenções feitas sobre a Eletrobrás”, frisou. “Temos que criar um ambiente de
confiança para que os investimentos possam ocorrer”, completou.
A proposta do governo de alterações no setor elétrico foi submetida à consulta pública,
que abriu espaço para contribuições de associações que representam diferentes ramos
de consumidores, produtores e distribuidores. Para o presidente da Associação
Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica (Abraceel), Reginaldo Almeida de
Medeiros, a proposta será importante para o setor elétrico e melhor ainda para os
consumidores.
“As alterações serão positivas para a indústria, pois só a competição permitirá reduzir
o preço da energia. Todos os países estão abrindo o seu mercado de energia. Se
perdermos essa oportunidade, outros custos setoriais surgirão”, destacou.
De acordo com o conselheiro do Coinfra Djalma Bastos, é preciso estruturar a proposta

de forma a evitar a judicialização do caso, uma vez que, na avaliação dele, se os prazos
em vigor não forem respeitados os atores envolvidos poderão barrar as alterações por
meio de liminares, o que geraria enorme insegurança jurídica.
Governo propõe venda do controle da Eletrobras; fatia total é avaliada em
R$12 bi
22/08/2017 – Fonte: Reuters
Sem alternativas para sanear as finanças da Eletrobras, o Ministério de Minas e Energia
anunciou nesta segunda-feira que vai propor a venda do controle da estatal de energia
elétrica, cuja fatia total do governo é avaliada em cerca de 12 bilhões de reais,
considerando participações diretas e indiretas da União.
A fatia que será colocada à venda não foi revelada, mas a desestatização usará modelo
semelhante ao adotado em empresas como Vale e Embraer, em que o governo
mantém direito a veto em decisões estratégicas da empresa.
"O valor de mercado da parte do governo foi calculado em 12 bilhões. Mas com o
controle vai também poder arrecadar até mais do que isso. Ela pode valer mais", disse
uma fonte graduada do governo, referindo-se ao prêmio geralmente pago pelo
controle.
O movimento ocorre após problemas decorrentes de ineficiências acumuladas nos
últimos 15 anos, que impactaram a sociedade em cerca de 250 bilhões de reais, disse
o ministério.
De 2012 a 2015, a Eletrobras somou mais de 30 bilhões em prejuízos, após uma
renovação de contratos com tarifas mais baixas em meio a um pacote de medidas do
governo Dilma Rousseff para baixar as contas de luz no país.
"Apesar de todo o esforço que vem sendo desenvolvido pela atual gestão, as dívidas
e ônus do passado se avolumaram e exigem uma mudança de rota para não
comprometer o futuro da empresa", afirmou o ministério.
Entre os planos de reduções de custos que vêm sendo implementados, estão
programas de demissão voluntária. A companhia pode obter economias anuais de 1,5
bilhão de reais com esses desligamentos, disse na semana passada o presidente da
empresa, Wilson Ferreira Jr., que assumiu o cargo há pouco mais de um ano com
objetivo de melhorar a saúde financeira da empresa e evitar que ela atue como um
órgão de governo
A dívida líquida da empresa no fim de junho era de 23,4 bilhões de reais.
Caso o plano seja concretizado, Michel Temer conseguirá o que Fernando Henrique
Cardoso, cujo governo privatizou a Vale, não conseguiu. O ex-presidente disse
recentemente que encontrou muita resistência e não conseguiu privatizar a companhia
nos anos 90--apenas uma subsidiaria foi vendida, a Gerasul.
Criada após proposta do presidente Getúlio Vargas em 1954, a Eletrobras demorou
anos a sair do papel, mas depois teve papel importante no desenvolvimento do sistema
elétrico do país.
A estatal também teve sempre grande influência política, com quadros nomeados por
diversos partidos, especialmente pelo PMDB.
Pela proposta, a Eletrobras migraria do Nível 1 para o segmento de mais alto nível de
governança da B3, o Novo Mercado.

"A saída está em buscar recursos no mercado de capitais atraindo novos investidores
e novos sócios. O governo permanecerá como acionista, recebendo dividendos ao
longo do tempo", acrescentou o ministério no documento.
