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ESPETÁCULO: JOÃO CIDADÃO: UM JEITO SIMPLES DE ENTENDER OS SEUS DIREITOS



EVENTO SIMPLES NACIONAL



REFORMA TRABALHISTA É ALVO DE AÇÃO NO STF. VEJA O QUE PODE MUDAR



JANOT PEDE AO STF ANULAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA REFORMA TRABALHISTA
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ESPECIALISTAS

DIZEM TEMER IMPACTO SOCIAL DAS REFORMAS TRABALHISTA E

PREVIDENCIÁRIA



GOVERNO QUER VOTAR NOVA META, REFIS E REFORMA POLÍTICA NESTA SEMANA
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ETANOL VOLTA A MOSTRAR ATRATIVIDADE NA 1ª QUINZENA DE AGOSTO, DIZ UNICA



AUDI

REESTRUTURA EQUIPE ADMINISTRATIVA APÓS ESCÂNDALO DE EMISSÃO DE

POLUENTES



FCA TERÁ SISTEMA DE ESCAPAMENTO DESENVOLVIDO PELA EMBRAPII



MAN LANÇA QUATRO VW CONSTELLATION NO CHILE



MWM PASSA A FORNECER MOTORES MAR I PARA O CLIENTE JAN



MAN LA É PREMIADA POR LOGÍSTICA DE PEÇAS EM FÁBRICA
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Espetáculo: João Cidadão: Um jeito simples de entender os seus direitos
29/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Da 29 de agosto, no Teatro Guaíra.

Evento Simples Nacional
29/08/2017 – Fonte: ACP

Reforma trabalhista é alvo de ação no STF. Veja o que pode mudar
29/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 28-08-2017)
Procurador-geral da República Rodrigo Janot protocolou uma ação direta de
inconstitucionalidade contra três pontos da reforma trabalhista

A reforma trabalhista, aprovada em julho, é alvo de questionamento no Supremo
Tribunal Federal (STF). O autor da ação direta de inconstitucionalidade é o procuradorgeral da República, Rodrigo Janot. Ele protocolou uma ação na última sexta-feira (25)
e questiona três dos mais de cem pontos alterados da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Os artigos questionados pelo PGR são os 790-B, 791-A e 844, que normatizam pontos
do processo trabalhista. Janot pede a suspensão imediata desses trechos, via decisão
liminar. O relator do processo no STF deve ser conhecido nesta segunda-feira (28).
Essa é a primeira ação proposta contra a reforma trabalhista a chegar no STF. A nova
lei está no período de vacância: ela só entra em vigor a partir de novembro. Nesse
período, podem ser feitas alterações no texto.
O governo havia se comprometido com os senadores a alterar ao menos seis pontos
via medida provisória - inclusive o trecho que acaba com o imposto sindical e o que
muda o afastamento por insalubridade de grávidas e lactantes. Até agora não houve
qualquer movimentação no sentido de alterar o que foi sancionado.
O artigo 790-B determina que o pagamento de honorários periciais ficará a cargo de
quem perder a ação, mesmo que seja alguém que usufrua da justiça gratuita.
Outro ponto questionado por Janot é o artigo 791-A, que determina o pagamento de
honorários de sucumbência entre 5% e 15% o valor da ação para o advogado da parte
vencedora.
Já o artigo 844 versa sobre a eventual necessidade de suspender e remarcar uma
audiência. Nesse caso, fica determinado que em caso de ausência do reclamante, ele
será condenado ao pagamento das custas, mesmo que seja beneficiário da justiça
gratuita.
O pagamento é condição para proposição de novas ações e só seria relevado no caso
de a falta ser legalmente justificável.
O argumento de Janot é que esses novos dispositivos da lei são inconstitucionais
porque impõem restrições à garantia de gratuidade judiciária.
“Com propósito desregulamentador e declarado objetivo de reduzir o número de
demandas perante a Justiça do Trabalho, a legislação avançou sobre garantias
processuais e viola direito fundamental dos trabalhadores pobres à gratuidade
judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista”, escreveu o
procurador-geral da República.

Um dos objetivos declarados da reforma trabalhista era o de diminuir o número de
ações na Justiça do Trabalho. Por isso, foram propostos alguns pontos para tentar
desestimular a abertura de novas processos.
Além da cobrança de honorários de sucumbência e mais obstáculos para o acesso à
justiça gratuita, a nova lei prevê multa para litigância de má-fé e reduz a cobrança de
taxa recursal para pequenas empresas e empregadores domésticos.
Disputa entre Janot e Temer é antiga
A aprovação da reforma trabalhista foi uma vitória do governo de Michel Temer, que
já vinha enfraquecido após as denúncias da JBS. O presidente e Janot, aliás, travam
um embate particular.
Foi Janot quem ofereceu denúncia contra Temer, acusado de corrupção passiva no
caso da JBS – a denúncia acabou rejeitada pela Câmara dos Deputados.
Mesmo a nomeação da substituta de Janot na PGR gerou polêmica: Raquel Dodge, a
escolhida, foi a segunda colocada na lista tríplice do Ministério Público Federal (MPF),
que seguiu até mesmo para a nomeação da nova PGR, Raquel Dodge, que assume em
setembro.
Janot pede ao STF anulação de dispositivos da reforma trabalhista
29/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, considera que legislação viola direitos
fundamentais
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma ADI (ação direta de
inconstitucionalidade) ao STF (Supremo Tribunal Federal) para anular dispositivos da
reforma trabalhista sancionada em meados de julho pelo presidente Michel Temer.
A alegação de Janot é que os trechos da legislação —que alterou a famosa CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas)— impõem, por exemplo, restrições ao acesso
gratuito à Justiça do Trabalho para aqueles que não comprovarem renda suficiente
para arcar com os custos de ações.
"Com propósito desregulamentador e declarado objetivo de reduzir o número de
demandas perante a Justiça do Trabalho, a legislação avançou sobre garantias
processuais e viola direito fundamental dos trabalhadores pobres à gratuidade
judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista gratuita", critica.
Um dos pontos contestados na norma é a obrigação de se pagar honorários periciais
e advocatícios de sucumbência (quando a parte derrotada deve bancar uma espécie
de prêmio à vencedora), mesmo para quem é abrangido pelo direito à gratuidade.
"Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias de
amplo e igualitário acesso à Justiça, as normas impugnadas inviabilizam ao
trabalhador economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais de demanda
trabalhista e impõe-lhe pagamento de custas e despesas processuais de sucumbência
com uso de créditos trabalhistas auferidos no processo, de natureza alimentar, em
prejuízo do sustento próprio e do de sua família", afirma.

Para Janot, a legislação questionada investe contra a população brasileira mais
vulnerável e desequilibra a paridade de armas processuais entre aqueles que
demandam a Justiça para resolver essas questões.
O procurador-geral pede a concessão da liminar para suspender os efeitos de trechos
da lei, uma vez que a norma vai entrar em vigor em 120 dias após a publicação dela
no Diário Oficial da União, ou seja, dia 11 de novembro. Para ele, essa suspensão
preventiva, se não ocorrer, produzirá "grave e irreversível" prejuízo à população.
A ação foi apresentada ao Supremo na tarde da sexta-feira (25) e ainda não tem
relator escolhido.
Reforma trabalhista faz 'sucesso extraordinário', diz Temer a TV chinesa
29/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Prestes a embarcar para a China, o presidente Michel Temer deu entrevista a uma TV
do país asiático e falou sobre as reformas econômicas e o plano de privatização de
estatais, divulgado na semana passada.
Comparando a China e o Brasil, Temer disse que são "dois países reformistas" e citou,
no caso brasileiro, a PEC que estabeleceu um limite máximo para os gastos públicos,
a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Esta última ainda está em tramitação
no Congresso.
"Nós fizemos uma reformulação, uma modernização trabalhista. Ela está fazendo um
sucesso extraordinário porque flexibiliza as relações trabalhistas e, portanto, combate
o desemprego", disse.
O presidente também aproveitou para divulgar aos chineses o plano de venda de
estatais à iniciativa privada e afirmou que o Brasil tem grande interesse na participação
dos chineses nos leilões.
"A China tem presença internacional invejável, e o Brasil tem consciência disso",
afirmou. "Para nós seria muito útil [a participação chinesa]".
Especialistas dizem temer impacto social das reformas trabalhista e
previdenciária
29/08/2017 – Fonte: Senado Notícias

Audiência pública nesta segunda-feira (28) na Comissão de Direitos Humanos (CDH)
sobre as consequências da entrada em vigor da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017)
e da possível aprovação da reforma da Previdência


PRS 13/2017
Representantes de entidades sindicais, dos empregadores e dos magistrados do
trabalho debateram na Comissão de Direitos Humanos (CDH) as consequências da
entrada em vigor da reforma trabalhista, já sancionada (Lei 13.467/2017), e da
possível aprovação da reforma da Previdência, em discussão no Legislativo. Para quase

todos os convidados, a nova legislação aumentará a terceirização, levará à redução
dos direitos dos trabalhadores e trará impacto sobre a arrecadação da Previdência.
O senador Paulo Paim (PT-RS), vice-presidente da CDH, lembrou que apresentou
proposta de criação de um Estatuto do Trabalho, revogando a reforma trabalhista
aprovada este ano. Ele anunciou para o dia 14 de setembro uma audiência na
Assembleia Legislativa de São Paulo, para discutir a situação dos “caloteiros
contumazes”, empresas que não depositam a contribuição para a Previdência:
– Eles se apropriam do dinheiro do trabalhador e acabam colaborando para a
quebradeira da Previdência - disse.
Um dos temas do debate foi o que acontecerá com os direitos trabalhistas a partir de
novembro, quando entra em vigor a reforma trabalhista. Segundo Clóvis Scherer,
coordenador-adjunto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), o Executivo tem que se preocupar com as consequências
da exclusão de milhões de idosos da Previdência e com a redução do valor dos
benefícios.
– O governo deveria apresentar à sociedade uma análise dos impactos sociais, não
apenas econômicos, da reforma que está em tramitação no Congresso – afirmou.
Guilherme Kopfer, advogado da Divisão Sindical da Confederação Nacional do
Comércio (CNC), disse que ainda há questões em aberto em relação à Lei 13.467,
como sua aplicação aos contratos de trabalho vigentes.
Noemia Aparecida Garcia Porto, vice-presidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), manifestou preocupação com o
desconhecimento dos trabalhadores em relação à legislação aprovada:
– Alguns trabalhadores não tomaram consciência dos impactos a partir de novembro.
Isso é extremamente preocupante. Ele é o principal destinatário da lei e não sabe
como vai ficar sua vida em pouquíssimos meses. É um momento grave, com reflexos
nas áreas penal, previdenciária e familiar, no mínimo.
Proteção
O senador Hélio José (PMDB-DF) afirmou que a “falência programada”, em que
empresas terceirizadas desaparecem, "dando calote nas dívidas trabalhistas", já é um
problema comum e pode se agravar, com o estímulo à terceirização no texto da nova
lei.
Hélio José abordou ainda na situação dos trabalhadores comissionados do serviço
público. Segundo o senador, o comissionado não tem proteção contra o desligamento
repentino. Ele lembrou que tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de
emenda à Constituição (PEC 53/2007), concedendo aos comissionados direitos como
aviso prévio e seguro-desemprego.
Tanto o senador por Brasília quanto Paim propuseram a formação de uma frente
suprapartidária em defesa dos direitos dos trabalhadores.
Carlos Alberto Altino, representante da Força Sindical, e outros sindicalistas
convocaram os trabalhadores para paralisações no dia 14 de setembro, em repúdio às
reformas.
Francisco Urbano Araújo Filho, representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), criticou a aprovação, na semana passada, de
um projeto de resolução do Senado relativo ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural, o Funrural (PRS 13/2017).
No entendimento dos produtores rurais, a resolução suspende a cobrança retroativa
da contribuição, usada para financiar a Previdência do trabalhador no campo. Há ainda

uma proposta de extinção da cobrança do Funrural sobre a receita da comercialização
da produção agrícola.
- Se a contribuição passar a ser individual, só do agricultor familiar, 60% a 70% ficarão
fora da Previdência Social – alertou Araújo.
Governo quer votar nova meta, Refis e reforma política nesta semana
29/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo quer votar os principais itens de sua pauta econômica nesta semana,
enquanto o presidente Michel Temer estará na China, em missão oficial.
A ideia do Palácio do Planalto é aprovar até quarta-feira (30) a nova proposta do Refis,
a nova meta fiscal, além dos destaques ao texto principal da nova política para os
juros do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Temer reuniu-se na manhã desta segunda-feira (28) com o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE),
e com o deputado André Fufuca (PP-MA).
Fufuca assume a presidência da Câmara durante o tempo em que Temer estiver na
China. No período, Maia muda-se para o Palácio do Planalto e assume a Presidência
da República.
"Nós confiamos na nossa base, confiamos na parceria com o Congresso. Os projetos
que são importantes para o governo o Congresso, sistematicamente, tem ajudado a
aprovar. Portanto, contamos também com a aprovação dessas propostas", disse o
ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), que permanecerá em Brasília durante a viagem de
Temer.
Segundo a Folha apurou, o governo quer limpar a pauta do Congresso na manhã
desta terça-feira (29) para que, à noite, possa votar a nova proposta de aumento do
rombo nos Orçamentos de 2017 e 2018 para R$ 159 bilhões.
A nova meta, no entanto, ainda precisa ser aprovada pela CMO (Comissão Mista de
Orçamento) para então seguir para o plenário. A previsão do colegiado é realizar a
votação na sessão da tarde de terça, a partir das 14h30.
O governo tem buscado dialogar com os parlamentares para evitar que nova meta
seja rejeitada.
Para isso, deu seguimento à liberação de cargos até então ocupados por infiéis,
deputados da base aliada que votaram a favor da primeira denúncia da ProcuradoriaGeral da República contra Temer.
Na tarde de terça, a intenção é votar os destaques apresentados para alterar o textobase da TLP (Taxa de Longo Prazo), aprovado na semana passada.
A medida provisória cria uma nova referência para os empréstimos do banco oficial,
que seguiria as taxas pagas pelo governo para se financiar no mercado com títulos de
cinco anos de prazo. A TLP substituiria a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), que
hoje é fixada pelo governo.
REFIS
A Folha apurou que a nova proposta do governo para o Refis, programa de
refinanciamento de dívidas de contribuintes, já foi encaminhada ao Congresso.
Inicialmente o governo pretendia arrecadar R$ 13 bilhões, mas enfrentou resistência
dos parlamentares, que apresentaram proposta com previsão de arrecadar apenas
cerca de R$ 500 milhões.

