
 

 

28 DE AGOSTO DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSO DE SETEMBRO NO  SINDIMETAL/PR 

 NOVOS PROJETOS DE LEI- NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS Nº 27. XIII . 25 

DE AGOSTO DE 2017 

 REALIDADE AUMENTADA CHEGA À INDÚSTRIA 

 NOVAS TECNOLOGIAS SÃO DESAFIO À CAPACITAÇÃO 

 POLÍTICA INDUSTRIAL DEVE TER VISÃO DE SUSTENTABILIDADE E NÃO DE 

DEPENDÊNCIA, DIZ DIRETOR-GERAL DA OMC 

 GOVERNO PLANEJA CAMPANHA SOBRE O E-SOCIAL. SÓ TESTADO, ATÉ AGORA, POR 

POUCO MAIS DE MIL EMPRESAS 

 À ESPERA DO REFIS, GRANDE MAIORIA DE EMPRESAS VAI PARCELAR O PAGAMENTO 

 REVISÃO DE PROGRAMAS EM CENÁRIO DE CRISE IMPULSIONA SEGURO PARA 

EXECUTIVOS NO BRASIL 

 JUROS E MULTAS IMPÕEM PROGRAMAS COMO REFIS, DIZEM ANALISTAS 

 MINISTÉRIO EDITA CARTILHA QUE ENSINA EMPRESAS A EXPORTAR SERVIÇOS 

 MDIC PROMOVE WORKSHOP SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ACORDO 

ENTRE MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA ENCONTRA NO EXTERIOR A SAÍDA PARA COMPENSAR CRISE 

NO BRASIL 

 INDÚSTRIAS FOGEM PARA O PARAGUAI; BRASIL AGORA É UM DOS 'FRAGILE FIVE' 

 ARTIGO: ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS PODE ATRAPALHAR A RECUPERAÇÃO, 

MOSTRA PESQUISA DA FIESP 

 RETOMADA ANIMA MAIS MERCADO DO QUE ANALISTAS 

 CAPITAL DE GIRO PODE SER O SEGREDO DE UM NEGÓCIO BEM-SUCEDIDO 

 RECUPERAÇÃO NÃO É MAIS RÁPIDA PORQUE RECESSÃO FOI MUITO SEVERA, DIZ 

MEIRELLES 
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 MEIRELLES: REFORMA TRABALHISTA E TERCEIRIZAÇÃO PODEM GERAR 6 MILHÕES 

DE EMPREGOS 

 SP: REFORMA TRABALHISTA É BEM CONHECIDA POR 15% DAS MICRO E PEQUENAS 

INDÚSTRIAS 

 REFORMA TRIBUTÁRIA ESTÁ EM SEUS PRIMEIROS MOVIMENTOS, DIZ MEIRELLES 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA VAI FICAR PARA DEPOIS DE ELEIÇÕES DE 2018, DIZ 

CAIADO 

 EDUARDO GIANNETTI CRITICA PRIVATIZAR PARA COBRIR FISCAL 

 MELHORA A EXPECTATIVA DE CONTRATAR NO COMÉRCIO, MOSTRA INDICADOR 

 INCC-M FICA EM 0,40% EM AGOSTO ANTE 0,22% EM JULHO, DIZ FGV 

 EXPECTATIVA PARA TAXA BÁSICA DE JUROS EM 2017 CAI A 7,25% 

 MEIRELLES VÊ CRESCIMENTO ANUALIZADO DO PIB DE 2% NO FIM DO ANO 

 CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL AVANÇA EM AGOSTO E APONTA INÍCIO DE 

RETOMADA DA ATIVIDADE, DIZ FGV 

 ASSINATURA DE ENERGIA SOLAR LEVA ELETRICIDADE LIMPA PARA EMPRESAS 

 MINISTÉRIO DIZ QUE EXTINÇÃO DE RESERVA DE COBRE COMEÇOU A SER DISCUTIDA 

EM 2016 

 OMISSÕES PODEM LEVAR À PERDA DA COBERTURA DO SEGURO AUTOMOTIVO 

 GM INVESTIRÁ R$ 1,2 BI EM SP E R$ 1,9 BI EM SC ATÉ 2020 

 PETROBRAS ELEVA PREÇOS DE DIESEL E GASOLINA NAS REFINARIAS A PARTIR DE 

TERÇA-FEIRA 

 ARTIGO: TESLA: A QUERIDINHA DO MOMENTO NO RADAR 

 GOODYEAR AMPLIA LINHA DE ALTO DESEMPENHO 
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CÂMBIO 

EM 28/08/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,157 3,157 

Euro 3,779 3,780 
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Curso de Setembro no  SINDIMETAL/PR 

28/08/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

Novos Projetos de Lei - Núcleo de Assuntos Legislativos nº 27. XIII . 25 de 
agosto de 2017 

28/08/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 

 Núcleo de Assuntos Legislativos 

Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados no Senado Federal, 

Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

 ÍNDICE 

INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 

REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 

DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 

Hipótese adicional de impedimento em contratação por licitação 

PLS 259/2017 do senador Ciro Nogueira (PP/PI) 

 MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Ampliação do parcelamento dos optantes do Simples Nacional 

PLP 405/2017 do deputado Nilson Leitão (PSDB/MT) 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 

Mudanças no processo licitatório de empresas públicas, sociedades de economia mista 

e subsidiárias 

PL 8183/2017 do deputado João Daniel (PT/SE) 
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Novas regras para extinção de negócio no processo de alienação fiduciária 

PL 8209/2017 do deputado Augusto Carvalho (SD/DF) 

Convocação de audiência para repactuação de créditos no processo de recuperação 
judicial 

PL 8252/2017 do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB/MA) 

MEIO AMBIENTE 

Obrigatoriedade para os fabricantes de embalagens plásticas utilizarem percentuais 

de resina reciclada 

PL 8218/2017 do deputado Danrlei de Deus Hinterholz (PSD/RS) 

Monitoramento obrigatório do transporte de resíduos sólidos 

PL 8235/2017 do deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB) 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

DISPENSA 

Revogação da extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregado e 

empregador 

PLS 271/2017 do senador Paulo Paim (PT/RS) 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Liberdade para discriminar a natureza das verbas objeto do acordo judicial 

PL 8208/2017 do deputado Augusto Carvalho (SD/DF) 

 DURAÇÃO DO TRABALHO 

Revogação de pontos da Reforma Trabalhista referentes à jornada de trabalho 

PLS 273/2017 do senador Paulo Paim (PT/RS) 

Direito de desconexão 

PL 8263/2017 do deputado Chico Lopes (PCdoB/CE) 

OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS 

Cota para preenchimento das funções de confiança com beneficiários reabilitados ou 

pessoas com deficiência 

PLS 263/2017 do senador Romário (PODE/RJ) 

Obrigação da contratação de ascensorista para operação de elevadores comerciais 

PL 8233/2017 do deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB) 

INFRAESTRUTURA 



Instituição do regime tributário especial para as atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural 

MPV 795/2017 do Poder Executivo 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 

CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

Aplicação da Taxa de Fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários às 

empresas beneficiárias de incentivos fiscais 

PL 8204/2017 do deputado Augusto Carvalho (SD/DF) 

 OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 

Previsão de incidência de Selic no ressarcimento de créditos do IPI devido pelo 
produtor exportador na venda no mercado interno 

PL 8267/2017 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Criação do selo Empresa Cidadã 

PL 8224/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ) 

INTERESSE SETORIAL 

AGROINDÚSTRIA 

Diminuição condicionada da alíquota do ITR 

PL 8217/2017 do deputado Danrlei de Deus Hinterholz (PSD/RS) 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

Obrigatoriedade de os rótulos de alimentos que tenham risco de asfixia indicarem faixa 

etária para consumo 

PL 8248/2017 do deputado André Figueiredo (PDT/CE) 

 INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Suspensão do valor fixado para a Tarifa Atualizada de Referência (TAR) 

PDC 728/2017 do deputado Nilto Tatto (PT/SP) 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

Obrigatoriedade da indústria farmacêutica de ofertar medicamentos oncológicos 

PL 8225/2017 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ) 

NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 



QUESTÕES INSTITUCIONAIS 

Dispõe sobre as transferências voluntárias realizadas por meio de convênio entre a 
Administração Pública Estadual e os municípios 

PL 376/2017 de autoria dos deputados Ademar Traiano (PSDB) 

 REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 

Relação de Consumo 

Estabelece a obrigação dos fornecedores em atividade no Estado do Paraná de 

divulgarem o preço específico dos bens e serviços ofertados ao público, nas diferentes 
modalidades de pagamento aceitas, quando houver diferenciação de preços em função 

do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado 

PL 380/2017 de autoria do Deputado Felipe Francischini (SD) 

 INFRAESTRUTURA SOCIAL 

Saúde 

Estabelece a prática de Exame Móvel de Diabetes e Hipertensão no Estado do Paraná 

PL 383/2017 de autoria do deputado Ney Leprevost (PSD) 

Educação 

Dispõe sobre o “Incentivo à Educação Financeira” nas instituições de ensino do Estado 

do Paraná e dá outras providências 

PL 396/2017 de autoria do Deputado Hussein Bakri (PSD) 

MEIO AMBIENTE 

Declara a (Micro) Bacia Hidrográfica do Rio Turvo como patrimônio histórico, cultural 
e ambiental dos municípios de Cerro Azul e Doutor Ulisses 

 PL 427/2017 de autoria do Deputado Rasca Rodrigues (PV) 

 

Realidade aumentada chega à indústria 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Quando o coordenador de manutenção Cesar Santana colou adesivos nos vidros em 
uma das linhas de envase de cosméticos da fábrica da Natura em Cajamar, Região 

Metropolitana de São Paulo, a operadora Geicica Cruz estranhou. “Está parecendo uma 
árvore de Natal”, reclamou.  

 
Mal sabia que, em pouco tempo, estaria se perguntando por que não pensaram nisso 
antes. Os adesivos são parte do mecanismo que torna possível o uso da realidade 

aumentada – tecnologia que sobrepõe objetos virtuais no mundo real. A Natura 
começou a testar o recurso há cerca de dois meses. 

 
A chegada da tecnologia, que ganhou fama no ano passado após a “febre Pokémon 
Go” e ainda dá os primeiros passos em empresas pelo mundo, mudou a rotina dos 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/realidade-aumentada-chega-a-industria/


operadores. Em vez de consultar manuais antes de fazer a manutenção, agora eles só 
abrem o aplicativo e “escaneiam” um adesivo.  
 

O app, então, dá início a um passo a passo sobre como uma peça deve ser trocada. 
Animações surgem na tela para demonstrar como proceder. Agora, em vez de registrar 

a atividade num papel ou planilha, basta tirar uma foto. “Os operadores de outras 
máquinas ficam curiosos”, diz Santana. “Querem saber quando vão poder usar.” 

 
“A realidade aumentada é uma das tecnologias que fazem parte da nova realidade da 
indústria”, diz a diretora industrial da Natura, Angela Pinhati, em entrevista ao Estado. 

“Podemos sonhar um mundo de aplicações e não tenho dúvidas de que ela vai reduzir 
custos e aumentar a produtividade.” 

 
O investimento na realidade aumentada faz parte do esforço da fabricante de 
cosméticos em se preparar para um futuro no qual máquinas, profissionais e produtos 

vão trocar informações em tempo real, tendência conhecida como Indústria 4.0. “As 
indústrias estão começando agora a testar a tecnologia em seus processos”, diz 

Roberto Frossard, líder do centro de inovação da consultoria Accenture no Brasil. 
 
“A velocidade de adoção está aumentando, pois a tecnologia está mais acessível.” 

 
O projeto de realidade aumentada na Natura é fruto de um acordo com a startup 

paranaense GoEpik, que desenvolveu uma plataforma para levar a tecnologia para a 
indústria (ler mais abaixo). Com pouco mais de seis meses de existência, a startup 
faturou R$ 200 mil e tem grandes clientes. 

