
 

 

30 DE AGOSTO DE 2017 

Quarta-feira 

 WORKSHOP SOBRE REFORMA TRABALHISTA 

 GESTÃO DO SISTEMA S RENDE R$ 1 BILHÃO A ENTIDADES PATRONAIS 

 SINDICATO PARA QUÊ? SAIBA QUEM VAI PODER NEGOCIAR DIRETAMENTE COM 

O PATRÃO 

 CONFIANÇA DA INDÚSTRIA AVANÇA EM AGOSTO, DIZ FGV 

 TEMER ASSINA DECRETO QUE SUSPENDE BENEFÍCIO MAIOR PARA EXPORTADOR 

EM 2018 

 OMC DÁ 90 DIAS PARA BRASIL SUSPENDER 7 PROGRAMAS DE INCENTIVO À 

INDÚSTRIA; GOVERNO VAI RECORRER 

 CONDENADO NA OMC POR INCENTIVO, BRASIL PODE RECORRER PARA EVITAR 

RETALIAÇÃO 

 IPEA PREVÊ RECUO DE 0,1% NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM 

JULHO ANTE JUNHO 

 GERENCIAMENTO DE RISCO PODE REDUZIR JUROS E INADIMPLÊNCIA NO CURTO 

PRAZO 

 ARTIGO: GESTÃO DOS NEGÓCIOS 

 SANCIONADA LEI QUE DISCIPLINA O REGISTRO DE GARANTIAS FINANCEIRAS 

 CONGRESSO NACIONAL MANTÉM VETOS DE TEMER À LDO E CARTÃO REFORMA 

 GOVERNO VAI PUBLICAR MP ESTENDENDO PRAZO DE ADESÃO AO REFIS 

 MAIA DIZ QUE CONVERSARÁ COM PADILHA E LÍDERES BUSCANDO ACORDO PARA 

MP DO REFIS 

 CONGRESSO DEVE VOTAR META FISCAL E CÂMARA CONCLUIR TLP NESTA 

QUARTA-FEIRA 

 NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA AJUDARÁ A TORNAR BRASIL MAIS ATRATIVO 

PARA INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
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 CNI IDENTIFICA 270 PRODUTOS PARA AMPLIAR PAUTA COMERCIAL COM O 

JAPÃO 

 POLÍTICA INDUSTRIAL DEVE TER VISÃO DE SUSTENTABILIDADE E NÃO DE 

DEPENDÊNCIA, DIZ DIRETOR-GERAL DA OMC 

 ARTIGO: EMPRESA PRIVADA NÃO É NECESSARIAMENTE MELHOR QUE ESTATAL 

 ARTIGO: O FANTASMA DA ALTA DE IMPOSTOS 

 PARA INCENTIVAR ECONOMIA, EMPRESAS DESENVOLVEM APPS QUE MOSTRAM 

CONSUMO DE LUZ EM TEMPO REAL 

 INDICADOR DE INCERTEZA DA ECONOMIA RECUA 5,9 PONTOS EM AGOSTO, DIZ 

FGV 

 IPC-M ACELERA EM AGOSTO E MAIOR CONTRIBUIÇÃO VEM DO GRUPO 

TRANSPORTES, DIZ FGV 

 IGP-M SOBE 0,10% EM AGOSTO ANTE QUEDA DE 0,72% EM JULHO, REVELA 

FGV 

 ENTRADA DO BRASIL NA OCDE NÃO VAI SAIR BARATO, DIZ SECRETÁRIO DO 

PLANEJAMENTO 

 CONFIANÇA DE SERVIÇOS AVANÇA 0,3 PONTO EM AGOSTO, DIZ FGV 

 FORD FAZ PARCERIA COM DOMINO'S PARA ENTREGAR PIZZA COM VEÍCULO 

AUTÔNOMO 

 RENAULT-NISSAN E DONGFENG VÃO PRODUZIR CARRO ELÉTRICO NA CHINA 

 CUMMINS CRIA CAMINHÃO ELÉTRICO PESADO PARA REINVENTAR SEU NEGÓCIO 
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CÂMBIO 

EM 30/08/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,160 3,161 

Euro 3,768 3,770 
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Workshop sobre Reforma Trabalhista 

30/08/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 

 
 
 

Gestão do Sistema S rende R$ 1 bilhão a entidades patronais 

30/08/2017 – Fonte: Valor Econômico 

 
Confederações nacionais e federações regionais de indústria e comércio receberam em 
2016 quase R$ 1 bilhão em repasse de dinheiro público para fazer o que se chama 

legalmente de "administração superior" de Sesc, Senac, Sesi e Senai, as quatro 
entidades mais poderosas do Sistema S, ao lado do Sebrae. 

 

 
Rafael Lucchesi, diretor do Sesi e do Senai: CNI dá o "ethos" ao sistema 

 
A real necessidade desses recursos para a gestão das organizações se torna 

questionável quando se observa que os próprios departamentos nacionais das quatro 
entidades tiveram orçamento somado de R$ 2,1 bilhões no mesmo ano - numa média 
próxima de R$ 500 milhões para cada --, já descontadas as transferências aos órgãos 
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regionais que atuam na ponta. O recurso disponível é semelhante ao gasto 
administrativo anual de empresas como Cosan, Lojas Renner, Azul e Magazine Luiza. 
 

No próprio Sistema S, o Sebrae é um exemplo que prescinde de entidade de classe 
acima dele e tem a gestão superior a cargo de um conselho com integrantes não 

remunerados. A unidade nacional do Sebrae contou em 2016 com orçamento similar 
ao das congêneres do comércio e da indústria, de R$ 423 milhões após transferências. 

 
Somando os R$ 968 milhões repassados às entidades patronais --- que não estão 
sujeitas a nenhuma prestação de contas -- e os R$ 520 milhões cobrados pela Receita 

Federal alegadamente para prestar o serviço de arrecadação, são R$ 1,48 bilhão que 
os contribuintes pagaram para sustentar as cinco principais entidades do Sistema S 

em 2016, mas que não foram empregados na operação. 
 
Assim, dos R$ 19,16 bilhões cobrados sobre a folha de pagamento das empresas para 

sustentar esses cinco serviços sociais autônomos em 2016, R$ 17,68 bilhões foram 
efetivamente recebidos. As mesmas entidades tiveram receita de R$ 4,43 bilhões com 

a venda de cursos e outros serviços e mais R$ 2,45 bilhões em receita financeira e 
imobiliária. 
 

Os percentuais de repasse ao Fisco, confederações e federações estão previstos nos 
decretos que regulamentaram os serviços, que datam da década 1960. Mas não há 

um critério claro para os percentuais. Após o desconto do Fisco, Sesc e Senac 
repassam 3% para a Confederação Nacional do Comércio (CNC), enquanto 3% da 
parcela que vai para os estados fica com as "fecomércios" locais.  

 
Na indústria, o Senai contribui com 2% da receita total para a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) e as federações da indústria ficam com 1% do repasse às unidades 
estaduais, ao passo que, no Sesi, os índices são muito maiores, de 4% e 7%, 
respectivamente.  

 
Outra diferença é que apenas o Sesi conta com um "conselho nacional", que fica com 

mais 1,25% da arrecadação compulsória total, equivalente a R$ 57 milhões em 2016. 
 
"Essa é uma característica que parece herdada do setor público. Tem uma verba fixa 

para determinado fim, muitas vezes vinculada. E pronto. Ninguém se pergunta se o 
dinheiro é necessário", afirma Arthur Ridolfo Neto, coordenador do curso intensivo de 

administração da FGV, que, embora não seja especialista em Sistema S, fez uma 
avaliação sob a perspectiva de gestão empresarial.  
 

Segundo o professor, é importante discutir se a verba para a administração superior 
das entidades é necessária, ou se o dinheiro poderia ser melhor utilizado em 

programais sociais e educativos do próprio Sistema S. 
 

Fazendo as contas, no caso do Sistema Indústria, de cada R$ 100 que saem do bolso 
dos empresários na forma de contribuição compulsória, R$ 8,6 não são destinados 
diretamente às próprias entidades.  

 
Uma fatia de 7 pontos percentuais fica com a CNI e federações regionais e outros 

1,6% já param na Receita Federal (embora a taxa pelo serviço de arrecadação do 
Fisco seja de 3,5%, as indústrias podem recolher diretamente ao Sistema S, tendo 
direito a um desconto de 3,5% na cobrança, desde que apliquem os recursos em 

projetos sociais e educação). 
 

 



 
 
Em termos absolutos, ficaram no caminho R$ 703 milhões em 2016, valor suficiente 

para custear a folha de pagamento somada de 19 unidades estaduais do Sesi ou todo 
o orçamento anual de 13 deles, que atuam na ponta prestando serviços à população. 
 

No caso do comércio, a cifra destinada à confederação nacional e às federações 
consumiu 5,2% da arrecadação compulsória bruta de 2016, enquanto o Fisco ficou 

com 3,5%. Em dinheiro, foram R$ 666 milhões, que sustentariam 17 departamentos 
regionais do Sesc. 
 

O Sistema Indústria disse que "não existe redundância" nos gastos com sua cúpula. 
Segundo a nota, os departamentos nacionais do Sesi e do Senai fazem a gestão 

técnica, incluindo investimentos em institutos de inovação e tecnologia, preparação de 
materiais didáticos, além de pesquisas e estudos. Já às entidades de classe cabe a 

"governança superior e a visão política e estratégica" das entidades, em um papel 
"similar ao de um conselho de administração de grandes corporações".  
 

Em entrevista ao Valor, Rafael Lucchesi, diretor do Senai e do Sesi, disse que a CNI 
dá o "ethos" ao sistema. Para cumprir esse papel, a entidade recebeu, sozinha, R$ 

250 milhões de repasse de dinheiro público em 2016. Conforme estudo da consultoria 
Spencer Stuart com dados de 182 companhias abertas, o gasto médio com conselho 
de administração foi de R$ 2,2 milhões em 2014. 

 
No caso do comércio, o Sesc informou que "a CNC e as federações não prestam 

serviços" a ele, mas que foi criado por esses entidades e é subordinado a elas. O Senac 
informou que as entidades de classe "servem a cobertura de serviços de administração 
superior" e deu como exemplo os gastos para reuniões do conselho nacional. 

 
A CNC afirma que além da "definição das diretrizes das entidades em nível nacional", 

a administração superior do Sesc e do Senac inclui "estrutura jurídica, de atendimento 
médico, apoio e suporte logístico para reuniões, representação junto a órgãos 
governamentais e outras instâncias decisórias de políticas públicas". 

 
Outra característica que chama a atenção nas contas do Sistema S é saldo de caixa. 

A disponibilidade detida por Sesc, Senac, Sesi, Senai e Sebrae ao fim de 2016 era de 
quase R$ 17,4 bilhões. Entre as companhias abertas não financeiras do país, apenas 



a Petrobras tinha um caixa acima desse valor na mesma data, de R$ 69 bilhões -- a 
Vale era a segunda, com R$ 13,8 bilhões. 
 

De forma relativa, em um grupo de 168 companhias abertas do país, o caixa equivalia 
a 16% da receita anual. Nas cinco principais entidades do Sistema S, essa relação era 

de 65% -- mesmo com 71% da receita sendo compulsória, e sujeita a menos 
incertezas que as vendas das empresas no mercado. 

 
As entidades argumentam que a reserva se destina a proteção em caso de "eventos 
fortuitos" e para despesas extraordinárias, além de investimentos aprovados, mas 

ainda não realizados.  
 

Segundo Ridolfo Neto, da FGV, nenhuma empresa bem gerida retém percentual tão 
grande da receita em caixa, a não ser em situação excepcional. "Se as empresas não 
deveriam fazer isso, o sistema S, menos ainda." Segundo o professor, ainda que 

aparentemente o dinheiro parado não tenha um custo para o próprio sistema, esse 
custo existe para os contribuintes. "O dinheiro do acionista e dos credores das 

empresas que contribuem não é gratuito", afirma.  
 