O governo quer chegar a um acordo até a manhã desta terça-feira para que a Câmara
vote o texto em plenário na quarta-feira (30).
"Estamos numa negociação com o Congresso de um novo texto, que atenda governo
e deputados que integram a comissão. Vamos com isso, quem sabe, ter prorrogação
de prazo, mas por enquanto isso é hipótese, não é uma certeza. A Fazenda está
dialogando com os deputados para construir esse acordo ainda nesta semana",
afirmou Padilha.
A expectativa é que a Câmara também vote na quarta-feira uma das PECs (Proposta
de Emenda à Constituição) que tratam da reforma política.
A primeira a ser votada é aquela que estabelece o fim das coligações partidárias para
as eleições proporcionais e cria uma cláusula de barreira para limitar o acesso de
partidos pequenos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV.
O relatório da deputada Shéridan (PSDB-RR) também prevê a criação de federações e
subfederações, um agrupamento de legendas com "afinidade ideológica e
programática".
Governo acena a Congresso com descontos mais generosos no Refis
29/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A equipe do presidente Michel Temer indicou que aceita oferecer descontos maiores
aos contribuintes para viabilizar a aprovação no Congresso Nacional do novo Refis,
programa lançado para refinanciamento de dívidas com o fisco.
Segundo pessoas envolvidas nas negociações, a nova proposta do governo aumenta
para 60% o desconto da multa em pagamentos feitos à vista; para 50% naqueles
parcelados em 145 meses e para 35% nos pagamentos feitos em 175 meses.
Isso representa dez pontos percentuais a mais de desconto em relação à proposta
original do Ministério da Fazenda.
Além disso, auxiliares de Temer admitem que o prazo para aderir ao programa deve
ser adiado de 31 de agosto para 31 de outubro caso as negociações avancem no
Congresso.
Na medida provisória editada com as regras do programa, há várias maneiras de fazer
o parcelamento, mas o governo queria que o contribuinte pagasse pelo menos 20%
do tributo à vista para elevar a arrecadação imediata.
O desconto nos juros variava de 50% a 90%, e o da multa ficava entre 25% e 50%.
As novas opções de valores foram fechadas em reunião na noite desta segunda-feira
(28) no Palácio do Planalto entre os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Antonio
Imbassahy (Secretaria de Governo) e Henrique Meirelles (Fazenda).
Participaram ainda do encontro o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), o líder
do governo na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o líder do governo no Congresso,
André Moura (PSC-SE).
De acordo com os parlamentares, com essa nova proposta, um pouco mais vantajosa
para o contribuinte, o governo conseguirá abrir diálogo e, finalmente, fechar um
acordo no Congresso.
A medida provisória original já foi modificada por uma comissão especial formada por
deputados e senadores e passou a prever descontos de multas e juros de até 99%.

MEIO-TERMO
A ideia do Planalto foi tentar um meio-termo, fechado na noite desta segunda com
aval de Temer.
A equipe econômica esperava arrecadar inicialmente R$ 13,8 bilhões com o programa,
mas, com as modificações, admite que esse valor deve ficar entre R$ 8 bilhões e R$
10 bilhões.
Outra mudança que deve ser proposta pelo governo na tentativa de negociar com o
Congresso é elevar para R$ 30 milhões o teto que separa pequenas e grandes dívidas.
Para cobranças até esse valor, a entrada seria de 5%.
No texto original do governo, os maiores tinham exigência de entrada de 20%,
enquanto os menores, até R$ 15 milhões, de 7,5%.
O Congresso queria aplicar uma entrada de 5% para débitos de até R$ 150 milhões.
O Ministério da Fazenda argumenta que a proposta do Congresso assegura uma
arrecadação de R$ 3 bilhões, mas o governo conta com um valor mais próximo de R$
10 bilhões para cumprir a nova meta fiscal proposta para 2017, de R$ 159 bilhões.
A IFI (Instituição Fiscal Independente) do Senado espera arrecadação de R$ 4,8
bilhões com as mudanças feitas no Congresso.
SENTANDO NO ACORDO
Mais cedo, o relator da proposta do novo Refis na Câmara, deputado Newton Cardoso
Júnior (PMDB-MG), afirmou que o governo estava "sentado em cima do acordo" e
demonstrava não querer que a matéria avance.
O texto ainda precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado até o início de
outubro e depois ser sancionado pelo presidente.
Colaborou DANIEL CARVALHO, de Brasília

Entenda o que é e como funciona o Refis:
Por que as dívidas com tributos crescem tanto
O exemplo considera R$ 100 milhões de impostos em atraso há sete anos e juros
equivalentes à taxa Selic

Valor atualizado da dívida: R$ 313.810
Proposta do governo
Para ajudar contribuintes endividados a resolver o problema, que se aprofundou na
recessão, o governo propôs um novo Refis, com cinco opções de refinanciamento.
A previsão de arrecadação com o programa feita pelo Ministério da Fazenda é de R$
13,3 bilhões

Sinal: R$ 62.762 - 20% da dívida em 5 meses
Parcelas: 5, a partir de agosto
Condições e descontos: pagamento do restante com uso de créditos fiscais
acumulados
pelo
contribuinte,
o
que
favorece
grandes
empresas
Dívida renegociada: R$ 313,8 milhões, sem desconto

Sinal: não há
Parcelas: 120
Condições e descontos:

Dívida renegociada: R$ 313,8 milhões, sem desconto

Sinal: 62.762 - 20% da dívida em 5 meses (o sinal é reduzido a 7,5% para
contribuintes com dívidas de até R$ 15 milhões)
Parcelas: Única, em janeiro
Condições e descontos:

Dívida renegociada: R$ 183,9 milhões

Sinal: 62.762 - 20% da dívida em 5 meses (o sinal é reduzido a 7,5% para
contribuintes com dívidas de até R$ 15 milhões)
Parcelas: 145 a partir de janeiro
Condições e descontos:

Dívida renegociada: R$ 201,0 milhões

Sinal: 62.762 - 20% da dívida em 5 meses (o sinal é reduzido a 7,5% para
contribuintes com dívidas de até R$ 15 milhões)
Parcelas: 175 a partir de janeiro
Condições e descontos:

Dívida renegociada: R$ 243,3 milhões
Proposta do Congresso
O Congresso achou as condições do programa do governo insuficientes e propôs
novasregras, mais favoráveis aos contribuintes.
A previsão de arrecadação, segundo a Instituição Fiscal Independente, do Senado, é
de R$ 4,8 bilhões

Proposta igual à do governo
Dívida renegociada: R$ 313,8 milhões, sem desconto

Proposta igual à do governo
Dívida renegociada: R$ 313,8 milhões, sem desconto

Sinal: 62.762 - 20% da dívida em 5 meses (o sinal é reduzido a 2,5% para
contribuintes com dívidas de até R$ 150 milhões)
Parcelas: Única
Condições e descontos:

Dívida renegociada: R$ 144,5 milhões

Sinal: 62.762 - 20% da dívida em 5 meses (o sinal é reduzido a 2,5% para
contribuintes com dívidas de até R$ 150 milhões)
Parcelas: 145 a partir de janeiro
Condições e descontos:

Dívida renegociada: R$ 159,9 milhões

Sinal: 62.762 - 20% da dívida em 5 meses (o sinal é reduzido a 2,5% para
contribuintes com dívidas de até R$ 150 milhões)
Parcelas: 175 a partir de janeiro
Condições e descontos:

Dívida renegociada: R$ 168,4 milhões
Histórico dos programas da Receita Federal
Maioria das empresas que aderiu a parcelamentos nos últimos anos desistiu do
programa antes de quitar dívida refinanciada.
Decreto mantém alíquota do Reintegra em 2% até dezembro de 2018
29/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 29, traz publicado decreto que
mantém a alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra) em 2% até 31 de dezembro de 2018. A medida
foi anunciada este mês pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dentro das ações
adotadas pelo governo para equilibrar as contas do Orçamento da União.
O programa devolve às empresas uma parcela das exportações de produtos
manufaturados e, inicialmente, o governo iria subir o porcentual de devolução para
3% no início do ano que vem.
No entanto, para evitar mais gastos, a equipe econômica do governo de Michel Temer
decidiu manter a alíquota atual, de 2%, o que vai proporcionar um ganho de R$ 2,6
bilhões no próximo ano, segundo estimativas da Fazenda.
Comissão debate substituição tributária para micros e pequenas empresas
29/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara
A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o projeto que limita a
aplicação da substituição tributária nas operações envolvendo micros e pequenas
empresas promove nova audiência pública nesta tarde.
O colegiado analisa o projeto de lei complementar (PLP) 341/17, que altera o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei complementar
123/06).
O texto limita em 3,95% a alíquota do ICMS incidente sobre produtos sujeitos à
substituição tributária adquiridos por microempresas (ME) e por empresas de pequeno
porte (EPP) enquadradas no Simples Nacional.

A propostas prevê ainda que o teto do Simples Nacional será reajustado anualmente
pela inflação medida conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O debate foi proposto pelos deputados Jorginho Mello (PR-SC) e Otavio Leite (PSDBRJ).
Os parlamentares explicam que um dos objetivos do projeto é “reduzir os efeitos
danosos do instituto da substituição tributária para os optantes pelo Simples”.
Segundo eles, atualmente as micro e pequenas empresas acabam pagando a mesma
alíquota aplicável às demais empresas jurídicas de maior porte.
“O projeto propõe diversas alterações neste tocante, mas sabemos da necessidade de
ouvir os mais diversos órgãos da administração pública, a fim de que o pleito dos
optantes pelo simples seja alcançado da melhor maneira possível”, explicam os
deputados no requerimento que pediu a realização do debate.
Debatedores
Foram convidados para discutir o projeto:
- o vice-presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais
(ABRASF), Caio Megale; e
- o chefe da assessoria especial de Reforma Microeconômica do Ministério da Fazenda,
João Manoel Pinho de Mello.
A audiência será realizada no plenário 10, a partir das 15 horas, e poderá ser
acompanhada ao vivo pelo WebCamara.
 Íntegra da proposta:
 PLP-341/2017
Artigo: Igualdade e capacidade contributiva
29/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
A diferença entre o que foi apurado na contabilidade e o que foi recolhido de
imposto no cálculo do presumido precisa ser tributada

A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o aumento na tributação das pessoas
físicas e a elevação do PIS/Cofins sobre os combustíveis são citados como soluções de
curto prazo para resolver o problema econômico do Brasil. Por outro lado, como nas
demais crises enfrentadas no país, não vejo adeptos buscando alterar a tributação dos
lucros ou dividendos das grandes empresas, multinacionais e setores da economia
que, mesmo na crise econômica, estão registrando grandes lucros, como o de bancos,
bebidas, energia e mineração.
Fazendo uma breve linha do tempo da tributação no Brasil, dividendos e lucros das
empresas sempre foram tributados, assim como nas maiores economias do mundo.
Mas, desde 1.º de janeiro de 1996, no governo FHC, foram beneficiados com a não
incidência do Imposto de Renda na fonte. As vantagens tributárias foram implantadas
com o argumento de atrair capitais e investimentos para o país.

Esse benefício dado às empresas acabou punindo também os estados e municípios,
que acabam recebendo um menor valor do Imposto de Renda arrecadado pela União.
Mesmo os governos ditos de esquerda que governaram o país a partir de então não
buscaram retirar essas vantagens oferecidas para as empresas, bem como (e na
mesma linha) o atual governo.
As pessoas físicas são altamente tributadas no Brasil
Atualmente, quando a empresa apura seu lucro contábil, pode chegar a um resultado
superior ao valor que foi tributado com base no faturamento. Assim, uma parte das
empresas declara prejuízo fiscal, aproveitando-se de “permissivos legais”. Esse lucro
é hoje distribuído integralmente, sem a cobrança de impostos.
O que defendo é a proposta de que a parcela do lucro contábil que já tenha sido
tributada com base na regra do presumido continue isenta, mas a diferença entre o
que foi apurado na contabilidade e o que foi recolhido de imposto no cálculo do
presumido seja tributada. A tributação de dividendos e lucros poderia gerar uma
receita extra de R$ 30 bilhões a R$ 63 bilhões ao ano, sem o efeito colateral difuso de
contaminar toda a economia.
De outra sorte, as pessoas físicas são altamente tributadas no Brasil (inclusive quando
recebem participação nos lucros e resultados). Dependendo do salário que recebem,
são tributáveis com uma alíquota de até 27,5%. E o trabalhador ainda gasta o saldo
comprando os alimentos, educação, transporte, saúde, lazer, moradia, ou seja, paga
suas dívidas e acaba sofrendo nova tributação – em torno de 40%, dependendo do
produto ou serviço adquirido, embutidos no preço.
Sendo assim, infelizmente, com uma carga média em torno de 40% sobre os produtos,
somada à carga tributária na fonte sobre salários, a tributação excede 60% para
pessoas físicas. Mas, em contrapartida, a distribuição de lucros ou dividendos das
empresas não sofre tributação no Brasil, seja para distribuição no país ou remessa
para o exterior (no caso das multinacionais), sangrando pelo menos dois princípios
constitucionais: a igualdade e a capacidade contributiva.
(Flávio Gruba, contador especializado em Direito Tributário e doutorando em
Administração de Empresas pela European University (Suíça), é professor nas
Faculdades Santa Cruz e na Universidade Positivo).
Artigo: A injustiça na tributação
29/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Querer tributar novamente um valor que já foi tributado pode gerar uma
enxurrada de questionamentos judiciais por parte dos contribuintes
Terça-feira, dia 15 de agosto, começo da noite. O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, anuncia o aumento do déficit das contas públicas para 2017: R$ 159 bilhões.
Isso mesmo: aumento do déficit primário em cerca de R$ 20 bilhões. Bem,
logicamente, necessita-se de aprovação do Congresso para a nova meta fiscal, mas a
pressão sobre o governo ganha cada vez mais força.
Algumas das estratégias do Planalto foram por água abaixo (pelo menos por
enquanto), como a continuidade da desoneração da folha, dificuldades na reforma da
Previdência e até mesmo a questão do parcelamento de dívidas tributárias (Pert).
Avaliação de possíveis reduções na estrutura do governo estão sendo feitas a todo
momento, mas está claro que isso não é tão simples.