AJUSTE FISCAL
O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, disse à Reuters
que o objetivo da venda do controle é ajudar o ajuste fiscal no Brasil, em momento
em que o governo tem dificuldades para fechar suas contas, e que o processo de venda
não deve ser algo demorado.
"Esse tipo de processo... é bem mais rápido, porque a valorização é o mercado que
dá... nesse processo a União pode também receber por direitos de concessões, e é
uma maneira de contribuir com o ajuste fiscal, mas não de uma maneira negativa ao
desenvolvimento do setor elétrico", disse Pedrosa.
Ele evitou prever quanto pode ser arrecadado com o negócio ou em quanto tempo a
venda poderia ser concluída.
"Isso será apresentado
complementou.
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A proposta de venda do controle da Eletrobras deve ser incluída na pauta da reunião
da próxima quarta-feira do órgão de governo que cuida de desestatizações, disse uma
fonte do governo que acompanha o assunto.
As ações da Eletrobras subiram na bolsa paulista nesta segunda-feira, num dia em
que o Ibovespa teve leve baixa de 0,12 por cento. A ação ON subiu 3,35 por cento,
enquanto a PNB avançou 2,65 por cento.
"A nova Eletrobras segue um modelo de êxito adotado em diversos países, como
Portugal, França e Itália, que transformaram suas estatais de energia elétrica em
grandes corporações que atuam no mundo inteiro e mantêm sua identidade nacional",
disse o ministério.
DIFICULDADES?
Para o ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Afonso Henriques, a
decisão é correta, mas previu que o governo enfrentará dificuldades políticas em sua
implementação.
"Há muitos interesses políticos, regionais inclusive, dentro da estatal. Acho que haverá
uma briga, disputa contra esses interesses, contra o uso político do grupo", disse.
Para o consultor, do ponto de vista econômico e do abastecimento de energia, a
eventual venda do controle da holding não traria grandes consequências.
Outros especialistas se surpreenderam com a decisão.
"Ninguém acreditava nisso, é realmente uma surpresa", disse o especialista em
energia do Pinheiro Neto Advogados José Roberto Oliva Junior, que atua em fusões e
aquisições.
O governo fará na terça-feira pela manhã uma conferência de imprensa para explicar
o processo.

Conta de luz deve ter bandeira tarifária vermelha em setembro, dizem
especialistas
22/08/2017 – Fonte: Reuters
A conta de luz dos brasileiros deve continuar em bandeira tarifária vermelha em
setembro, o que significa cobrança extra junto aos consumidores, afirmaram
especialistas à Reuters, após as chuvas dos últimos dias serem vistas como
insuficientes para recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas do país.
As bandeiras servem para sinalizar ao consumidor a oferta de energia, com custos
maiores em momentos de menor produção para incentivar um consumo racional. No
patamar vermelho, elas geram um custo adicional de 3 reais a cada 100 kilowattshora consumidos.
"A maior probabilidade é que seja bandeira vermelha, com uma pequena chance de
mudar para amarela, se as chuvas melhorarem... o problema não é só chover, tem
que chover no lugar certo, nas bacias", disse o presidente da comercializadora de
energia América, Andrew Frank.
Após boas chuvas que levaram a bandeira ao patamar verde em junho, uma piora no
cenário levou o indicador ao amarelo em julho e novamente ao vermelho em agosto.
"Nós projetamos 90 por cento de chance de bandeira vermelha em setembro", disse
o presidente da comercializadora Tesla Energia, Sérgio Moraes.
O diretor de pesquisas da comercializadora Compass, Gustavo Arfux, também aponta
para a continuidade da bandeira vermelha.
"Para adiante é difícil fazer previsões, mas para setembro vemos a continuidade da
bandeira vermelha", afirmou.
Na comercializadora Energética, a projeção é de que se não houver uma melhora
relevante as contas de luz podem continuar na bandeira vermelha também em
outubro, uma vez que só são esperadas chuvas mais fortes a partir de novembro, com
o começo do período úmido.
"Não vai mais acontecer de chover como aconteceu em maio, o que levou à bandeira
verde em junho... tem grande probabilidade de manter a bandeira vermelha em
setembro, outubro", disse o diretor de comercialização da empresa, Laudenir Pegorini.