 
A Natura não é a única a fazer testes com a startup. Em sua planta em São José dos 

Pinhais (PR), a montadora Renault experimentou o recurso num evento de prevenção 
de acidentes. Os funcionários andavam pela fábrica com um celular na mão e podiam 
interagir com os equipamentos de proteção exigidos em cada setor.  

 
“Treinamentos de segurança nunca geram interesse. Dessa vez, a repercussão foi 

grande”, conta o responsável pelos sistemas de manufatura da Renault para a América 
Latina, Edson Giesel. “O sucesso foi tamanho que desistimos de construir salas de 
treinamento de segurança.” Hoje, a tecnologia já é usada pela Renault em Portugal e 

há planos de expansão para outros países. 
 

Além da economia, o projeto ajudou Giesel a provar para a direção que a tecnologia 
não é mero entretenimento. O resultado deu tão certo que a Renault já faz outro 
projeto com realidade aumentada: o do especialista remoto. Se um operador não 

consegue consertar uma máquina, ele usa óculos especiais para se tornar os olhos de 
um especialista que está em outra planta. 

 
Ressurreição 

Os testes com óculos de realidade aumentada ainda são raros no País – em geral, são 
usados em celulares ou tablets para acessar as plataformas. Em Canoas (RS), porém, 
a multinacional de equipamentos agrícolas AGCO resolveu começar a testar o Glass, 

óculos de realidade aumentada criados pelo Google. Antes considerado símbolo da 
vida pós-smartphone, o Glass parou de ser vendido em 2015, mas ressuscitou em 

julho, numa versão para empresas. 
 
Três inspetores de qualidade usam os óculos na linha de montagem dos monoblocos, 

espécie de chassi dos tratores. “Os óculos leem o código de especificação e identificam 
o produto”, diz o diretor de manufatura da AGCO, Guilherme Pinto. “Depois, um 

software guia a inspeção.” Se um aspecto está fora do padrão, o inspetor tira fotos, 
grava vídeos e pode até chamar um engenheiro. 
 



Os testes no Brasil são uma expansão de um projeto de sucesso iniciado pela 
multinacional nos EUA em 2015. Em sua planta em Jackson, Minnesota, mais de 200 
pares de óculos estão em uso.  

 
A empresa não revela o valor do investimento. Até agora, colhe bons frutos: o tempo 

de inspeção de qualidade na fábrica dos EUA caiu em 30% e o tempo de produção das 
peças, 25%. “Os números podem ser ainda melhores no futuro”, diz o diretor de 

manufatura da AGCO. 
 

Novas tecnologias são desafio à capacitação 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Com a chegada da realidade aumentada na indústria, a vida dos profissionais do chão 
de fábrica tende a ficar mais fácil. No caso dos operadores de máquinas, a papelada 
vai acabar; para os gestores, a grande quantidade de dados gerados vai ajudar a 

melhorar a produtividade. Para que isso se torne realidade, porém, as empresas têm 
um desafio e tanto para qualificar os funcionários que vão trabalhar com as novas 

tecnologias. 
 
“A realidade aumentada vem num pacote de novas tecnologias, que incluem Big Data 

e internet das coisas”, diz Rafael Lucchesi, diretor-geral do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). “A educação profissional tem de estar sempre à 

frente dessas mudanças.” 
 
No caso da realidade aumentada, por exemplo, o Senai oferece livros didáticos com o 

recurso desde 2010, para permitir o primeiro contato com a tecnologia. O aluno aponta 
a câmera do celular para o livro e vê na tela as figuras impressas projetadas em 3D. 

É possível também movimentar projeções de peças na tela do smartphone. 
 

Política industrial deve ter visão de sustentabilidade e não de dependência, 
diz diretor-geral da OMC 

28/08/2017 – Fonte: CNI (postado em 25-08-2017) 

 
Embaixador Roberto Azevêdo participou de evento na CNI sobre importância 
do comércio internacional para a crescimento da economia brasileira. Ele 

também falou dos avanços da organização e do mecanismo de solução de 
disputas na OMC 

 

 
 
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), embaixador Roberto 

Azevêdo, afirmou que há um amplo espaço para se fazer política industrial. Mas há 
duas regras mundiais que precisam ser respeitadas: os subsídios e as vantagens 

tributárias não podem estar relacionados a uma meta de exportação e nem ter vínculo 
conteúdo local. Azevêdo falou sobre O valor do comércio internacional e da OMC para 

a indústria, para empresários brasileiros nesta sexta-feira (25), na sede da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. 
 

“Há um contencioso na OMC que questiona alguns regimes tributários. Em função 
desse contencioso, se diz que a OMC é contra política de desenvolvimento industrial. 

Isso não é verdade”, disse. A fala foi provocada pela expectativa da indústria com a 
divulgação do relatório da OMC, que condenou sete programas de política industrial 
brasileira, numa ação movida pela União Europeia e Japão. “Tirando esses dois pontos, 
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http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/politica-industrial-deve-ter-visao-de-sustentabilidade-e-nao-de-dependencia-diz-diretor-geral-da-omc/
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o compromisso exportador e o conteúdo doméstico, tudo você pode fazer”, explicou o 
embaixador. 
 

Segundo Azevêdo, para estimular inovação, criatividade e invenções, os países podem 
ter políticas industriais com marcos regulatórios mais transparentes, estáveis e 

previsíveis. Ele lembrou também que há outras formas de estimular o comércio, como 
racionalizar ou reduzir a carga tributária, o custo do trabalho e a burocracia, ou 

mesmo, enfrentar a corrupção. “São políticas que não vão encontrar limitações na 
OMC”, garantiu. 
 

O Brasil, diz o diretor-geral, já questionou os subsídios dos países desenvolvimentos 
diversas vezes. Os casos mais emblemáticos foram as vitórias contra o Canadá no 

setor aeronáutico e contra os Estados Unidos, no setor de algodão. “Para quê serve a 
OMC? Por que os países se comprometem com essas regras? Elas oferecem segurança 
e previsibilidade, as regras evitam a Lei da Selva e limitam as distorções que o poder 

do mais forte pode criar no comércio internacional", completou. 
  

VISÃO DA INDÚSTRIA – Segundo o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, 
Carlos Abijaodi, a indústria brasileira tem uma clara visão de que seguir com as 
reformas estruturais é o único caminho para melhorar o ambiente de negócios e 

impulsionar a competitividade internacional.  
 

“O comércio exterior é peça fundamental nessa recuperação. Somente com maior e 
melhor inserção da nossa economia no mundo, e não com o fechamento dela, que 
nossas empresas acessarão mais mercados, serão mais produtivas e serão capazes de 

competir em condições mais equânimes”, disse Abijaodi.  
 

Abijaodi explicou que, embora a CNI defenda a negociação de acordos comerciais, o 
sistema multilateral continua como prioridade na Agenda Internacional da Indústria. 
“A CNI está consciente dos desafios para se avançar na liberalização comercial dentro 

da OMC, sobretudo em agricultura, mas valoriza as entregas efetivas e significativas 
que a Organização tem feito sob o seu comando”, disse referindo-se ao embaixador 

Roberto Azevêdo. 
 
Entre os avanços, Abijaodi destacou o acordo de facilitação de comércio, que entrou 

em vigor este ano - e tem aumentado a eficiência aduaneira - e o pacote de Nairóbi, 
em 2015, com a redução de subsídios às exportações agrícolas e outras formas de 

distorção de mercado.  
 

Governo planeja campanha sobre o e-Social. Só testado, até agora, por pouco 
mais de mil empresas 

28/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
A adoção do e-Social será obrigatória para cerca de 15 mil empresas com 

faturamento superior a R$ 78 milhões em 2016. Porém até o momento poucas 
empresas estão enviando as informações sobre os seus trabalhadores para a 
plataforma. 

 
O governo liberou no início de agosto o ambiente de testes do eSocial para todas as 

empresas brasileiras. Mas pouco mais de mil companhias estão enviando as 
informações sobre os seus trabalhadores para a plataforma, criada para reunir num 
mesmo ambiente a ser compartilhado por vários órgãos do governo os dados sobre 

folha de salários e encargos trabalhistas. 
 

No início de janeiro de 2018, o uso do eSocial será obrigatório para as empresas que 
faturaram mais de R$ 78 milhões em 2016. É um universo de cerca de 15 mil 
empresas, segundo estimativas do governo. 
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Para José Alberto Maia, representante do eSocial no Ministério do Trabalho, o número 
de empregadores cadastrados no ambiente de testes está abaixo das expectativas do 
governo, o que pode ser um sinal de despreparo das empresas. 

 
Uma pesquisa recente da EY (antiga Ernest Young), conduzida com seus clientes, 

mostrou que mais da metade não estava preparada para usar o sistema. 
 

A baixa adesão aos testes levou o governo e estudar a realização de uma campanha 
sobre a plataforma. Os detalhes, informou, estão sendo definidos pela Secretaria de 
Comunicação da Presidência da República. 

 
“O que nos deixa mais tranquilo é que cerca de 30 empresas da área de TI estão 

usando o sistema e essas companhias são fornecedoras de softwares dos 
empregadores que passarão a ser obrigados a usar a plataforma no ano que vem”, 
afirmou. 

 
A campanha do governo também vai confirmar o cumprimento do cronograma atual, 

de uso obrigatório a partir do dia 1° janeiro para os grandes empregadores. 
 
Em 1° de julho do próximo ano, entra na lista de obrigatoriedade o restante das 

empresas, incluindo as optantes do Simples Nacional e os Microempreendedores 
Individuais (Meis) que possuem um funcionário. 

 
As várias mudanças nos prazos de obrigatoriedade e as crises que afetam a economia 
e a política são algumas das explicações dos especialistas para o estado de 

“acomodamento” das empresas em relação ao eSocial, um dos módulos mais 
abrangentes e ambiciosos do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) . 

 
A aprovação da Reforma Trabalhista também levou algumas empresas a cogitarem 
uma nova prorrogação. De acordo com Maia, de fato, as alterações na CLT vão exigir 

pequenos ajustes no sistema, mas sem comprometer o cronograma de uso 
obrigatório. 

 
“Os impactos da reforma no sistema são moderados e exigirão pequenos ajustes”, 
informou  Maia. É o caso, por exemplo, do trabalho intermitente, o novo modelo de 

contratação de trabalhadores aprovado na reforma trabalhista. 
 

  

 



 
Na visão do auditor fiscal, o eSocial é um projeto ambicioso e inovador, que vai 
revolucionar a forma como as empresas enviam as informações sobre os seus 

trabalhadores e que traz vantagens tanto para o fisco como para os empregadores. 
 

“O aumento da percepção de risco tende a reduzir a sonegação”, afirma. De acordo 
com Maia, a fiscalização, no Brasil, das contribuições previdenciárias é atualmente 

feita de forma precária, atingindo apenas 4% das empresas. Com o eSocial, a Receita 
Federal terá um controle maior da arrecadação. 
 

Do lado dos contribuintes, a vantagem será a redução do número de obrigações 
acessórias, como Rais, Caged, Dirf, Livro de Registro de funcionários, entre outras 

siglas de declarações exigidas das empresas. 
 
O Caged, por exemplo, deverá ser extinto seis meses depois da implantação oficial do 

sistema, ou seja, no final de 2018. A obrigatoriedade de entrega da Rais deve acabar 
a partir de janeiro de 2019. 

 
A Senior, especializada em softwares para gestão, é uma das empresas de TI que está 
testando o eSocial desde março deste ano. 

 
De acordo com Ricardo Kremer, gerente de produtos, os testes envolvem o envio das 

informações trabalhistas de 12 clientes da companhia, que faturam mais de R$ 78 
milhões por ano. 
 

Em breve, a empresa vai liberar a solução desenvolvida para o eSocial para cerca de 
cinco mil clientes. “A realização dos testes é importante para aumentar a segurança 

das empresas e evitar os transtornos ocorridos com a entrada dos empregadores 
domésticos no sistema”, diz Kremer. 
 