Sindicato para quê? Saiba quem vai poder negociar diretamente com o patrão 

30/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A partir de novembro, o trabalhador considerado “hiperssuficiente” poderá 
negociar questões trabalhistas diretamente com o empregador, sem passar 
pelo sindicato 

 
 
Quem ganha mais poderá negociar questões trabalhistas diretamente com o 

empregador, sem precisar do apoio de sindicatos. A mudança passa a valer em 
novembro, quando entra em vigor a reforma trabalhista. Uma das premissas da nova 
lei é a prevalência do negociado sobre o legislado.  

 
Além de abrir espaço para as convenções e acordos coletivos, negociados por 

sindicatos representantes de diversas categorias, quem tem curso superior e recebe 
um salário igual ou superior a duas vezes o teto dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social pode fazer acordos individuais com o patrão. 

 
A inclusão de um parágrafo único ao artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) é que permitiu essa diferenciação, que permite uma negociação específica ao 
trabalhador que é considerado “hiperssuficiente”. Esse artigo diz que as relações 
contratuais de trabalho podem ser estipuladas livremente entre as partes desde que 

não contrariem regras de proteção de trabalho, contratos coletivos que sejam 
aplicáveis e decisões de autoridades competentes. 

 
O novo texto explica que essa negociação livre – que se aplica ao que está no novo 

artigo 611-A, que lista o que pode ser negociado e prevalece sobre a lei – vale para 
esse trabalhador com curso superior e salário acima de R$ 11 mil – atualmente, o teto 
da aposentadoria pelo INSS é de R$ 5.531,31. Entre esses itens que podem ser 
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negociados estão a troca do dia de feriado, duração do intervalo de almoço e a 
compensação do banco de horas individual. 
 

Tratamento desigual 
A justificativa para incluir essa medida está no relatório apresentado pelo deputado 

Rogério Marinho (PSDB-RN), relator do projeto na Câmara, que diz que a medida 
permite que os “desiguais sejam tratados desigualmente”. A argumentação do 

deputado é de que a CLT foi pensada como instrumento de proteção de um empregado 
que está em posição de inferioridade frente ao empregador.  
 

“Todavia não se pode admitir que um trabalhador com graduação em ensino superior 
e salário acima da média remuneratória da grande maioria da população seja tratado 

como alguém vulnerável, que necessite de proteção do Estado ou de tutela sindical 
para negociar seus direitos trabalhistas”, explica no relatório. O relatório de Marinho 
ainda diz que esse teto salarial faria com que a regra valesse para apenas 2% dos 

empregados com vínculo formal de emprego. 
 

A sugestão foi mantida e defendida pelo relator da reforma trabalhista no Senado, 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), que classificou a mudança como um “espaço importante 
de negociação”. “Profissionais disputados no mercado de trabalho que, por possuírem 

considerável poder de veto e poder de barganha, podem negociar com autonomia as 
condições de seu contrato, sem a tutela de sindicato”, diz o relatório. 

 
O senador ainda ressalta que para negociar individualmente o trabalhador terá de 
receber mais de R$ 11 mil – algo que corresponde a 12 salários mínimos atualmente 

– e possuir curso superior. “Poderá, portanto, estabelecer condições que lhe sejam 
mais favoráveis, tanto do ponto de vista do equilíbrio do binômio trabalho e vida 

pessoal, quanto do ponto de vista do aumento da produtividade”, escreve. Para o 
senador, esse é um tipo de trabalhador que não concordará com qualquer condição 
ode trabalho que lhe seja oferecida. 

 
Por que R$ 11 mil? 

O valor de duas vezes o teto da aposentadoria foi questionado por parlamentares ao 
longo da tramitação da reforma trabalhista no Congresso. Ferraço negou sugestões de 
emendas porque disse que “são incompreensíveis os argumentos contrários 

apresentados de que inovação viola o princípio da proteção ao hipossuficiente ou de 
que o estado de vulnerabilidade permanece independentemente do valor auferido”.  

 
O entendimento é de que um trabalhador que recebe tal salário não pode ser 
considerado hipossuficiente. “Alguém que consegue negociar um salário de R$ 11.000, 

em um país em que o salário mínimo é de menos de R$ 1.000, é alguém com poder 
de barganha e esclarecimento suficientes para escolher a melhor forma de solução de 

conflitos em seu emprego”, argumenta. 
 

Confiança da indústria avança em agosto, diz FGV 

30/08/2017 – Fonte: G1 
 

Os empresários da indústria estão mais confiantes com a economia. O Índice de 
Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas avançou 1,4 ponto em 

agosto, para 92,2 pontos. Com o resultado, o índice praticamente retornou ao nível 
de maio, que registrou 92,3 pontos.  
Segundo a FGV, a alta da confiança alcançou 11 dos 19 segmentos industriais e 

decorreu da melhora tanto das percepções sobre a situação atual, quanto das 
expectativas.  

 
O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 1,6 ponto, para 90,0 pontos, antingindo o maior 
valor desde maio de 2014. O Índice de Expectativas (IE) aumentou 1,0 ponto, para 

94,4 pontos. Somadas, as altas registradas pelo IE em julho (1,3 ponto) e agosto 

http://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-da-industria-avanca-em-agosto-diz-fgv.ghtml


ainda não foram suficientes para recuperar a perda registrada em junho, de 3,6 
pontos.  
 

Nível dos estoques 
A principal influência para a alta do ISA em agosto veio da melhor percepção sobre o 

nível dos estoques, segundo a FGV. A parcela de empresas que avaliam os estoques 
como excessivos caiu de 12,1%, em julho, para 10,8% do total - a menor desde 

fevereiro de 2014 (9,1%).  
 
Houve ainda o aumento da parcela de empresas que consideram o nível de estoques 

insuficiente, de 3,3% para 3,6% do total entre julho e agosto. Apesar avanço no mês, 
a combinação das parcelas mostra que, após a piora consecutiva por quatro meses, 

as empresas continuam com estoques industriais indesejados em agosto, aponta a 
fundação.  
 

Expectativas 
As melhores perspectivas para a produção nos três meses seguintes tiveram a maior 

contribuição positiva de agosto dentre os componentes do Índice de Expectativas. 
Houve aumento da proporção de empresas prevendo produção maior, de 29,1% para 
34,2% do total, e também aumento, em menor magnitude, da parcela das que 

preveem produção menor, de 17,7% para 20,2% do total.  
 

Com o resultado, o indicador de produção prevista avançou 2,9 pontos, para 96,3 
pontos, insuficiente para compensar a queda de 5,6 pontos no bimestre junho-julho. 
  

Temer assina decreto que suspende benefício maior para exportador em 

2018 

30/08/2017 – Fonte: G1 
 
Alíquota do Reintegra, que subiria para 3%, seguirá em 2%; medida faz parte 

do ajuste fiscal e garantirá R$ 2,6 bilhões ao governo. 
 

O presidente Michel Temer assinou um decreto que revoga a ampliação, em 2018, de 
um benefício concedido a exportadores. A medida faz parte do ajuste fiscal e deve 
garantir R$ 2,6 bilhões a mais aos cofres públicos.  

 
O decreto, publicado nesta terça-feira (29), cancela o aumento de 2% para 3% da 

alíquota do Reintegra, programa que devolve aos empresários uma parte do valor 
exportado em produtos manufaturados via créditos do PIS e Cofins. Uma alíquota 
maior representa uma renúncia maior alta de arrecadação, pois recursos deixam de 

entrar nos cofres públicos.  
 

Com essa decisão, o governo tenta aumentar o valor que entra nos cofres públicos por 
meio dos impostos. A alíquota vigorará até 31 de dezembro de 2018.  

 
A equipe econômica já havia anunciado em 15 de agosto, durante a série de medidas 
para a redução de custos, que não elevaria o benefício para exportadores no ano que 

vem. Essa é a única medida que não depende de aprovação do Congresso. Por isso, 
com a publicação do decreto nesta terça-feira (29), já entrará em vigor.  

 
Em 2015, a alíquota do Reintegra, ou seja, o percentual de devolução de créditos aos 
exportadores de produtos manufaturados, era de 3%. Em 2016, ficou em 0,1% por 

conta do ajuste das contas públicas. Já neste ano passou para 2%.  
 

Alíquotas maiores também compensam as perdas das empresas exportadoras 
brasileiras quando o dólar está desvalorizado em relação ao real, o que torna os 
produtos nacionais mais caros e, portanto, menos competitivos no exterior.  
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O dólar tem se desvalorizado ante o real em 2017. A moeda norte-americana começou 
o ano em R$ 3,28 e, no último pregão da segunda-feira (28) fechou em R$ 3,16 – 
queda de 3,65%.  

 

OMC dá 90 dias para Brasil suspender 7 programas de incentivo à indústria; 
governo vai recorrer 

30/08/2017 – Fonte: Reuters 

 
A Organização Mundial do Comércio deu um prazo de 90 dias para o Brasil suspender 
sete programas de apoio à indústria questionados pelo Japão e pela União Europeia e 

considerados como subsídios ilegais na decisão do Painel que analisou os casos, de 
acordo com o relatório final obtido pela Reuters.  

 
Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro irá 
recorrer da decisão da OMC, o que deve estender o processo pelo menos até a metade 

de 2018 - tempo suficiente para que alguns programas sejam modificados ou até 
mesmo acabem, como o regime automotivo Inovar Auto, que vale apenas até 

dezembro deste ano.  
 
A decisão da OMC condenando o Brasil já havia sido noticiada pela Reuters em 

novembro do ano passado, mas apenas nesta quarta-feira as recomendações da 
Organização foram publicadas em detalhe.  

 
De acordo com o relatório da OMC, os programas estabelecidos pelo Brasil taxam 
excessivamente produtos importados na comparação com os nacionais, usando 

subsídios proibidos por darem vantagens competitivas a empresas tendo como base 
regras de uso de conteúdo local ou desempenho em exportações.  

 
O painel analisou sete programas de incentivos fiscais e redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) nas áreas de telecomunicações, automóveis, 

informática, além de ajuda a exportadores em geral. Entre eles estão o Inovar Auto, 
que dá crédito presumido de até 30 pontos percentuais para investimentos em 

tecnologia e aquisição de insumos no Brasil, e Lei de Informática.  
 
A combinação de legislações iniciada em 1991 e modificada em 2001, 2004 e 2014, 

oferece redução do IPI para investimentos em pesquisa para produção de hardwares 
e automação industrial.  

 
A OMC condenou ainda o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores e Displays (PADIS), que reduz a zero a alíquota de 

impostos de importação de insumos para fabricação desses produtos, e o Programa 
de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de equipamentos para a TV 

digital (PATVD), com a mesma política para insumos para fabricação de TVs digitais.  
 

Na mesma leva entrou ainda o Regime especial de aquisição de bens de capital para 
empresas exportadoras (Recap), que suspende a cobrança de PIS e Cofins na compra 
de máquinas e equipamentos de empresas altamente exportadoras.  

 
A decisão do governo brasileiro de recorrer da decisão do Painel irá evitar, por agora, 

as retaliações a que os países atingidos terão direito. A partir da publicação oficial do 
relatório, o governo brasileiro terá 60 dias para entrar com o recurso. O Órgão de 
Apelação da OMC iniciaria, então, um novo exame do caso, o que poderia levar pelo 

menos mais seis meses para ocorrer.  
 

O governo brasileiro deve recorrer em bloco da decisão sobre os sete programas, mas 
em alguns casos, como do Inovar Auto, não há nem mesmo interesse da indústria em 
mantê-lo. Um novo programa, Rota 2030, planejado para substituir o Inovar, deve 

retirar as preferências para conteúdo nacional.  