Sanepar é a melhor colocada entre as 100 maiores da Região Sul
22/08/2017 – Fonte: Bem Paraná

(foto: Divulgação/Sanepar/AN-PR)
A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) integra novamente o grupo das
Maiores e Melhores. No setor de Infraestrutura, a Sanepar é a melhor colocada entre
as 100 maiores da Região Sul e está em segundo lugar, no setor, entre as 1.000
maiores empresas do Brasil no ranking da revista Exame. No ranking geral da Região
Sul, na edição anterior estava em 24.º lugar e, agora, saltou para a 18.ª posição.

O ranking foi divulgado no anuário Melhores e Maiores 2017 que está circulando em
todo o País. As empresas estão distribuídas entre os 20 setores de maior relevância
na economia brasileira.
Entre as 500 maiores por vendas, a Sanepar evoluiu da posição 203, para 167, e entre
as 50 maiores estatais por vendas saltou da 21.ª colocação para a 19.ª posição. Entre
as 100 maiores na avaliação capital aberto por valor de mercado a evolução foi
significativa: da posição de número 111 para a de número 65.
Em Infraestrutura, a Sanepar ocupa a terceira colocação em crescimento; a quarta em
liderança de mercado e rentabilidade; e a sexta em liquidez corrente e em riqueza
criada por empregado. Neste indicador, a contribuição dos empregados da Sanepar
está acima da média do setor.
A riqueza criada por funcionário, em dólares, foi de US$ 99.233, enquanto a média do
setor foi de US$ 96.806. “Os resultados do ranking da revista Exame demonstram o
comprometimento de cada sanepariano com o desempenho da companhia. Além disso,
desde 2011 já investimos mais de R$ 4 bilhões na melhoria e ampliação dos sistemas
de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto”, afirmou Mounir
Chaowiche, presidente da Sanepar.
PARCERIA - As análises da revista Exame para identificar as melhores e maiores
empresas do Brasil, a partir dos balanços relativos ao exercício de 2016, contaram
com a parceria da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
(Fipecafi) vinculada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (USP). Foram avaliadas mais de 3 mil empresas.
TRF derruba decisão de juíza e alta de imposto da gasolina volta a valer
22/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
O desembargador federal Hilton Queiroz, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª
Região, derrubou nesta segunda-feira (21) decisão da 20ª Vara Federal do Distrito
Federal que determinou na sexta (18) a suspensão do aumento de tributos dos
combustíveis em todo o país. O reajuste está em vigor desde julho.
Naquele mesmo mês, o juiz substituto Renato Borelli, também da 20ª Vara Federal do
DF, suspendeu o aumento de tributos. A decisão foi derrubada posteriormente pelo
mesmo desembargador. A primeira decisão se deu em uma ação popular ajuizada por
Carlos Alexandre Klomfahs.
A segunda ação é do deputado federal Aliel Machado (Rede-PR). "Com efeito, é
intuitivo que, no momento ora vivido pelo Brasil, de desequilíbrio orçamentário,
quando o governo trabalha com um orçamento negativo, decisões judiciais, como a
que ora se analisa, só servem para agravar as dificuldades da manutenção dos serviços
públicos e do funcionamento do aparelho governamental, abrindo brecha para um
completo descontrole do país, como um todo", diz.
AGU recorre para anular decisão que barrou aumento de imposto sobre
combustível
22/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu hoje (21) à segunda instância da Justiça
Federal em Brasília para anular mais uma decisão que suspendeu o reajuste das
alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A
decisão foi proferida na semana passada pela juíza Adversi de Abreu.

“Restou amplamente demonstrado que a decisão impugnada está lesionando a ordem
pública-jurídica, administrativa e econômica, na medida em que deferiu tutela de
urgência implica a não arrecadação de milhões de reais diariamente. No restante do
ano de 2017, frustra a expectativa de arrecadação de R$ 10,4 bilhões", diz o recurso.
No mês passado, em outra decisão, o juiz Renato Borelli também suspendeu o reajuste
por entender que seria inconstitucional por ter sido feito por decreto e não por projeto
de lei. Em seguida, a decisão foi derrubada pela segunda instância da Justiça Federal.
A decisão foi proferida pelo desembargador Hilton Queiroz, presidente do tribunal, que
atendeu a um recurso da AGU contra a suspensão do reajuste.