Os testes com a plataforma permitiram a realização de vários ajustes nas soluções 
desenvolvidas pelas empresas de softwares. Até a implantação final do sistema várias 

adaptações estão por vir. Hoje, a versão do leiaute usada é a 2.2.02. Mas já existem 
duas saindo do forno: 2.3 e 2.4. 
 

À espera do Refis, grande maioria de empresas vai parcelar o pagamento 

28/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Com o aceno do ministro Henrique Meirelles de adiar o prazo de adesão ao Refis para 
outubro, a avaliação de empresas e advogados é aguardar a versão final do projeto 

para parcelarem suas dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional.  

 
Embora haja a possibilidade de saldar à vista, com desembolso fracionado de 20% do 

valor até dezembro, e quitação do restante em janeiro de 2018, a maior parte vai 
optar pelo pagamento em parcelas, dizem advogados.  
 

"À vista, é raro. Só vai pagar dessa forma quem tem crédito de prejuízo fiscal para 
compensar, caso em que tem de pagar à vista", afirma Roberto Quiroga, sócio do 

Mattos Filho Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga.  
 
No TozziniFreire Advogados, também quase não há clientes com a opção à vista.  

 
"São algumas poucas empresas que têm bastante prejuízo fiscal, e o montante que 

ficará para liquidar em janeiro não será tão grande", diz a sócia Ana Claudia Utumi.  
 
Em razão da crise econômica, vários clientes estão com restrição orçamentária e receio 

de se descapitalizar.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/08/1913245-mercado-aberto-segunda.shtml


"Os clientes me dizem: prefiro ter dívida com o governo a taxa Selic [taxa básica, em 
9,25%] do que ficar sem caixa, ter de recorrer a banco e me endividar a taxas muito 
mais altas."  

 
Para Marcelo Annunziata, sócio do Demarest, as empresas estão deixando para aderir 

o mais próximo possível do final do prazo, mas a maioria já optou pelo parcelado.  
 

"O melhor é pagar aos poucos, para não ficar sem caixa, e recolher pela Selic", diz. 
"Ao entrar no parcelamento, já fica com a situação fiscal regular, tem o débito 
suspenso, enquanto está pagando", acrescenta o tributarista.  

 

Revisão de programas em cenário de crise impulsiona seguro para executivos 
no Brasil 

28/08/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo (postado em 25-08-2017) 
 

Desde o início da Lava Jato, em 2014, o seguro D&O já soma meio bilhão de 
reais em sinistros 

 
A revisão de programas de seguro para proteger executivos (D&O, na sigla em inglês) 
diante do cenário de crise política e econômica no Brasil e escândalos de corrupção 

têm motivado o crescimento da modalidade. Em paralelo, algumas empresas, 
principalmente de médio porte e capital fechado, que até então não contratavam esse 

tipo de apólice, passaram a demandar o produto.  
 

  
 

No primeiro semestre, a modalidade D&O movimentou quase R$ 200 milhões, cifra 
cerca de 11% superior à vista no mesmo intervalo do ano passado, conforme dados 
da Susep.  

 
Há hoje no Brasil, conforme o gerente de linhas financeiras da AIG, Flávio Sá, entre 

cinco e sete mil apólices de D&O, enquanto que o número de empresas no País, 
considerando grupos de todos os tamanhos, alcança nove milhões. Do total, um terço, 
segundo ele, são elegíveis para esse tipo de seguro.  

 
"O principal motivador para o seguro D&O no Brasil é o cenário. Com a crise, a apólice 

ganhou relevância e todo mundo passou a revisar seus programas, aumentar limites 
ou estruturas, seja para reter executivos ou adequá-los ao nível de governança das 
empresas", explicou Sá, durante o XII Seminário Internacional de Gerência de Riscos 

e Seguros, promovido pela Associação Brasileia de Gerência de Riscos (ABGR).  
 

Desde o início da Lava Jato, em 2014, o seguro D&O já soma meio bilhão de reais em 
sinistros, conforme números da Superintendência de Seguros Privados (Susep), 
compilados pela corretora BR Insurance. Neste contexto, o movimento está ocorrendo 

e deve continuar a impulsionar o seguro D&O no Brasil.  
 

O Grupo Votorantim foi uma das empresas que decidiu revisitar seus seguros e optou 
por adotar um programa de apólices mundial, abrangendo todas as suas operações. 
De acordo com a consultora de riscos e seguros do Votorantim, Vanessa Neumam, a 

companhia fez diferentes desenhos de apólices para contemplar seus vários braços de 
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atuação, distribuídos em diversos países, e ainda no âmbito de melhorar sua 
governança, reforçando políticas e controles.  
 

"Os executivos estão muito mais preocupados com escândalos. Nunca recebi tanta 
demanda para seguro D&O, que virou pauta dos executivos", afirmou Vanessa, 

durante evento da ABGR.  
 

A revisão de programas, a exemplo do Votorantim, é um dos principais motores para 
o crescimento dos prêmios de seguros D&O no Brasil. No primeiro semestre, a 
modalidade movimentou quase R$ 200 milhões, cifra cerca de 11% superior à vista 

no mesmo intervalo do ano passado, conforme dados da Susep.  
Potencial. Para este ano, a expectativa da BR Insurance é de que o seguro D&O 

cresça até 15%. Já para os próximos cinco anos, esse mercado tem potencial de 
avançar, na visão da corretora, em torno dos 70%.  
 

Juros e multas impõem programas como Refis, dizem analistas 

28/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Em cinco anos, dívida de contribuinte que deixar de pagar R$ 100 mil pode alcançar 
R$ 278 mil 

  

Multas e juros transformam as dívidas das empresas brasileiras em bolas de neve e 
as tornam praticamente impagáveis sem a ajuda de programas de refinanciamento de 
dívidas como o novo Refis proposto pelo governo federal, avaliam tributaristas ouvidos 

pela Folha.  
 

Cálculo feito pelo escritório Mattos Filho, a pedido da reportagem, demonstra o peso 
desses encargos. Em cinco anos, a dívida de um contribuinte que deixar de pagar R$ 

100 mil à Receita Federal pode alcançar R$ 278 mil —e 64% do valor é equivalente a 
multas e juros. Em dez anos, esse porcentual atinge 70%.  
 

A conta considera uma multa de 75%, aplicada pela Receita nos autos de infração. Se 
o órgão identificar a intenção de sonegar, a penalidade é agravada e chega a 150%.  

 
Roberto Quiroga, sócio do Mattos Filho, calcula que pessoas físicas e jurídicas devem 
hoje cerca de R$ 3 trilhões para a Receita Federal –R$ 1,8 trilhão inscrito na dívida 

ativa, R$ 700 bilhões em discussão no Carf e outros R$ 500 bilhões na Justiça. O 
montante é quase metade do PIB. "O valor devido sobe muito e se torna praticamente 

impagável."  
 
Para recuperar uma pequena parcela desse total e tentar fechar o rombo nas contas 

públicas, o governo federal lançou mais um programa de refinanciamento de dívidas, 
que ganhou o nome Repert (Programa Especial de Regularização Tributária).  

 
PRAZO PARA ADESÃO  
O prazo para aderir ao programa acabava no dia 31, mas deve ser adiado para o fim 

de outubro. Podem entrar pessoas físicas e jurídicas com dívidas, incluindo 
previdenciárias, vencidas até 31 de abril, desde que desistam de contestação judicial 

da cobrança.  
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Na medida provisória editada com as regras do programa, há várias maneiras de fazer 
o parcelamento, mas o governo tenta conseguir que o contribuinte pague pelo menos 
20% do tributo à vista para elevar a arrecadação imediata. O desconto nos juros varia 

de 50% a 90%, e o da multa fica entre 25% e 50%.  
 

Proposta em discussão no Congresso melhora as condições para os devedores, com 
descontos de multas e juros que podem chegar a 99%, o que gerou muita reclamação.  

Além de poder reduzir significativamente a arrecadação do governo, empresas ligadas 
aos próprios deputados e senadores devem acabar sendo beneficiadas.  
Na avaliação da Receita Federal, a adoção de sucessivos programas de 

refinanciamento acaba incentivando as empresas que foram autuadas a não pagar o 
que devem na expectativa de um novo Refis.  

 
"Isso é uma falácia. As empresas não pagam porque a multa é fora da realidade. O 
Refis equilibra um pouco o jogo", afirma Luiz Roberto Peroba, sócio do escritório 

Pinheiro Neto. Ele diz que as multas aplicadas para tributos em atraso variam de 20% 
a 40% nos países ricos.  

 
Para Quiroga, do Mattos Filho, um modo de desincentivar as empresas a aguardar o 
próximo parcelamento seria lançar um Refis com condições atrativas junto com uma 

lei complementar que proibisse programas semelhantes por dez anos. "Teria que ser 
pegar ou largar, mas, para funcionar, os descontos teriam que ser expressivos."  

 
O histórico dos programas aponta, no entanto, que, entre pegar e largar, as empresas 
beneficiadas acabam quase sempre largando.  

 
Dados da Receita mostram que 39% dos valores do Refis da Crise, de 2009, foram 

excluídos do programa. Em meio a programas sucessivos, o governo deixa de 
arrecadar R$ 18,6 bilhões ao ano.  
 

Com o Refis lançado neste ano, a equipe econômica previa arrecadar R$ 13,3 bilhões. 
Com as mudanças feitas no Congresso, a IFI (Instituição Fiscal Independente) do 

Senado espera arrecadação de apenas R$ 4,8 bilhões.  
 
Raul Velloso, especialista em finanças públicas, diz que o programa pode ser 

necessário em períodos recessivos. Mas ele afirma que "é preciso contornar a visão de 
urgência de governos sendo o menos permissivo possível".  

 
*  
Entenda o Refis 

Quem pode aderir?  
Pessoas físicas ou jurídicas que tenham desistido previamente de processos judiciais 

sobre esses débitos  
 

Quem participou de programas anteriores pode aderir?  
Sim. Existe também a opção de migrar os débitos incluídos em programas anteriores 
para o novo  

 
Vale a pena esperar o Congresso aprovar mudanças no programa, que o 

tornem mais favorável aos contribuintes?  
Não. É praxe novos programas oferecerem a opção de os contribuintes migrarem para 
as novas regras  

 
Quais são as vantagens, além do parcelamento das dívidas?  

Reduções de multa e juros e obter a certidão negativa de débito, que é exigida de 
empresas que querem participar de licitações ou tomar empréstimos em bancos 
públicos  

 
 



Quais as obrigações de quem entra no Refis?  
Pagar o parcelamento sem atrasos e manter em dia suas obrigações com o FGTS  
 

Quais dívidas podem ser regularizadas?  
As vencidas até 31 de abril de 2017, incluindo todos os tributos administrados pela 

Receita, federais e da Previdência  
 

Quais não podem?  
As vencidas após 31 de abril de 2017 e débitos fiscais com os governos estaduais e 
municipais  

O que fazer se houver divergência com a Receita no cálculo da dívida ou dos 
créditos que podem ser compensados?  

A Receita cobra a diferença para que o processo do Refis seja homologado. Se o 
contribuinte não pagar o ajuste, é excluído do parcelamento, e a Receita reaplica as 
multas e juros. Aí a única opção é entrar na Justiça  

 
O que acontece com quem deixar de pagar as parcelas?  

É excluído do parcelamento e juros e multa voltam a ser aplicados  
 
Se a MP caducar, o que acontece com as empresas que já aderiram?  

Nada. Como as empresas aderiram durante a vigência da MP, que tem força de lei, as 
regras continuam valendo. 

 

Ministério edita cartilha que ensina empresas a exportar serviços 

28/08/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 
Uma cartilha, disponível na internet, pode ajudar empresas brasileiras interessadas 

em exportar serviços, segmento ainda em crescimento no país. 
 
A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços atualizou o Guia Básico para Exportação de Serviços, com orientações para 
empresas e empreendedores brasileiros. 