Deste modo, um tema que sempre reaparece é a tributação dos dividendos. Diversas
justificativas vêm na sequência. Uma delas está no fato de que esse tipo de tributação
é comum em vários países do mundo. Bem importante lembrar que o Brasil tem uma
das mais complexas sistemáticas tributárias do planeta. Estamos na contramão dos
países de maior economia no mundo.
Optamos por tributar mais o consumo e menos a renda. Isso é fato. A estrutura
tributária na qual municípios, estados e governo federal são “donos” de determinados
tipos de tributos acaba dificultando qualquer reforma tributária que possa se pensar.
Por que digo isso? Porque isso traz uma desigualdade de impacto tributário muito
grande.
Os mais ricos pagam menos e os mais pobres pagam mais. Ajustar somente a
tributação sobre dividendos não faz sentido. Precisamos de uma reforma tributária
completa. Apenas tributar dividendos não é o melhor caminho.
Este lucro já é tributado e, por consequência, os dividendos também.
Outro fator importante é que os chamados dividendos são provenientes de lucros
apurados pelas empresas. Mas tais lucros já têm tributação de Imposto de Renda e
Contribuição Social quando apurados. Nas empresas de grande porte, que adotam o
regime do lucro real, a tributação chega a 34% do lucro. Ou seja, este lucro já é
tributado e, por consequência, os dividendos também.
Querer tributar novamente um valor que já foi tributado pode gerar uma enxurrada
de questionamentos judiciais por parte dos contribuintes. E a insegurança dos
investidores e empresários só iria aumentar: a desmotivação em crescer e gerar
emprego seria nítida. Aumento de preços, embora não muito praticado quando o tema
é tributo sobre a renda, não poderia ser descartado. E a tributação sobre grandes
fortunas, que é simplesmente esquecida pelo governo, não poderia ser uma
alternativa?
Sou a favor de mudanças dos tributos indiretos, aqueles que impactam os preços dos
produtos e serviços, aqueles sobre o consumo, como fazem as grandes economias do
mundo. Esses tributos sobre o consumo, se menores, poderiam gerar aumento nas
vendas, giro da economia, empregos e, por consequência, aumento dos lucros das
empresas que reinvestiriam no negócio e teriam mais lucros e, por tabela, gerariam
aumento na arrecadação, contribuindo, juntamente com a reforma na Previdência,
para uma possível retomada no superávit primário do governo.
Marco Aurélio Pitta é profissional de contabilidade, coordenador e professor de
programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas tributária, contábil e de
controladoria.
Pesquisa Fenacon: eSocial está distante das pequenas empresas
29/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

As pequenas empresas não estão preparadas para o eSocial, a plataforma criada pelo
governo para unificar o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias dos
trabalhadores.

Uma pesquisa da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) mostra que só
4,4% das empresas estão aptas para operar o novo sistema, que entrará no ar no dia
1º de janeiro de 2018 para as companhias que faturaram mais de R$ 78 milhões em
2016.
De acordo com os resultados do levantamento, realizado com 1,33 mil empresas
associadas, 42,9% das companhias sequer iniciaram a implantação do sistema.
Somente 29,1% iniciaram o processo e 23,7% afirmaram estar na fase intermediária.
A maior parte das empresas que participaram da pesquisa entrará na lista de
obrigatoriedade para operar o eSocial no início de julho do próximo ano.
“Os índices são preocupantes, mas precisamos considerar que há pela frente quase
um ano para se adaptar”, disse Hélio Donin, diretor de educação e cultura da Fenacon.
Desde o início de agosto, as empresas que desejarem, independentemente de estarem
ou não obrigadas a partir de janeiro de 2018, podem simular o envio das informações
trabalhistas para a plataforma.
Mas até a semana passada, porém, pouco mais de mil empresas estavam usando o
sistema, ainda em fase de testes. No início de 2018, o eSocial passa a ser obrigatório
para um universo de cerca de 15 mil empregadores.
Para aumentar a adesão ao uso da plataforma e alertar que o último cronograma de
implantação do sistema será mantido, ou seja, com início em janeiro de 2018, o
governo estuda realizar uma campanha de divulgação.
Na opinião do diretor da Fenacon, a oportunidade de testar o ambiente do eSocial
antes da efetiva entrada em vigor deve contribuir para a capacitação das empresas e
para a melhora desses índices.
Um outro dado da pesquisa da Fenacon mostra que 58% dos participantes afirmaram
que precisam de treinamento para seus funcionários, o que pode ser feito por meio de
simulações no ambiente de testes.
Para contribuir com a capacitação do setor de serviços, a Fenacon criou, em parceria
com a Receita Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego a a Caixa Econômica
Federal, o Portal Árvore do Conhecimento.
Nesse portal, há mais de 40 vídeos que explicam, por exemplo, como preencher os
arquivos do eSocial e os impactos da ferramenta para a Receita Federal.
Obstáculos
Além de medir o grau de adaptação das empresas à ferramenta, a pesquisa da Fenacon
também identificou os principais desafios para a implantação do sistema.
Para 42,3% dos entrevistados, a principal dificuldade é repensar processos e mudar a
cultura organizacional da empresa. Com o eSocial, as informações sobre os
funcionários devem ser comunicadas em prazos curtos, sob o risco de multas. A
admissão de um trabalhador, por exemplo, envolve o envio de vários documentos para
o registro. Nada pode faltar.

Engenheiros do curso mais renomado do país propõem saída para a crise
29/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Mais de 200 ex-alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) assinam um manifesto
sobre a situação do país e se propõem a sugerir mudanças

Um grupo de engenheiros formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
lançou uma carta que nada tem a ver com a construção de aeronaves. Intitulado
“Manifesto pelo Brasil”, o texto expõe preocupação com os rumos do país, “nestes
tempos de instabilidade política, corrupção, desemprego e violência”, e se dispõe a
pensar em novas saídas para a crise nacional. É a primeira vez que ex-estudantes da
instituição se posicionam sobre assuntos dessa natureza.
“Os alunos do ITA nunca participaram do processo político como um grupo, mas a
situação do país está muito complicada e estamos insatisfeitos. Quisemos nos
manifestar para romper o silêncio. É nesse sentido que saiu o manifesto. É sobre
princípios, sem tomar partidos”, disse um dos organizadores do grupo, Pedro John
Meinrath, de 80 anos, empresário formado no ITA em 1959.
Assinado por 211 engenheiros formados na instituição entre 1956 e 2007, o manifesto
diz que o grupo pretende apresentar “algumas sugestões para encaminhamento de
mudanças que, no nosso entender, iniciarão um ciclo virtuoso, propiciando
recuperação econômica e mais qualidade de vida”. Um dos signatários é Ozires Silva,
que deixou o ITA em 1962 e fundou a Embraer sete anos depois.
Formado na instituição em 1963, Gilberto Dib foi o “pai” do movimento dos
engenheiros aeronáuticos. “O documento mostra que estamos pensando um país
diferente. Nossa prioridade é propor mudanças na administração do país”, afirmou
Dib, hoje com 76 anos.
Na avaliação do grupo, o primeiro ponto é que é necessário dar mais independência
às administrações estaduais, descentralizando o poder do governo federal.
“Tanto o Poder Executivo quanto os demais Poderes ficam excessivamente
concentrados no nível federal, inflados e ineficientes, comandando enormes
orçamentos e sujeitos a manobras suscetíveis à corrupção”, diz o manifesto.

Mais adiante, o documento defende que “a administração de cada estado da federação
necessita de mais autonomia e independência do governo central em muitas das
decisões, controles e responsabilidades diferenciados pelas características regionais”.
“Essa análise leva ao principal motivo para a situação presente do país: a má gestão.
O excesso de centralização do poder governamental induz à má gestão do Estado, que
se apresenta ineficiente, incompetente e destituído de modelos profissionais e
meritocráticos que premiem a eficiência, o controle e o planejamento objetivo do
desenvolvimento nacional.
Mais adiante, o manifesto propõe que sejam reformadas “a estrutura administrativa
da federação, a distribuição de congressistas pelos estados, o número de partidos
políticos e as leis eleitorais permitindo não só o voto de melhor qualidade, como
melhores governantes eleitos”.
“Só o controle do eleito pelo seu eleitor pode aumentar a qualidade, interesse e
responsabilidade do eleito”, destaca.
O texto representa apenas a opinião dos signatários. “Nós somos egressos do ITA,
mas o manifesto nada tem a ver com o instituto. Ele nos forneceu um ensino singular,
e nos tornamos engenheiros de qualidade e queremos contribuir”, afirmou Meinrath.
A Associação de Estudantes do ITA não subscreve o manifesto, mas não vê o
movimento com maus olhos. “Nós apoiamos, achamos positivo esse tipo de iniciativa.
Única ressalva que fiz com Gilberto (Dib) foi para deixar claro que o manifesto não
representa a opinião do ITA”, disse o presidente da associação, Marcelo Dias Ferreira.
Um dos mais novos do grupo, da turma de 2007, Bernardo Ramos é um dos que
subscrevem o manifesto. Nesse grupo, os mais velhos são os mais engajados. “Na
nossa faculdade, a conduta e a educação são muito fortes, e acho que o grupo surgiu
do entendimento de que é preciso se posicionar vendo a corrupção crescer e a
educação piorar no País”, disse o hoje professor de Matemática de 34 anos.
O grupo, que começou com apenas uma corrente de e-mail de 35 pessoas, quer
tornar-se um “think tank” – grupo que discute grandes questões. Com reunião
presencial marcada para setembro, eles pretendem formular diretrizes mais acertadas
para os próximos passos.

Plenário da Câmara retoma votação da reforma política
29/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara

Pauta do Plenário inclui a criação de fundo público para custear campanhas eleitorais
e novas regras para eleição de deputados e vereadores
O Plenário da Câmara dos Deputados volta a analisar a reforma política a partir de
hoje. A proposta em análise (PEC 77/03) cria um fundo público para custear

campanhas eleitorais e altera as regras para eleição de deputados e vereadores. A
votação começou na última quarta-feira (23), quando os deputados decidiram votar o
texto por temas.
As divergências sobre o fundo eleitoral e o novo sistema eleitoral, no entanto, podem
levar os deputados a discutir outra proposta (PEC 282/16), que mantém o sistema
proporcional, mas extingue as coligações entre partidos a partir de 2018 e cria uma
cláusula de desempenho para as legendas.
Qualquer mudança só será aprovada se houver o voto favorável de 308 deputados,
em dois turnos de votação. Para valer já nas próximas eleições, as propostas precisam
ser votadas pela Câmara e pelo Senado até o início de outubro, um ano antes do pleito.
Fatiamento
O Plenário da Câmara decidiu que o primeiro tema a ser analisado na PEC 77 será a
regra para eleição de deputados e vereadores. A proposta prevê o modelo majoritário,
chamado “distritão”, para as eleições de 2018 e 2020. Nesse sistema, são eleitos os
mais votados, como já ocorre na eleição para senador e para cargos do Poder
Executivo.
A partir de 2022, a PEC prevê o sistema distrital misto, em que o eleitor faz dois votos:
escolhe um candidato e um partido. Metade das vagas vai para os candidatos mais
votados nos distritos; e as outras são preenchidas pelos desempenhos dos partidos,
seguindo uma lista divulgada antes das eleições.
Atualmente, deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, em que a
distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho de candidatos, partidos e
coligações.
Recursos públicos
O fundo público para custear campanhas eleitorais será votado em segundo lugar.
Para tentar minimizar a resistência, antes mesmo de aprovar a criação desse fundo,
os deputados votaram um destaque que excluiu a destinação de 0,5% da receita
corrente líquida, cerca de R$ 3,6 bilhões, para o custeio das campanhas.
Ainda assim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou na quinta-feira (24) que
o fundo para financiar as campanhas pode não ser aprovado por falta de acordo entre
os partidos. Para Maia, é provável que a campanha eleitoral de 2018 seja realizada
apenas com o atual Fundo Partidário, que, neste ano, conta com montante superior a
R$ 800 milhões.
Outros itens
Depois dos dois primeiros itens, o Plenário passará a votar pontos menos polêmicos
da proposta, além do artigo introdutório do texto. Esses itens são:
• limites orçamentários para o fundo público;
• permissão de reeleição para quem assumiu, como substituto, cargos no Executivo
por mais de seis meses;
• mudanças nas datas de posse;
• encurtamento do período de campanha em segundo turno;
• aplicação aos deputados estaduais das regras de sistema eleitoral, remuneração e
perda de mandato dos deputados federais;
• votação indireta para presidente da República apenas no último ano de vacância do
cargo, com regra aplicada também a governadores e prefeitos;
• regulamentação do sistema distrital misto em 2019; e
• vigência da emenda constitucional.