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA1US-OBRBS
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O Recap, que beneficiou 366 empresas este ano, entre elas Embraer, Fibria e a 
mineradora Samarco, também deve ser revisto.  
 

As maiores dificuldades devem vir na área de informática, em que a indústria de 
componentes tem maior resistência a ceder nos programas de incentivo.  

 
Desde 2010, os sete programas somaram cerca de 25 bilhões de reais em subsídios e 

o próprio governo começa a trabalhar para reduzir alguns deles em um momento em 
que o déficit nas contas públicas deve fechar em 159 bilhões de reis nos próximos dois 
anos.  

 
“Nós já estamos analisando como reorganizar esses incentivos dentro de um cenário 

mais alinhado com a nossa situação fiscal atual”, disse uma fonte do governo. 
 

Condenado na OMC por incentivo, Brasil pode recorrer para evitar retaliação 

30/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) publica nesta quarta-feira o informe final 
sobre as políticas de incentivo fiscal do governo brasileiro para o setor automotivo, 
conhecidas como Inovar-Auto. Condenado, o País poderá a partir de agora recorrer da 

decisão, na esperança de se livrar de uma eventual retaliação por parte de europeus 
e japoneses. 

 
No final do ano passado, o governo sofreu a maior derrota nos tribunais da OMC. A 
entidade, numa primeira instância, aceitou os argumentos de Japão e Europa e 

condenou a política industrial brasileira. Com isso, exigiram que sete políticas de 
incentivos fiscais e redução de IPI adotados ainda pelo governo de Dilma Rousseff 

fossem abandonadas ou completamente reformados. 
 
Mas, atolada com dezenas de processos, a OMC apenas conseguiu concluir as 400 

páginas do informe final nesta semana. Só então passaria a valer o prazo para que os 
governos possam recorrer da decisão. De acordo com diplomatas, o País tem agora 

entre 21 e 60 dias para agir e questionar a condenação. 
 
Inicialmente, a previsão era de que isso ocorreria em fevereiro. Mas, diante do 

acúmulo inédito de disputas comerciais na OMC, a tramitação e tradução de 
documentos enfrenta importantes atrasos. 

 
Ainda que o atraso seja considerado como preocupante, a situação acabou 
favorecendo o Brasil. Só de posse do recurso é que o Órgão de Apelação da OMC 

iniciaria um novo exame do caso, o que poderia levar pelo menos mais seis meses 
para ocorrer. Ou seja: ainda que condenado no final de 2016, o Brasil poderia manter 

sua política pelo menos até 2018. 
 

O adiamento em uma decisão final ainda vai coincidir com outro aspecto importante 
do calendário industrial brasileiro. O Inovar-Auto está previsto para acabar em 
dezembro deste ano, assim como outros oito programas de incentivo fiscal, como o 

Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste.  
 

O Broadcastapurou que o Ministério da Fazendo estuda não renovar o incentivo ao 
setor automotivo, o que daria um fim ao caso também na OMC. Assim, uma retaliação 
estaria descartada e o Brasil argumentaria que não viola mais as regras internacionais. 

 
No informe confidencial de 400 páginas, os juízes alegaram que a política de incentivos 

fiscais aos setores de telecomunicações, automóveis e tecnologia é ilegal e afeta 
empresas estrangeiras de forma “injusta”. Iniciado em 2014, o processo constatou 
que as leis nacionais são “inconsistentes” com as regras internacionais, “ilegais” do 
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ponto de vista dos acordos assinados pelo Brasil e que a isenção é, no fundo, um 
“subsídio proibido”. 
 

O Broadcast apurou que a entidade indicou que dar incentivos fiscais para 
determinados objetivos, por si mesmo, não seria uma violação das regras. Mas a forma 

utilizada pelo Brasil representou uma ilegalidade. Isso por conta das exigências que o 
governo fez para beneficiar as empresas com taxas menores.  

 
Uma das exigências é de que montadoras produzissem localmente. Para os juízes, o 
critério representa uma espécie de subsídio disfarçado e que, portanto, seria vetado. 

 
O principal foco foi o Inovar Auto, mecanismo que garantiu uma redução de impostos 

para o setor automotivo com fábricas instaladas no País. Japão e UE se queixavam de 
que o programa era ilegal ao reduzir o IPI para certos modelos produzidos com um 
determinado número de peças nacionais. A OMC aceitou o argumento e condenou os 

incentivos dados a montadoras. 
 

“Os impostos sobre veículos importados podem exceder aos coletados por carros feitos 
no Brasil em 30% do valor do veículo”, indicou a Europa em suas queixas. “Impostos 
combinados da aduana e outras taxas podem levar, em alguns casos, a taxas 

proibitivas de 80% do valor importado”, acusou Bruxelas. 
 

No início do ano, a presidente cassada Dilma Rousseff admitiu em Genebra que 
cometeu uma “grande burrada” ao dar incentivos fiscais. Segundo ela, o setor privado 
“embolsou o dinheiro” e não investiu. 

 

Ipea prevê recuo de 0,1% na produção industrial brasileira em julho ante 
junho 

30/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A produção industrial brasileira teve ligeiro recuo na passagem de junho para julho, 
segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador 

Ipea de Produção Industrial prevê uma queda de 0,1% no resultado da Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), apurada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

 
Na comparação com julho de 2016, porém, a expectativa é de uma alta de 0,4%, o 

terceiro avanço consecutivo. O desempenho positivo voltou a ser generalizado. O Nível 
de Utilização da Capacidade Instalada medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
cresceu 0,5 ponto porcentual, enquanto o volume de tráfego de carga em estradas 

com pedágio avançou 3,1%, segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de 
Rodovias (ABCR). 

 
Em relação a junho, os indicadores coincidentes da produção industrial tiveram 

comportamento heterogêneo em julho. A importação de bens intermediários caiu 
2,3%, após a forte alta de 8,7% registrada no mês anterior, de acordo com a Fundação 
Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). 

 
A venda de papel e papelão também diminuiu 1,2%, conforme a Associação Brasileira 

do Papelão Ondulado (ABPO), mesma magnitude de queda registrada pela produção 
de veículos, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). Por outro lado, o fluxo de veículos pesados nas estradas avançou 1,1% na 

passagem de junho para julho. 
 

Segundo o Ipea, a produção industrial avança 0,5% em 2017. No acumulado em 12 
meses, a taxa ficou negativa em 1,3% em julho. 
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Gerenciamento de risco pode reduzir juros e inadimplência no curto prazo 

30/08/2017 – Fonte: GS Notícias/DCI 
 

A segmentação de instituições financeiras e as maiores informações 
oferecidas com o cadastro positivo tendem a alavancar o apetite de credores 

ante à diminuição de calotes e taxas até 2018 

 

 
 
O gerenciamento integrado de riscos e de capital (GIR) proposto a partir da 

segmentação de instituições financeiras pode impulsionar maior apetite dos credores. 
Com reflexo previsto para o curto prazo, estimativa é de queda mais forte de juros e 

calotes até 2018.  
 
De acordo com o presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, 

Financiamento e Investimento (Acrefi), Hilgo Gonçalves, à medida que o 
gerenciamento de risco trouxer uma "transparência" maior, os credores terão uma 

queda de inadimplência nas suas carteiras e, consequentemente, um maior apetite ao 
empréstimo. 
 

"Inclusive barateia o custo do crédito, uma vez que o volume maior de informações 
traz mais eficiência para o sistema financeiro. Somado à concorrência, isso pode, sim, 

ser repassado para as taxas cobradas do tomador. A instituição fica mais segura", 
avalia o executivo da Acrefi. 

 
Os últimos dados do Banco Central (BC) apontam que os juros para pessoas físicas 
caíram 5,6 pontos percentuais em julho contra igual mês de 2016, de 42,1% ao ano, 

para 36,5%. Para pessoas jurídicas, as taxas foram de 22,1% a.a. para 19% a.a., na 
mesma comparação.  

 
A segmentação - de S1 a S5 - se dá conforme o tamanho e a capacidade de risco. 
Assim, na modalidade S1 se enquadram as instituições financeiras que possuem porte 

igual ou maior a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, enquanto na categoria 
S5 estão aquelas de porte inferior a 0,1% do PIB.  

 
Nessa linha, a aprovação da resolução que aborda o GIR em questão de 
proporcionalidade com tal divisão foi agilizada pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) ante o atual cenário, e as instituições têm de 180 dias (S1) a 360 dias (S2 a 
S5) para implementação das estruturas de gerenciamento. 

 
"O momento é de extrema necessidade para instituições que oferecem crédito, 
principalmente porque ser forte, líquida e solvente foi o que as auxiliou na crise. Com 

menos custos regulatórios e maior competitividade para instituições de menor porte, 
o processo veio para ficar", afirma o diretor de fiscalização do Banco Central, Anthero 

de Moraes Meirelles e destaca que "qualquer norma demandada exigirá uma "análise 
sobre os possíveis impactos em todos os segmentos", o que acaba favorecendo o 
sistema financeiro. 

 
Ao mesmo tempo, o presidente da Acrefi salienta o Cadastro Positivo como reforço 

para diminuir os atuais níveis de inadimplência e a competitividade como "pressão 
natural" no mercado para o repasse de custos menores com a efetividade do processo. 
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"Credores e tomadores estão cada vez mais conscientes do crédito e esse movimento 
vai diminuir a inadimplência e aumentar a concorrência, ameaçando aqueles que não 
oferecerem um preço justo às consequências da portabilidade", pondera Gonçalves. 

 
Novos entrantes 

Da outra ponta, assim como o BC ainda está em consulta pública para um 
detalhamento maior do segmento S5 em relação a riscos e enquadramento, os 

especialistas já discutem a chegada de novos riscos, como os de fintechs e blockchains. 
 
"É um gerenciamento integrado e o que vem daqui para frente diz respeito à 

infraestrutura de mercado. Há uma velocidade imensa de novos entrantes no mercado 
e essa nova realidade traz desafios pontuais e novos riscos e modalidades a serem 

analisadas pelo regulador", completa o consultor de compliance da Acrefi Sergio 
Odilon.  

Artigo: Gestão dos negócios 

30/08/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

 
 A corrupção revelada pela "Lava a Jato", envolvendo empresas, empresários e 
políticos, afeta o desempenho da economia, impactando nas relações das companhias 

com o mercado e nos seus resultados. Nesse momento de crise, gestores das 
empresas - sócios, membros do conselho e executivos - colocam foco na garantia da 

perenidade e do sucesso dos negócios. Para isso, é preciso ter um modelo de gestão 
robusto, ou seja, um conjunto de instrumentos à disposição da administração para 
facilitar decisões e definir princípios de avaliação de desempenho do negócio. 

 
É preciso criar um ambiente adequado à implantação de cada instrumento desse 

modelo de gestão, que consiste na aplicação de boas práticas de governança. A boa 
governança possibilitará à empresa ganhos em custo e tempo, e avanço consistente 
dos negócios. Deve haver profissionalização dos sócios para prepará-los, com 

conhecimento do seu papel na empresa e da nova realidade brasileira. 
 

Esse preparo requer domínio técnico, principalmente dos aspectos contábeis, 
financeiros, tributários e societários, bem como dos seus direitos e obrigações.  
 

Tudo isso resulta em melhor compreensão das decisões a serem tomadas e dos riscos 
a que estão dispostos a correr com o capital investido. Capital esse que, quando não 

der o retorno desejado, tende, ao longo dos anos, ser diminuído em função da 
absorção de prejuízo, redução de capital e distribuição de lucros. 
 

Ao mesmo tempo, os negócios atuais necessitam que os recursos sejam mantidos 
dentro da empresa para serem capitalizados. Acompanhar bem a gestão dos negócios 

é ter sócios preparados e felizes.  
 