 
O setor de comércio e serviços representou, em 2016, 73,3% do Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Apesar disso, o Brasil 

ainda está na 32ª posição entre os exportadores de serviços no mundo, segundo dados 
divulgados pelo governo. O ministério lembra que, em 2016, a exportação de serviços 

rendeu US$ 18,5 bilhões de faturamento para cerca de 12 mil empresas brasileiras. 
 
Dicas para exportar 

A cartilha orienta os interessados em exportar serviços a, em primeiro lugar, fazer um 
estudo de mercado. “A análise consiste em um entendimento do mercado onde a 

empresa pretende atuar, de seus potenciais clientes, de seus concorrentes, dos demais 
stakeholders (agentes interessados no negócio) e do setor onde pretende atuar. As 

pesquisas de mercado permitem descobrir as principais características do público-alvo 
do negócio, auxiliando a empresa a desenvolver estratégias para atender à demanda 
identificada”, ensina a cartilha. 

 
As pesquisas podem ainda, acrescenta o ministério, ajudar o empreendimento a 

diminuir os custos com insumos necessários à prestação do serviço, identificar 
parceiros, fornecedores e agregar mão de obra qualificada. 
 

O ministério também alerta que a “exportação não deve ser vista como uma 
alternativa em momentos em que a economia doméstica não estiver muito bem”. “Ela 

deve fazer parte da estratégia da empresa e pressupõe a preparação para atuação no 
exterior”. No guia, o empreendedor pode responder um questionário com oito 
perguntas para avaliar se está apto a exportar. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/ministerio-edita-cartilha-que-ensina-empresas-exportar-servicos
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Por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), disponível no site do 
ministério, o exportador pode identificar quais mercados e serviços estão abertos à 

exportação. Também é importante verificar as eventuais restrições e normas de 
entrada de divisas dos países e se há acordos comerciais vigentes. 

 
O ministério também orienta os interessados a conhecer a tributação, definir um alvo 

para o negócio, analisar a concorrência, estabelecer preços justos e manter contato 
com o importador potencial e registrar a marca. 
 

MDIC promove workshop sobre propriedade intelectual no acordo entre 

Mercosul e União Europeia 

28/08/2017 – Fonte: MDIC (postado em 25-08-2017) 
 

  
Secretaria de Inovação reúne setor produtivo para debater a questão 
 

Representantes do governo e da iniciativa privada estiveram reunidos hoje (25/8), na 
sede do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), para debater as 
negociações envolvendo a propriedade intelectual, no âmbito do acordo de livre 

comércio entre Mercosul e União Europeia. 
 

O secretário de Inovação (SI) do MDIC, Marcos Vinicius de Souza, abriu a rodada de 
discussões e ressaltou que o tema tem sido um grande desafio para o governo 
brasileiro. “A questão é desafiadora porque é a primeira negociação sobre propriedade 

industrial em bloco.  
 

Antes, o Brasil só tinha negociado individualmente o assunto com o México. Também 
existe uma grande assimetria na forma como a propriedade intelectual é tratada pelos 

países.  A União Europeia tem vasta experiência na negociação desse tipo de acordo, 
com interesses bem definidos e ofensivos. Precisamos estar preparados”, explicou 
Marcos Vinícius. 

 
Para ajudar na coleta de dados e na análise dos principais pontos em que o Brasil deve 

avançar internacionalmente na questão da propriedade intelectual, a SI encomendou 
um estudo sobre os ordenamentos jurídicos vigentes tanto no Mercosul, quanto na 
União Europeia. O documento, apresentado no Workshop, serviu para acrescentar 

dados relevantes sobre o assunto e aprofundar a discussão em pontos estratégicos, 
como desenho industrial, marcas, patentes, transferência de tecnologia e 

responsabilidade dos provedores de serviços. 
 
Contexto 

O governo brasileiro, juntamente com os demais parceiros do Mercosul, retomou em 
meados de 2016 a negociação do acordo de livre comércio com a União Europeia. Na 

negociação, consta um capítulo sobre propriedade intelectual, cujo principal interesse 
europeu está no reconhecimento mútuo de uma lista de indicações geográficas.  
 

O possível reconhecimento dessas indicações terá impacto na atividade do setor 
produtivo brasileiro. 

 
 
 

http://www.mdic.gov.br/portal/dashboard.html
http://www.mdic.gov.br/portal/dashboard.html
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2699-mdic-promove-workshop-sobre-propriedade-intelectual-no-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2699-mdic-promove-workshop-sobre-propriedade-intelectual-no-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia


Indústria brasileira encontra no exterior a saída para compensar crise no 

Brasil 

28/08/2017 – Fonte: EM.com 

Retração no consumo no país leva empresas de vários segmentos, de 
alimentos ao setor automotivo, a buscarem o mercado internacional 

 
Diante de um cenário de intensa retração no consumo no Brasil, as exportações têm 

sido a mola de salvação para boa parte da indústria nacional. Entre 24 ramos do setor 
no país analisados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), 
16 aumentaram as vendas para o mercado internacional no primeiro semestre do ano, 

frente ao mesmo período de 2016.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Em Minas Gerais, a estratégia de cruzar fronteiras tem sido reforçada por empresas 
de vários segmentos, de alimentação ao automotivo. O percentual da produção 

destinado pela indústria brasileira de transformação ao exterior bateu o recorde 
histórico, atingindo 18,2%, ainda de acordo com estudo feito pela Firjan que compõe 

o Índice Firjan de Produção Exportada (IFPE). 
 
Entre os setores que investiram firme nas exportações estão o de borracha e plástico, 

produtos químicos, máquinas, madeira, alimentos, vestuário, móveis e têxtil. Uma 
explicação para o aumento da parcela de produção exportada é a combinação da 

queda na produção e aumento na quantidade exportada, influenciada também pela 
redução no câmbio.  
 

“Houve  aumento na parcela exportada frente ao que fica no mercado interno devido 
principalmente à queda nos níveis de produção”, explica o coordenador de estudos 

econômicos da Firjan, Jonathas Goulart. A despeito do índice histórico das vendas 
externas da indústria, o especialista afirma que os embarques ainda não atingiram 
níveis suficientes para compensar inteiramente a diminuição no consumo dos 

brasileiros. 
 

De janeiro a junho último, a Forno de Minas vendeu 1,2 mil toneladas de pão de queijo 
a diversos países, volume equivalente a toda a exportação registrada no ano passado. 

Atualmente, o mercado internacional responde por 5% do faturamento da indústria de 
alimentos. A meta para este ano é aumentar as vendas ao exterior em 30,83%. A 
empresa quer chegar a 2020 exportando 15% da produção da iguaria típica de Minas. 

 
“O pão de queijo ainda é um produto desconhecido de muita gente, mas achamos que 

a primeira forma de driblar a crise no Brasil é conquistar o mercado externo”, diz o 
presidente da Forno de Minas, Hélder Mendonça. De acordo com ele, se antes a 
empresa investia nos países onde há muitos brasileiros, agora a estratégia é 

diversificar o mercado com ações de degustação, como o fornecimento para café da 
manhã em hotéis. “O desafio é fazer o consumidor experimentar pela primeira vez”, 

avalia. 
 
O gerente de exportações da Pif Paf Alimentos, Edson Cavalcanti, conta que a empresa 

aumentou em 40% as exportações nos últimos 12 meses. Para atingir a meta de 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/27/internas_economia,895409/industria-brasileira-encontra-no-exterior-a-saida-para-compensar-crise.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/27/internas_economia,895409/industria-brasileira-encontra-no-exterior-a-saida-para-compensar-crise.shtml


chegar a 10% do faturamento com vendas para outros países, a empresa investiu R$ 
20 milhões. “Já era uma ideia aumentar as exportações, mas com a crise brasileira a 
decisão foi fortalecida e antecipada”, afirma. De acordo com ele, hoje a Pif Paf atende 

a mais de 50 países, sendo os três principais compradores o Japão, Hong Kong e 
Rússia. 

 
Segundo Cavalcanti, a PIF PAF não sofreu queda tão acentuada no consumo nacional, 

em meio à crise da economia brasileira, porque a linha mestra de sua produção é o 
frango, um produto mais barato em relação à carne bovina e ao peixe. No entanto, se 
o nível de consumo não caiu tanto, os preços, sim, foram impactados – além da 

turbulência nas vendas, a indústria frigorífica enfrentou a má repercussão da Operação 
Carne Fraca, deflagrada em março deste ano e que apontou adulteração em carnes 

vendidas por mais de 30 empresas. 
 
Automóveis O setor automotivo também pode comemorar: o resultado acumulado no 

ano é o melhor da série histórica. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), houve crescimento de 42,5% nas vendas para o 

mercado externo no comparativo entre os meses de julho de 2016 e deste ano. 
 
No mês passado, foram embarcadas 65,7 mil unidades, ante 46,1 mil em julho do ano 

passado. Nos sete primeiros meses do ano, o mercado internacional comprou 439,6 
mil automóveis brasileiros, aumento de 55,3% em relação aos 283,1 mil vendidos de 

janeiro a julho de 2016. 
 
Ainda de acordo com a Anfavea, os fabricantes de caminhões exportaram em julho 3 

mil unidades, crescimento de 7,1% em comparação com as 2,8 mil unidades vendidas 
em junho e de 57,8% na comparação com com as 1,9 mil unidades vendidas em julho 

de 2016. No acumulado do ano, os dados apontaram expansão de 47,4%, atingindo 
16,6 mil caminhões vendidos no exterior ao longo de 2017. A exportação de máquinas 
agrícolas e rodoviárias também teve acréscimo de 40,9% em relação aos sete 

primeiros meses de 2016. 
 

“Houve aumento na parcela exportada frente ao que fica no mercado interno 
devido principalmente à queda nos níveis de produção” (Jonathas Goulart, 
coordenador de estudos econômicos da Firjan). 

 

Indústrias fogem para o Paraguai; Brasil agora é um dos 'Fragile Five' 

28/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

 

Com a foto acima, da linha de montagem de roupas da Riachuelo em Limpio, subúrbio 
de Assunção, o "Wall Street Journal" publicou a longa reportagem "Aflições do Brasil 

se multiplicam e os fabricantes se mudam para o Paraguai".  
 

O texto, enviado de Ciudad del Este, na fronteira, afirma que o Paraguai está virando 
"um eixo de indústrias" que estão "em mudança do Brasil".  
 

O mesmo "WSJ" avisa que "os dias de vantagem dos juros nos emergentes estão 
contados", pelos cortes que vêm realizando, "comandados em grande parte por países 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelsondesa/2017/08/1913543-industrias-fogem-para-o-paraguai-brasil-agora-e-um-dos-fragile-five.shtml
https://www.wsj.com/articles/brazils-woes-multiply-as-manufacturers-move-to-paraguay-1503745201
https://www.wsj.com/articles/why-policy-easing-not-tightening-tops-agenda-for-some-central-banks-1503647389


como o Brasil", e pela alta nas taxas dos Estados Unidos e agora também da União 
Europeia.  
 

E o "Financial Times" acrescenta, em artigo de um estrategista de investimentos, que 
uma corrida para os títulos da dívida americana, em busca de segurança, teria 

"impacto particularmente negativo para os chamados Fragile Five", os cinco frágeis, 
com déficit em conta corrente: Turquia, Índia, África do Sul, Indonésia e Brasil.  

 
Segundo levantamento noticiado por Lauro Jardim, no exterior, 80% das reportagens 
sobre o Brasil são negativas.  

 

Artigo: Endividamento das empresas pode atrapalhar a recuperação, mostra 
pesquisa da Fiesp 

28/08/2017 – Fonte: G1 
 

A crise econômica que atravessamos já é a pior do século pelos dois anos seguidos de 
recessão profunda ‘nunca antes vividos na história desse país’. Mesmo que haja 

alguma recuperação em 2017, muito dos danos causados pelo colapso econômico não 
terá sido superado. É o caso do endividamento das empresas e das famílias brasileiras.  
 

Uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado de S.Paulo (Fiesp) mostra 
que 42% das empresas paulistas podem levar até 10 anos para pagar as dívidas que 

acumularam.  
  