BNDES
Também está em pauta a conclusão da votação da Medida Provisória 777/17, que
muda os juros de empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
A proposta cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para financiamentos concedidos a partir
de 1º de janeiro de 2018. A TLP será calculada com base nos juros vinculados a título
do Tesouro Nacional (NTN-B) mais a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Essa taxa, segundo deputados contrários à mudança, será superior à aplicada
atualmente, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que é calculada trimestralmente
com base na meta de inflação futura para os 12 meses seguintes e em um prêmio de
risco definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
O texto-base da MP foi aprovado na última quinta-feira (24), depois de forte obstrução.
Os deputados ainda precisam votar três destaques, que questionam a autorização para
que o Tesouro renegocie, com base na nova taxa de juros, repasses ao BNDES; a
vedação para o uso da TJLP nos financiamentos dos bancos oficiais; e a revogação de
lei que autoriza o uso da TJLP em outras operações do mercado financeiro, nas
condições estabelecidas pelo Banco Central.
Vetos
Também está marcada para hoje uma sessão do Congresso Nacional (sessão conjunta
de deputados e senadores) para analisar vetos presidenciais a 16 projetos de lei. Esses
vetos foram destacados pelos parlamentares no dia 13 de julho.
Entre eles estão vetos a dispositivos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2017 incidentes sobre iniciativas dos parlamentares de aumentar a lista de
despesas prioritárias do orçamento de 2017, como obras que deveriam ser
consideradas prioritárias durante a execução orçamentária. Há uma tendência dos
parlamentares de derrubar alguns desses vetos da LDO.




Íntegra da proposta:
PEC-77/2003
MPV-777/2017

Indústria brasileira quer ampliar agenda econômica com o Japão
29/08/2017 – Fonte: CNI
Encontro da CNI com a entidade empresarial japonesa Keidanren discutirá
celebração de novos acordos e aperfeiçoamento de já existentes para
aprimorar relação comercial entre os dois países

“Queremos acreditar que, até 2019, tenhamos alcançado sucesso nas negociações do
Acordo de Parceria Econômica Mercosul-Japão” - Robson Andrade

A indústria brasileira está empenhada em concluir a negociação e implementação da
agenda de diferentes acordos em discussão entre Brasil e Japão. A importância de se
estreitar os laços econômicos entre os parceiros é tema dos debates da 20a Reunião
Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão, realizada em parceria
entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a entidade empresarial japonesa
Keidanren, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). O
evento ocorre em Curitiba, nestas segunda e terça-feira (28 e 29 de agosto).
Na abertura do evento, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, lembrou dos
laços históricos entre Brasil e Japão, destacando que a cooperação com o Keidanren
se iniciou em 1974. Segundo ele, a expectativa é de que o encontro contribua para
novos avanços na relação bilateral, com avanços em acordos na área de comércio e
de investimentos. “Queremos acreditar que, até 2019, tenhamos alcançado sucesso
nas negociações do Acordo de Parceria Econômica Mercosul-Japão”, afirmou.
ACORDOS - Entre as discussões na agenda bilateral, está a revisão do acordo de
dupla tributação (ADT). Ratificado em 1967, foi o primeiro do tipo a ser firmado por
Brasil e precisa ser atualizado.
A bitributação internacional ocorre quando dois países cobram duas vezes o mesmo
imposto de renda sobre lucros, dividendos, juros, royalties e serviços. A CNI defende
a celebração de novos acordos e a melhora da segurança jurídica dos já firmados, para
dar mais previsibilidade e competitividade às operações das empresas do Brasil no
exterior.
“O número de ADTs firmados pelo Brasil é pequeno e são pouco ambiciosos, sobretudo
quando comparado com o de outros países emergentes. Os já existentes são pouco
eficientes e o padrão brasileiro tem particularidades que interferem na assinatura de
novos tratados com países que seguem as regras da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, explica o diretor de Desenvolvimento
Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.
OUTROS TEMAS – Na agenda bilateral de curto prazo está a implementação do Patent
Prosecution Highway (PPH), assinado em março deste ano, que cria um via expressa
para análise de pedidos de patentes feitos nos escritórios de Brasil e Japão. O projeto
piloto tem duração de dois anos e está em vigor desde 1o de abril e tem papel

importante nas áreas de inovação e tecnologia, uma vez que o Japão é o terceiro maior
solicitante de patentes no Brasil, atrás apenas de Estados Unidos e União Europeia.
O setor privado brasileiro também tem defendido a isenção mútua de visto de curta
duração para turismo e negócios entre o Brasil e o Japão. O Brasil possui isenção de
vistos para 150 países e, o Japão, com 68 países, entre eles Argentina, Chile, México
e Uruguai.

LONGO PRAZO – Em 2015, CNI e Keidanren entregaram aos governos de Brasil e
Japão um modelo de acordo comercial que, na visão do setor empresarial, é o melhor
caminho para aprofundar as relações econômicas entre os dois países.
As entidades têm defendido a construção de um acordo de parceria econômica (APE)
que reduza barreiras ao comércio e ao investimento bilaterais, nos moldes que o Japão
tem celebrado, principalmente, com países da Ásia e que contemplam produtos com
os quais o Brasil concorre diretamente.
RELAÇÃO BILATERAL – O Japão é um importante parceiro comercial do Brasil, sendo
destino, em 2016, de 2,5% das exportações e responsável por 2,6% das importações
brasileiras. Para o Japão, o Brasil é um parceiro comercial de peso relativamente
menor. No ano passado, o Brasil foi destino de apenas 0,5% das exportações e origem
de 0,7% das importações totais dos japoneses.
MDIC edita cartilha com dicas para exportação de serviços
29/08/2017 – Fonte: MDIC

A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) elaborou o Guia Básico para Exportação de Serviços uma ferramenta
que dá dicas para empresas interessadas em exportar serviços e inatingíveis terem
sucesso no comércio exterior. A publicação traz, de forma sintética, informações
atualizadas e essenciais para a participação de empresas e empreendedores brasileiros
no comércio internacional de serviços e intangíveis.
A ideia do MDIC é levar para o exterior o potencial das empresas brasileiras do setor
de comércio e serviços, que representaram, em 2016, 73,3% da participação no valor
adicionado ao PIB do país. Em 2016, a exportação de serviços rendeu US$ 18,5 bilhões
de faturamento para cerca de 12 mil empresas brasileiras.
Entretanto, o Brasil ocupa apenas a 32ª posição entre os exportadores de serviços no
mundo. “Exportar serviços ou internacionalizar uma empresa é uma maneira de
diversificar mercados, reduzir a dependência com relação ao mercado interno,

aumentar a produtividade e a capacidade inovadora”, afirma o secretário de Comércio
e Serviços do MDIC, Marcelo Maia. “Existe enorme potencial a ser explorado”, ressalta.
Confira 10 dicas preparadas pelo MDIC:
1. Estude o mercado
Fazer um estudo de mercado antes de abrir um empreendimento no exterior, ou de
negociar transações de importação e exportação, é de suma importância para o
sucesso do negócio. Por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas, é possível
conhecer melhor o novo mercado, facilitando o processo de inserção e adaptação.
A análise de mercado 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 públicoalvo do negócio, auxiliando a empresa a desenvolver estratégias para atender à
demanda identificada. As pesquisas podem, ainda, ajudar o empreendimento a
diminuir os custos com insumos necessários à prestação do serviço, identificar
parceiros, fornecedores e agregar mão-de-obra qualificada.
2. Planeje-se
A exportação não deve ser vista como uma alternativa em momentos que a economia
doméstica não estiver muito bem. Ela deve fazer parte da estratégia da empresa e
pressupõe a preparação para atuação no exterior.
A atividade exportadora é o resultado de um planejamento estratégico direcionado
para o mercado externo que envolve, entre outros, a avaliação da situação atual do
mercado e das suas perspectivas, a avaliação dos objetivos almejados com a entrada
em mercados externos, a análise da coerência desses objetivos com a estratégia geral
da empresa e a avaliação da capacidade da empresa: física, tecnológica e de recursos
humanos. O Guia Básico para Exportação de Serviços, elaborado MDIC, traz um
questionário com oito perguntas que o empreendedor deve responder para saber se
sua empresa está apta para a exportação.
3. Informe-se
O levantamento de potenciais mercados compradores no exterior é fase indispensável
para a realização das vendas. No caso da exportação de serviços, os dados gerados a
partir do registro das operações de venda de serviços no Sistema Integrado de
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio (Siscoserv) possibilitam identificar com exatidão a quais
mercados e que serviços e intangíveis os exportadores brasileiros já possuem acesso
internacional. Esses dados fornecem aos exportadores ou potenciais exportadores
informações importantes sobre mercados-alvo para suas exportações ou para a
internacionalização de suas empresas.
4. Cuidado com barreiras de acesso
Devem ser observadas as eventuais restrições em vigor na exportação para
determinados países e as normas que regulam a entrada de divisas. O
desconhecimento prévio dos procedimentos burocráticos pode inviabilizar uma
exportação e gerar gastos adicionais (que têm impacto no custo final do serviço). Além
disso, é importante verificar se há acordos comerciais vigentes com o país para o qual
se pretende exportar, que permitam acesso diferenciado ao mercado-alvo pretendido.
As questões econômico-financeiras também podem inviabilizar a manutenção ou
expansão das vendas. É necessário o conhecimento prévio da regulamentação
doméstica, já que podem conter barreiras sob a forma de requisitos técnicos,
restrições para investimento, limitação de acesso à mão-de-obra estrangeira, entre
outras. Estimativas indicam que 80% do verdadeiro ganho de uma negociação

comercial entre países reside na redução de custos impostos pelos entraves
burocráticos e pela regulação doméstica, bem como pela liberalização do comércio em
serviços e compras públicas.
5. Conheça a tributação
Em geral, os governos evitam onerar com tributos os bens e serviços exportados, a
fim de manter sua competitividade nos mercados externos. O Brasil não foge a essa
regra, com dispositivos de “não-incidência” de tributação sobre serviços prestados no
exterior, inclusive com respaldo na Constituição Federal de 1988. No entanto, devido
ainda à falta de clareza na definição do conceito de exportação de serviços na
legislação brasileira, em alguns casos o serviço exportado pode ser objeto de algum
tipo de tributação.
O guia elaborado pelo MDIC tem um encarte sobre tributação que busca contribuir
com informações básicas sobre a tributação de serviços na exportação, enumerando
os principais tributos que devem ser levados em conta pelos exportadores, de modo a
auxiliar no planejamento estratégico das empresas e na formação de preço.
6. Defina um alvo para o negócio
Após analisar o setor em que a empresa deseja se inserir, é necessário identificar e
conhecer mais detalhadamente os segmentos do mercado que são alvo do negócio.
Nem sempre o segmento de mercado identificado com potencial exportador é aquele
para o qual inicialmente se gostaria de exportar.
O segmento selecionado deve ser aquele no qual exista uma demanda para o serviço
ou intangível oferecido pela empresa exportadora e é definido a partir das
características do serviço e do consumidor típico (idade, sexo, renda, profissão), além
de fatores que influenciam diretamente no consumo desse serviço, como a localização
geográfica. O segmento agrupa clientes que têm necessidades e desejos comuns e
esse agrupamento faz com que as estratégias adotadas sejam mais eficazes. A
empresa deverá adequar o seu serviço às exigências existentes no mercado-alvo,
incluindo as governamentais (regulamentos), dos clientes (práticas comerciais) e
consumidores (preferências e hábitos locais).
7. Analise a concorrência
O principal objetivo dessa análise é levantar informações relevantes sobre as empresas
que atuam no mesmo segmento, no mercado alvo, tanto com relação aos serviços
prestados pelas rivais, como com relação a sua organização e aos seus principais
clientes e mercados. Essa análise pode ser quantitativa e/ou qualitativa. Inicialmente,
o estudo deve identificar quais as principais empresas concorrentes, tanto de maneira
direta como indireta. Em seguida, deve-se analisar como as concorrentes estão
organizadas, conhecer seus fornecedores, seus processos. Deve-se identificar ainda
os pontos fortes e fracos dessas empresas. Por fim, definir critérios comparativos entre
o serviço prestado pela empresa entrante e a concorrência já estabelecida.
8. Estabeleça preços justos
O preço de venda dos serviços a serem exportados deve ser calculado de maneira que
os torne competitivos com similares nacionais do país importador e com os oferecidos
por outros países. Esse preço deve levar em conta todos os custos que envolvem o
processo de exportação ou internacionalização da empresa.
Definidos o preço e a quantidade dos serviços ou intangíveis a serem comercializados,
o exportador poderá conhecer as reais possibilidades de se estabelecer no mercado de
um outro país e verificar se a atividade terá efetiva rentabilidade. Para isso, é preciso
calcular com exatidão os custos da comercialização, ou seja, o valor que será gasto
para concretizar a venda ou transferência de intangível. Os preços devem ser
estabelecidos entre os tetos mínimo e máximo. O desvio com relação a essa faixa de
competitividade pode acarretar prejuízos.