Alíquotas
O reajuste nas alíquotas do PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e o etanol foi
determinado por meio de decreto presidencial no dia 20 de julho. A alíquota subiu de
R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615
para o diesel nas refinarias. Para o litro do etanol, a alíquota passou de R$ 0,12 para
R$ 0,1309 para o produtor. Para o distribuidor, a alíquota, antes zerada, aumentou
para R$ 0,1964.
A previsão do governo é arrecadar mais R$ 10,4 bilhões com o aumento do PIS/Cofins
sobre os combustíveis, de modo a conseguir cumprir a meta fiscal de déficit primário
de R$ 159 bilhões para este ano.
Interesse de grupo chinês pela Fiat pode esbarrar em Trump
22/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Montadora chinesa quer comprar Fiat Chrysler
O interesse da montadora chinesa Great Wall pela Fiat Chrysler acontece em um
momento de urgência para a companhia italiana, que busca fechar um acordo com um
comprador antes da aposentadoria de seu presidente-executivo, Sergio Marchionne,
daqui a dois anos.
Marchionne, que salvou a Fiat praticamente da falência em 2004 e depois foi
responsável pela fusão em 2009 com a Chrysler (criando a sétima maior montadora
global), defende há bastante tempo que o setor precisa passar por uma consolidação
para sobreviver aos enormes investimentos que serão necessários com novas
tecnologias como carros elétricos e autônomos.
O fato de os principais acionistas da empresa, a família Elkann, estarem diversificando
seus negócios pode ser outro motivo de pressão para a Fiat buscar um interessado.
E, ainda que alguns analistas acreditem que a oferta da Great Wall possa não ser
grande o suficiente para levar todas as marcas da Fiat (que vão de Jeep a Maserati),
a proposta chinesa pode ser a melhor alternativa, ainda mais depois que negociações
com a americana GM e a alemã Volks não deram frutos.
"A China é basicamente a última esperança para Marchionne fechar um negócio", disse
um analista que cobre montadoras do país asiático.

Ao mesmo tempo, as montadoras chinesas, que enfrentam um mercado interno cada
vez mais competitivo e com possível consolidação, também estão em busca de
crescimento internacional.
"Para um comprador chinês, essa pode ser a única chance para disputar com os
grandes times", disse Philippe Houchois, analista da consultoria Jefferies. "Não há
muitos ativos no mundo global das montadoras com um vendedor disposto."
A Great Wall, sétima maior montadora chinesa, manifestou nesta segunda-feira (21)
seu interesse pela Fiat Chrysler, mas, segundo os italianos, ela não entrou em contato.
Qualquer negociação, seja envolvendo só uma das marcas, seja por toda a Fiat, vai
enfrentar duas grandes barreiras: política e financeira.
No lado político, a questão passa pela necessidade de o governo de Donald Trump
aceitar que uma empresa chinesa assuma a Chrysler, um símbolo americano.
A questão do avanço chinês (segunda maior economia global) tem rachado o governo
americano e foi um dos motivos que levaram à saída recente de Steve Bannon,
estrategista-chefe da Casa Branca.
Pelo lado financeiro, o valor das duas empresas é similar: as ações da chinesa valem
US$ 18 bilhões, e as da Fiat, US$ 17 bilhões –ela tem uma dívida de US$ 4 bilhões.
Um negócio desse tamanho certamente precisaria do aval do governo chinês.
Fiat e Maersk limitam quedas dos mercados europeus
22/08/2017 – Fonte: Reuters
Os mercados acionários europeus foram pressionados nesta segunda-feira pelas
tensões geopolíticos, porém a Fiat Chrysler e a Maersk ajudaram a limitar as perdas.
O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,41 por cento, a 1.463 pontos, enquanto o índice paneuropeu STOXX 600 perdeu 0,4 por cento, a 373 pontos.
O índice de blue-chips da zona do euro recuou 0,65 por cento. Após perdas recentes,
o STOXX 600 estava cerca de 6 por cento abaixo de sua máxima de 20 meses atingida
em maio.
Os mercados foram pressionados após sessão asiática fraca, em que os investidores
se desfizeram de ativos arriscados uma vez que Coreia do Sul e Estados Unidos deram
início a exercícios militares conjuntos.