“Esta é a maior crise de todos os tempos, é também a crise que está durando mais. 

No passado, a gente tinha um ano de crise e, em seguida, um ano de crescimento 
forte do PIB. A maioria das empresas do Brasil todo, não só do estado de São Paulo, 

não tem caixa para pagar as despesas financeiras das dívidas. O que gera uma 
preocupação enorme porque a situação financeira delas é gravíssima”, disse ao Blog 
José Ricardo Roriz Coelho, Vice-Presidente da Fiesp, coordenador da pesquisa.  

  
A Fiesp entrevistou 1063 empresas em todo estado e os dados mostram alto 

comprometimento financeiro das empresas. O endividamento aumentou em 2016, em 
relação a 2015. Para os 20% das empresas que diminuíram as dívidas entre 2015 e 
2016, metade delas conseguiu fazê-lo sacrificando o lucro para quitar parte do débito. 

Para 39% melhorou a expectativa para capacidade de pagar juros e amortizações das 
dívidas em 2017. Porém, 36% das empresas não esperam alteração nas condições do 

caixa e 20% esperam piora.  
  
“Depois de não conseguirem pagar o serviço da dívida, as empresas deixam de pagar 

os impostos. Há muito desemprego represado porque elas preferem não demitir 
porque não conseguem arcar com os custos da dispensa do funcionário. Quando tem 

uma empresa que precisa entre 3 e 5 anos de geração de caixa para pagar sua divida, 
ela começa a ter dificuldade para pegar crédito, renovar financiamentos. Como vai 

crescer assim?”, questiona o executivo da Fiesp.  
  
A Fiesp defende que o governo intervenha nesta situação com um plano de crédito e 

“juros adequados” para dar às empresas. Caso contrário, a expectativa de recuperação 
da economia pode se frustrar. Em 2016, quando os índices de confiança dispararam 

com a chegada do novo governo, a atividade não respondeu.  O alto endividamento 
das empresas foi a justificativa para explicar a falta reação do PIB.  
  

Com a crise fiscal e as medidas que o governo vem tomando, especialmente com corte 
de subsídios, é improvável que haja alguma política de incentivo por parte do setor 

público para ajudar a indústria. A queda da taxa de juros que está sendo promovida 
pelo Banco Central é o caminho apontado pelo governo para estimular os bancos a 
flexibilizarem o crédito e colaborarem com a recuperação das empresas.  

  

https://www.ft.com/content/90358834-8983-11e7-bf50-e1c239b45787
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http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/endividamento-das-empresas-pode-atrapalhar-recuperacao-mostra-pesquisa-da-fiesp.html


“O governo não está enxergando. Eles estão com preocupação fiscal, que é válida, 
mas não estão percebendo que, pelo lado da receita de impostos, se as empresas não 
tiverem lucro, não vão pagar os impostos. Estamos entrando num ciclo vicioso cada 

vez pior, com as empresas na lona como estão sem capacidade de voltar a crescer”, 
alerta José Ricardo Roriz. 

 
( Thais Herédia- jornalista, especialista em economia; é colunista da Globo News). 

 

Retomada anima mais mercado do que analistas 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os indicadores recentes de atividade econômica – que já fazem o governo emitir sinais 

de que a recuperação do País é lenta, mas consolidada – têm empolgado mais o 
mercado financeiro do que os economistas. Entre eles, a percepção é de que a 
economia dá sinais de melhora, mas a crise política adiou discussões relevantes, como 

a reforma da Previdência e a questão fiscal. 
 

Na semana passada, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, voltou ao patamar 
dos 71 mil pontos, embalado pelo pacote de privatizações anunciado pelo governo, 
que inclui a Eletrobrás e o aeroporto de Congonhas. Em um ano, a valorização 

acumulada da Bolsa é de 23,13%. 
 

Apesar de reconhecerem avanços, economistas ouvidos pelo Estado são mais 
ponderados: há motivos para comemorar, mas a recuperação ainda é lenta e é preciso 
manter a percepção de que questões relevantes, como a fiscal, devem ficar para o 

próximo governo. 
 

O professor da PUC-Rio José Marcio Camargo diz que parte da desconfiança dos 
economistas com a recuperação do País se explica pela neblina trazida pela situação 
política. “Mesmo que o governo não consiga mais fazer a reforma da Previdência que 

gostaria, algumas medidas de cortes de gastos estão sendo tomadas no curto prazo. 
A maior tranquilidade do mercado tem muito a ver com o que foi feito nos últimos 14 

meses.” 
 
Para José Roberto Mendonça de Barros, sócio fundador da consultoria MB Associados, 

há mesmo um certo descolamento entre as avaliações do mercado financeiro e dos 
economistas. “Menos empolgados que o governo, os economistas também acreditam 

que o País parou de piorar, mas o enfraquecimento do Planalto após a delação do 
Joesley Batista, da JBS, freou essa recuperação.  
 

O mercado, por sua vez, é mais prático. Ele basicamente olha que foram aprovados a 
reforma trabalhista e o teto de gastos, que o governo pôs na mesa a discussão da TLP 

– a nova taxa de juros do BNDES – e acha que, apesar da demora na recuperação, 
está tudo bem encaminhado.” 

 
Mendonça de Barros lembra que os investidores também apostam em sinais ainda não 
consolidados de que o segundo semestre será de números melhores na oferta de 

crédito e nas exportações. “Há uma perspectiva de que a Argentina cresça 2,7% neste 
ano, o que significa a recuperação mais robusta de um mercado onde os produtos 

brasileiros de maior valor, como carros, têm boa entrada.” 
 
Concessões 

O economista José Luis Oreiro, da Universidade de Brasília, diz que o mercado ficou 
eufórico com a agenda de privatizações, mas que o impacto fiscal será muito pequeno. 

“Não resolve o problema e não destrava o investimento. Mesmo nas privatizações 
relevantes, como a da Eletrobrás e de aeroportos, até que o novo controlador tome 
posse e faça investimentos levará tempo”, disse. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/retomada-anima-mais-mercado-do-que-analistas/


“Parece haver uma falta de pressa. O governo, que já demorou demais para cortar 
juros, ainda perde tempo com medidas de pouco impacto, como o plano de demissão 
voluntária de servidores. Vamos terminar o ano com um PIB perto de zero e não parece 

haver senso de urgência por parte do governo.” 
 

Em entrevista na semana passada ao Estado, o ex-diretor do BC Alexandre 
Schwartsman disse que os economistas percebem mais claramente que a dificuldade 

de o governo pôr a área fiscal em ordem pode prejudicar o crescimento no médio e no 
longo prazos. “É uma vulnerabilidade óbvia do País a que ninguém está prestando 
muita atenção. Mas o fato é que isso é possível, porque estamos em um mundo de 

juros muito baixos e de investidores globais dispostos a correr riscos. Quando a maré 
está alta, você pode nadar pelado. O problema é quando a maré baixar.” 

 

Capital de giro pode ser o segredo de um negócio bem-sucedido 

28/08/2017 – Fonte: PEGN 

 
Dinheiro garante operação da empresa mesmo sem faturamento.  

Para ter esse dinheiro de segurança é preciso planejamento. 

 

O capital de giro é o dinheiro que garante a operação da empresa mesmo quando ela 
não tem faturamento. Para ter esse dinheiro de segurança, uma coisa é fundamental: 

planejamento. 
 
“O capital de giro é um dinheiro basicamente de curtíssimo prazo para cobrir uma 

necessidade de caixa eventual durante um curto espaço de tempo. Acho que essa é a 
palavra chave do capital de giro”, explica Ricardo Assaf, presidente da Associação 

Brasileira das Sociedades de Microcrédito. 
 
É um dinheiro que pode pagar, por exemplo, funcionários, aluguel e matéria-prima. 

Serve para quando acontece um “descasamento de caixa” da empresa. Mas muitas 
empresas quebram, justamente, porque o empresário só calcula o investimento inicial 

do negócio e se esquece que precisa ter uma reserva para manter a empresa nos 
tempos de vacas magras.  
 

“Os clientes não pagam nas datas corretas, enfim você tem um problema aí de vendas, 
você vai precisar de uma linha para cobrir eventualmente a necessidade do seu dia a 

dia, de sua existência como empresa”, orienta Ricardo. 
 
Quando o empresário não tem esse dinheiro extra, tem que procurar no mercado.  

 
Porém, o melhor é ter sempre uma reserva própria para capital de giro. O segredo é 

planejar. Segundo Ricardo, para um negócio no início, o capital de giro deve ser para 
seis meses a um ano: “Vamos dizer que uma empresa gaste entre funcionário, 
fornecedor, aluguel, R$ 20 mil ao mês. Seis meses disso seriam R$ 120 mil. É sempre 

bom o empreendedor ter como reserva esse valor até que a empresa se consolide”. 
 

Recuperação não é mais rápida porque recessão foi muito severa, diz 

Meirelles 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A recuperação da economia brasileira já está em curso e só não é mais rápida porque 

a recessão sofrida pelo País foi a mais severa de sua história, afirmou o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, neste sábado, 26, em discurso no Congresso 
Internacional de Mercados Financeiros e de Capitais, organizado pela B3.  

 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/08/capital-de-giro-pode-ser-o-segredo-de-um-negocio-bem-sucedido.html
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“Tivemos a recessão mais longa e profunda de sua história desde que o Produto 
Interno Bruto (PIB) começou a ser medido, maior do que a depressão de 1930 e 1931”, 
ressaltou. 

 
Meirelles disse que, ao contrário de outras crises, muito mais curtas, agora o Brasil 

precisa passar por um processo de reconstrução da economia. “Em 2009, havia 400 
pedidos de recuperação judicial, hoje são quatro mil”, afirmou. 

 
No entanto, disse, vários setores industriais estão mostrando recuperação e citou, por 
exemplo, melhoras as áreas de informática, equipamentos e têxteis, por exemplo. 

Depois de as empresas passarem por um período de muita dificuldade, as companhias 
passam, agora, por um processo de desalavancagem, após um pico de endividamento 

em 2016. Os juros bancários estão em processo de queda, destacou, assim como o 
spread bancário. “Temos um avanço muito sólido, gradual e importante”, disse, 
citando que o desemprego reverteu processo de alta. 

 
PIB 

O PIB no Brasil no quarto trimestre de 2017 deverá crescer 3,2% em relação aos três 
meses imediatamente anteriores e subir 2,0% quando comparado com quarto 
trimestre de 2016, segundo estimou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 

 
“O Brasil entrará em 2018 com ritmo de crescimento forte”, afirmou. Meirelles ainda 

reiterou a estimativa de que o PIB deverá crescer 0,5% neste ano. 
 
Pontos vencidos 

O ministro da Fazenda disse que há cada vez menos pontos a serem vencidos na 
economia. “Há algum tempo, tinha algum ceticismo que iríamos aprovar, por exemplo, 

o teto dos gastos”, comentou. Outra questão vencida, destacou, foi a aprovação da 
reforma trabalhista. 
 

“Estamos caminhando, e há sinais importantes de recuperação. A trajetória é de 
recuperação e confiança”, afirmou. Segundo ele, os eventos no mês de maio 

trouxeram alguma incerteza sobre a forma que eles afetariam a economia. Os juros 
longos, após uma piora aguda, voltaram a cair, observou. Meirelles disse ainda que 
trajetória semelhante pode ser observada no Ibovespa e no CDS. 

 
Na indústria, destacou ministro, já começa a ser observada melhora setorial. “A 

economia brasileira está voltando ao normal”, afirmou. 
 
PPI 

Segundo Meirelles, o governo está trabalhando para que o programa de financiamento 
de investimentos seja atrativo para os investidores e que conte, dessa forma, com o 

financiamento dos bancos privados. “A taxa de retorno será determinada pelo 
mercado, o retorno será determinado na disputa e o concessionário buscará 

financiamento no mercado”, disse. 
 
