
 

 

31 DE AGOSTO DE 2017 

Quinta-feira 

 NOTA: SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE CURITIBA NÃO REPRESENTA OS 

TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E TEMPORÁRIOS 

 CONFIANÇA EMPRESARIAL MEDIDA PELA FGV SOBE 1 PONTO EM AGOSTO, PARA 

85,8 PONTOS 

 LIDERANÇAS INDUSTRIAIS APOSTAM NA RETOMADA DA ECONOMIA 

 OMC CONDENA INCENTIVOS E SEGMENTOS DA POLÍTICA INDUSTRIAL 

BRASILEIRA 

 SUBSTITUTO DO INOVAR-AUTO SERÁ LEVADO À FAZENDA NOS PRÓXIMOS DIAS 

 ENTENDA OS PONTOS DO PROGRAMA INOVAR-AUTO CONDENADOS PELA OMC 

 PROGRAMAS QUE JÁ ACABARAM TAMBÉM SÃO CONDENADOS 

 CNI VAI APRESENTAR PROPOSTAS SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL APÓS 

DECISÃO FINAL DA OMC 

 PRODUTOS BRASILEIROS SÃO INVISÍVEIS NO EXTERIOR, DIZ MINISTRO 

 NOVA LEGISLAÇÃO DEVERÁ FACILITAR ATUAÇÃO DE COOPERATIVAS ENTRE 

PAÍSES 

 PRESIDENTE DE PORTUGAL APOIA O PLEITO DO BRASIL DE FAZER PARTE DA 

OCDE, DIZ TEMER 

 INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS CRESCE EM JULHO, MAS RITMO DESACELERA, 

DIZ SPC 

 COMISSÃO ESPECIAL DEBATE TRIBUTAÇÃO SOBRE APORTE DE CAPITAIS PARA 

PEQUENAS EMPRESAS 

 99% DAS EMPRESAS ABERTAS NO PARANÁ UTILIZARAM O EMPRESA FÁCIL 

 USO DE CRÉDITOS DE IPI NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS É TEMA DE AUDIÊNCIA 

CONJUNTA 
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 MARINHO DEFENDE QUE MUDANÇAS DA REFORMA TRABALHISTA SEJAM POR 

PROJETO DE LEI 

 REFORMA POLÍTICA TEM VOTAÇÃO ADIADA DE NOVO E CORRE SÉRIO RISCO DE 

SER ENGAVETADA 

 CONGRESSO APROVA TEXTO-BASE DE NOVA META FISCAL; VOTAÇÃO DE 

DESTAQUES FICA PARA 3ª-FEIRA 

 PLENÁRIO DA CÂMARA APROVA CRIAÇÃO DA TLP; TEXTO SEGUE AGORA PARA 

O SENADO 

 TAXA DE DESEMPREGO FICA EM 12,8% NO TRIMESTRE ATÉ JULHO, REVELA 

IBGE 

 POPULAÇÃO DESEMPREGADA SOMA 13,326 MILHÕES DE PESSOAS, REVELA 

IBGE 

 MAIA DIZ QUE EDITOU MP QUE PRORROGA ADESÃO AO REFIS PARA 29 DE 

SETEMBRO 

 ACORDO SOBRE REFIS DEVE PERMITIR ARRECADAÇÃO DE ATÉ R$9 BI, DIZ 

MAIA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA É NECESSÁRIA PARA RETOMADA DO CRESCIMENTO, 

DIZ CAETANO 

 DÓLAR TEM LEVE BAIXA ANTE REAL APÓS CONCLUSÃO DE TLP NA CÂMARA E À 

ESPERA DE VOTAÇÃO DE METAS 

 CONTA DE LUZ PODE TER BANDEIRA TARIFÁRIA VERMELHA EM OUTUBRO, DIZ 

DIRETOR DA ANEEL 

 BNDES VAI CAPTAR RECURSOS NO EXTERIOR 

 MINERAÇÃO PODE GERAR ATÉ DOIS MILHÕES DE EMPREGOS EM 2018, PREVÊ 

RELATOR DE MP 

 NA CONTRAMÃO DA CRISE, SETOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DEVE CRESCER ATÉ 

15% EM 2017, DIZ ABIMAQ 

 SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TEM RECEITA 1,7% MAIOR EM JULHO 

ANTE JUL/2016, DIZ ABIMAQ 

 LUBRIFICANTE SÓLIDO E SECO ELIMINA ATRITO EM CONDIÇÕES EXTREMAS 

 PRESIDENTE-EXECUTIVO DA ABIMAQ DIZ NÃO ESTAR OTIMISTA PARA 2018 

 ‘INVESTIDOR DE INVESTIMENTO PRODUTIVO ESTÁ COM PÉ ATRÁS’, DIZ 

DIRETOR DA ABIMAQ 

 SETOR DE SUCATA METÁLICA ESPERA REJEIÇÃO PELO CADE DE ACORDO 

VOTORANTIM/ARCELORMITTAL 
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 COMISSÃO DE FINANÇAS FECHA ACORDO PARA VOTAR LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL NA PRÓXIMA SEMANA 