Entretanto as ações da Fiat Chrysler subiram 6,92 por cento depois que a montadora
chinesa Great Wall disse que estava interessada na empresa ítalo-americana,
confirmando as notícias de que ela está buscando parte ou toda a posse da proprietária
das marcas Jeep e Ram.
A Maersk avançou 2,89 por cento depois que a empresa concordou em vender a
Maersk Oil para a Total francesa por 7,45 bilhões de dólares.
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LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,07 por cento, a 7.318 pontos.
FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,82 por cento, a 12.065 pontos.
PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,52 por cento, a 5.087 pontos.
MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,28 por cento, a 21.752 pontos.
MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,25 por cento, a 10.360 pontos.
LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,37 por cento, a 5.166 pontos.

Volkswagen não tem pressa de vender ativos, investimento é mais
importante, diz executivo
22/08/2017 – Fonte: Reuters
A Volkswagen está mais focada no reposicionamento em veículos elétricos e serviços
de transporte do em que numa venda potencial da marca de motocicletas Ducati ou
da fabricante de transmissões Renk, disse o líder de estratégia da empresa.
Analistas e banqueiros vêm esperando que a maior montadora da Europa venda ativos
em breve para ajudar a cobrir os custos do escândalo de fraude no teste de emissão
de poluentes em veículos a diesel, que já custou 25 bilhões de dólares
Mas Thomas Sendran disse que a alemã não tem pressa para fazer desinvestimentos,
que são combatidos poderosos sindicatos. "É muito mais importante discutir em quais
áreas novas de negócio a empresa entrará. Desinvestimentos são menos relevantes",
disse o executivo à Reuters.
"Grandes decisões, como expandir ou otimizar o portfólio de negócio de uma
companhia global, necessitam de tempo e precisam ser desenvolvidas por consenso",
disse ele.
A Volkswagen pediu que bancos analisassem opções para a Ducati e Renk, incluindo a
venda das divisões, disseram fontes, à medida que revisa seus negócios depois de
anunciar, há um ano, um impulso significativo em carros elétricos e serviços como
viagens compartilhadas.
Mas um potencial acordo hoje não tem o apoio da maioria no conselho de supervisão
da empresa, com líderes trabalhistas - que ocupam metade dos acentos do conselho
- resistindo a uma venda, a menos que haja motivos financeiros convincentes.
Ônibus Mercedes-Benz terão tecnologia para reduzir consumo
22/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Ônibus urbanos articulados e superarticulados da Mercedes-Benz poderão ter
sistema de recuperação de energia elétria a partir de 2018
Alguns ônibus Mercedes-Benz vão receber duas novas tecnologias para reduzir
o consumo de combustível. A partir deste mês, toda a linha de chassis urbanos e
rodoviários serão equipados de série com o EIS (Engine Idle Shutdown), sistema de
desligamento automático do motor.
E os modelos urbanos O 500 U, O 500 M e os articulados e superarticulados terão
disponível no início de 2018 como equipamento opcional o módulo RKM, que recupera
energia das frenagens e armazena eletricidade em supercapacitores.
“Além da redução do custo operacional para os clientes, essas novas tecnologias
diminuem o consumo de combustível e melhoram a eficiência energética, trazendo
ganhos para as empresas de transporte de passageiros, para a qualidade do ar e à
preservação do meio ambiente”, afirma Walter Barbosa, diretor de vendas e marketing
de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
Quando o ônibus está parado com o motor ligado, câmbio no ponto morto e freio de
mão acionado, o EIS entra em ação e desliga automaticamente o motor após quatro
minutos, se o motorista não acelerar ou acionar o freio de serviço nesse intervalo.
“Essa é uma situação bastante comum em garagens, rodoviárias, terminais urbanos e
pontos de parada”, explica Walter. “Nessas circunstâncias, o EIS entra em ação e
garante economia de combustível, além de reduzir emissões de poluentes e de ruídos”.
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso já utilizado em ônibus Mercedes-Benz na Europa, o módulo RKN estará
disponível no Brasil como equipamento opcional para alguns chassis urbanos da
Mercedes. O sistema aproveita a desaceleração e frenagem do veículo para gerar
energia elétrica, que é armazenada em supercapacitores, utilizados como fonte
adicional para alimentar sistemas elétricos, como faróis e lanternas ou iluminação
interna.