Meirelles citou que o PPI é um programa muito sólido, com a participação de vários 

ministérios. “A formatação dos projetos do PPI é a parte mais demorada, depois vai 
ser rápido”, afirmou. 

 
O ministro disse que as reformas microeconômicas criarão ambiente favorável aos 
negócios. Entre tais medidas, o ministro lembrou que o texto final da Medida Provisória 

que regulamentará os distratos já está na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). “A questão do distrato precisa ser resolvida para as empresas 

voltarem a trabalhar”, afirmou. 
 
 



Meirelles: reforma trabalhista e terceirização podem gerar 6 milhões de 

empregos 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou neste sábado, 26, que a reforma 

trabalhista e terceirização, ambas aprovadas pelo Congresso, vão gerar ganho de 
eficiência na economia que pode levar à criação de 6 milhões de empregos em um 

período entre três a cinco anos. 
 
Em entrevista a jornalistas, o ministro citou que a reforma trabalhista levará a uma 

redução das ações na Justiça do trabalho no Brasil. “Vamos ter possibilidade de 
diminuição muito grande de contingências e, gradualmente, também de custos.” 

A quantidade excessiva de processos trabalhistas trazia um quadro de elevada 
incerteza jurídica para empresas que queriam operar no Brasil, ressaltou o ministro, 
citando uma empresa nos Estados Unidos, que tinha 27 ações trabalhistas e no Brasil 

tinha 25 mil, sendo que o número de funcionários era parecido nos dois países. 
 

Na apresentação, Meirelles citou o exemplo da Alemanha, segundo ele o mais bem 
documentado sobre os benefícios da reforma trabalhista. No país, houve um “milagre 
do emprego” e a taxa de desemprego registrou forte queda. 

 

SP: reforma trabalhista é bem conhecida por 15% das micro e pequenas 
indústrias 

28/08/2017 – Fonte: Agência Brasil (postado em 25-08-2017) 
 

Pesquisa elaborada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo (Simpi) 
mostra que, embora 71% dos micro e pequenos empresários saibam da existência da 

reforma trabalhista, apenas 15% deles, de fato, estão bem informados sobre as 
mudanças que ela provocou na legislação. A pesquisa foi coletada pelo DataFolha no 
mês de julho e foi feita com 302 micro e pequenos industriais do estado de São Paulo, 

com margem de erro de seis pontos percentuais e indíce de confiança de 95%. 
 

Segundo a pesquisa, 29% dos empresários entrevistados admitiram desconhecer a 
reforma e 11% disseram ter poucas informações sobre ela. Essa falta de informação 
sobre o tema, de acordo com o Simpi, impacta também na perspectiva do 

empreendedor sobre a reforma: 42% dos entrevistados disseram que a reforma 
trabalhista não deve trazer prejuízos nem beneficiar seus negócios. 

 
A aprovação da lei da terceirização também é desconhecida pela maior parte dos micro 
e pequenos industriais paulistas. Apenas 16% disseram ter conhecimento sobre a 

terceirização. 
 

Avaliação da economia 
A pesquisa divulgada pelo Simpi mostrou ainda a percepção dos empresários paulistas 

sobre a economia do país. O indicador bimestral de expectativa econômica demonstrou 
que 30% dos empresários acreditam que a situação econômica vai melhorar nos 
próximos três meses, valor inferior ao de maio, quando o índice alcançou 40%. Pouco 

mais da metade dos entrevistados (53% do total) acreditam que a inflação continuará 
igual. 

 
A previsão de aumento do desemprego para os próximos três meses caiu na 
comparação entre as pesquisas feitas em maio e julho, passando de 31% para 26%. 

Na mesma comparação, caiu o número de empresários que acredita que o poder de 
compra vai crescer, passando de 13% para 11%. 

 
A pesquisa mostrou também que caiu a percepção dos entrevistados de que a crise 
econômica ainda é forte, afeta os negócios e não há previsão de retomada de 
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crescimento, passando de 71% em junho para 62% em julho, e o índice de 
empresários que avaliam que a crise está mais fraca subiu de 27% para 36%. 
 

A taxa das empresas que sofreram com inadimplência passou de 44% em julho para 
40% em julho, os resultados mais baixos desde março de 2015. 

 

Reforma tributária está em seus primeiros movimentos, diz Meirelles 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A reforma tributária no Brasil está, neste momento, dando seus primeiros passos, 

disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, o Brasil precisa ter um 
sistema tributário mais racional e que direcione para o crescimento. 

O ministro destacou, entre outras medidas, o teto dos gastos já aprovado pelo 
Congresso, assim como a reforma trabalhista. “Na Alemanha reforma trabalhista levou 
a forte queda do desemprego”, exemplificou. 

 
Com o teto de gastos, Meirelles disse que a despesa primária cairia de 19% para 15% 

do PIB em 2026. “Essa será a diferença do tamanho do governo na economia. Haverá 
mais investimentos é uma mudança de estrutura e menos Estado na economia 
brasileira”, afirmou, em discurso no Congresso Internacional de Mercados Financeiro 

e de Capitais, organizado pela B3. Por outro lado, sem o teto de gastos, a despesa 
primária saltaria de 19% para 25% do PIB em 2026. 

 
O ministro da Fazenda disse, assim, que ao longo dos anos o setor público foi ocupando 
muito espaço na economia e que esse fato serviu para “expulsar o setor privado”. 

“Agora esse quadro vai se reverter”, destacou 
 

Reforma da previdência vai ficar para depois de eleições de 2018, diz Caiado 

28/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

O governo do presidente Michel Temer não vai conseguir fazer aprovar o projeto que 
enviou ao Congresso Nacional para reforma da previdência, disse neste sábado o 

senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).  
 
"A reforma da previdência não tem a menor chance ser aprovada antes do processo 

eleitoral do ano que vem", disse Caiado a jornalistas às margens do 8º Congresso 
Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais.  

 
De acordo o senador, o governo Temer já está consumindo capital político com a 
aprovação de outros temas complexos no Congresso. Além disso, é necessária a 

aprovação de assuntos tão ou mais importantes do que o sistema de aposentadorias, 
todos ligados à reforma do Estado.  

 
No curto prazo, Caiado previu a aprovação dentro do prazo do projeto que muda a 

taxa de juros de referência nos empréstimos concedidos pelo BNDES, da Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP) pela Taxa de Longo Prazo (TLP).  
 

Na prática, a mudança reduz os subsídios concedidos nos empréstimos, que passariam 
a ter taxas mas próximas das praticadas pelo mercado.  

 
O texto-base da proposta foi aprovado na quinta-feira pela Câmara. A votação dos 
destaques remanescentes ocorrerá na terça-feira.Depois, a medida ficará pronta para 

ser apreciada pelo Senado. Se não for votada, ela perde a validade em 7 de setembro.  
 

Caiado disse também que não devem ser aprovadas mudanças substantivas para a 
eleição de 2018 no projeto de reforma política que está no Congresso. A mudança do 
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sistema proporcional para o chamado distritão não deve passar, segundo o senador. 
As mudanças precisam de 308 votos favoráveis na Câmara.  
 

"Não vai ter distritão, para 2018 tudo continua como está", afirmou Caiado. 
 

Eduardo Giannetti critica privatizar para cobrir fiscal 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os princípios da privatização são apoiados em sólidos argumentos, visto que a gestão 
privada poderá alcançar resultados superiores aos da gestão pública, mas esse 

processo não deve ser feito de forma a cobrir, temporariamente, as contas fiscais do 
governo, na opinião do economista Eduardo Giannetti. “Não se vende a prata para a 

família jantar fora”, destacou em entrevista coletiva, após participar do Congresso 
Internacional de Mercados Financeiros e de Capitais, organizado pela B3. 
 

“O pacote de privatizações foi anunciado sem discussão ou debate, com a visão de 
fazer caixa para cobrir déficits fiscais de gastos correntes”, disse. 

 
Ainda sobre os anúncios, incluindo o da Eletrobras, Giannetti disse que os mesmos 
foram feitos para desviar a atenção e gerar ânimo artificial no mercado financeiro. 

“Anunciaram sem nem ter a condição de executar, sendo altamente improvável que 
se chegue a um meio termo nesse mandato tampão”, destaca. 

 

Melhora a expectativa de contratar no comércio, mostra indicador 

28/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Rivaldo Gomes/Folhapress 

 

 

Indicador mostra melhora na expectativa de contratar no comércio 

   

O comércio responde à lenta melhora da economia com os primeiros sinais de uma 

possível recuperação do emprego no segundo semestre.  
 
Pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo mostra que o segmento espera 

contratar funcionários nos próximos meses, segundo o indicador de expectativa de 
contratação de trabalhadores.  

 
O índice cresceu 1,2% em agosto relação a julho, passando para 114,1 pontos. Na 

comparação com 2016, o crescimento foi de 20,8%.  
 
A melhora da expectativa de contratação influenciou de modo positivo a trajetória do 

Índice de Expansão do Comércio (IEC). O indicador subiu 0,7% para 93,7 pontos em 
agosto -a segunda expansão mensal consecutiva no ano.  

 
Na comparação com o mesmo mês de 2016, houve expressiva elevação, de 20,3%.  
O IEC é composto pelo indicador de expectativa de contratação e pelo indicador de 

investimento das empresas do segmento. O índice vai de zero a 200 pontos.  
 

Mesmo em alta, o IEC abaixo de 100 pontos sinaliza que a disposição do comércio de 
investir ainda é reduzida no momento. O indicador do nível de investimento caiu 0,1% 
em agosto para 73,3 pontos.  
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INCC-M fica em 0,40% em agosto ante 0,22% em julho, diz FGV 

28/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) acelerou entre julho e 
agosto, saindo de alta de 0,22% para elevação de 0,40%, informou a Fundação Getulio 

Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 28. O indicador que mede a variação em Materiais, 
Equipamentos e Serviços também subiu para 0,20%, de 0,03% no mês anterior, assim 

como índice relativo à Mão de Obra, que passou de 0,37% para 0,56% neste mês. 
 
Das sete capitais analisadas, cinco registraram aceleração no período: Belo Horizonte 

(0,00% para 0,21%), Recife (-0,06% para 0,29%), Rio de Janeiro (0,53% para 
2,18%), Porto Alegre (1,12% para 1,30%) e São Paulo (0,02% para 0,05%). Por outro 

lado, apresentaram arrefecimento em agosto ante julho as cidades de Salvador 
(0,02% para -0,06%) e Brasília (0,37% para -0,09%). 
 

O avanço do INCC-M foi influenciado tanto pela aceleração em Materiais, 
Equipamentos e Serviços (0,03% para 0,20%) quanto pela parcela que mede os 

reajustes em Mão de Obra (0,37% para 0,56%) devido aos reajustes salariais no Rio 
de Janeiro e em Porto Alegre. 
 

Na parte referente a Materiais, Equipamentos e Serviços, a maior pressão foi exercida 
por Materiais e Equipamentos (0,03% para 0,22%), no qual o destaque, segundo a 

FGV, foi de materiais para acabamento (0,16% para 0,37%). 
 
O subgrupo relativo às variações de Serviços também contribuiu para a aceleração do 

indicador ao passar de elevação de 0,06% em julho para 0,10% em agosto, com a 
principal influência de aluguel de máquinas e equipamentos, cuja taxa passou de -

0,09% para 0,14%. 
 
Entre as principais influências individuais de alta no INCC-M de agosto estão ajudante 

especializado (0,26% para 0,68%), servente (mesmo com o leve alívio de 0,58% para 
0,57%), massa de concreto (0,69% para 1,69%), pedreiro (0,42% para 0,57%) e 

carpinteiro (forma, esquadria e telhado) (0,39% para 0,51%). 
 
Já as principais influências de baixa foram cimento portland comum (-0,72% para -

1,92%), argamassa (0,42% para -1,09%), ferragens para esquadrias (apesar da 
deflação menor, de -1,23% para -0,55%), tijolo/telha cerâmica (0,73% para -0,21%) 

e elevador (a despeito da taxa maior, de -0,88% para -0,11%). 
 