9. Mantenha contato com o importador em potencial
Em linhas gerais, o contato pessoal com o mercado serve para estudar os clientes,
observar a concorrência, procurar representante ou agente, promover vendas,
viabilizar acordos, verificar licenciamento de direitos de propriedade intelectual, entre
outras possibilidades.
Para isso, a participação em feiras internacionais e outras atividades de promoção dos
serviços e intangíveis no exterior é uma porta de entrada para o mercado externo.
Muitas feiras e exposições também acontecem no Brasil e contam com a participação
de potenciais importadores estrangeiros. Outra modalidade usada para ofertar e
promover os serviços e intangíveis no mercado externo são as viagens para o exterior.
Mantidos os contatos preliminares com o importador em potencial, é importante
fornecer informações sobre a empresa para a qual trabalha e os serviços que pretende
exportar.
No kit de negociação deve constar tabelas de preço na moeda a ser negociada,
documentação técnica, listas de referências, portfólio de clientes, dossiês sobre o país,
cartões de visita, material de divulgação no idioma do mercado-alvo, entre outros.
10.Registre sua marca
Todo empreendedor deve registrar sua marca, seja para a comercialização no mercado
doméstico, seja para o comércio exterior. Além de orientar o consumidor em suas
escolhas, e tornar o seu serviço ou a sua empresa reconhecida nos países alvo, o
registro de uma marca proporciona ao seu titular o direito de agir contra o seu uso
indevido, protegendo o empresário de concorrência desleal.
O registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) protege a
marca em território nacional. Quando o empreendedor decide exportar seu serviço ou
internacionalizar sua empresa, há a necessidade de registrar a marca
internacionalmente. O empresário deve efetuar uma “busca de marcas” nos
Departamentos de Marcas dos países alvo para verificar se a marca de seu serviço ou
de sua empresa é passível de ser registrada nos mercados alvo.
Marcos Jorge destaca medidas
econômico do país

do

governo para o desenvolvimento

29/08/2017 – Fonte: MDIC
Em evento que reuniu dezenas de empresários brasileiros e japoneses nesta segundafeira (28) em Curitiba/PR, o secretário-executivo do Ministério da Industria, Comércio
Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, transmitiu uma mensagem de confiança ao
setor produtivo, ao destacar o conjunto de medidas adotadas pelo governo federal
para fomentar o desenvolvimento econômico e favorecer novos investimentos no país.
“O Brasil está passando por um momento importante de sua história. Estamos
conseguindo avançar no processo de reestruturação dos pilares econômicos, por meio
de reformas necessárias para melhorar o ambiente de negócios. Neste projeto,
encaixam-se agendas prioritárias, como o teto dos gastos, as reformas trabalhista e
previdenciária, e a futura reforma tributária, já mencionada pelo presidente Michel
Temer”, declarou.
Marcos Jorge participou da abertura da 20⁰ edição do Comitê de Cooperação
Econômica Brasil-Japão, na sede da Federação das Indústrias do Paraná, em Curitiba.
Entre as medidas mais recentes, destacou aos empresários o esforço do governo
federal para abrir espaço a novos investidores, inclusive japoneses, por meio das
concessões anunciadas na última semana. Aeroportos, rodovias, portos e estatais
terão o capital desestatizado.

Representando o ministro Marcos Pereira, o secretário-executivo lembrou que o
trabalho para reorganizar o sistema produtivo brasileiro ocorre também por meio de
políticas em curso no MDIC. É o caso de programas como o Brasil Mais Produtivo, que
está presente em todas as unidades da Federação, e oferece consultoria a pequenos
empresários, de forma que tornem seus processos produtivos mais eficientes.
Setores importantes para o PIB nacional, como o automotivo, são objeto de ações de
estímulo a novos investimentos. Atualmente, o MDIC trabalha na elaboração do Rota
2030, política desenvolvida em conjunto com o setor produtivo e trabalhadores, para
induzir a indústria automotiva nacional a alcançar patamares internacionais e se inserir
nas cadeias globais.
“Também estamos melhorando o acesso ao mercado externo, por meio da abertura
do comércio internacional e da desburocratização do comércio exterior, com o Portal
Único”, lembrou. Outra prioridade nesta gestão são as iniciativas de facilitação de
investimentos, tanto nas esferas bilateral quanto multilateral.
Brasil-Japão
O comércio bilateral Brasil-Japão atingiu 8,1 bilhões de dólares em 2016. Embora
tenha apresentado retração na corrente de comércio, houve pequena alta no período
de janeiro a julho, apontando tendência de reversão. A balança comercial com o Japão
resultou em superávit de US$ 644 milhões no período. O país ficou em oitavo lugar no
destino das exportações brasileiras este ano.
A avaliação, portanto, é de que há espaço para ampliar os negócios entre brasileiros
e japoneses. O Brasil exporta principalmente minérios de ferro e seus concentrados,
carne de frango, café cru em grão, alumínio em bruto, ferro e soja. No entanto, o país
busca novas oportunidades junto ao mercado japonês, em áreas como eficiência
energética, rotulagem ambiental e carros elétricos, entre outros exemplos. “O ministro
Marcos Pereira lançou recentemente o grupo de trabalho para a Indústria 4.0”,
lembrou.
A secretária-executiva do Conselho Nacional de Zonas de Processamento de
Exportações do MDIC, Thaise Dutra, apresentou detalhes e as vantagens do regime
de ZPE para novos negócios no Brasil. As empresas que operam nas ZPEs ficam
sujeitas a regimes especiais de tributação, obtém benefícios administrativos,
incentivos para P&D, entre outras vantagens.
"O maior incentivo está na segurança jurídica. Os benefícios são garantidos por 20
anos, o que permite planejamento e investimentos de longo prazo", apontou Thaise.
A ZPE mais avançada é a de Pecém, no Ceará, onde há quatro projetos industriais
instalados. Outras duas, no Piauí e no Acre, estão em fase de implantação.
MDIC-METI
O diálogo com o Japão segue esta semana em Brasília, na quarta-feira (30). O MDIC
sediará a XI reunião do Comitê Conjunto MDIC-METI, de promoção comercial,
investimento e cooperação industrial. As discussões incluem temas como propriedade
intelectual, cadeia de fornecedores da indústria automotiva, biocombustíveis, além de
investimentos e infraestrutura.
Pelo lado brasileiro, o encontro será presidido pelo secretário de Desenvolvimento e
Competitividade Industrial do MDIC, Igor Calvet. O Japão será representado pelo vicediretor geral para Políticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Comércio
Exterior e Indústria (METI).

Confiança da Indústria avança 1,4 ponto em agosto, diz FGV
29/08/2017 – Fonte: Bem Paraná

O Índice de Confiança da Indústria avançou 1,4 ponto em agosto, totalizando 92,2
pontos, segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgado hoje (29)
em São Paulo. Houve alta da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais avaliados.
O Índice da Situação Atual subiu 1,6 ponto para 90,0 pontos, o maior valor desde maio
de 2014. Contribuiu para o resultado a melhor percepção sobre o nível dos estoques.
A parcela de empresas que avaliam os estoques como excessivos caiu de 12,1% em
julho para 10,8% em agosto, o menor percentual desde fevereiro de 2014.
Aumentou também o percentual de empresas que consideram o nível de estoques
insuficiente: de 3,3% para 3,6% entre julho e agosto. Na avaliação da FGV, após piora
consecutiva por quatro meses, as empresas continuam com estoques industriais
indesejados em agosto.
O Índice de Expectativas aumentou 1,0 ponto e foi para 94,4 pontos. Contribuíram as
melhores perspectivas para a produção nos três meses seguintes. O levantamento
registrou alta na proporção de empresas prevendo produção maior de 29,1% para
34,2%. Aquelas que estimam produção menor passaram de 17,7% para 20,2% do
total. Com o resultado, o indicador de produção prevista avançou 2,9 pontos, para
96,3 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada recuou 0,6 ponto percentual em agosto
para 74,1%, nível próximo ao de junho e inferior à média no ano, de 74,5%.
Avaliação sobre cena atual melhora e confiança da indústria do Brasil sobe
em agosto, diz FGV
29/08/2017 – Fonte: Reuters
A confiança da indústria brasileira apresentou melhora pela segunda vez seguida em
agosto e voltou ao nível de maio, com as avaliações sobre a situação atual atingindo
o melhor resultado desde 2014, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta
terça-feira.
Depois de subir 1,4 ponto, o Índice da Confiança da Indústria (ICI) atingiu 92,2 pontos
em agosto, retornando ao nível de maio (92,3), quando foi desencadeada forte crise
política.
"A boa notícia ... é que as avaliações das empresas sobre a situação atual começam a
melhorar de forma consistente e atingem o melhor resultado desde o início da crise,
em 2014", explicou em nota a coordenadora da Sondagem da Indústria da FGV/IBRE,
Tabi Thuler Santos.
O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 1,6 ponto em agosto e foi a 90,0 pontos, sendo
esse o maior valor desde maio de 2014. A principal contribuição para esse resultado
veio da melhor percepção sobre o nível dos estoques.

A perspectiva para o futuro também melhorou, com o Índice de Expectativas (IE)
avançando 1,0 ponto, para 94,4 pontos, diante das melhores perspectivas para a
produção nos três meses seguintes.
"As expectativas também se recuperam do susto com o aprofundamento da crise
política em maio, mas calibradas para baixo", completou Tabi.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada, por sua vez, teve queda de 0,6 ponto
percentual em agosto, para 74,1 por cento.
O dado final da confiança da indústria ficou um pouco abaixo do que sua prévia, que
havia mostrado alta de 1,5 ponto.
Os dados seguem a melhora da confiança da construção do Brasil, que avançou pelo
terceiro mês seguido em agosto, ainda que de forma irregular.
A retomada da economia ainda enfrenta o desafio do desemprego. Nesta semana a
FGV informou que as confianças do comércio e do consumidor recuaram em agosto e
foram ao menor nível desde janeiro.
ERP tem que acompanhar dinamismo das empresas
29/08/2017 – Fonte: GS Notícias
Publicado em 29/08/2017 por Jornal do Comércio - RS
Ter uma estratégia de ERP que suporte a jornada das empresas rumo à adoção de
novos modelos de negócios digitais é uma realidade, e não mais uma opção, aponta o
estudo Market Guide for Core Financial Management Applications in Brazil, realizada
pelo Gartner. Este é o primeiro mapeamento realizado pela empresa de pesquisa e
aconselhamento em tecnologia do mercado de ERP no Brasil.
"Mais do que a adoção do velho pensamento de que o ERP é uma solução monolítica,
o conceito de ERP pós-moderno traz luz à dificuldade em justificar investimentos
relativamente altos em sistemas que não promovam a flexibilidade ou a dinâmica
necessária para acompanhar o ritmo do negócio", aponta o diretor de Pesquisas do
Gartner, Denis Torii.
O mapeamento mostra que a execução das estratégias de ERP passa, em algum
momento, pela decisão de como atender às necessidades de gestão financeira, bem
como avaliar as possibilidades de utilizar um ERP local, incluindo soluções em nuvem,
seja ela pública ou privada.
"É essencial nesse processo de decisão analisar se a aplicação já possui as
funcionalidades básicas que deveriam atender às capacidades de negócio do processo
atual da empresa", analisa o vice-presidente de Pesquisas do Gartner, Luis Mangi.
Sem a intenção de cobrir todo o mercado de ERP no Brasil, que possui uma alta
pulverização e um alto volume de players, a pesquisa focou os players de ERP cujas
carteiras de clientes fossem essencialmente locais. A metodologia empregada na
pesquisa não pressupõe avaliações detalhadas de produto, como no caso dos famosos
Quadrantes Mágicos. Sendo assim, serve como ponto de partida para que os clientes
entendam o panorama do mercado, sem necessariamente representar uma
recomendação de top players.
Grupos que possuem presença global, independentemente do volume de clientes,
foram excluídos da amostragem deste ano, por já estarem incluídos em uma outra
pesquisa global denominada Market Guide for Core Financial Management
Applications. Incluem-se nesse último caso companhias com origem estrangeira, como
Microsoft, Oracle e SAP, bem como empresas de origem nacional, como a Totvs. A

empresa vai apresentar a pesquisa completa em outubro, durante o Gartner
Symposium, que acontece em São Paulo, dos dias 23 a 26.
Comitê Gestor aprova novas normas relativas ao Simples Nacional e MEI
29/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A Resolução CGSN nº 135 e a Recomendação CGSN nº 7 foram publicadas no Diário
Oficial da União
Foram publicadas no Diário Oficial da União a Resolução CGSN nº 135 e a
Recomendação CGSN nº 7.