Assim, agregam mais valor à empresa. Já sócios frustrados e sem rumo só reduzem 

o valor da empresa, cuja perenidade está condicionada ao foco na gestão dos negócios, 
que deve estar sempre voltado aos interesses dos stakeholders (sócios, fornecedores, 

clientes, funcionários), preservando o prestígio e o sucesso obtido no passado. 
 
(Cláudio Sá Leitão - Fundador da Sá Leitão Auditorese Consultores). 

 
 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/gestao-dos-negocios
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/8/9omiv30051.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/8/9omiv30051.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/8/9omiv30051.jpg


Sancionada lei que disciplina o registro de garantias financeiras 

30/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 MPV 775/2017  
O presidente da República, Michel Temer, sancionou, sem vetos, a Lei 13.476/2017, 
que obriga o registro dos bens constituídos em todas operações realizadas no mercado 

financeiro (bancário, interbancário e acionário), independentemente da natureza do 
negócio. O texto é resultado da conversão da Medida Provisória 775/2017, aprovado 

no Senado em 16 de agosto. 
 
O ato de identificar esses bens como legalmente vinculados a um contrato específico 

chama-se "constituição de gravames e ônus". Segundo a lei, o registro deverá ser feito 
nas mesmas entidades registradoras ou depositárias dos ativos negociados, como as 

câmaras de custódia de ações.  
 
Os ativos constituídos são os dados pelo devedor ao credor como garantia de uma 

operação. Eles ficam à disposição do credor até que a operação seja quitada. Sem o 
registro do ativo, o credor não tem direito ao bem.  

 
A legislação anterior — Lei 12.810/2013 — exigia a constituição de gravames e ônus 
nas operações realizadas apenas no âmbito do mercado acionário e do mercado 

interbancário (Sistema Brasileiro de Pagamentos - SPB) – negociações entre os 
bancos. Segundo o governo, a exigência deixava de fora o registro de ativos 

constituídos em operações feitas entre bancos e clientes, como empréstimos e 
investimentos. As mudanças, conforme o governo, conferem mais transparência e 
tornam mais seguras as práticas do sistema financeiro. 

 

Congresso Nacional mantém vetos de Temer à LDO e Cartão Reforma 

30/08/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 
Depois de mais dez horas de sessão conjunta, nesta terça-feira (29), o Congresso 

Nacional conseguiu apreciar oito vetos presidenciais que trancavam a pauta e foram 
destacados pelas bancadas para votação em separado no painel eletrônico.  

 
Foi rejeitado um e mantidos sete vetos. Por falta de quorum, foi suspensa a votação 

do veto 14/2017 à chamada MP das Concessões, que deve ser concluída com os 
demais itens na sessão convocada para as 13h desta quarta-feira (30). 
 

A votação de todos os vetos é necessária para destrancar a pauta do Congresso, que 
assim poderá analisar a alteração das metas fiscais de 2017 e 2018. O deficit previsto 

pelo governo federal nas contas públicas passará de R$ 139 bilhões para R$ 159 
bilhões em 2017 e de R$ 129 bilhões para outros R$ 159 bilhões no próximo ano. O 
projeto que altera as metas (PLN 17/2017) foi aprovado na Comissão Mista de 

Orçamento (CMO) na noite desta terça. 
 

Entre os vetos aprovados está o veto parcial ao Projeto de Lei do Congresso Nacional 
2/2016, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 (LDO 2017). Foram 
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156 deputados a favor do veto e 103 contra. Eram necessários 257 votos na Câmara 
para derrubar o veto, sem necessidade de análise pelo Senado. 
 

Vários itens do PLN 2/2016 - que foi transformado na Lei 13.408/16 - foram vetados, 
como o dispositivo que previa uma auditoria da dívida pública com participação de 

entidades da sociedade civil os relacionados a recursos que não poderiam ser 
contingenciados, na tentativa dos parlamentares de aumentar a lista de despesas 

prioritárias do Orçamento de 2018. 
 
Assim, ficam agora sujeitas a cortes verbas previstas para programas estratégicos das 

Forças Armadas. Entre esses vetos estão o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub), o Programa Nuclear da Marinha (PNM), o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), além de ações relativas à operação do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab). 
 

Também estão incluídas despesas para as agências reguladoras, operações de crédito 
destinadas à população de baixa renda e para a implantação e funcionamento de 

universidades criadas a partir de 2016. Para o governo, a exclusão de quaisquer 
despesas da base “contingenciável” causa rigidez ao gerenciamento das contas 
públicas. Com o Veto 50/2016, o Executivo decidiu seguir as regras da Emenda 

Constitucional (EC) 95, que resultou da PEC do Teto de Gastos (PEC 55/2016). 
 

Cartão Reforma 
Também foi mantido o veto 10/2017 ao Projeto de Lei de Conversão 2/2017 (MP 
751/2016), que criou o programa Cartão Reforma. Foram vetados o artigo que 

estipulava a reserva de 20% dos recursos a famílias residentes em zona rural e o 
trecho que atribuía ao governo federal estabelecer os limites da parcela de recursos 

destinados à assistência técnica. 
 
Uma primeira votação dos deputados havia mantido o veto por 242 votos contra e 85 

votos a favor, mas houve uma segunda votação por decisão do presidente do 
Congresso Nacional, Eunício Oliveira, atendendo ao pedido dos líderes que não tiveram 

oportunidade de orientar seus partidos. Na nova votação, os deputados conseguiram 
derrubar o veto, mas depois, com a participação dos senadores, o veto acabou mantido 
por 26 votos a favor e 14 contra. 

 
Designer de interiores 

Foi mantido o veto parcial (VET 49/2016) ao Projeto de Lei da Câmara 97/2015, que 
reconhece a profissão de designer de interiores e ambientes. A lei que regulamenta o 
exercício da atividade (Lei 13.369/16) foi vetada em dois artigos que tratam da 

exigência de certificado de curso técnico e da formação acadêmica com diploma de 
nível superior. 

 
Após muita discussão, foram 253 votos contrários do total de 257 necessários para 

derrubar o veto na Câmara, 23 deputados votaram pela manutenção do veto e outros 
21 estavam em obstrução. Por pouco o veto não chegou a ser derrubado. 
 

Jovens aprendizes  
Foi rejeitado pelo Congresso o veto (VET 3/2017), que permite às empresas 

contratantes de jovens aprendizes matriculá-los em cursos técnicos na área esportiva.  
 
O veto barrou a possibilidade de os estabelecimentos contratantes de aprendizes 

destinarem o equivalente a até 10% de sua cota de contratação desses jovens à 
formação técnico-profissional relacionada a práticas de atividades desportivas e à 

prestação de serviços relacionados à infraestrutura, como construção, ampliação, 
recuperação e manutenção de instalações esportivas. 
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Outros vetos mantidos 

 

Veto 
12/2017 

(Parcial) 

Veto ao Projeto de Lei do Senado 288/2013, da Lei de Migração. Foram 

vetados 18 trechos, sendo o principal o que anistia a imigrantes que 
entraram no Brasil até 6 de julho de 2016 e que fizerem o pedido até 
um ano após o início de vigência da lei e regula entrada e estada de 

estrangeiros no Brasil. Outro trecho vetado foi a livre circulação de 
indígenas e populações tradicionais entre fronteiras. 

 

Veto 

9/2017 
(Total) 

Veto integral ao Projeto de Lei do Senado 464/2011, que acabava com 
o limite de 90 dias para a suspensão das atividades de estabelecimentos 

envolvidos na falsificação, adulteração ou alteração de medicamentos e 
cosméticos. 

 

Veto 

5/2017 
(Parcial) 

Veto ao Projeto de Lei da Câmara 33/2014, que estabeleceu medidas 
de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos 

de reunião de público. Um dos vetos foi à proibição do uso de comanda 
para controle do consumo dos clientes, assim como à criminalização dos 

donos de estabelecimentos. 
 

Veto 
2/2017 

(Parcial) 

Veto ao Projeto de Lei de Conversão 35/2016 (MP 744/2016), que 
mudou estrutura da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foram 
vetados o mandato de quatro anos para a diretoria executiva da 

empresa e a permissão ao Comitê Editorial e de Programação para 
decidir sobre planos editoriais propostos do veículo. 

 

Governo vai publicar MP estendendo prazo de adesão ao Refis 

30/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O governo Michel Temer vai editar uma medida provisória que prorroga o prazo de 
adesão ao Refis de 31 de agosto para 29 de setembro.  

 
A publicação tem como objetivo garantir novas adesões ao programa lançado para o 

refinanciamento de dívidas com o fisco até que outra MP, a que trata das regras do 
Refis, seja negociada e votada pelo Congresso.  
 

Integrantes do Palácio do Planalto afirmam que a prorrogação do prazo se dará, 
inicialmente, até o fim de setembro, mas dizem que não está descartada uma nova 

prorrogação, até 31 de outubro, por exemplo, caso novas mudanças no texto que 
corre hoje no Legislativo sejam aprovadas.  
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e Temer gostariam que o prazo final ficasse 
em 29 de setembro para que os recursos arrecadados com o programa entrassem nos 

caixas da União mais rapidamente.  
 
Meirelles conversou com o presidente por telefone nesta terça-feira (29), antes que 

ele viajasse para a China, e afirmou que estava trabalhando com a data no final de 
outubro. No entanto, ouviu de Temer que setembro seria mais vantajoso para o 

governo e, ao concordar com a tese, o ministro disse que tentaria trabalhar com esse 
período.  
 

A nova medida provisória, editada pelo Ministério da Fazenda, deve ser enviada ao 
Congresso nesta quarta-feira (30) e publicada em edição extra do "Diário Oficial da 

União", ou em edição ordinária, na quinta-feira (31).  
Além do novo prazo de adesão, a equipe de Temer negocia com os parlamentares as 
demais condições do programa.  
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Como revelou a Folha, o governo indicou que aceita oferecer descontos maiores aos 
contribuintes para viabilizar a aprovação do novo Refis, mas ainda aguarda o aval dos 
parlamentares para fechar o acordo nesses termos.  

 
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 10% a mais de desconto em relação à proposta original da Fazenda.  
A medida provisória que definiu as regras do programa prevê várias maneiras de fazer 

o parcelamento. O governo quer que o contribuinte pague pelo menos 20% da dívida, 
para elevar a arrecadação neste ano. O desconto nos juros varia de 50% a 90% e o 

da multa fica entre 25% e 50%.  
 
As novas opções de valores foram fechadas em reunião na noite desta segunda-feira 

(28) no Palácio do Planalto e, nesta terça (29), líderes do governo conduziram as 
negociações no Congresso.  

 
Deputados relataram que houve avanços nas conversas, mas um acordo ainda 
dependia de uma análise da viabilidade técnica para a construção de um novo texto.  

Como o programa foi criado a partir de uma medida provisória, os ajustes propostos 
pelo governo só podem ser feitos a partir de emendas que já foram apresentadas no 

Congresso.  
 
O líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), defendeu a construção do acordo em 

torno da proposta referendada pelo Planalto.  
 

"Nossa intenção é equilibrar a efetividade de arrecadação, mantendo a justiça de não 
penalizar quem paga seus impostos em dia, mas também dando oportunidade para 
que outros possam regularizar sua situação com o fisco e reforçar o caixa do Tesouro", 

afirmou.  
 

Parte dos deputados, entretanto, ainda resiste em fazer concessões e acusava a equipe 
econômica de recusar uma flexibilização maior do texto, como propôs o relator Newton 
Cardoso Jr. (PMDB-MG).  

 
"Parece que o governo quer forçar a perda de validade do texto. Há uma cegueira da 

equipe econômica. Não dá para tratar isso com a ortodoxia de uma política meramente 
fiscalista", disse o parlamentar.  
 