Expectativa para taxa básica de juros em 2017 cai a 7,25% 

28/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

Economistas de instituições financeiras passaram a ver um afrouxamento monetário 
ainda maior neste ano ao reduzirem a perspectiva para a taxa básica de juros na 

pesquisa Focus do Banco Central, em meio a um ambiente de inflação 
persistentemente fraca.  
 

A mediana das projeções no levantamento divulgado nesta segunda-feira mostra que 
a expectativa agora é de que a Selic termine 2017 a 7,25 por cento, ante 7,50 por 

cento anteriormente. Para 2018, permanece a projeção de 7,50 por cento.  
 
Os especialistas consultados também mantiveram a estimativa de que o BC manterá 

o ritmo forte de corte da taxa básica de juros, atualmente em 9,25 por cento, e 
reduzirá novamente a Selic em 1 ponto percentual na reunião de 5 e 6 de setembro 

do Comitê de Política Monetária (Copom).  
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Além do cenário de pressão fraca dos preços, a expectativa de trajetória firme de corte 
de juros também foi favorecida na última semana pelo avanço da medida provisória 
que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) no Congresso Nacional, aprovada em comissão 

mista e depois no plenário da Câmara.  
 

Essas aprovações ajudam no ânimo dos investidores em relação o avanço das 
reformas, o que já foi citado pelo BC como essencial para a condução da política 

monetária.  
 
Por sua vez, o grupo que mais acerta as previsões, o Top-5, passou a ver a Selic ainda 

mais baixa tanto este ano quanto no próximo --a 7,0 por cento em ambos os casos, 
ante 7,25 por cento antes.  

Para a inflação, houve novo corte nas contas para 2017. A alta do IPCA em 2017 
passou a ser calculada em 3,45 por cento, uma queda de 0,06 ponto percentual em 
relação ao levantamento anterior. Para 2018, permanece a estimativa de inflação de 

4,20 por cento.  
 

Tanto para 2017 quanto para 2018 a meta oficial de inflação é de 4,5 por cento, com 
margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.  
 

Em agosto, o IPCA-15 teve alta de 0,35 por cento, subindo em 12 meses 2,68 por 
cento, menor patamar desde março de 1999.  

 
Para o Produto Interno Bruto (PIB), houve ajuste na estimativa para um crescimento 
neste ano de 0,39 por cento, de 0,34 por cento antes. Para 2018, a expectativa 

continua sendo de expansão de 2 por cento.  
 

Meirelles vê crescimento anualizado do PIB de 2% no fim do ano 

28/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

A economia brasileira poderá crescer a um ritmo anualizado de 2 por cento no final do 
ano, refletindo desaceleração da inflação que deverá incentivar o consumo, afirmou o 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, neste sábado.  
 
Falando durante o 8º Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais, 

organizado pela operadora da bolsa paulista B3, Meirelles afirmou que os esforços de 
empresas para se desalavancarem e ganhar produtividade serão chave para a 

retomada do crescimento.  
 
A redução de dívida, junto com o aumento do gasto no consumo das famílias registrado 

nas últimas semanas, deve assegurar que a economia "volte ao normal", disse 
Meirelles. 

 

Confiança da construção no Brasil avança em agosto e aponta início de 
retomada da atividade, diz FGV 

28/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

A confiança da construção do Brasil melhorou pelo terceiro mês seguido em agosto e 
pode indicar o início da retomada da atividade, ainda que de forma irregular, de acordo 

com dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
O Índice de Confiança da Construção (ICST) brasileira subiu 1,5 ponto e foi a 76,1 

pontos neste mês, atingindo o maior nível desde abril (76,5) graças principalmente à 
melhora das expectativas.  
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"O aumento da confiança pelo terceiro mês consecutivo pode finalmente apontar o 
início da retomada da atividade da construção", disse em nota a coordenadora de 
projetos da construção da FGV/IBRE, Ana Maria Castelo.  

 
Ela destaca, entretanto, que existe uma falta de regularidade na melhora da confiança 

entre os diversos segmentos da construção.  
 

"A cada mês, o aumento da confiança é motivado por um ou mais segmentos 
diferentes, indicando que, por enquanto, nenhuma área registra um movimento 
consistente de crescimento", completou.  

 
O resultado do ICST de agosto deu-se majoritariamente pelo aumento de 2,3 pontos 

do Índice de Expectativas (IE-CST), indo a 87,4 pontos, com avanço do otimismo com 
a situação dos negócios nos seis meses seguintes.  
Já o Índice da Situação Atual (ISA-CST) subiu 0,7 ponto, para 65,1 pontos, dada a 

alta na percepção das empresas em relação à situação atual da carteira de contratos.  
Em nota separada, a FGV informou também que o Índice Nacional de Custos da 

Construção (INCC-M) avançou 0,40 por cento em agosto, acelerando contra a alta de 
0,22 por cento vista em julho.  
 

O progresso na confiança da construção acompanha a prévia do Índice de Confiança 
da Indústria (ICI), que apontou melhora pelo segundo mês seguido em agosto, 

recuperando as perdas observadas em junho devido principalmente à melhora das 
expectativas.  
 

Assinatura de energia solar leva eletricidade limpa para empresas 

28/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

A fazenda de produção de energia fotovoltaica da Ebes em João Pinheiro (MG) 

   

Empreendedores estão investindo no setor de energia solar, que cresce 300% ao ano 
no país, segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).  

A empresa mineira Ebes montou uma usina com painéis solares para vender energia 
por assinatura.  

 
Produzida em uma fazenda de João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais (a 400 km de 
Belo Horizonte), a energia será vendida na capital mineira, em Itajubá e em Pouso 

Alegre, cidades atendidas pela distribuidora Cemig, a partir de setembro.  
 

A instalação terá 1,2 megawatt de potência, suficiente para abastecer de 100 a 150 
unidades de comércio. No início, os planos de assinatura são só para pessoas jurídicas.  
"Para começar rápido, optamos por quem consome mais", afirma o engenheiro Rodolfo 

Molinari, diretor de novos negócios da empresa. Segundo ele, menos de 10% da 
capacidade da fazenda ainda está disponível.  

 
 Editoria de Arte/Folhapress  
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Não há um valor fixo mensal para a assinatura: paga-se de acordo com o seu gasto 

de energia. A companhia avalia o consumo nos últimos 12 meses e aluga um lote da 
usina compatível à necessidade do cliente.  

 
"Investimos em uma usina que está pronta. As pessoas só precisam assinar os planos", 
diz Molinari.  

 
A fazenda deve atingir o limite de 5 megawatts até dezembro, com 600 empresas 

atendidas. Depois disso, a Ebes planeja abrir mais cem usinas e comercializar os 
planos para pessoas físicas. O investimento inicial foi de R$ 5,5 milhões, mas a 
expansão vai custar até R$ 2,5 bilhões.  

 
MINIGERAÇÃO  

O modelo de produção adotado pela Ebes é a minigeração, também usado nos Estados 
Unidos e na Europa.  
 

Hoje, o mercado nacional de micro e minigeração -que vai de consumidores 
domésticos até usinas com 5 megawatts- tem 113 megawatts de potência instalada 

em 13,2 mil unidades produtoras.  
 

Elas abastecem 14,7 mil pontos de consumo, como casas e empresas. Ao todo, o Brasil 
tem 81 milhões de unidades consumidoras.  
 

"Esperamos que o país atinja um milhão de unidades produtoras até 2025", diz Rodrigo 
Sauaia, engenheiro e presidente da Absolar.  

 
No modelo da minigeração, a principal forma de produção de energia solar é por meio 
de placas instaladas em telhados.  

 
Mas o investimento é alto, de até R$ 17 mil para uma casa com quatro pessoas no 

Estado de São Paulo. Em prédios, onde o teto é compartilhado, é preciso envolver todo 
o condomínio.  
 

A empresa Blue Sol investiu nessa frente. Ela tem uma franquia de instalação de 
sistemas fotovoltaicos para comércios e residências, mas também dá cursos para 

formar empreendedores e profissionais interessados em trabalhar com energia solar.  



"A grande restrição do mercado não é o número de empresas competindo pelo sistema 
solar, mas a falta de conhecimento do consumidor", afirma Luis Otávio Colaferro, sócio 
e diretor de treinamentos da Blue Sol.  

 
Para abrir uma franquia, o investimento é de R$ 200 mil. De acordo com Colaferro, o 

retorno vem em até 18 meses.  
 

Com os treinamentos, a companhia quer chamar a atenção de profissionais do setor 
elétrico e de outras carreiras para a viabilidade de se trabalhar na área. "Quanto maior 
o número de empreendedores, maior o de possíveis clientes."  

 
PRIMEIROS PASSOS  

Para quem está começando no setor, o indicado é se associar a uma empresa da área. 
Se o empreendedor está empregado, a energia solar pode ser uma atividade paralela, 
até que seja possível se estabelecer no meio.  

 
A dica é de Luis Gustavo Li, engenheiro e gerente de treinamento da LGL Solar, que 

tem cursos de instalação e projeto em 25 cidades.  
 
"Com R$ 15 mil, monta-se uma placa solar que funciona e pode ser usada para fazer 

demonstrações", diz.  
 

Ainda de acordo com Li, não é preciso ter estoque, porque as distribuidoras trabalham 
com pronta entrega.  
 

"Você compra conforme a demanda", afirma.  
 

Ministério diz que extinção de reserva de cobre começou a ser discutida em 

2016 

28/08/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 
O Ministério de Minas e Energia informou hoje (27), por meio de nota, que “a proposta 

de extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) começou a ser 
discutida por técnicos do governo no segundo semestre de 2016 e seus debates foram 
amplamente noticiados pela grande imprensa e pelos diversos canais especializados 

do setor”. 
 

Acrescentou que “o assunto já estava bastante amadurecido dentro do governo, e 
tratado publicamente, quando foi divulgado durante a maior feira de mineração do 
Mundo, a PDAC [Prospectors and Developers Association of Canadá], no início de 

março de 2017, em Toronto, no Canadá.  
 

A informação foi transmitida simultaneamente a investidores e especialistas em 
mineração de todo o planeta, não apenas aos canadenses. Uma rápida pesquisa a 

qualquer site de buscas pode ajudar na coleta de informações corretas sobre o 
assunto”, finaliza a nota. 
 

Protesto no Rio reúne 150 pessoas 
Hoje, no Rio de Janeiro, houve uma manifestação, promovida pela Organização Não 

Governamental Greepeace, reunindo cerca de 150 pessoas, que protestaram contra o 
decreto. 
 

O ato foi realizado na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, zona sul da cidade, e contou 
com a presença de ativistas, políticos e artistas. 

 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/ministerio-diz-que-extincao-de-reserva-de-cobre-comecou-ser-discutida-em
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/ministerio-diz-que-extincao-de-reserva-de-cobre-comecou-ser-discutida-em


Omissões podem levar à perda da cobertura do seguro automotivo 

28/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Uma manobra mal calculada resultou em danos em uma das laterais do veículo. Quem 
estava na direção era um motorista de 20 anos, recém-habilitado, mas que não 

constava na lista de condutores enviada à seguradora. 
  

O caso real foi contado por um dos corretores ouvidos pela reportagem, e quase levou 
o proprietário à perda da cobertura. O dono do carro deveria ter avisado à companhia 
que havia um novo condutor na casa e pagado a diferença no valor da apólice.  

 
"Companhias de seguro existem para cobrir prejuízos, as recusas são exceções. Em 

um caso como esse, será avaliado quanto tempo faltava para o contrato vencer e o 
relacionamento com o cliente, mas os padrões variam conforme as empresas", afirma 
Manes Erlichman, sócio-diretor da Minuto Seguros.  

 
A seguradora concluiu que o proprietário não agiu de má-fé, apenas se esqueceu de 

incluir o novo motorista na lista de condutores da casa. Contudo, caso tivesse omitido 
essa informação para reduzir o preço da apólice, o dono do carro perderia o direito à 
indenização.  