Enquanto os supercapacitores fornecem essa energia, os alternadores são liberados e
assim exigem menos força do motor para girar, o que reduz consumo. “Nos testes
realizados pela engenharia de desenvolvimento, foram registradas economias médias
de cerca de 2%”, informa Barbosa. Outra vantagem é que a tecnologia também
aumenta a durabilidade de baterias e alternadores, também reduzindo custos
operacionais
Os supercapacitores funcionam com baixa tensão de 24 V e são recarregados
rapidamente durante a operação. Com isso, a energia elétrica armazenada pode ser
aproveitada imediatamente por qualquer componente que consuma energia.
Fenatran tem oito montadoras confirmadas
22/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Fabricantes voltam em peso para a Fenatran 2017
Após a última edição que contou com apenas duas das dez principais marcas de
caminhões que atuam no País, a Fenatran deste ano terá novamente a casa cheia:
oito montadoras confirmaram presença no evento, considerado o maior do setor de
transporte rodoviário de cargas da América Latina. A 21ª edição terá exposição de
DAF, que esteve na edição de 2015, Ford, MAN Latin America, Mercedes-Benz, Iveco,
Peugeot (com ofensiva em comerciais leves), Scania e Volvo, esta última também
presente na última edição.
No início deste ano, em janeiro, durante o lançamento da feira, apenas quatro
montadoras haviam confirmado presença até então (leia aqui).
Também estarão presentes as principais implementadoras do País, como Randon,
Rossetti, Librelato e Truckvan, além de fabricantes de autopeças, componentes e
equipamentos, entre elas KLL, Dhollandia, Hyva e Thermo King participarão do salão.
O evento também reunirá marcas do segmento de serviços e gestão de frotas, como
Sascar, Autotrac, Onixsat e Pòsitron.

Outras empresas também já garantiram sua participação: Cummins, Meritor, Wabco,
Pirelli, Goodyear, Continental, Vipal e Mobil, entre outras, além de expositores como
o BNDES, Trade Vale e Valecard, representantes de bancos e serviços de seguros,
meios de pagamentos, softwares e consultorias.
Segundo a Reed Alcantara Machado, organizadora do evento, a expectativa é que
neste ano a feira receba a visita de mais de 60 mil pessoas. O evento ocorre entre 16
e 20 de outubro próximo no São Paulo Expo.
Na última edição, em 2015, uma pesquisa realizada pela Reed apontou que 98% dos
visitantes do evento o reconhecem como o principal no setor e 86% acreditam que a
participação na Fenatran é importante para entender a movimentação do mercado
atual, tanto que a edição 2017 está atraindo o interesse de visitantes/compradores de
empresas ligadas a outras atividades como vendas no varejo, cadeia de produção da
indústria têxtil, agronegócio, setor supermercadista, bem como de outros que utilizam
o transporte de carga para a distribuição de mercadorias.
Esta edição da Fenatran contará ainda e pela primeira vez com a realização simultânea
da 32ª edição da Movimat, Salão Internacional da Logística Integrada.
Setor automotivo está entre os 10 que mais investem em propaganda
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Propaganda da Renault Oroch veiculada em 2016 em alusão ao lançamento da Fiat
Toro
O setor automotivo está entre os dez que mais investem em publicidade e
propaganda, de acordo com os dados mais recentes do Kantar Ibope Media. Em
2016, embora os investimentos em publicidade tenham reduzido 11%, o valor atingiu
R$ 6,79 bilhões, colocando o setor de veículos, peças e acessórios entre os que mais
apostam no marketing para divulgar e vender seus produtos.
No ranking, o mercado automotivo está atrás do varejo, serviços ao consumo, higiene
pessoal e beleza, financeiro e seguros, farmacêutico, cultura, lazer, esporte e turismo
– este impulsionado pelos eventos esportivos mundiais realizados nos últimos anos no
País – e alimentação.
Para o diretor executivo da Solo Propaganda, Rógério Souza, a queda de investimentos
na publicidade equivale ao índice de recuo da produção do setor durante 2016. “O
acúmulo de sucessivas quedas de vendas e de produção no setor levaram as empresas
a reduzir significativamente o budget para a publicidade”. No entanto, prevê que no
fim deste ano deve haver uma importante retomada nas ações publicitárias.