Em virtude do disposto no art. 8º-A da LC 116/2003, na redação dada pela LC
157/2016, a Recomendação CGSN nº 7 orienta aos Municípios quanto aos benefícios
relativos ao ISS no Simples Nacional, que não poderão resultar em percentual do
imposto menor do que 2% (dois por cento), exceto para os serviços a que se referem
os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de
julho de 2003.
A Resolução CGSN nº 135 regulamenta diversas matérias aprovadas pela Lei
Complementar nº 155/2016, com vigência para 1º de janeiro de 2018, destacandose os novos limites anuais de faturamento para o Simples Nacional (R$ 4,8 milhões)
e para o Microempreendedor Individual – MEI (R$ 81 mil).
Os limites para recolhimento do ICMS e do ISS na forma do Simples Nacional
permaneceram em R$ 3,6 milhões. Sendo assim, uma empresa com faturamento entre
R$ 3,6 milhões e R$ 4,8 milhões poderá ser optante pelo Simples Nacional e, ao
mesmo tempo, ter que cumprir suas obrigações relativas ao ICMS e ao ISS no
respectivo Estado, Distrito Federal ou Município.
Foram estabelecidas regras de transição para a empresa que em 2017 faturar entre
R$ 3.600.000,01 e R$ 4.800.000,00, a qual poderá continuar incluída no Simples
Nacional em 2018, sob algumas condições (porém impedida de recolher o ICMS e o
ISS), bem como para o MEI que em 2017 faturar entre R$ 60.000,01 e R$ 81.000,00.
As regras específicas estão descritas ao final.
As novas tabelas para 2018 evidenciam a nova forma de tributação progressiva,
mecanismo pelo qual a empresa pagará a alíquota das faixas superiores apenas sobre
o valor que ultrapassar as faixas anteriores. A partir de 2018 poderão optar pelo
Simples Nacional: micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas,
produtores de licores e micro e pequenas destilarias, desde que registradas no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que obedeçam à
regulamentação da ANVISA e da RFB quanto à produção e à comercialização de
bebidas alcoólicas.
De acordo com a LC 155/2016, a tributação de algumas atividades de serviços
dependerá do nível de utilização de mão-de-obra remunerada de pessoas físicas –
fator “r” (folha de salários) nos últimos 12 meses, considerados salários, pró-labore,

contribuição patronal previdenciária e FGTS. Quando o fator “r”, que representa o
resultado da divisão da massa salarial pelo faturamento nos últimos 12 meses, for
igual ou superior a 28%, a tributação será na forma do Anexo III da LC 123/2006.
Quando o fator “r” inferior a 28%, a tributação será na forma do Anexo V da LC
123/2006.
Estarão sujeitas ao fator “r”: fisioterapia, arquitetura e urbanismo; medicina, inclusive
laboratorial, e enfermagem; odontologia e prótese dentária; psicologia, psicanálise,
terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de
vacinação e bancos de leite; administração e locação de imóveis de terceiros;
academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; academias de atividades
físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes; elaboração de programas de
computadores, inclusive jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso
de programas de computação; planejamento, confecção, manutenção e atualização de
páginas eletrônicas; empresas montadoras de estandes para feiras; laboratórios de
análises clínicas ou de patologia clínica; serviços de tomografia, diagnósticos médicos
por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética,
engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e
análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia; medicina
veterinária; serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços
de terceiros; perícia, leilão e avaliação; auditoria, economia, consultoria, gestão,
organização, controle e administração; jornalismo e publicidade; agenciamento; bem
como outros serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual não
relacionados no art. 25-A, § 1º, III, IV e IX; § 2º, I, da Resolução CGSN 94/2011.
A resolução também regulamentou a permissão de prestação de assistência mútua e
a permuta de informações entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, relativas à ME ou EPP, para fins de planejamento ou
de execução de procedimentos fiscais ou preparatórios.
Também foram alteradas as disposições relativas ao Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS), que passará a ter novo formato, com a discriminação, em
seu corpo, do perfil da arrecadação, assim considerado a partilha discriminada de cada
um dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, bem como os valores destinados a
cada ente federado.
Regras de transição para a empresa de pequeno porte (EPP) que, em 2017, faturar
entre R$ 3.600.000,01 e R$ 4.320.000,00 (ultrapassou o limite em ATÉ 20%):
A EPP não precisará comunicar sua exclusão. Pela LC 123/2006, a exclusão deveria
ocorrer em janeiro/2018, mas não será necessária porque já estarão vigentes os novos
limites.
No entanto, se a empresa comunicar sua exclusão, precisará fazer novo pedido de
opção em janeiro/2018.
Regras de transição para a empresa de pequeno porte (EPP) que, em 2017, faturar
entre R$ 4.320.000,01 e R$ 4.800.000,00 (ultrapassou o limite em MAIS de 20%):
A EPP deverá comunicar sua exclusão no Portal do Simples Nacional quando a receita
acumulada ultrapassar R$ 4.320.000,00, com efeitos para o mês seguinte ao da
ocorrência do excesso. Se desejar, poderá fazer novo pedido de opção em
Janeiro/2018.
Se o excesso ocorrer em dezembro/2017 a EPP não precisará fazer sua exclusão e
novo pedido. A exclusão ocorreria em janeiro/2018, mas não será necessária porque
já estarão vigentes os novos limites. No entanto, se comunicar sua exclusão, precisará
fazer novo pedido de opção em janeiro/2018.

No caso de início de atividade em 2017, o limite de R$ 3.600.000,00 deverá ser
proporcionalizado pelo número de meses em atividade. Uma vez ultrapassado o limite
proporcional em MAIS de 20%, a EPP deverá comunicar a exclusão com efeitos
retroativos à data de abertura do CNPJ. Neste caso, não será optante pelo Simples
Nacional em 2017. Poderá solicitar opção em Janeiro/2018, caso o novo limite
proporcional não tenha sido ultrapassado.
Regras de transição para o MEI que, em 2017, faturar entre R$ 60.000,01 e R$
72.000,00 (ultrapassou o limite em ATÉ 20%):
O MEI não precisará comunicar seu desenquadramento. O desenquadramento deveria
ocorrer em janeiro/2018, mas não será necessário porque já estarão vigentes os novos
limites.
Se o MEI comunicar seu desenquadramento, precisará fazer novo pedido de
enquadramento em janeiro/2018.
Regras de transição para o MEI que, em 2017, faturar entre R$ 72.000,01 e R$
81.000,00 (ultrapassou o limite em MAIS de 20%):
O MEI deverá comunicar seu desenquadramento no Portal do Simples Nacional, com
efeitos retroativos a 01/01/2017. Note-se que ele NÃO será MEI em 2017, tendo que
recolher os tributos como optante pelo Simples Nacional (PGDAS-D).
Caso não tenha ultrapassado o limite total de R$ 81.000,00, poderá solicitar novo
enquadramento como MEI em janeiro/2018.
No caso de início de atividade em 2017, o limite de R$ 60.000,00 deverá ser
proporcionalizado pelo número de meses em atividade. Uma vez ultrapassado o limite
proporcional em MAIS de 20%, o MEI deverá comunicar o desenquadramento com
efeitos retroativos à data de abertura do CNPJ.
Neste caso, não será MEI em 2017. Poderá solicitar novo enquadramento como MEI
em Janeiro/2018, caso o novo limite proporcional não tenha sido ultrapassado.
Bolsa tem leve queda e dólar sobe para R$ 3,16 com cenário político no radar
29/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Presidente Michel Temer viajou à China para tentar atrair investidores para o Brasil
Os investidores demonstraram cautela nesta segunda-feira (28) e evitaram fazer
grandes movimentos na Bolsa e no mercado cambial, à espera de novidades no campo
político e em dia de agenda esvaziada no exterior. O dólar fechou o dia cotado a R$
3,16 e o mercado acionário terminou praticamente no zero a zero.
O dólar comercial teve leve alta de 0,25%, para R$ 3,164. O dólar à vista, que fecha
mais cedo, subiu 0,43%, para R$ 3,156.
O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa brasileira, encerrou
em queda de 0,08%, para 71.016 pontos.

O mercado acompanha a ambiciosa agenda econômica do governo, que pretende
votar, até quarta (30), itens como o Refis (programa de refinanciamento de dívidas
de empresas), destaques ao texto da TLP (nova taxa de juros do BNDES) e a meta
fiscal para 2017 e 2018.
Enquanto isso, o presidente Michel Temer viajou à China para tentar atrair investidores
interessados em comprar ativos como Eletrobras e outros do plano de concessões
anunciado na semana passada.
"O mercado pode continuar buscando os 73 mil pontos. Tem bastante indicador
econômico nesta semana, mas tem o caos na política e tem o [procurador da República
Rodrigo] Janot, que pode aproveitar a ida do Temer para a China para disparar a
flechada e apresentar outra denúncia contra o presidente", afirmou Pedro Galdi,
analista-chefe da Magliano Corretora.
"O que ele ganhou de força na semana passada com o anúncio da Eletrobras pode
perder nesta semana caso seja denunciado novamente", complementou.
A possibilidade de denúncia é considerada até mesmo dentro do governo. Nesta
segunda, o ministro da Casa Civil e um dos principais auxiliares de Michel Temer,
Eliseu Padilha, disse que as possibilidades de a PGR (Procuradoria-Geral da República)
apresentar uma nova denúncia contra o presidente nos próximos dias são "as maiores
do mundo".
No exterior, a agenda fraca fez com que o dólar perdesse força ante 23 das 31
principais divisas do mundo.
O CDS (credit default swap, espécie de termômetro de risco-país) subiu 1,38%, para
199,9 pontos.
No mercado de juros futuros, os contratos mais negociados fecharam com sinais
mistos. A taxa do contrato com vencimento em janeiro de 2018 recuou de 7,880%
para 7,860%. Já a taxa para janeiro de 2019 subiu de 7,820% para 7,840%.
AÇÕES
Das 58 ações negociadas no Ibovespa, 28 subiram, 26 caíram e quatro encerraram os
negócios estáveis.
As ações da Vale fecharam em alta, apesar da queda de 1,57% dos preços do minério
de ferro. Os papéis ordinários da empresa subiram 1,57%, para R$ 34,36. As ações
preferenciais avançaram 1,51%, para R$ 31,55.
A Petrobras teve um dia de queda, acompanhando a desvalorização dos preços do
petróleo no exterior. Os papéis mais negociados recuaram 0,07%, para R$ 13,87. As
ações ordinárias caíram 0,55%, para R$ 14,40.
No setor financeiro, as ações de bancos caíram nesta segunda. O Itaú Unibanco recuou
0,88%. Os papéis preferenciais do Bradesco perderam 1,53%, e os ordinários se
desvalorizaram 0,94%. O Banco do Brasil caiu 0,94%, e as units –conjunto de ações–
do Santander Brasil ficaram estáveis.
As ações da JBS terminaram o dia na segunda colocação entre os papéis com maior
ganho, ao subirem 2,48% –perderam para Ecorodovias, que avançou 2,71%.
Nesta segunda, o conselho de administração da JBS decidiu manter Wesley Batista na
presidência da companhia, apesar de pedido do BNDES para afastamento do executivo
e investigação dos danos causados à empresa pelos crimes de corrupção delatados
por Joesley Batista.

Após reunião com Temer, Meirelles eleva previsão do PIB para 3% em 2018
29/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira (28) que espera
um crescimento da economia "ao redor de 3%" em 2018. A afirmação foi feita minutos
após uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, no momento em que o governo
Michel Temer se prepara para enfrentar uma nova denúncia contra o presidente.
"Nossa expectativa é darmos no próximo ano ritmo de crescimento acima de 2,5%,
possivelmente ao redor de 3%", disse Meirelles.
O ministro, porém, foi na contramão do anúncio feito pelo próprio governo há duas
semanas, com redução da expectativa de crescimento da economia do ano que vem
de 2,5% para 2%.
Questionado sobre essa diferença nas estimativas, Meirelles afirmou que a previsão
contida no Orçamento, de 2%, tem mesmo que ser conservadora. "Não devemos
trabalhar com, por exemplo, possibilidade de qualquer nova revisão de meta",
completou.
O chefe da equipe econômica de Temer também afirmou que o PIB do segundo
trimestre deste ano, que será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) nesta sexta-feira (1º), deve ser "baixo" e "próximo do equilíbrio".
"Um pouco para cima, um pouco para baixo. Isso não quer dizer muito, porque é efeito
da agricultura."
O ministro da Fazenda evitou prever um prazo para que o Congresso Nacional aprove
a nova meta fiscal –o governo aumentou o deficit de R$ 139 bilhões para R$ 159
bilhões–, mas deu o recado de que, se isso não ocorrer, será necessário aumentar
tributos.
"Vamos supor que não seja aprovada a revisão da meta, por exemplo, para 2017 e
2018. Nós vamos ter que trabalhar com restrições muito severas de despesa. E talvez
outras medidas da área da receita também. O que nós anunciamos é um Orçamento
factível, realista e que será cumprido. E propusemos uma nova meta que permitirá
um melhor funcionamento do governo, da máquina pública, evitando-se o aumento
de tributos", disse.
Meirelles e o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) concederam entrevista coletiva após
a reunião ministerial convocada por Temer.
SEGUNDA DENÚNCIA
A expectativa no Palácio do Planalto é que o procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, apresente a segunda denúncia contra o presidente antes de deixar o cargo, em
17 de setembro.
Essa possibilidade, considerada "a maior do mundo" por Padilha, fez com que Temer
esvaziasse sua comitiva à China, para onde embarca nesta terça-feira (29). O objetivo
é que seus principais ministros permaneçam em Brasília e se dediquem à articulação
política e à defesa do governo.

Meirelles e Dyogo Oliveira (Planejamento), por exemplo, vão acompanhar a votação
da revisão da meta fiscal. Já Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Padilha, este
inicialmente escalado para a comitiva que viaja à Ásia, ajudarão na defesa de Temer,
caso haja a nova denúncia da PGR, além de fazerem o monitoramento da base aliada
para as votações.
CRISE POLÍTICA
Padilha admitiu a possibilidade de Temer enfrentar uma segunda denúncia, mas tentou
descolar a economia da crise do governo.
Ele disse que, caso haja uma nova denúncia contra o presidente, o governo estará
preparado para agir política e juridicamente. "A economia está andando com as
próprias pernas", completou o chefe da Casa Civil.
Meirelles, por sua vez, fez questão de enumerar índices da economia que
apresentaram melhoras nos últimos meses para ecoar a tese de que a crise política do
governo Temer não prejudica a economia. "A economia real está reagindo bem. Temos
histórico recente que mostra que estamos crescendo", declarou.
O presidente reuniu seus auxiliares um dia antes de seu embarque para a China –onde
participa de reunião da cúpula dos Brics– justamente com o objetivo de afinar o
discurso em defesa do Planalto e tentar mudar a pauta negativa do governo,
mergulhado em uma crise política desde 17 de maio, após a delação da JBS.
Temer fez uma fala rápida no início do encontro, depois passou a palavra para o
ministro da Fazenda, que fez um balanço de sua gestão à frente da equipe econômica.
O peemedebista quer que seus ministros listem obras e projetos que têm possibilidade
de serem tocados nos próximos meses e vai marcar uma nova reunião no seu retorno
da Ásia para que os auxiliares façam uma espécie de prestação de contas.