 LIXO E ATÉ ENTULHO DE CONSTRUÇÃO SÃO JOGADOS NAS PRAIAS DE MATINHOS 

 ARTIGO: ROUBO DE CARGAS, UM PROBLEMA SOCIAL 

 PETROBRAS ELEVA PREÇO DA GASOLINA EM 4,2% NAS REFINARIAS, MAIOR 

ALTA DA NOVA POLÍTICA 

 PREÇO DA GASOLINA NAS REFINARIAS DA PETROBRAS SUBIU 11 VEZES EM 

AGOSTO 

 PETROBRAS DIZ QUE ALTA NA DEMANDA DE TÉRMICAS IMPACTA SUA OFERTA DE 

COMBUSTÍVEL MARÍTIMO 

 MOVIDA APOSTA NA DEMANDA DO CARRO COMO SERVIÇO, NÃO COMO PRODUTO 

 FÁBRICA DA TOYOTA EM SOROCABA COMPLETA CINCO ANOS 

 CHERY REFORÇA VENDAS DIRETAS E MARKETING 

 FLAMMA AUTOMOTIVA, DA AETHRA, TEM QUALIDADE RECONHECIDA PELA FORD 

 MAN E AMBEV FECHAM NEGÓCIO DE 417 CAMINHÕES 

 CUMMINS CRIA CAMINHÃO ELÉTRICO PESADO PARA REINVENTAR SEU NEGÓCIO 

 

 

                 
 

 
     

 
 
 

 
 

 
 
 

      Fonte: Bacen 
 

Nota: Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba NÃO representa os 

trabalhadores terceirizados e temporários 

31/08/2017 – Fonte: SINEEPRES 

 
Foi só ser aprovada e sancionada pelo presidente Michel Temer a Lei que regulamenta 

a Terceirização e o Trabalho Temporário no país, que já apareceram sindicatos 
querendo se intitular "representante dos trabalhadores". 
 

Infelizmente, durante décadas esses mesmos sindicatos sempre tiveram uma 
verdadeira ojeriza aos trabalhadores terceirizados e temporários, sempre tendo como 

prioridade os trabalhadores do tomador de serviços. 
 

CÂMBIO 

EM 31/08/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,144 3,144 

Euro 3,738 3,740 
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Recentemente, o SIMEC - Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região 
Metropolitana, fez uma consulta junto ao Ministério do Trabalho, pedindo uma 
"readequação" ao seu registro sindical, tendo como base a Lei 13.429, de 31/03/2017, 

que trata da Terceirização. 
 

Inequivocamente, a Secretaria de Relações do Trabalho, através da Coordenação de 
Registro Sindical, concedeu tal readequação. 

 
Mas o Sineepres - que é o legítimo representante da categoria dos empregados em 
empresas prestadoras de serviços e de trabalho temporário no Estado do Paraná, bem 

como os demais sindicatos que representam outras categorias específicas de 
terceirizados, como por exemplo o Siemaco (asseio e conservação) e o Sindaspp 

(agentes de perícias e do segundo grupo do comércio), questionaram o Ministério do 
Trabalho sobre tal procedimento que incluía na representação do Sindicato dos 
Metalúrgicos a inclusão dos trabalhadores temporários e terceirizados. 

 
Diante dos fatos, a Secretaria de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho, 

através da NOTA TÉCNICA nº 1015/2017, reconheceu o grave erro cometido pela 
Coordenação de Registro Sindical, que não se atentou para o que determina a Portaria 
326/13 do MTE, e que trata de pedido de registro e de alteração estatutária, e 

DETERMINOU que fosse EXCLUÍDA a representação do SIMEC - Sindicato dos 
Metalúrgicos de Curitiba e Região Metropolitana, as categorias dos empregados em 

empresas de prestação de serviços a terceiros e de trabalho temporário. 
 
Sendo assim, JUSTIÇA FEITA, o SINEEPRES continua sendo o único e legítimo 

representante dos empregados em empresas de prestação de serviços a terceiros e 
de trabalho temporário no estado do Paraná. 

 
Veja a íntegra da nota técnica: 
CLIQUE AQUI E LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA 

 
 

Confiança empresarial medida pela FGV sobe 1 ponto em agosto, para 85,8 

pontos 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) avançou 1,0 ponto em agosto ante julho, 

alcançando 85,8 pontos, informou na manhã desta quinta-feira, 31, a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Após o segundo mês consecutivo de alta, o indicador recuperou 
80% da perda de 2,0 pontos registrada em junho. 