 
Cada pergunta feita no questionário tem um impacto diferente no custo do contrato. 

O valor médio do seguro para um Chevrolet Onix 1.0 LT zero-quilômetro é de R$ 2.177 
em São Paulo. Caso haja um motorista de 18 anos que também vá dirigir o veículo, o 
valor sobe para R$ 2.937, segundo cotações feitas pela Minuto Seguros.  

 

Ilustração Galvão Bertazzi 

 

 

"Três questões afetam o preço da apólice: o veículo, a região em que ele circula e o 
perfil dos condutores. O deslocamento frequente por rodovias, por exemplo, pode 

gerar acidentes com maior gravidade, o que tende a encarecer o contrato", explica 
Fabio Leme, vice-presidente técnico da seguradora HDI.  
 

O executivo diz que os corretores são treinados para tirar as dúvidas no preenchimento 
da proposta e devem conferir as respostas dadas pelos clientes. Omitir informações 

ou mentir sobre endereço ou utilização do carro leva à perda da cobertura.  
 
"A relação da seguradora com o consumidor é de boa-fé, pressupõe o mutualismo. 

Todo mundo paga um pouquinho para que todos tenham tranquilidade, embora nem 
todos precisem usar o serviço", afirma Leme. 

 
As empresas consultadas pela reportagem não divulgam dados estatísticos sobre 
coberturas negadas, mas afirmam que a utilização do automóvel para fins comerciais 

é um dos motivos que mais resulta em recusas de pagamento atualmente.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/08/1913203-omissoes-podem-levar-a-perda-da-cobertura-do-seguro-automotivo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/06/1895602-saiba-como-evitar-problemas-no-carro-que-so-aparecem-em-alta-velocidade.shtml


Se o dono do Onix LT usado como exemplo passar a trabalhar como motorista de 
aplicativo, o valor da apólice passará de R$ 2.177 para R$ 3.458, um alta de 159%. 
O procedimento correto nesse caso é comunicar a mudança de perfil à seguradora, 

que vai calcular a diferença a ser paga, proporcionalmente ao tempo restante de 
cobertura.  

 
Em algumas situações, o valor do pagamento pode cair após um aviso feito pelo 

cliente. "Se o filho jovem que dirigia for passar um tempo no exterior e parar de usar 
o carro, o risco será reduzido", afirma Erlichman.  
 

"Se houver mudança de endereço durante a vigência do contrato, a seguradora deve 
ser avisada pelo proprietário do automóvel. Muitas vezes há devolução de dinheiro 

nessa situação, porque o novo CEP é de uma área considerada de menor risco", explica 
Leme.  
 

*  
Faltou dizer 

Situações que podem gerar problemas ao acionar o seguro  
 
1. Para reduzir o valor da apólice, o seguro de um carro esportivo é feito em 

nome da mãe do proprietário, uma senhora de 70 anos, que é indicada como 
principal condutora. O filho se envolve em um acidente e aciona a cobertura  

A seguradora vai avaliar a situação, pois sabe que dificilmente o carro seria usado com 
frequência pela mãe do dono. Se constatar que houve má-fé no preenchimento do 
questionário, deverá negar o pagamento da indenização  

 
2. O segurado afirma que tem garagem em casa, mas, na verdade, esse 

espaço é utilizado de outra forma, como loja ou depósito  
Se o carro estiver dormindo na rua e for furtado ou arrombado, a companhia de 
seguros vai questionar o porquê de o veículo não ter ficado guardado como o indicado 

no contrato. Ao constatar o que aconteceu, a empresa poderá considerar que houve 
tentativa de fraude e não indenizar o proprietário  

 
3. Ao mudar de emprego, o proprietário deixa de colocar o carro em garagem 
fechada durante o dia e passa a estacionar na rua, mas se esquece de fazer a 

mudança na apólice  
Se o carro for roubado enquanto estiver parado na rua, a seguradora irá verificar o 

perfil do cliente. É provável que pague a indenização, mas poderá reduzir o valor da 
cobertura  
 

4. O segurado começa a utilizar o carro comercialmente, como motorista de 
aplicativo, mas não comunica à seguradora  

Em caso de roubo ou acidente durante o uso comercial do veículo, a seguradora tende 
a negar a cobertura  

 
5. O motorista se confunde ao responder há quantos anos tem habilitação, 
marcando no questionário uma experiência maior que a real  

Desde que não seja uma tentativa grosseira de reduzir o valor da apólice -como 
afirmar que dirige há dez anos quando é recém-habilitado-, não deverá haver 

problema na cobertura em caso de acidente. 
 

GM investirá R$ 1,2 bi em SP e R$ 1,9 bi em SC até 2020 

28/08/2017 – Fonte: DCI 
 

A General Motors anunciou nesta sexta-feira que vai investir 1,2 bilhão de reais em 
sua fábrica de veículos de São Caetano do Sul (SP) e 1,9 bilhão de reais na unidade 
de produção de motores instalada em Joinville (SC) até 2020. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/vida-pratica/2017/08/1911194-o-que-fazer-se-meu-carro-e-maior-que-a-vaga-sorteada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/vida-pratica/2017/08/1911194-o-que-fazer-se-meu-carro-e-maior-que-a-vaga-sorteada.shtml
http://www.dci.com.br/industria/gm-investira-r$-1,2-bi-em-sp-e-r$-1,9-bi-em-sc-ate-2020-id647258.html


Os valores fazem parte de plano de investimento da companhia norte-americana de 
13 bilhões de reais no país entre 2014 e 2020, informou a montadora em comunicado 
à imprensa. 

 

Petrobras eleva preços de diesel e gasolina nas refinarias a partir de terça-
feira 

28/08/2017 – Fonte: DCI 

 
Os reajustes fazem parte da nova política de preços da companhia, que prevê 
alterações até diárias para as cotações dos combustíveis 

 
A Petrobras elevará os preços do diesel em 0,4 por cento e os da gasolina em 1,1 por 

cento nas refinarias a partir da terça-feira, informou a estatal nesta segunda-feira em 
comunicado em seu site. 
 

Os reajustes fazem parte da nova política de preços da companhia, que prevê 
alterações até diárias para as cotações dos combustíveis. 

 

Artigo: Tesla: a queridinha do momento no radar 

28/08/2017 – Fonte: DCI 

 
Nem sempre as empresas mais inovadoras e visionárias são as que ganham 

mais dinheiro 

 

- Bem provável que você tenha ouvido falar na empresa Tesla. O carro da marca é 
assunto recorrente na mídia e, em 2016, o negócio entrou no ranking das 10 marcas 

automotivas mais valiosas do mundo, com um valor estimado em US$ 60 bilhões, 
ultrapassando multinacionais como General Motors e Ford. É bom ressaltar que nem 
sempre os mais inovadores e visionários são os que ganham mais dinheiro.  

 
Ser pioneiro também não garante a permanência do sucesso. Exemplos valiosos a 

serem lembrados são o site AltaVista (comprado pelo Yahoo), que dominava as buscas 
na internet, o portal Netscape, que dava acesso à internet, a PanAm, empresa aérea, 
entre outras. 

 
Só para ter uma ideia, a Tesla produziu em 2017 pouco menos de 80 mil carros, mas 

perdeu dinheiro em todos. A Ford e a GM, por outro lado, apresentaram lucro, pagaram 
dividendos e produziram aproximadamente 6,6 milhões e 10 milhões de veículos, 
respectivamente.  

 
Não podemos esquecer que outras multinacionais da área já estão com projetos que 

prometem acirrar a competição na venda de carros elétricos. A BMW, por exemplo, já 
entrou nessa. Ou seja, a Tesla está perdendo dinheiro no momento onde existem 
gordos subsídios e não há competição. O que acontecerá quando a situação mudar?  

 
Ano após ano ela precisa injetar capital para sobreviver, mesmo com os volumosos 

subsídios do governo. Essa situação é semelhante a uma pessoa quebrada, que precisa 
de dinheiro todo mês para pagar suas contas e ir vivendo uma vida de luxo graças à 
boa vontade dos amigos. Até o dia em que os amigos param de ajudar.  

 
O tempo passa e a Tesla vende mais ações, diluindo o potencial de ganho entre seus 

acionistas. Além disso, a companhia tem uma dívida e, com a taxa de juros nos EUA 
subindo, os resultados financeiros não devem colaborar. Lembrando que os bonds da 
empresa são classificados como junk, abaixo do almejado grau de risco. 

 
Gosto da Tesla e o que ela representa, mas acho que o negócio vive da boa reputação 

do seu CEO Elon Musk. Os investidores que estão pagando qualquer preço na 

http://www.dci.com.br/industria/petrobras-eleva-precos-de-diesel-e-gasolina-nas-refinarias-a-partir-de-terca-feira-id647556.html
http://www.dci.com.br/industria/petrobras-eleva-precos-de-diesel-e-gasolina-nas-refinarias-a-partir-de-terca-feira-id647556.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/8/bjad17182210.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/8/bjad17182210.jpg
http://www.dci.com.br/industria/tesla--a-queridinha-do-momento-no-radar-id647498.html


expectativa de que o valor das ações subirá ainda mais podem se dar mal. Essa 
situação parece uma bolha, tem formato de bolha e aspecto de bolha, simplesmente 
porque é uma bolha.  

 
Hoje, depois de alguns bilhões a mais de caixa queimados e uma situação ainda pior 

com a incorporação da também quebrada Solar City, a insanidade de Wall Street toma 
conta e estamos retomando a operação de short. Infelizmente a Tesla não foi a 

primeira e não vai ser a última empresa com esse perfil. 
 
Em julho de 2000, por exemplo, as ações da empresa Nortel Networks atingiam seu 

pico a US$124,50. Em apenas dois anos, suas ações passaram a valer US$ 0,67, uma 
queda expressiva de mais de 99%. Da mesma forma, na época, tietes investidores se 

gabavam da qualidade do management e da sua capacidade de fazer a empresa 
crescer. Resumindo, para mim, a Tesla pode ser a Nortel desses tempos. 

(Marcelo Lopez-gestor de carteira e sócio-diretor da L2 Capital). 

 

Goodyear amplia linha de alto desempenho 

28/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

 
 

A Goodyear está ampliando a linha Eagle F1 Asymmetric 3, voltada a carros de alto 
desempenho. A medida mais recente, 235/45 17, já começou a ser fornecida para o 
Volkswagen Golf GTI em breve estará em outro modelo produzido em São José dos 

Pinhais (PR). 
 

“Vamos fornecer também para o Audi A3 sedã. Está em processo final de 
homologação”, afirma o gerente sênior de qualidade, Aécio Perroni. Essa família de 
pneus resulta de um investimento de US$ 240 milhões concluído em 2015 na fábrica 

da Goodyear de Americana (SP). 
 

A linha Eagle F1 começou a ser produzida em 2016 e tem ao todo oito medidas, seis 
de 17 e dois de 18 polegadas. Elas acompanham uma tendência de mercado de 
utilização de aros cada vez maiores em modelos de alto desempenho ou com apelo 

esportivo.  
 

“Eles são feitos em uma nova área para pneus de 14 a 22 polegadas”, recorda Perroni. 
A Goodyear investiu também em um misturador de compostos, em extrusoras e na 
renovação de seu campo de provas, que se tornou apto a realizar os testes de 

resistência ao rolamento, frenagem em piso molhado e ruído de passagem (veja 
aqui), que fazem parte do programa de etiquetagem de pneus. 

 
A pista de testes da Goodyear também é utilizada pelos fabricantes de automóveis, 
utilitários e veículos pesados. “O complexo nos ajuda a dar agilidade a projetos 

desenvolvidos com eles”, diz Perroni. O campo de provas está em funcionamento 
desde 2001. Tem 382 mil metros quadrados e 21 tipos diferentes de superfície para 

avaliação dos pneus em piso seco, molhado, testes de conforto, ruído e desempenho 
fora de estrada.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26316/goodyear-amplia-linha-de-alto-desempenho
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21622/goodyear-mostra-testes-para-etiquetagem