A equipe econômica esperava arrecadar inicialmente cerca de R$ 13,8 bilhões com o 
programa, mas, com as modificações, admite que esse valor deve ficar mais próximo 

de R$ 8 bilhões.  
 

Maia diz que conversará com Padilha e líderes buscando acordo para MP do 
Refis 

30/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente de República em exercício, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira, 30, 

que ainda vai conversar com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e com líderes 
para ver se há acordo em relação ao novo Refis para que seja editada uma medida 
provisória prorrogando o prazo de adesão ao programa, que inicialmente vence em 31 

de agosto. 
 

“Eu vou ver direito como ficou esse acordo, não estava na Câmara ontem, para que a 
gente possa avançar o texto na Camara no máximo até o início da próxima semana e, 
como vence o prazo para adesão agora no fim do mês, para que a gente possa 
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prorrogar pelo prazo de vigência da MP que eu acho que é final de setembro”, disse, 
após participar de reunião organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos. 
 

Segundo Maia, na conversa com líderes serão definidas quais “as melhores condições 
para que a gente possa garantir esse prazo, para que o acordo possa ser estabelecido 

e votado na Câmara, para que a gente não perca a validade”. 
 

Na noite desta terça-feira, dia 29, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), informou que ouviu do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a garantia de 
que a MP estendendo o prazo de adesão será editada até esta quarta-feira. 

 
A atual MP que cria o novo Refis perde validade em 11 de outubro. Então, o prazo de 

adesão deve ser prorrogado até essa data, segundo Eunício informou nesta terça. 
 

Congresso deve votar meta fiscal e Câmara concluir TLP nesta quarta-feira 

30/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Congresso Nacional deve votar nesta quarta-feira, 30, projetos cruciais para a 
estratégia fiscal do governo de Michel Temer. Em sessão conjunta, deputados e 
senadores pretendem concluir a deliberação sobre vetos presidenciais iniciada na 

terça-feira, 29, para, em seguida, votar a mudança das metas fiscais de 2017 e 2018. 
 

O aval para um rombo maior nas contas públicas, de R$ 159 bilhões em cada um dos 
exercícios, já foi dado na terça à noite pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) e, 
para valer, precisa ser ratificado no plenário do Congresso. O início da sessão do 

Congresso está marcado para às 13 horas desta quarta. 
 

Na terça, os parlamentares derrubaram um veto e mantiveram outros sete. Para esta 
quarta, falta analisar o veto parcial à chamada MP das Concessões. Assim que todos 
os vetos forem apreciados, a pauta do Congresso ficará destravada, permitindo aos 

parlamentares analisar a mudança das metas fiscais. 
 

TLP 
Na Câmara, o plenário também deve encerrar no período da manhã a votação da 
Medida Provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), que passará a nortear, a partir 

de 2018, os juros praticados nos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 
Na semana passada, os deputados já haviam aprovado o texto principal da MP e 
rejeitaram dois destaques. Nesta quarta, eles devem votar os três destaques restantes 

à matéria. Depois disso, o texto seguirá para a apreciação do Senado. 
 

A sessão da Câmara, marcada oficialmente para as 9 horas, só deve começar por volta 
das 10h30, ou depois disso, que é quando, como de costume, os parlamentares 

chegam à Casa e formam o quórum necessário para o início das atividades. 
 
A pauta do plenário da Câmara desta quarta ainda prevê a continuação da análise de 

assuntos da Reforma Política, mas os deputados ainda não chegaram a um consenso 
sobre os principais pontos do tema. 

 

Nova legislação trabalhista ajudará a tornar Brasil mais atrativo para 

investimento estrangeiro 

30/08/2017 – Fonte: CNI 
 

“É um vento que sopra positivamente para as empresas japonesas no Brasil, 
sinalizando melhores relações entre empresas e entidades sindicais” - Satoshi Awaya 
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A modernização das leis do trabalho contribuirá para deixar a economia brasileira mais 
atrativa para o investimento internacional.  
 

Durante as discussões da 20ª Reunião Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica 
Brasil-Japão, em Curitiba, empresários e representantes da indústria do país asiático 

destacaram o impacto positivo para a melhora do ambiente de negócios ao, por 
exemplo, aproximar a legislação do Brasil ao que é praticado nos países desenvolvidos. 
 

O cenário econômico atual e a agenda de reformas em discussão no Brasil permearam 
os debates do primeiro dia do encontro, promovido pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) com sua congênere japonesa, Keidanren, e a Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (FIEP). O evento anual, que se encerra na terça-feira (29), 
reúne mais de 400 empresários e representantes da indústria de Brasil e Japão para 

discutir a agenda bilateral econômica. 
 

Ao analisar os desafios enfrentados por empresas japonesas com operações no Brasil, 
o presidente do Comitê de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-
Japão, Satoshi Awaya, destacou que a nova legislação demonstra para investidores 

que há uma tentativa de se resolver os entraves que serviam de desestímulo a novos 
investimentos e ampliação de projetos instalados no Brasil.  

 
“É um vento que sopra positivamente para as empresas japonesas no Brasil, 
sinalizando melhores relações entre empresas e entidades sindicais”, afirmou. 

 
ANO DE AVANÇOS – No debate inicial do encontro, o diretor de Políticas e Estratégia 

da CNI, José Augusto Fernandes, comparou o cenário doméstico com o de um ano 
atrás, quando ocorreu a última edição do encontro do Comitê de Cooperação 

Econômica Brasil-Japão, em Tóquio.  
 
Além de medidas de contenção dos gastos públicos (teto de gastos) e a 

regulamentação da terceirização, a aprovação da Lei nº 13.467/2017 foi apontada 
como um dos principais avanços na agenda de reformas estruturais. 

 

CNI identifica 270 produtos para ampliar pauta comercial com o Japão 

30/08/2017 – Fonte: CNI 

 
Estudo inédito mapeou conjunto de produtos prioritários e com potencial de 

exportação que poderiam figurar na eventual negociação de um acordo 
comercial com o parceiro asiático 
 

A 20ª Reunião Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão é realizada 
em Curitiba 
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A indústria brasileira identificou 270 produtos nacionais com elevado potencial de 
exportação para o Japão, numa eventual negociação de um acordo de parceria 
econômica com o país asiático. Com o intuito de apoiar o governo brasileiro ao longo 

das discussões, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) elaborou o estudo 
Negociações comerciais com o Japão: interesses ofensivos do Brasil, apresentado 

durante a 20ª Reunião Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão, 
realizado em parceria com a entidade empresarial japonesa Keidanren, com apoio da 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). O evento se encerra nesta terça-

feira (29), em Curitiba. 
 

O estudo apresenta uma relação de produtos que devem ser prioridade dos 
negociadores do Brasil nas negociações preferenciais com o Japão. Em 41% deles, o 
Japão aplica algum tipo de tarifa. Entre os produtos estão os agropecuários e 

alimentícios, têxteis e couros, metalurgia, químicos e máquinas e equipamentos. 
 

“Para alguns produtos exportados para o Japão, as tarifas estão em torno de 10%, 
mas há casos em que chegam a ser três vezes maiores do que a tarifa média japonesa, 
que é de 4,4%. Além delas, há barreiras não tarifárias, como medidas sanitárias e 

fitossanitárias, que têm reduzido bastante a nossa competitividade”, diz o diretor de 
Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi. 

 
“O Brasil, mesmo sendo o maior exportador do mundo de açúcar, não consegue 
acessar o mercado japonês" - Carlos Abijaodi 

 

 
 

ALTAS TARIFAS – A CNI considera preocupante as barreiras tarifárias impostas para 
mais de 300 produtos. O suco de laranja chega a pagar 25% de impostos de 
importação, o couro brasileiro pode ser taxado em até 30% e o álcool etílico a 10%. 

Para Carlos Abijaodi, esses percentuais dificultam a conquista e a manutenção de 
mercado pelos produtos brasileiros. 

 
Mesmo em setores em que é altamente competitivo, o Brasil tem perdido mercado 
para países com os quais o Japão tem acordos comerciais, como a Tailândia por 

exemplo. Enquanto a carne de frango da Tailândia tem tarifa zero, o mesmo produto 
exportado pelo Brasil paga de 8,5% a 11,9% ao entrar no mercado japonês. 

 
“As negociações de um acordo de parceria econômica entre Mercosul e Japão são 
fundamentais para que o Brasil possa expandir a participação no mercado japonês. E 

os nossos negociadores devem levar em conta as concessões dadas pelo governo 
japonês a seus outros parceiros comerciais”, afirma o diretor da CNI. 

 
Produtos industrias que fazem parte dos interesses ofensivos brasileiros, como 

químicos, couro e calçados, minerais não metálicos e metalurgia, foram negociados 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
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pelo Japão dentro do Parceria Transpacífico (TPP) com prazos mais longos de 
desgravação. Na visão da CNI, o importante é que o Japão aceitou negociar e não 
excluiu do acordo. No TPP, o governo japonês também aceitou eliminar, de forma 

imediata, tarifas de produtos industriais que já são baixas. 
 

No caso do comércio de serviços, de investimentos e de compras governamentais, a 
lógica brasileira seria a mesma: buscar equalizar as condições de acesso ao mercado 

japonês, em termos comparáveis com os oferecidos pelo Japão a seus parceiros na 
TPP. 
 

BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS – As barreiras não-tarifárias têm peso relevante no 
acesso ao mercado japonês, principalmente as medidas sanitárias e fitossanitárias e 

as barreiras técnicas. A seção brasileira do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-
Japão, cuja secretaria-executiva é da CNI, vai solicitar a revisão da especificação 
japonesa sobre a “polarização do açúcar”. 

 
A regra atual praticamente impede a exportação de açúcar brasileiro para o Japão, 

que compra mais de um milhão de toneladas por ano, mas exige que o açúcar possua 
até 97,99% de polarização para não pagar imposto. A mercadoria brasileira, de 
qualidade superior, tem 99% e paga US$ 215 para cada tonelada vendida. “O Brasil, 

mesmo sendo o maior exportador do mundo de açúcar, não consegue acessar o 
mercado japonês”, explica Carlos Abijaodi. 

 
O ACORDO – A CNI defende que um eventual acordo entre Mercosul e Japão inclua, 
além de tarifas, os novos temas do comércio internacional: regras de origem, 

facilitação de comércio, defesa comercial (antidumping, medidas compensatórias e 
salvaguardas), investimentos, serviços, compras governamentais, propriedade 

intelectual recursos naturais e energia, movimento de pessoas, ambiente de negócios, 
e solução de controvérsias. 
 

Política industrial deve ter visão de sustentabilidade e não de dependência, 

diz diretor-geral da OMC 

30/08/2017 – Fonte: CNI 
 
Embaixador Roberto Azevêdo participou de evento na CNI sobre importância do 

comércio internacional para a crescimento da economia brasileira. Ele também falou 
dos avanços da organização e do mecanismo de solução de disputas na OMC 

 
"“A CNI está consciente dos desafios para se avançar na liberalização comercial dentro 
da OMC" - Carlos Abijaodi (à esquerda) 

 

 
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), embaixador Roberto 
Azevêdo, afirmou que há um amplo espaço para se fazer política industrial. Mas há 

duas regras mundiais que precisam ser respeitadas: os subsídios e as vantagens 
tributárias não podem estar relacionados a uma meta de exportação e nem ter vínculo 
conteúdo local. Azevêdo falou sobre O valor do comércio internacional e da OMC para 

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

 
“Há um contencioso na OMC que questiona alguns regimes tributários. Em função 
desse contencioso, se diz que a OMC é contra política de desenvolvimento industrial. 
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Isso não é verdade”, disse. A fala foi provocada pela expectativa da indústria com a 
divulgação do relatório da OMC, que condenou sete programas de política industrial 
brasileira, numa ação movida pela União Europeia e Japão. “Tirando esses dois pontos, 

o compromisso exportador e o conteúdo doméstico, tudo você pode fazer”, explicou o 
embaixador. 