 
“Depois do período de consistentes altas nos cinco primeiros meses do ano, a confiança 

empresarial sofreu um choque negativo em junho, após a crise política, e agora retorna 
ao nível de maio passado. O ajuste dos últimos meses ocorreu com uma redução do 

otimismo das empresas quanto às perspectivas de aceleração do nível de atividade 
nos meses seguintes, associada a uma melhora na avaliação com relação à situação 
presente dos negócios. Em síntese, a economia segue recuperando a passos lentos”, 

avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto 
Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. 

 
O ICE reúne dados das sondagens da Indústria de Transformação, Serviços, Comércio 
e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na 

economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas 
estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a 

FGV, o objetivo é que ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da 
atividade econômica. 
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Em agosto, o Índice de Situação Atual (ISA-E) subiu 1,0 ponto em relação a julho, 
alcançando 81,3 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2015. Já o Índice de 
Expectativas (IE-E) aumentou 0,5 ponto em agosto, para 92,2 pontos. 

 
A distância de 10,9 pontos entre o nível dos indicadores que medem as percepções 

atual e futura dos empresários manteve a tendência de queda iniciada em maio e 
retorna ao patamar de outubro de 2016. A maior diferença entre IE e ISA é observada 

na Construção (22,3 pontos) – setor que apresenta o menor nível de confiança – 
seguido por Comércio (10,7 pontos), Serviços (10,0), e Indústria (4,4). 
 

A coleta do Índice de Confiança Empresarial pela FGV reuniu informações de 5.081 
empresas dos quatro setores, durante os dias 1º e 24 de agosto. 

 

Lideranças industriais apostam na retomada da economia 

31/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
Em evento na FIESC, Glauco José Côrte destacou, além da necessidade das reformas 

estruturais, a importância de investir na educação para elevar produtividade 
 

 
 
O País está iniciando seu processo de crescimento, que é lento, após recessão profunda 

e duradoura. Mas entre os Estados que estão sinalizando para a retomada do 
crescimento, Santa Catarina se destaca, com elevação da produção industrial, da 

exportação e da geração de empregos. 
 
 “Ainda vamos ter que trabalhar muito duro, mas as perspectivas para 2018 já serão 

bem melhores do que as deste ano”, avaliou o presidente da Federação das Indústrias 
de Santa Catarina (FIESC), Glauco José Côrte, na noite de ontem, 30, durante o 

Encontro de Ideias da ADVB-SC. Também participaram do debate o presidente do 
conselho de administração da Weg, Décio da Silva, o presidente da Engie Energia, 
Eduardo Sattamini, e o ex-presidente e atual conselheiro da empresa, Manoel Zaroni 

Torres. 
 

“O que precisamos retomar são os investimentos. O que gera emprego, o que dinamiza 
a economia são os investimentos. Neste aspecto o governo está muito lento”, avaliou 
Côrte. “Se o governo, ao par das reformas que estão sendo aprovadas, conseguir 

implementar o seu programa de parceria público-privada nós teremos um ano bem 
melhor do que foram os últimos”, completou. 

 
Mas ele também chamou atenção para a importância de priorizar a educação como 
fator-chave para resolver a questão da baixa produtividade do Brasil. O País ocupa a 

81ª posição entre 138 países em competitividade e tem perdido posições rapidamente 
nos últimos anos.  

 
O ambiente econômico; os baixos investimentos em inovação, próprios do período de 
crise; a ineficiência das próprias empresas; as normas abusivas da administração 

pública, que prejudicam a competitividade das empresas; além da baixa produtividade 
do trabalhador explicam isso.  
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“Escolaridade não é a única, mas é a principal razão para a baixa produtividade do 
trabalhador. No ano de 2011 constatamos que, em números redondos, apenas 50% 
dos trabalhadores da indústria de Santa Catarina tinham escolaridade básica 

completa”, disse Côrte, lembrando da criação e do trabalho desenvolvido por meio do 
Movimento SC pela Educação. Em 2015 a participação já havia subido para 56%. 

 
Silva, da Weg, também destacou a profundidade da crise, que comparou com a dos 

anos 1980. “Vamos ver se agora entramos em uma fase de melhoria, porque os 
investimentos caíram a zero e o consumo ficou muito baixo. O consumo agora começa 
a se movimentar um pouco. Mas nós temos um espaço muito grande para voltar os 

investimentos, e investimento precisa de confiança. Confiança precisa das reformas”, 
disse. “A trabalhista já foi um bom começo e estamos na expectativa agora do inicio 

da previdenciária”, completou. 
 