“A expectativa é de uma retomada nos investimentos, especialmente focados no
aftermarket no fim deste ano”, afirma. “No último trimestre do ano, os veículos dos
transportes de cargas e pessoas devem passar por uma manutenção preventiva para
garantir que atendam o aumento da demanda prevista para diferentes mercados,
como o agro com a safra de 2018 e o de turismo e bebidas com as festividades do fim
do ano. Isso resultará em mais ações de comunicação que falem diretamente com
motoristas e frotistas”.

Cummins fornece motores para escavadeiras SDLG
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QSB 6.7 equipa linha SDLG de 21 a 25 toneladas
A Cummins Brasil passa a fornecer seus motores eletrônicos QSB 4.5 e QSB 6.7 para
as escavadeiras chinesas SDLG, montadas pela Volvo Construction em Pederneiras
(SP). Os propulsores serão aplicados em máquinas de 15, 21, 22 e 25 toneladas.
O processo de integração entre os motores e as máquinas contou com trabalho
conjunto entre as equipes técnicas da Cummins, da Volvo e da SDLG. As escavadeiras
de 15 toneladas recebem o QSB 4.5 (99 hp), enquanto o QSB 6.7 equipa as máquinas
de 21, de 22 e de 25 toneladas. A potência vai de 155 a 178 hp.
Em continuidade ao atendimento, a Cummins inicia o processo de capacitação dos
distribuidores SDLG no Brasil. Até o fim do ano, toda a rede será certificada. O curso
tem duração de duas semanas.
Audi: Roscheck espera 10 mil carros em 2017
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Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil (foto: Mário Curcio)
No acumulado até julho de 2017 a Audi vendeu no Brasil 5,3 mil unidades, 22,6% a
menos que o anotado no mesmo período do ano passado. A empresa perdeu este ano
para a Mercedes-Benz a liderança entre as marcas de luxo e sua vantagem sobre a
BMW, terceira colocada, estava abaixo de 90 unidades no acumulado até julho. No
entanto, a chegada do novo utilitário esportivo Q5 (veja aqui) e outros fatores devem
atenuar a retração de mercado da montadora até o fim de 2017.
“Acredito que venderemos cerca de 10 mil carros este ano. O mercado está um pouco
melhor”, afirma o presidente e CEO da Audi do Brasil, Johannes Hoscheck. Se a
expectativa se confirmar, a queda em relação a 2016 ainda assim será de 13,8%.
Parte dessa retração se explica pelo A3 sedã, modelo nacional cujas vendas recuaram
42% nestes sete meses ante igual período de 2016 (de 2,7 mil para 1,57 mil
unidades).
O utilitário esportivo Q3, também montado no Brasil, registrou alta de 23,6% no
período, mas não foi o bastante para compensar o pior desempenho do sedã. Juntos,
eles tiveram 658 unidades a menos no acumulado de 2017. Perguntado sobre possível
vinda do Q2 para reforçar o time dos SUVs, Roscheck diz: “Só traremos em cerca de
dois anos, depois de ele passar pela primeira reestilização.” O executivo também
afirma que não há planos para produzir o carro no Brasil.

Sobre a nova política industrial Rota 2030, que em 2018 substitui o Inovar-Auto, o
presidente e CEO da Audi diz: “Precisamos mesmo de um programa de longo prazo.
Três ou quatro anos é pouco, equivale apenas ao período de criação de um único
modelo.
Precisamos
também
de
condições
claras,
transparentes.”
A Audi produz o A3 sedã e o Q3 em São José dos Pinhais (PR), sob o mesmo teto em
que a Volkswagen fabrica o Golf e o Fox. A unidade opera em apenas um turno. Ficou
em férias coletivas durante 60 dias e voltou recentemente, no dia 14. Do total de 2,7
mil trabalhadores há 560 em layoff e 810 cumprem o Programa de Sustentação do
Emprego (PSE, antigo PPE, de Proteção ao Emprego).