Governo prepara maratona de votações para garantir aprovação da pauta
econômica nesta semana
29/08/2017 – Fonte: Reuters
O governo trabalha com um apertado cronograma de votações nesta semana para
garantir a aprovação de medidas altamente prioritárias, caso da mudança nas metas
fiscais deste e do próximo ano, que deve ser votada ainda na terça-feira.
Segundo o líder do governo no Congresso, Andre Moura (PSC-SE), a ideia é iniciar a
terça-feira com uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para limpar a lista de
votações do Congresso, com mais de 20 itens. Dessa forma, a pauta estará livre para
o momento em que o projeto da meta chegar.
Antes disso, no entanto, é necessário que a Comissão Mista de Orçamento (CMO) vote
o projeto das metas para poder encaminhá-lo ao plenário do Congresso. A comissão
tem reunião marcada para às 14h30 da terça-feira. O projeto que modifica as metas
de resultado primário para 2017 e 2018, e fixa as mesmas em um déficit de 159
bilhões de reais.
Mas o governo pode se deparar com dificuldades e resistências em sua base para
aprovar a medida na CMO se não enviar a tempo um projeto para rever vetos a
dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (LDO), avalia uma fonte que
participa das negociações no colegiado.
A forma com que o Executivo decidiu sobre os vetos à LDO gerou uma forte
repercussão negativa entre aliados e foi encarada como uma atitude unilateral e

arrogante. Integrantes da comissão chegaram a formar um grupo que cobrou
explicações da equipe econômica, que agora prepara um projeto para reverter alguns
desses vetos. A expectativa é que ele seja enviado ainda nesta segunda, ou no mais
tardar, no início da terça-feira.
Encerrada a votação da meta na CMO, o projeto segue para a sessão do Congresso
Nacional, mas antes disso, em uma previsão otimista, há a expectativa da realização
de uma sessão da Câmara dos Deputados para encerrar a votação da medida
provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). A taxa balizará o custo dos
financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Na semana passada, deputados já aprovaram parte da MP, mas ainda falta a análise
de três emendas destacadas para serem votadas separadamente. O governo tem
intenção de agilizar a tramitação da medida, que precisa passar também pelo Senado
até 7 de setembro ou perderá a validade.
Após a sessão da Câmara, está prevista uma nova sessão do Congresso Nacional para
a votação do projeto que altera as metas fiscais, encerrando um dia de uma verdadeira
maratona de votações.
REFIS E REFORMA POLÍTICA
E o trabalho deve continuar na quarta-feira, quando, se houver acordo, pode ser
votada a MP da renegociação de dívidas tributárias, o chamado Refis.
Governo e deputados ainda não chegaram a um acordo sobre o texto a ser votado. A
equipe econômica tenta reverter o que considera uma exagerada flexibilização do
texto que enviou ao Congresso, enquanto deputados, muitos deles governistas,
demandam um texto generoso que proporcione uma maior adesão.
Essa seria a pauta de interesse do governo, mas além desses tópicos, há um outro
tema que deve demandar a atenção dos deputados: a reforma política.
Como não há acordo em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria
um fundo de financiamento eleitoral com recursos públicos e modifica o sistema
eleitoral para a escolha de deputados e vereadores, a ideia é retomar a discussão do
assunto por meio de uma outra PEC, que acaba com as coligações nas eleições
proporcionais já a partir de 2018 e estabelece uma cláusula de desempenho para os
partidos.
A ideia é votar a PEC do fim das coligações e da cláusula de barreira na quarta-feira.
Ainda que polêmicas, as votações de matérias no plenário da Câmara não devem ser
presididas pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Com a viagem do
presidente Michel Temer à China, na terça-feira, acompanhado de alguns deputados -dentre eles o primeiro-vice-presidente da Câmara--, as sessões na Casa devem ser
presididas pelo segundo-vice-presidente, André Fufuca (PP-MA), que está na primeira
legislatura como deputado federal.
CMN apresenta regras para de central de garantias e crédito rural
29/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O Conselho Monetário Nacional (CMN) apresentou regras para o funcionamento da
central eletrônica de garantias, que tem como objetivo final baratear o custo do
crédito.

Em resolução aprovada nesta segunda (28), o conselho definiu os ativos financeiros
que poderão ser registrados e depositados nesse sistema de garantias.
Na avaliação do Banco Central, essa central eletrônica deverá facilitar a identificação
de garantias e, assim, reduzir os custos para os tomadores de empréstimos.
Entre os ativos que poderão ser registrados estão os chamados direitos creditórios, ou
seja, uma entrada de recursos futura para uma empresa.
Isso poderá beneficiar, por exemplo, pequenas e microempresas que podem oferecer
como garantia de pagamento do empréstimo duplicatas e recebíveis em vendas feitas
por cartão de crédito.
"Melhorias nas transações e nas garantias são condições para o barateamento da taxa
de juros", disse Silvia Marques, chefe do departamento de regulação do BC.
O CMN –formado pelos ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo Oliveira
(Planejamento) e pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn— também alterou
permissões para utilização do crédito rural subsidiado com recursos do Tesouro
Nacional.
O valor total direcionado ao setor agrícola no Plano Safra (R$ 190 bilhões) não mudou.
Mas agora produtores interessados em tomar empréstimos com o objetivo de
comercializar, estocar ou industrializar a produção poderão acessar o crédito mais
barato.
Neste ano, o governo tinha anunciado que os recursos do Safra seriam exclusivos para
custeio, e as demais atividades deveriam ser financiadas por empréstimos no mercado
livre.
Os empréstimos do Plano Safra têm juros mais baixos do que os de mercado e a
diferença é bancada pelo Tesouro Nacional. Os recursos vêm de cerca de um terço dos
depósitos à vista feitos nos bancos que oferecem crédito rural. Esse dinheiro, pela
legislação, tem que ser voltado a crédito para o setor agrícola.
No voto, o CMN afirma que identificou dificuldades no escoamento da safra recorde e,
por isso, decidiu reabrir a possibilidade de financiar a comercialização, antes permitida.
A taxa de juros nessa operação será de até 9% ao ano, assim como os juros da
industrialização. Para estocagem, a taxa será de até 8,5% ao ano.
O "até" é uma novidade no crédito rural implantada pelo CMN. Antes, o governo fixava
a taxa. Agora, a ideia é dar liberdade para que tomadores e emprestadores negociem
e possam, eventualmente, reduzir o custo do financiamento, tendo o valor acima como
limite.
O conselho decidiu ainda elevar o limite de empréstimos que podem ser tomados por
uma cooperativa agrícola, de R$ 600 milhões para R$ 800 milhões. Mas acabou com
o direcionamento que havia antes para este segmento —20% do total do crédito rural
deveria ser destinado a essas entidades.
Só foram mantidos os direcionamentos obrigatórios de recursos para o Pronaf
(pequenos produtores) e Pronamp (médios). Os mínimos subiram de 10% para 20%
e de 13% para 15%, respectivamente.
Segundo o chefe de Controle das Operações de Crédito Rural do Banco Central, Cláudio
Filgueiras, boa parte das cooperativas agrícolas já são grandes e podem acessar
crédito com facilidade no mercado livre, quando a demandar ultrapassar os R$ 800
milhões. O objetivo da medida é destinar mais recursos para pequenos e médios
produtores.

As cooperativas também terão menos tempo para devolver esses empréstimos. Se
antes tinham um ano, agora terão 180 dias. O objetivo, ainda de acordo com
Filgueiras, é poder girar mais recursos para o campo.
LUCRO DO BC
O CMN também aprovou resultado do Banco Central no primeiro semestre.
Em que pese a alta média do dólar de 1,5% no período, o BC perdeu recursos com a
manutenção das reservas internacionais —ativos estrangeiros, cotados em dólares e
que dão segurança às contas externas do país.
O custo de manutenção das reservas foi de R$ 19,1 bilhões no primeiro semestre.
Com a reversão de operações de crédito no mercado futuro de câmbio, o BC ganhou
R$ 3,3 bilhões. Assim, o resultado com a equalização das reservas e swaps cambiais
ficou negativo em R$ 15,7 bilhões.
Ainda assim, o lucro do BC foi de R$ 11,3 bilhões, resultado que é depositado na conta
do Tesouro Nacional no Banco Central, chamada de conta única.
A legislação diz que os recursos depositados nessa conta só podem ser utilizados para
o abatimento da dívida, e não podem ser usados para despesas primárias.
Comissões mistas de MPs com novas regras para mineração serão instaladas
29/08/2017 – Fonte: Senado notícias




MPV 789/2017
MPV 790/2017

Serão instaladas na quarta-feira (30) as comissões mistas para análise de duas
medidas provisórias (MPs) que mudam regras no setor da mineração. As MPs foram
publicadas no Diário Oficial da União de 26 de agosto e fazem parte do Programa de
Revitalização da Indústria Mineral Brasileira. As reuniões estão previstas para as
14h30 e as 14h45.
A MP 789/2017 altera as Leis 7.990/1989 e 8.001/1990 para dispor sobre a
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), o royalty
cobrado das empresas que atuam no setor. De acordo com a MP, as alíquotas da Cfem
terão variação entre 0,2% e 4%.
O ferro terá alíquota entre 2% e 4%, dependendo do preço na cotação internacional.
Os minérios restantes terão as seguintes alíquotas: 0,2% para aqueles extraídos sob
o regime de lavra garimpeira; 1,5% para rochas, areias, cascalhos, saibros e demais
substâncias minerais para uso imediato na construção civil; 2% para aqueles cuja
alíquota será definida com base na cotação internacional do produto; e 3% para
bauxita, manganês, diamante, nióbio, potássio e sal-gema.

As alíquotas passarão a incidir sobre a receita bruta, e não mais sobre a receita líquida.
No caso de venda, a Cfem incidirá na receita bruta, deduzidos os tributos incidentes
sobre a comercialização.
No caso de consumo, sobre a receita calculada, considerado o preço corrente do
minério, de seu similar no mercado ou o preço de referência definido pela Agência
Nacional de Mineração. Nas exportações para países com tributação favorecida, recairá
sobre a receita calculada. Em leilões públicos, sobre o valor de arrematação. E no caso
de extração sob o regime de permissão de lavra garimpeira, será sobre o valor da
primeira aquisição do minério.
A Medida Provisória 790/2017 altera a Lei 6.567/1978 e o Código de Mineração
(Decreto-Lei 227/1967) em diversos pontos.
A maioria deles refere-se às normas para a pesquisa no setor, que é a execução dos
trabalhos necessários à definição da jazida, a sua avaliação e à determinação do seu
aproveitamento econômico. A MP disciplina as obrigações, concessões de trechos,
multas e outras sanções, desonerações e regras para o relatório final da pesquisa.
As MPs serão analisadas separadamente nas comissões mistas de deputados e
senadores. Depois, seguirão para deliberação dos plenários da Câmara dos Deputados
e do Senado.
Empresa de Elon Musk quer construir no Brasil sistema de transporte de
carga em altíssima velocidade
29/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Negociações para instalar centro da Hyperloop no país já começaram e o
projeto pode virar realidade em 2018

A Hyperloop Transportation Technologies (HTT), empresa de Elon Musk que está
desenvolvendo cápsulas que viajam “à velocidade da luz”, quer instalar um Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil. O objetivo seria construir no país um sistema
de transporte de cargas em altíssima velocidade. As negociações com governos locais
já começaram e o novo centro pode virar realidade em 2018.
As informações foram divulgadas por Bibop Gresta, cofundador e presidente do
conselho da HTT, em reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico nesta
segunda-feira (28). Ele esteve no país na última semana e se reuniu com o ministro
dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, e com empresas do setor
de transporte.
As negociações para instalar o Centro de P&D no Brasil já começaram. Segundo a
reportagem do Valor Econômico, o governo de Minas Gerais e outros dois não
identificados pela publicação já demonstraram interesse em ter o empreendimento em
seu estado.
A expectativa da HTT é concluir as negociações o mais breve possível para ter a sua
unidade no Brasil operando já no primeiro semestre de 2018. O investimento para

construir o empreendimento seria de US$ 5 milhões, valor custeado pela própria HTT
e algum parceiro local que queria participar do desenvolvimento do projeto.
Gresta disse em entrevista ao Valor Econômico que a tecnologia para transporte de
altíssima velocidade - chamada pela HTT de Hyperloop - já está pronta. Falta, segundo
o executivo, apenas o aval para começar a fabricação e colocar o novo sistema de
transporte para operar em até 36 meses.
A Hyperloop é uma cápsula que lembra um trem moderno. Ela é colocada dentro de
tubos de baixa pressão e, por causa do ar pressurizado e de um sistema de propulsão,
consegue atingir níveis de velocidade de 1,2 mil quilômetros por hora em poucos
segundos.

Desempenho da Hyperloop na comparação com outros modais. Cápsula pode atingir
1,223 mil quilômetros por hora (760 MPH).Divulgação/HTT
No Brasil, se a ideia de Musk vingar e o projeto do centro se tornar realidade, ela seria
dedicada ao transporte de cargas. Já no resto do mundo ela está sendo pensada para
o transporte de passageiros.
Veja, abaixo, um vídeo em inglês que explica um pouco mais sobre a tecnologia:
Etanol volta a mostrar atratividade na 1ª quinzena de agosto, diz Unica
29/08/2017 – Fonte: Reuters
Os preços do etanol voltaram a mostrar certa atratividade para as usinas produtoras
do centro-sul do Brasil na primeira quinzena de agosto, que destinaram no período o
menor percentual de cana para a fabricação de açúcar em quatro quinzenas, segundo
a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica).
"A queda da participação do açúcar no mix de produção desta quinzena se deve à
arbitragem mais favorável ao etanol. Quando isso acontece é normal que as usinas
anexas, aquelas que fabricam açúcar e etanol, optem pelo produto mais vantajoso",
explicou a entidade em nota enviada à Reuters.
Nos primeiros quinze dias de agosto, as usinas do centro-sul direcionaram 50,04 por
cento da oferta de cana para a produção de açúcar e 49,96 por cento para a de etanol.
Embora ainda supere o mix de igual momento do ano passado (48,57 por cento), a
redução na alocação de cana para a produção de açúcar vai em linha com as
perspectivas de grupos sucroenergéticos apresentadas no início do mês, durante a
temporada de balanços de resultados.
A Cosan, por exemplo, disse na época esperar que as vendas de etanol sejam mais
lucrativas que as de açúcar em alguns Estados brasileiros.
Com esse mix, o centro-sul produziu 3,15 milhões de toneladas do adoçante nos
primeiros 15 dias de agosto, 6 por cento acima do registrado há um ano, mas abaixo
do recorde da segunda quinzena de julho, de 3,41 milhões de toneladas.