 
Segundo Azevêdo, para estimular inovação, criatividade e invenções, os países podem 

ter políticas industriais com marcos regulatórios mais transparentes, estáveis e 
previsíveis. Ele lembrou também que há outras formas de estimular o comércio, como 
racionalizar ou reduzir a carga tributária, o custo do trabalho e a burocracia, ou 

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

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

setor aeronáutico e contra os Estados Unidos, no setor de algodão. “Para quê serve a 
OMC? Por que os países se comprometem com essas regras? Elas oferecem segurança 

e previsibilidade, as regras evitam a Lei da Selva e limitam as distorções que o poder 
do mais forte pode criar no comércio internacional", completou. 
  

VISÃO DA INDÚSTRIA – Segundo o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, 
Carlos Abijaodi, a indústria brasileira tem uma clara visão de que seguir com as 

reformas estruturais é o único caminho para melhorar o ambiente de negócios e 
impulsionar a competitividade internacional.  
 

“O comércio exterior é peça fundamental nessa recuperação. Somente com maior e 
melhor inserção da nossa economia no mundo, e não com o fechamento dela, que 

nossas empresas acessarão mais mercados, serão mais produtivas e serão capazes de 
competir em condições mais equânimes”, disse Abijaodi.  
 

Abijaodi explicou que, embora a CNI defenda a negociação de acordos comerciais, o 
sistema multilateral continua como prioridade na Agenda Internacional da Indústria. 

“A CNI está consciente dos desafios para se avançar na liberalização comercial dentro 
da OMC, sobretudo em agricultura, mas valoriza as entregas efetivas e significativas 
que a Organização tem feito sob o seu comando”, disse referindo-se ao embaixador 

Roberto Azevêdo. 
 

Entre os avanços, Abijaodi destacou o acordo de facilitação de comércio, que entrou 
em vigor este ano - e tem aumentado a eficiência aduaneira - e o pacote de Nairóbi, 
em 2015, com a redução de subsídios às exportações agrícolas e outras formas de 

distorção de mercado.  
 

Artigo: Empresa privada não é necessariamente melhor que estatal 

30/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Empresas estatais habitam todas as economias. São quase inexistentes nos EUA (onde 
as hidroelétricas são estatais), mas representavam o universo no socialismo "real". 

Nas economias de mercado, as razões de sua existência são múltiplas: o controle de 
monopólios naturais, divergência entre a taxa de retorno social e a privada, ausência 

de poupança voluntária para financiar grandes projetos etc.  
 
No Brasil, a Eletrobras, que agora se estuda como privatizar, foi criada em 1961. Seu 

objetivo era: 1º) coordenar a indiscutível capacidade técnica da engenharia nacional 
já então existente em projetos hidráulicos de energia elétrica; 2º) estimular a criação 

da capacidade operacional dos "barrageiros" que começavam a surgir; 3º) encontrar 
os meios para executar a Política Nacional de Energia elétrica.  
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O terceiro objetivo era fundamental para a realização dos dois primeiros. A solução 
encontrada foi um empréstimo compulsório (uma poupança "forçada") modesto, 
cobrado na conta de energia do consumidor. Em troca, ele recebeu debêntures que 

foram rigorosamente honradas no regime autoritário.  
 

Olhando o que se fez, é difícil negar que, até a "barbeiragem" do apagão de FHC, em 
2001, a Eletrobras deu razoável conta do recado, insistindo em investimentos que o 

governo demorou a fazer.  
 
É possível dizer que poderia ter sido mais eficiente, principalmente a partir de 1984, 

quando foi entregue à mais deslavada, feroz e caríssima politicagem da escolinha 
"risonha e franca". Finalmente, a situação entrou em colapso quando o voluntarismo 

da insensata medida provisória 579 destruiu o sistema elétrico nacional.  
 
Em princípio, não há razão objetiva para afirmar que a empresa privada é mais 

eficiente que a pública quando esta é administrada por uma burocracia ascética, 
disciplinada e competente, o que, por definição, é impossível no presidencialismo de 

coalizão! A consequência é que, com raras exceções, as estatais são entregues a 
"intermediários" incompetentes de políticos inescrupulosos.  
 

É por isso que é preciso apoiar o governo no surpreendente ataque radical à 
ineficiência das estatais. Ele despertará as mais violentas e irracionais reações dos 

políticos, do seu funcionalismo e de seus sindicatos. Não se trata de "neoliberalismo".  
 
Trata-se de promover uma transição sem transação do mercantilismo patrimonialista 

para uma economia de mercado liberal e democrática. Não se discute o tamanho do 
Estado, mas sua eficiência para atender a sociedade na produção dos bens que só ele 

pode promover: segurança, saúde, educação e solidariedade com os menos 
favorecidos pela sorte que sofrem com a concorrência dos recursos dissipados pela má 
administração das estatais.  

 
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é 

economista e ex-deputado federal). 
 

Artigo: O fantasma da alta de impostos 

30/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O DINHEIRO ainda entra no caixa do governo federal em ritmo de miséria recessiva. 
Ou seja, a arrecadação ainda cai em relação ao ano passado.  
 

Um assunto que não frequenta muito as discussões é o fato de que, desde o início da 
recessão, a receita de impostos caiu bem menos que a de outros recursos, de 

recuperação ainda mais incerta que a dos estritamente tributários. Trata-se aqui de 
dividendos (distribuição de lucro das estatais), de direitos federais relativos à 

exploração de petróleo e do dinheiro advindo de concessões (leilões de petróleo e de 
exploração de infraestrutura, por exemplo).  
 

E daí? O assunto tem relevância razoável para o debate de como fechar o buraco das 
contas do governo. Parece que se torna cada vez mais inevitável a discussão do 

aumento de impostos (sem prejuízo, pelo contrário, da contenção de gastos).  
 
A receita total do governo caiu cerca de um ponto percentual do PIB desde 2014. A 

conta se baseia na receita total, antes da transferência obrigatória de recursos para 
Estados e municípios. A receita líquida, descontados tais repasses, caiu ainda mais.  

 
A receita de impostos, no sentido estrito, caiu menos (trata-se da dita "receita 
administrada pela Receita Federal"). A arrecadação de "dividendos e participações", 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2017/08/1913995-x.shtml


"concessões e permissões" e outras do gênero respondeu por cerca de 70% do total 
dessa perda de receita (sempre em proporção do PIB).  
 

O que aconteceu?  
As estatais foram arruinadas, passaram a ter prejuízos monstruosos. Não têm lucro 

para distribuir. O preço do petróleo caiu. A receita de concessões baixou, tem seus 
limites e, enfim, é incerta, variável. Etc.  

 
Para resumir a ópera, grosso modo, o governo até 2014 fez despesas duradouras, 
crescentes, dependentes em parte de receitas variáveis demais ou extraordinárias. Em 

parte, também contava com um aumento "natural" de arrecadação de impostos em 
ritmo insustentável (o aumento da receita decorrente da formalização da economia 

tinha obviamente um limite físico, por exemplo).  
 
Reduções de impostos também contribuíram para o buraco fiscal (isto é, se perdeu 

uma enormidade de receita com "desonerações" para empresas e consumo de bens 
duráveis).  

 
Embora o descalabro não tenha chegado ao ponto de replicar o método Sérgio Cabral 
(PMDB) de administrar, como se viu no Rio de Janeiro, a receita de desastre era 

similar, em outra escala.  
 

Um programa vitaminado de concessões, se vier a acontecer, pode tapar buracos de 
modo provisório, como está nos planos de Michel Temer. As estatais que sobrarem 
não renderão como nos anos em que davam leite além da conta, tempos de Dilma 

Rousseff. Não dá para contar com a sorte de outras das "receitas não administradas 
pela Receita Federal.  

 
A receita "normal" de impostos talvez não acompanhe nem o ritmo mínimo da 
recuperação da atividade econômica que, parece, começa agora. Empresas ainda 

estão mal das pernas, outras jogam com a possibilidade de perdões de atrasados (em 
suma, Refis) e muitas poderão abater os prejuízos da recessão da conta futura de 

impostos.  
 
Um aumento de impostos é um assunto que está ou deveria estar na pauta desde a 

campanha eleitoral de 2014. Deve ser o grande assunto fantasma da campanha de 
2018.  

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

Para incentivar economia, empresas desenvolvem apps que mostram 

consumo de luz em tempo real 

30/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

As empresas HomeCarbon e Ambar querem que mais consumidores levem a sério a 
questão do consumo consciente de energia. 
 

As duas vêm desenvolvendo sistemas que permitem a consumidores acompanhar, em 
tempo real, qual seu gasto parcial para o mês a partir de aplicativo para celular. 

A HomeCarbon chegou a essa ideia como resultado da experiência da empresa 
prestando serviços a concessionárias de energia, levando consultorias para 
consumidores de baixa renda com o objetivo de diminuir o gasto de luz. 
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Rodrigo Lagreca, sócio da empresa HomeCarbon Bruno Todeschini/Divulgação)  
  
Segundo Rodrigo Lagreca, 46, sócio da HomeCarbon, apesar de resultados positivos, 

ele chegou a conclusão de que uma ferramenta que desse controle real ao consumidor 
sobre seus gastos aumentaria a economia feita por ele. 

 
“Hoje, você consome energia e só recebe a conta no final do mês. Se eu mudar o 

tempo do meu banho, só verei o resultado disso quando a conta chegar. Isso 
desincentiva o consumidor”, explica. 
 

Para viabilizar a leitura dos gastos em aplicativo, a empresa observou dispositivos que 
se conectam ao relógio de luz das casas já presentes no mercado e os simplificou, 

para que ficassem mais baratos. 
 
“Todos os medidores disponíveis no mercado são caros, pois tem uma série de 

funcionalidades, como tela de cristal líquido, monitor touch screen, interface gráfica, 
que não são necessários para o que fazemos.” 

 
Ele espera que, para concessionárias (que compram em lotes maiores do que 
consumidores finais), os aparelhos sejam vendidos a valores próximos de R$ 50. 

Também pretende vender diretamente a pessoas interessadas. 
 

Sobre o motivo de empresas se interessarem por uma ferramenta que, no fim, irá 
diminuir a conta que os consumidores pagam, Lagreca explica que as empresas têm 
como objetivo reduzir a inadimplência de consumidores que acabam gastando mais 

do que sua capacidade de pagar, explica. 
 

Ele espera ter as primeiras unidades instaladas, a partir de programa piloto, em dois 
meses. 
 

Sua empresa conta com 20 profissionais e realizou o desenvolvimento do projeto com 
apoio de serviços do Senai. 

  

 
Agente da HomeCarbon orienta consumidora de Sete Lagoas (MG) (Laudiane 
Lira/Divulgação)  

  
CONSTRUÇÃO INTELIGENTE 

Já o projeto da Ambar insere o medidor de gastos no app dentro de um kit que inclui 
painéis de geração de energia solar e lâmpadas de led. 
 

A empresa fornece tecnologia e padroniza processos do setor, especialmente no 
mercado atendido pelo programa Minha casa, Minha Vida. 

 
Há um ano e meio, a companhia vem testando processo de instalação elétrica para as 

casas que incluem o kit geração, iluminação econômica e monitoramento. 
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Para isso, fez um projeto piloto de um ano, junto a consultoria EY e a USP, com 120 
famílias nas cidades de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste (SP) e Ribeirão Preto (SP). 
 

Segundo Bruno Balbinot, 34, presidente da empresa, o aumento de preços que a 
instalação do kit traz (de R$ 3.000 a R$ 7.000) é compensado pela redução na conta 

de luz. 
 

“A parcela da casa sobe R$ 30 e a conta de luz cai R$ 70”, diz. 
  