Financiamento de veículos deve superar R$ 90,6 bi este ano
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Com a melhora da perspectiva para a venda de carros este ano, a Anef, associação
dos bancos de montadoras, revisou para cima sua projeção do total de crédito
liberado para o financiamento de veículos em 2017, apostando em alta de 10,2%
contra o aumento de 5,5% previsto no início de 2017. Pelos cálculos, a entidade prevê
que serão liberados R$ 90,6 bilhões em novos contratos firmados em 2017 em
comparação com R$ 82,2 bilhões em 2016.
“A venda de veículos vem registrando ligeira alta e o consumidor começa a esboçar
mais confiança para investir em um bem de maior valor. Nossa expectativa é a de que
teremos um segundo semestre melhor na comparação com o primeiro. Os números,
no entanto, ainda serão tímidos em relação aos anos anteriores. A retomada será
lenta, pois as pessoas ainda mantêm cautela antes de fechar um negócio”, analisa o
presidente da Anef, Luiz Montenegro.
Apesar de prever valor maior de novos contratos este ano, os bancos das montadoras
mantêm sua previsão de tímido aumento de 2,5% para o saldo de financiamentos,
que deve encerrar o ano em R$ 166,7 bilhões sobre os R$ 162,7 bilhões do ano
passado.
Além da expectativa positiva para o segundo semestre, a revisão também foi
impulsionada pelo resultado do primeiro semestre, quando as liberações somaram R$
45,8 bilhões, crescimento de 18,6% na comparação com o mesmo período do ano
passado, quando o resultado foi de R$ 38,6 bilhões. Destes, foram destinados R$ 44,9
bilhões para operações com CDC – crédito direto ao consumidor –, alta de 19,8% na
mesma base de comparação, enquanto o leasing consumiu R$ 880 milhões, queda de
22,3%.
MODALIDADES
O financiamento via CDC é a alternativa mais procurada pelo consumidor na hora de
adquirir um carro, respondendo por 47% das operações, mas as compras à vista
atingiram recorde no primeiro semestre, chegando a 46% das vendas. Na sequência
vêm os consórcios, com 5% das operações, e o leasing, com 2%.
No segmento de pesados, que inclui caminhões e ônibus, o Finame respondeu por
60% dos negócios no primeiro semestre, seguido pelos financiamentos via CDC, com
18%, compras à vista com 12%, consórcio com 6% e leasing com 4%.
Já os consumidores do segmento de motos estão optando preferencialmente pelo CDC.
No primeiro semestre, a modalidade foi responsável por 36% dos contratos fechados,
superando os 34% do consórcio e dos 30% das compras à vista.
No fechamento de junho, o saldo das carteiras somou R$ 161,6 bilhões, recuo de 4,6%
na comparação com o mesmo período do ano passado. Desse total, os financiamentos

respondem por R$ 157,7 bilhões e o leasing pelos R$ 3,9 bilhões restantes. O saldo
de crédito para aquisição de veículos para pessoas físicas e jurídicas corresponde a
2,5% do PIB (Produto Interno Bruto). No mesmo período do ano passado, esse
indicador era de 2,8%, representando recuo de 0,3 ponto porcentual. O volume
representa 5,2% do total do crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e 10,6% do
total das operações de crédito com recursos livres.
Segundo a Anef, com base nos dados do Banco Central, a taxa de inadimplência no
setor para as operações de CDC estão em queda, tanto para pessoas físicas quanto
para jurídicas. Para PF, o índice fechou em 4,4% na primeira metade do ano, 0,2 ponto
porcentual a menos na comparação em doze meses; em PJ, o índice ficou em 3,3%,
diminuindo em 0,1 ponto porcentual sobre o primeiro semestre de 2016.
No leasing, o número de pessoas físicas que estão deixando de quitar as parcelas
também caiu. A taxa na carteira de CDC para pessoas físicas foi de 3,8%, menos 1,8
ponto percentual no comparativo anual. No segmento das empresas, o índice foi um
pouco maior, de 3,9%, redução de 0,3 ponto porcentual.
Em junho, as entidades associadas à Anef cobraram juros de 20,98% ao ano e 1,6%
ao mês, enquanto outros bancos privados e públicos trabalharam com índices médios
de 24% e 1,81%, respectivamente. O prazo médio das concessões é de 41,9 meses,
sendo que o prazo máximo oferecido pelos bancos continua em 60 meses.
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