Quanto ao etanol, as usinas da região fabricaram 1,94 bilhão de litros na quinzena,
praticamente estável na comparação anual.
VENDAS DE ETANOL
Segundo a Unica, as usinas e destilarias do centro-sul comercializaram na primeira
quinzena de agosto pouco mais de 1 bilhão de litros de etanol, queda de quase 5 por
cento na comparação anual, mas 4,4 por cento maior sobre a segunda quinzena de
julho.
"Esse incremento decorre da recuperação das vendas domésticas de etanol hidratado.
Estas somaram 644,28 milhões de litros nos 15 primeiros dias de agosto, contra
564,12 milhões registrados na quinzena anterior. Trata-se de uma alta de 14,21 por
cento, a maior observada na atual safra - considerando este comparativo entre os
resultados quinzenais", destacou a Unica.
A melhora nas vendas de etanol hidratado ocorre após o governo favorecer o setor
diante de um aumento no PIS/Cofins para a gasolina. A Unica não comentou este
assunto.
Em contrapartida, as vendas de etanol anidro --misturado em 27 por cento à gasolina- diminuíram para 390,56 milhões de litros ante 427,28 milhões de litros na última
metade de julho.
Audi reestrutura equipe administrativa após escândalo de emissão de
poluentes
29/08/2017 – Fonte: Reuters
A montadora de carros de luxo Audi, da Volkswagen, anunciou sua maior
reestruturação administrativa em anos nesta segunda-feira, em sua busca por um
recomeço após o escândalo de emissão de poluentes em veículos movidos a diesel.
A Audi, que responde pela maior parte do lucro da VW, disse que está substituindo o
vice-presidente financeiro Axel Strotbek, o diretor de produção Hubert Waltl, o chefe
de recursos humanos Thomas Sigi e o diretor de vendas Dietmar Voggenreiter, a partir
de 1º de setembro.
O presidente-executivo Rupert Stadler, que sofreu pressão da mídia e de sindicatos
pela forma como lidou com o escândalo de emissão de poluentes do grupo, permanece
no cargo, como esperado.
Em declaração, a empresa não apresentou razões para as mudanças.
Pessoas familiarizadas com o assunto já tinham informado a Reuters sobre a
reestruturação. Uma das fontes disse que Stadler tinha o apoio das famílias Porche e
Piech, que controlam a Volkswagen, razão pela qual seu contrato foi prorrogado em
maio por mais cinco anos.
A Audi nomeou o gerente da VW Wendelin Goebel, um confidente do presidenteexecutivo da VW Mathias Mueller, e de Stadler da Audi, para assumir o cargo de Sigi.
Peter Koessler, chefe da fábrica da Audi em Gyor, Hungria, será o chefe de produção
no lugar de Waltl.
O chefe de vendas de veículos comerciais da VW Bram Schot ocupará o cargo de
Voggernreiter, e o vice-presidente financeiro Strotbek será sucedido pr Alexander
Seitx, que ocupou cargos na América Latina e na joint venture chinesa SAIC
Volkswagen, segundo a Audi.

FCA terá sistema de escapamento desenvolvido pela Embrapii
29/08/2017 – Fonte: Automotive Business
A FCA Fiat Chrysler assinou um acordo de colaboração com a Embrapii Tecgraf da
PUC-Rio e com a Universidade de Conventry, na Inglaterra, para o desenvolvimento
conjunto de um sistema de escapamento leve a partir do investimento de R$ 1 milhão.
O foco da colaboração será a transferência de tecnologia e conhecimento entre as
instituições a fim de avançar na execução do projeto, que contará com um laboratório
de manufatura avançada de prototipagem, nas instalações da Advanced Manufacturing
and Engineering (AME), uma parceria entre a Universidade de Coventry e a Unipart
Manufacturing.
“Além da absorção da tecnologia específica deste projeto, acreditamos que este possa
ser o primeiro de muitos projetos em cooperação com a indústria automobilística, em
especial com a FCA. A parceria com a Universidade de Coventry também pode criar
oportunidades para projetos de PD&I”, afirma o gerente da Unidade Embrapii,
Waldemar Celes.
Para Virgínia Monteiro, colaboradora da Unidade Embrapii Tecgraf/PUC-Rio e
responsável pela coordenação técnica do projeto, a colaboração possibilitará a troca
de conhecimentos na área de prototipagem avançada. “Já tínhamos experiência em
trabalhos acadêmicos de simulação multifísica fluido-estrutura.
Porém, esta é a primeira vez que realizamos um trabalho que envolve a otimização de
componentes estruturais para o desenvolvimento de um sistema de escapamento leve.
Pretendemos também, no futuro, investigar o desenvolvimento de um software próprio
para a realização deste tipo de análise numérica”, revela.
MAN lança quatro VW Constellation no Chile
29/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Novos Constellation para o Chile são ideais para entregas urbanas
A MAN Latin America lançou no Chile quatro modelos VW Constellation: 13.190,
15.190, 17.190 e 17.230. Os veículos ampliam naquele país a linha de caminhões para
entregas urbanas e rodoviárias. Um dos principais atrativos é o motor MAN D08, que
utiliza sistema de pós-tratamento de gases EGR e dispensa o uso de Arla 32, tornando
a operação mais prática.
“O mercado chileno demanda o que há de mais moderno em tecnologia no transporte.
Por isso trabalhamos com a rede para oferecer produtos competitivos”, afirma Mônique
Fontolan, responsável pelo atendimento de vendas para o mercado do Chile.
A MAN Latin America continua avançando no Chile para fortalecer e ampliar sua rede
no país. Em 2016 a Porsche Chile, que representa as marcas MAN e VW Caminhões e
Ônibus por lá, inaugurou três concessionárias. Em 2017 foram abertas mais três
revendas, somando 11 unidades.
A linha Constellation que estreia no Chile é ideal para entregas urbanas. Traz cabine
com grande espaço interno e túnel central baixo, que favorece a movimentação do
motorista e acompanhantes.

MWM passa a fornecer motores MAR I para o cliente Jan
29/08/2017 – Fonte: Automotive Business
A partir deste semestre, a MWM passa a fornecer motores que atendem a legislação
MAR I para seu cliente Jan, fabricante de máquinas e implementos agrícolas com sede
em Não-Me-Toque (RS). Os propulsores da Série Acteon 4.12TCE de 160 cv equiparão
os pulverizadores JAN Power Jet 2650L e Power Lancer 4000L, enquanto a versão de
190 cv vai para os equipamentos JAN Spartan 2650L e Spartan 3000L.
Outro acordo firmado entre as empresas é o fornecimento do motor Série Acteon
6.12TCE de 260cv também MAR-I para uma nova aplicação, o distribuidor
autopropelido Hidro Spartlancer 6200, com lançamento previsto para o último
trimestre do ano.
“A Jan é um importante parceiro do segmento agrícola e o fornecimento dos motores
MAR-I para novas aplicações, demonstra o fortalecimento e a expansão dessa nossa
importante parceria”, afirma o diretor de vendas e marketing para motores e peças da
MWM, Thomas Püschel.
MAN LA é premiada por logística de peças em fábrica
29/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A MAN Latin America é uma das premiadas como Top Inovação do Cluster Automotivo
do Sul Fluminense, grupo de discussão com apoio das Indústrias do Rio de Janeiro
(Firjan) pelo seu projeto focado em maior eficiência logística ao adotar o comando
de voz para abastecer a linha de produção com mais de 70 mil peças de manuseio
pela fábrica de Resende.
Segundo a montadora, com o novo sistema, houve redução de mais de 20% no tempo
da operação e maior assertividade do abastecimento da linha de montagem. Também
permite ganhos de inventário por meio de maior controle das peças estocadas, além
de maior eficiência inclusive com sequenciamento inteligente de coleta de peças para
a linha. Antes da implantação do sistema, esse processo era feito de forma manual,
por meio de listas impressas, quando não havia um estudo sobre de deslocamento
para a seleção das peças.
Esta ferramenta permite ao funcionário responsável pela separação de peças utilizar
somente um fone de ouvido, que é acionado por uma senha pessoal.
Automaticamente, o sistema identifica onde foi finalizada a última atividade e começa
a informar a continuidade dos pedidos. Com isso, o operador permanece com as mãos
livres para trabalhar com mais rapidez e precisão de suas tarefas.
“A logística vem evoluindo e obtendo cada vez mais um papel estratégico para as
empresas. Nosso desafio é permanente, com metas arrojadas, para garantir a
sustentabilidade do negócio. Temos avançado em produtividade, com redução de
estoques, ganhos de área e tempo, para tornar nossa operação cada vez mais
eficiente”, avalia o presidente e CEO da MAN Latin America, Roberto Cortes.

Autopeças atingem déficit de US$ 3,1 bilhões
29/08/2017 – Fonte: Automotive Business

O déficit na balança comercial de autopeças atingiu US$ 3,1 bilhões no acumulado
de janeiro a julho, registrando alta de 13% sobre o mesmo período do ano passado.
As importações somaram US$ 7,1 bilhões no período, anotando acréscimo de 9,9%
sobre os mesmos meses do ano passado.
Já os embarques totalizaram US$ 4 bilhões, 7,5% a mais. Olhando julho isoladamente,
as exportações somaram US$ 638,3 milhões, resultando em pequena queda de 2,1%
ante junho, mas a comparação com julho de 2016 aponta alta de 17,2%.
Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores (Sindipeças) e indicam que o déficit na balança comercial
de 2017 vai superar os US$ 5 bilhões e, portanto, a projeção de US$ 4,5 bilhões para
todo o ano feita pela entidade.
A China ainda permanece como segundo maior fornecedor de componentes ao Brasil
e se aproximou mais um pouco dos Estados Unidos.
A diferença entre ambos, que era de US$ 41 milhões no semestre, caiu para US$ 31
milhões no acumulado dos sete meses. Sendo assim, a China tende a roubar dos
Estados Unidos o primeiro lugar até o fim do ano. Em 2016 o país asiático tomou da
Alemanha o segundo lugar. Esta permanece em terceira posição, com vantagem de
US$ 55 milhões sobre a Coreia do Sul.
No caminho das exportações, a Argentina continua como primeiro destino. O Brasil
vendeu ao país vizinho US$ 1,24 bilhão de autopeças no acumulado até julho, o
equivalente a 30,7% de todos os embarques. Os Estados Unidos permanecem como
segundo maior destino e absorveram US$ 674,4 milhões, ou 16,7% do total enviado
ao exterior.
Volvo CE atinge produção de 75 mil caminhões articulados
29/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A Volvo CE, braço do Grupo Volvo para equipamentos de construção, está
comemorando a produção de 75 mil caminhões articulados desde que lançou o
modelo de forma pioneira, há 51 anos. A máquina de número 75 mil deixou a linha de
produção na mesma fábrica onde foi montado o primeiro modelo, o DDR631 ou Gravel
Charlie, feito em Braås, na Suécia, de 41 toneladas, e que foi comprado pela empresa
norueguesa Leonhard Nilsen & Sønner.
Criadora do conceito do caminhão articulado, a Volvo CE se mantém líder no

segmento, com 50% de participação deste mercado. A empresa calcula que cerca de
50 mil caminhões articulados ainda estejam em uso em todo o mundo.
Ao longo dos últimos 51 anos, os modelos aumentaram de tamanho, capacidade,
potência e sofisticação tecnológica. A primeira máquina, montada em 1996, tinha
capacidade de 15 toneladas; atualmente, o carro chefe do portfólio Volvo é o caminhão
articulado A60H, com capacidade para 55 toneladas.
“Não há dúvida de que temos o melhor produto. O fato de que muitos de nossos
caminhões ainda estão trabalhando em todo o mundo é um testemunho de sua
utilidade e durabilidade. É quase impossível acabar com um caminhão articulado
Volvo”, diz o vice-presidente da plataforma de negócios de caminhões articulados da
Volvo CE, Esbjörn Fritzell.
Este tipo de caminhão vem suportando trabalhos em segmentos bastante específicos,
principalmente no setor de mineração e em projetos de infraestrutura. Esse
movimento de mercado está impulsionando uma tendência de procura por modelos
maiores.
O A60H da Volvo CE é o maior do mercado e é capaz de proporcionar uma produção
40% superior à do A40G, o maior modelo anterior da marca, com quase nenhum
aumento nos custos contínuos de propriedade.
“Não há muitas empresas que possam dizer que continuam sendo líderes do mercado
meio século após terem inventado um conceito”, afirma o líder da plataforma de
negócios para caminhões articulados da Volvo CE, Håkan Ask. “Mesmo tendo
produzido 75 mil unidades, ainda estamos apontando o caminho neste segmento,
construindo máquinas mais produtivas e eficientes em termos de combustível que
causam inveja no setor”, conclui.
Petrobras reduz preço da gasolina em 1,1% e sobe diesel em 0,5% na quartafeira
29/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Petrobras vai reduzir os preços nas refinarias da gasolina em 1,1% e elevar o do
diesel 0,5% a partir da quarta-feira, 30.
A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho.
Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e
enfrentar a concorrência de importadores.
Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas
as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.
Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre
o câmbio e as cotações internacionais.