 
Instalação de painel solar de kit da Ambar em empreendimento do Grupo Pacaembu 
(Divulgação)  

  
Como as casas da vizinhança devem ter a mesma tecnologia instalada, também será 
possível fazer comparações entre o consumo de energia delas e avisar os que gastam 

muito de que seu uso está acima da média, diz. 
 

O desenvolvimento de imóveis com o sistema depende da contratação da Ambar pelas 
construtoras responsáveis pelo projeto. 
 

A empresa espera que mais 100 casas e 300 apartamentos comecem a ser 
desenvolvidos com a tecnologia ainda neste ano nas cidades de Franca (SP) e Santa 

Bárbara do Oeste. 
 
A companhia faz parte do grupo de empresas apoiadas pela Endeavor, organização 

que atua com empreendedoreismo de alto crescimento. 
 

Indicador de Incerteza da Economia recua 5,9 pontos em agosto, diz FGV 

30/08/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O Indicador de Incerteza da Economia recuou 5,9 pontos na passagem de julho para 
agosto, e chegou a 130,1 pontos, em uma escala de zero a 200, de acordo com dados 

da FGV (Fundação Getulio Vargas). É a segunda queda consecutiva do indicador, que 
recuperou cerca de metade da forte alta observada entre abril e junho, sob efeito da 
crise política iniciada em 17 de maio. As informações são da Agência Brasil.  

 
Ela considera que, apesar das duas quedas, o nível do indicador ainda está muito alto 

e tem potencial para afetar negativamente tanto os investimentos quanto a intenção 
de compra dos consumidores brasileiros.  
 

O Indicador de Incerteza da Economia é calculado com base em avaliações sobre três 
componentes: mídia (que se baseia na frequência de menções à incerteza na 

economia), expectativa (baseada nas estimativas de especialistas para a inflação e a 
taxa de câmbio) e mercado (tem por base a volatilidade do mercado de ações, medido 

pelo Ibovespa).  
 
Segundo a FGV, a queda do indicador em agosto foi provocada por recuos em dois dos 

três componentes: a mídia caiu 5,2 pontos, enquanto a expectativa diminuiu 3,1 
pontos. Já o componente mercado cresceu 0,4 ponto.  
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IPC-M acelera em agosto e maior contribuição vem do grupo Transportes, diz 

FGV 

30/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) registrou aceleração de 0,04% em julho 

para 0,33% em agosto no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que subiu 0,10% 
neste mês, ante queda de 0,72% no anterior. 

 
Segundo a Fundação Getulio Vargas, responsável pelo cálculo do índice, quatro das 
oito classes de despesas analisadas tiveram taxas maiores em agosto na comparação 

com julho. Dentre elas, a principal contribuição para aceleração do IPC-M veio do 
grupo Transportes (-0,42% para 1,70%). A alta foi bastante influenciada pelo 

encarecimento de gasolina (-2,03% para 8,50%). Essa é a primeira leitura do IGP-M 
a captar o aumento da alíquota do PIS/Cofins sobre os combustíveis, anunciada em 
20 de julho pelo governo. 

 
Também registraram acréscimo nas taxas no período os grupos Habitação (0,46% 

para 0,53%), com contribuição de tarifa de eletricidade residencial (1,38% para 
2,88%), e Saúde e Cuidados Pessoais (0,32% para 0,34%), com destaque para 
perfume (0,04% para 0,67%). Além disso, o item alimentos para animais domésticos 

(0,44% para 1,22%) ajudou a pressionar Despesas Diversas (0,08% para 0,13%). 
 

Em contrapartida, os segmentos que registraram decréscimo entre julho e agosto 
foram Educação, Leitura e Recreação (0,67% para 0,03%), Alimentação (-0,44% para 
-0,47%), Vestuário (0,00% para -0,28%) e Comunicação (0,32% para 0,26%). 

Nesses grupos, a FGV destacou a influência de passagem aérea (8,83% para -2,07%), 
arroz e feijão (1,75% para -6,40%), roupas (-0,12% para -0,49%) e pacotes de 

telefonia fixa e internet (0,87% para 0,58%), respectivamente. 
 
Influências individuais 

Entre as maiores influências individuais de alta no IPC-M de agosto, a FGV citou os 
itens gasolina (-2,03% para 8,50%), tarifa de eletricidade residencial (1,38% para 

2,88%), etanol (-3,07% para 6,59%), plano e seguro de saúde (que manteve a taxa 
de 0,95%) e taxa de água e esgoto residencial (0,70% para 1,13%). 
 

Já entre as maiores influências de baixa ficaram leite tipo longa vida (-1,95% para -
4,20%), feijão carioca (2,94% para -15,87%), alface (4,84% para -11,67%) banana-

prata (mesmo com a deflação menor, de -8,00% para -6,85%) e tarifa de ônibus 
urbano (0,31% para -0,31%). 
 

INCC-M 
O Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,40% em agosto após alta 

de 0,22% em julho, segundo a FGV. O resultado do indicador já havia sido informado 
no dia 28 de agosto. 

 

IGP-M sobe 0,10% em agosto ante queda de 0,72% em julho, revela FGV 

30/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) interrompeu uma sequência de quatro 

quedas ao subir 0,10% em agosto após ter queda de 0,72% em julho, informou a 
Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 30. O resultado ficou dentro do 
intervalo de expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, que variava de zero 

a elevação de 0,19%, mas superou a mediana, que era positiva em 0,08%. 
Em 12 meses, o indicador da FGV acentuou a retração alcançada em julho (1,66%) 

para 1,71% em agosto, a taxa mais baixa nessa base de comparação desde dezembro 
de 2009 (-1,72%). No ano, a deflação é de 2,56%. 
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Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M reduziu bastante a deflação, 
ao sair de -1,16% em julho para -0,05% em agosto. Já o IPC-M acelerou para 0,33%, 
de 0,04% em julho. Na mesma base de comparação, o INCC-M avançou para 0,40% 

em agosto, ante 0,22% no mês anterior. 
 

IPAs 
Os preços dos produtos agropecuários no atacado medidos pelo IPA Agrícola tiveram 

deflação menor em agosto, de 1,61%, comparada a julho (-2,60%), informou a FGV. 
Já os preços industriais mensurados pelo IPA Industrial registraram inflação nessa 
leitura, de 0,48%, após caírem 0,66% em julho. 

 
Por estágios de produção, as Matérias-Primas Brutas também registraram alta, de 

1,04%, este mês após declinar 1,37% em julho. Os preços dos Bens Intermediários 
ainda cederam 0,08%, mas menos que em julho (-0,76%). Os Bens Finais também 
tiveram queda menos intensa em agosto, de 0,85%, ante recuo de 1,37% no mês 

passado. 
 

No âmbito do IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) diminuiu o ritmo 
de baixa em agosto, ficando já próximo à estabilidade, em -0,05%, de queda de 1,16% 
no mês passado. Em 12 meses até agosto, o IPA acumula retração de 4,41% e tem 

deflação de 5,23% no ano. 
 

Entrada do Brasil na OCDE não vai sair barato, diz secretário do Planejamento 

30/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O secretário-adjunto de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, 
Renato Coelho Baumann das Neves, disse nesta terça-feira, 29, durante workshop que 

trata sobre a solicitação brasileira para fazer parte da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que o ingresso do Brasil na entidade não terá 
custo zero e esse preço precisa ser salientado.  

 
“Não é nada barato participar desse clube. Além da contribuição anual, regular, o custo 

em termos de participação ativa na infinidade de reuniões que a OCDE faz, tudo isso 
tem um custo”, afirmou, destacando que os técnicos brasileiros precisam se preparar 
para fazer parte do grupo. “Temos que nos preparar e saber o que se quer. E isso é 

custo, todos vamos ter que alocar horas de trabalho. Não é custo zero”, salientou. 
 

Baumann disse ainda que é preciso ficar “alerta” para o “risco de exigências 
exorbitantes como preço para adesão”. “Mas esse é um processo negociado”, 
ponderou. 

 
O pedido de adesão foi feito pelo governo brasileiro no fim de maio, mas até que o 

País seja aceito pode haver um intervalo de anos. 
 

Além de Baumann, participam do seminário que acontece no anexo do Palácio do 
Planalto e foi organizado pela Casa Civil, representantes do ministério da Fazenda, do 
Banco Central e da Casa Civil. 

 
O diretor do Centro de Política e Administração Fiscal da OCDE, Pascal Saint-Amans, 

também está presente. O workshop tem como objetivo discutir os Desafios e 
Oportunidade da Adesão do Brasil à OCDE. 
 

Na segunda-feira, no Rio, Saint-Amans disse que o Brasil “tem muito para avançar” 
até que seja admitido na OCDE. “O Brasil ainda tem muito para avançar em termos 

de padronização tributária internacional”, afirmou, ao participar do 71.º Congresso 
Anual da International Fiscal Association (IFA). 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/entrada-do-brasil-na-ocde-nao-vai-sair-barato-diz-secretario-do-planejamento/


Se a organização responder que está disposta a examinar a possível adesão brasileira, 
será estabelecido um cronograma de negociações. O objetivo é que, entre outros 
pontos, o País alcance um regime tributário considerado adequado aos padrões 

internacionais e à OCDE. 
 

Confiança de serviços avança 0,3 ponto em agosto, diz FGV 

30/08/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
O Índice de Confiança de Serviços avançou 0,3 ponto em agosto, na comparação com 
o mês anterior, e chegou a 83,2 pontos, em uma escala de zero a 200, de acordo com 

dados da FGV (Fundação Getulio Vargas). É a segunda alta consecutiva do indicador, 
que recuperou metade da perda de 2,8 pontos de junho.  

 
As informações são da Agência Brasil. De acordo com a FGV, houve aumento da 
confiança entre os empresários de sete das 13 principais atividades do setor de 

serviços.  
 

O aumento foi resultado exclusivamente do Índice de Expectativas, que mede a 
avaliação dos empresários em relação ao futuro e que subiu 0,9 ponto. A demanda 
para os próximos três meses foi o componente que teve maior contribuição para a alta 

do indicador, já que cresceu 1 ponto.  
 

Já o Índice da Situação Atual, que mede a confiança em relação ao momento presente, 
recuou 0,3 ponto. 
 

Ford faz parceria com Domino's para entregar pizza com veículo autônomo 

30/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Domino's fará a entrega de pizzas com veículo autônomo a partir de setembro 

   

A Ford Motor e a Domino's Pizza vão iniciar em setembro testes das reações de 
consumidores em Michigan a entregas feitas por veículos autônomos, informaram as 

empresas nesta terça-feira (29).  
 

Não será o primeiro experimento com tecnologia avançada para entrega de pizzas. A 
australiana Domino's Pizza Enterprises, maior franquia independente da companhia, 
testou a entrega para clientes na Nova Zelândia via drones e robôs autônomos.  

 
Em uma publicação em blog na semana passada, o diretor de veículos autônomos e 

elétricos da Ford, Sherif Marakby, sinalizou as ambições mais amplas da montadora, 
dizendo que a empresa planeja cooperar com "múltiplos parceiros" no uso de veículos 
autônomos "desenvolvidos para melhorar o movimento de bens e pessoas".  

 
Executivos da Ford disseram anteriormente que a companhia espera lançar um veículo 

autônomo para frotas comerciais em 2021.  
Domino's e Ford entregarão pizzas a clientes selecionados aleatoriamente na área de 
Ann Arbor com o híbrido Ford Fusion equipado com tecnologia autônoma. Inicialmente, 

os veículos de entrega serão pilotados por motoristas humanos.  
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Os clientes poderão rastrear o processo de entrega via GPS e receberão mensagens 
de texto sobre como retirar suas pizzas assim que o veículo de entrega chegar.  
 

Um número de startups de serviços de entrega, muitas financiadas por grupos de 
venture capital, têm experimentado entrega sob demanda de diferentes produtos, 

incluindo mantimentos, alimentos preparados e bebidas. Companhias maiores, 
incluindo Uber Technologies e Amazon, também o fazem.  

 

Renault-Nissan e Dongfeng vão produzir carro elétrico na China 

30/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
A Renault-Nissan Alliance anunciou planos para produzir carros elétricos na China em 
parceria com a montadora local Dongfeng Motor, em um acordo que verá as 

montadoras estrangeiras integrando operações com um parceiro chinês em escala sem 
precedentes.  

 
O empreendimento também é parte de uma corrida das montadoras de automóveis 
estrangeiras para produzir veículos elétricos na China, o maior mercado mundial para 

automóveis acionados por baterias.  
 

A nova joint venture, chamada eGT New Energy Automotive, projetará um novo 
veículo elétrico desenvolvido conjuntamente pelas três companhias com base na 
plataforma de um utilitário esportivo da Renault-Nissan Alliance, de acordo com um 

comunicado da Renault à imprensa.  
 

"A plataforma compartilhada é a notícia, nesse caso, porque representa um avanço 
que outras montadoras estrangeiras não fizeram", disse Bill Russo, antigo executivo 

da Chrysler que hoje dirige a consultoria Gao Feng Advisory, em Xangai.  
 
As empresas estrangeiras costumam hesitar em compartilhar tecnologia com grupos 

chineses por medo de que seja roubada.  
 

No entanto, a Renault-Nissan já vem trabalhando com a Dongfeng há anos na 
produção de veículos com motores de combustão interna, o que deve atenuar as 
preocupações, disse uma pessoa informada sobre o acordo.  

 
Porta-vozes da Renault-Nissan em Tóquio e Paris explicaram que a joint venture em 

si produziria o veículo elétrico que é o objeto do acordo.  
 
Cada membro da parceria —Dongfeng, Renault e Nissan— poderá usar a plataforma 

para produzir modelos próprios, e usar suas marcas quando o fizer. O montante do 
investimento pelos três parceiros não foi revelado.  

 
Zhu Yanfeng, presidente do conselho da Dongfeng, descreveu a joint venture como 
"um modelo de negócios inovador".  

"Antecipamos atender à tendência de transformação no mercado da China, onde os 
carros estão se tornando leves, elétricos, interconectados e compartilhados", ele disse.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1913931-renault-nissan-e-dongfeng-vao-produzir-carro-eletrico-na-china.shtml
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Carlos Ghosn, presidente-executivo e do conselho da Renault-Nissan Alliance, disse 
que o acordo "confirma nosso compromisso comum para com o desenvolvimento de 
veículos elétricos competitivos para o mercado chinês".  

 
As montadoras de automóveis internacionais precisam formar joint ventures com 

fabricantes locais de carros para fazer negócios na China. E vem acontecendo uma 
alta no número de joint ventures cujo foco exclusivo são os veículos elétricos.  

 
Isso se deve principalmente a regulamentações do governo chinês que entrarão em 
vigor no ano que vem, e dispõem que todas as montadoras produzam uma cota de 

veículos elétricos, ou adquiram licenças de emissão de poluentes, dizem analistas.  
 

QUALIDADE DO AR  
O governo chinês está ávido por melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades do 
país, e para reduzir a dependência da China quanto ao petróleo estrangeiro.  

 
Xing Lei, editor da "China Automotive Review", disse que o novo sistema de licenças 

para emissão de poluentes é a "tendência motriz" para a produção de veículos 
elétricos.  
 

A Ford anunciou na semana passada uma parceria com a Anhui Zotye Automobile para 
lançar uma nova marca concentrada inteiramente nos carros elétricos.  

 
Em maio, a Volkswagen recebeu permissão para lançar uma nova joint venture para 
produzir veículos elétricos em parceria com a montadora de automóveis chinesa JAC. 

Será a terceira joint venture da Volkswagen na China.  
 

Tesla, Daimler e General Motors também são algumas que já anunciaram planos de 
produzir veículos elétricos no país, que quer que esse mercado represente ao menos 
um quinto das vendas de automóveis até 2025.  

 

Cummins cria caminhão elétrico pesado para reinventar seu negócio 

30/08/2017 – Fonte: Automotive Business 
  
 

 
 

 
 
 

Apresentação do Aeos em Columbus: Cummins desenvolve protótipo para mostrar que 
sabe fazer powertrain elétrico para caminhões pesados 

 
Diante da revolução disruptiva que deve virar de ponta-cabeça o mundo da mobilidade 

e a indústria automotiva, como um quase centenário e tradicional fabricante de 
motores diesel pode se reinventar para sobreviver? “Abraçando as mudanças e 
aproveitando suas oportunidades”, responde Rich Freeland, presidente e executivo-

chefe de operações (COO) da Cummins.  
 

Para mostrar que sabe mudar rápido, a empresa desenvolveu e apresentou na terça-
feira, 29, em seu centro de tecnologia em Columbus, Estados Unidos, um inédito 
protótipo de caminhão elétrico pesado, o Aeos, um cavalo mecânico 4x2 rodoviário 

Classe 7 com peso bruto total (PBT) de 33,7 toneladas e capacidade para tracionar 
quase 20 toneladas de carga, mas apenas 160 km de autonomia antes de precisar 

recarregar o pacote de baterias, o que atualmente demora uma hora, tempo que a 
Cummins promete baixar para 20 minutos até 2020, quando espera que os primeiros 
caminhões equipados com seu trem-de-força elétrico comecem a ser vendido por 

alguns de seus clientes norte-americanos.  
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“Definitivamente não queremos ser fabricantes de caminhões, esses são os nossos 
clientes. Queremos ser um fornecedor de powertrain como já fazemos hoje, mas com 
diversidade de opções, inclusive a totalmente elétrica”, esclarece Jennifer Rumsey, 

executiva-chefe de tecnologia (CTO) da Cummins, afastando possíveis especulações 
geradas com a apresentação do futurista protótipo elétrico Aeos que leva sua marca – 

a carroceria foi desenhada pela própria Cummins e feita sob encomenda pela também 
americana Roush Industries.  

 
Sobre a autonomia do caminhão, Jennifer admite que é curta para tornar a solução 
comercialmente viável, mas afirma que “pode ser usado por transportadores que 

operam entre cidades próximas e passam por zonas com restrições de emissões e 
ruídos”. Ela destaca que é possível aumentar o alcance do Aeos para cerca de 480 km 

com um pacote extra de baterias, mas com consequente redução da capacidade de 
carga.  
 

Com potência do motor elétrico de 476 cavalos (350 kW) e torque máximo de 3.400, 
frenagem regenerativa para recarregar as baterias e painéis no teto para captar 

energia solar, segundo a Cummins o Aeos é de 25% a 35% mais rápido do que um 
caminhão similar equipado com motor diesel de 11 a 12 litros, com consumo 
equivalente de diesel de 12,75 km/l. Contudo, todo esse aparato é bem mais uma 

abstração tecnológica, para mostrar capacidade de fazer, do que um veículo comercial 
viável.  

 
ROTA TECNOLÓGICA 
 

Com o Aeos a Cummins mostra que conhece o caminho do futuro, mas sabe que esta 
ainda não é a solução final para o transporte rodoviário pesado de longo curso. Por 

isso trabalha em opções bem mais palpáveis, desde o desenvolvimento de motores 
diesel mais eficientes – que ainda vão dominar as estradas por décadas à frente – até 
o uso de combustíveis alternativos, como gás natural, metanol e etanol.  

 
“Investimos globalmente US$ 700 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento 

para poder oferecer as soluções mais viáveis aos clientes”, destaca Brett Merritt, 
diretor executivo de negócios para veículos rodoviários.  
 

O próprio Aeos já antecipa parte das soluções que a Cummins desenvolve no campo 
da eletrificação. A intenção é lançar a partir de 2019 powertrains 100% elétricos para 

caminhões médios e semipesados para entregas urbanas. Para o caso da categoria 
dos pesados, o Aeos já foi preparado para acomodar um motor diesel Cummins B6.7, 
que servirá não para tracionar o veículo, mas como gerador que alimenta as baterias 

e o motor elétrico.  
 

Com isso, sua autonomia aumenta para consideráveis 1.000 km. Não está claro quanto 
tudo isso vai custar, mas a Cummins pretende oferecer ao mercado o seu trem-de-

força elétrico de autonomia estendida a partir de 2020. Para horizonte mais distante, 
a empresa já trabalha no desenvolvimento de células de combustível, gerador 
químico-catalítico que consome hidrogênio e ar e só emite vapor d’água na atmosfera. 

“Mas isso é algo que só deve se viabilizar para mais de 20 anos à frente”, observa 
Srikanth Padmanabhan, presidente da divisão de motores. 

 
Bem antes disso, já existem prontas outras soluções bem mais tradicionais para 
reduzir emissões e consumo de veículos comerciais. Uma delas é o gás natural 

comprimido (CNG, na sigla em inglês): desde 2001 a Cummins já entregou 70 mil 
motores CNG. A empresa vende hoje propulsores 6.7, 9.0 e 12.0 a gás. “É o mais 

limpo motor a combustão, emite 90% menos NOx, já antecipando a legislação mais 
apertada, com emissões equivalentes a um veículo elétrico (medição do poço à roda) 
e autonomia (mais de 600 km) e robustez de um diesel”, ressalta Rob Neitzke, 

presidente da Cummins Westport, joint venture criada para desenvolver o negócio de 



CNG. Neitzke recorda ainda que 80% dos componentes são iguais entre motores a gás 
e diesel, o que barateia a produção em escala.  
 

“O CNG tinha mais chances nos Estados Unidos quanto o diesel custava US$ 5 por 
galão. Agora custa US$ 2 por galão e isso faz o gás perder competitividade, mas ainda 

assim as vendas continuam crescendo. Se o transportador investir em uma estação 
de armazenamento o custo do gás cai para algo como US$ 0,30 por milha”, explica o 

executivo. “Outra vantagem é que o CNG está desconectado do preço do petróleo, é 
mais estável, e os Estados Unidos não têm dependência externa do combustível”, 
completa.  

 
Ao mesmo tempo, motores diesel tradicionais começam a alcançar eficiência nunca 

vista antes. Este ano a Cummins lançou o X12, o menor motor de 12 litros da indústria, 
270 kg mais leve do que um propulsor equivalente. E está em testes já há dois anos 
uma nova geração do X15, o maior motor da Cummins, para ser lançado em 2022 

com benefícios equivalentes aos do X12.  
 

A Cummins se prepara para não viver mais só em torno do diesel. Nesse sentido, a 
eletrificação não é a única solução alternativa em desenvolvimento. Esta em testes o 
Ethos, um motor a ignição bicombustível, que roda com mistura de etanol (85%) e 

gasolina, com a promessa de ser tão econômico e robusto quanto um diesel. A ideia é 
testar outros biocombustíveis e sintéticos no Ethos, que deve dar origem a uma família 

de propulsores flexíveis altamente eficientes, podendo também receber hibridização 
elétrica leve, a “mild hybrid”, em que um pequeno motor elétrico serve apenas para 
ajudar a dar impulso ao veículo nas partidas e assim economizar combustível.  

 
Ainda que um pouco mais tarde do que fizeram alguns dos principais fabricantes 

globais de caminhões e ônibus na rota da eletrificação dos veículos comerciais, a 
Cummins decidiu mostrar que também está nessa mesma corrida. Nesse sentido o 
nome de seu protótipo elétrico tem forte significado: na mitologia grega, Aeos é um 

dos quatro cavalos alados que puxam a carruagem do deus Hélio, que personifica o 
Sol. Um mito quer pode ajudar a Cummins a não se tornar um mito do passado. 

 
 