À reportagem, o presidente do grupo Engie no Brasil, Maurício Bähr, afirmou que vê o 

atual cenário como de oportunidades. “O Brasil está trilhando caminho certo, de limpar 
sua governança, de olhar para frente e fazer as reformas que têm que fazer. Tão logo 

tudo isso aconteça, o crescimento vai ser retomado imediatamente. A gente acredita 
nisso e, por isso, estamos investindo bastante na área de geração de energia e na 
área de serviços. Acreditamos no Brasil no longo prazo”, disse. 

 
Zaroni destacou que as reformas são fundamentais, mas que para superar os ciclos 

curtos de crescimento interrompidos por novas crises, é necessário reformar o Estado 
brasileiro, que classificou de centralizador e ineficiente. “Precisamos sair de um Estado 
assistencial para um estado prestador de serviço, mais eficiente”, resumiu durante o 

debate mediado pelo presidente-executivo da ADVB-SC, Daniel de Oliveira Silva. 
 

Livro: Após o debate, foi lançado o livro “Manoel Zaroni Torres: Foco nas pessoas, 
olhos no futuro”, escrito por Duda Hamilton e Nubia Silveira. Zaroni construiu sua 
carreira em duas empresas, uma pública e outra privada, acompanhando de forma 

atenta e participativa as diferentes tensões do setor elétrico brasileiro dos anos 1970 
para cá.  

 
Muitas são as receitas para se tornar um líder, uma delas foco nas pessoas, olhos no 
futuro. Entre a década de 1970 e a atualidade, o Brasil se consolidou como país 

industrializado de população majoritariamente urbana. As transformações econômicas 
e demográficas se refletiram na necessidade de modernização do setor elétrico. Um 

dos protagonistas dessa história é um engenheiro elétrico nascido em Minas Gerais, 
que construiu carreira em empresas de energia. 
 

OMC condena incentivos e segmentos da política industrial brasileira 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) confirmou nesta quarta-feira, 30, uma 

condenação sem precedentes de alguns dos principais pilares da política industrial 
brasileira, alegando que diversos programas de incentivo violam as regras 
internacionais e exige mudanças imediatas por parte do Brasil. Incentivos para o setor 

automotivo, informática e telecomunicações foram considerados como ilegais. 
 

Um informe preliminar, no final de 2016, já havia indicado a condenação. Mas a 
entidade levou outros oito meses para publicar seus resultados e, nesta quarta-feira, 
confirmou que o Brasil foi derrotado em todos os itens questionados. 

 
Os sete programas sob análise foram considerados como irregulares na aplicação de 

suas condicionalidades. Agora, o Itamaraty tem 20 dias para considerar se irá recorrer 
da decisão ou simplesmente adotar as determinações. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/omc-condena-incentivos-e-segmentos-da-politica-industrial-brasileira/


A queixa havia sido aberta pela Europa e Japão ainda em 2014. No informe de 400 
páginas, os juízes decretaram uma derrota completa de todos os programas nacionais 
e indicaram que as medidas afetam empresas estrangeiras de forma injusta. O 

processo constatou que as leis nacionais são “inconsistentes” com as regras 
internacionais, ilegais do ponto de vista dos acordos assinados pelo Brasil e que a 

isenção é, no fundo, um “subsídio proibido”. 
 

O principal problema era a exigência que o governo fez para beneficiar as empresas 
com taxas menores. Uma delas era de que montadoras produzissem localmente. Para 
os juízes, o critério representa uma espécie de subsídio disfarçado e que, portanto, 

seria vetado. 
 

Inovar Auto 
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. 
 
Para a OMC, as regras do Inovar Auto são “inconsistentes” com as normas 

internacionais do comércio e que as medidas “discriminatórias” do programa não se 
justificam. 

 
A OMC ainda concluiu que os programas do Inovar Auto são menos favoráveis aos 
produtos europeus e japoneses, em comparação ao tratamento dado para peças e 

carros do Mercosul e México. Isso, na avaliação da OMC, seria mais uma demonstração 
de “inconsistência”. 

 
“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. 

 
Telecomunicações e informática 

Mas diversos outros programas de incentivos também foram condenados, entre eles 
os mecanismos de redução de impostos no setor de telecomunicações e informática. 
Para a OMC, esses sistemas são “inconsistentes” com as regras internacionais. Um dos 

programas – o PATVD – foi considerado como discriminatório. 
 

Próximos passos 
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. 

 
O Brasil ainda deve se beneficiar de um atraso crônico nos tribunais da OMC. Atolada 

com dezenas de processos, a entidade estourou todos os prazos para apresentar seu 
informe final. 

 
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 programas de incentivo fiscal, como o Fundos 
de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. 



O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o Ministério da Fazenda 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. 
 

Substituto do Inovar-Auto será levado à Fazenda nos próximos dias 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A política setorial que vai substituir o regime automotivo conhecido como Inovar-Auto, 
cuja condenação pela Organização Mundial do Comércio (OMC) foi confirmada nesta 

quarta-feira, 30, será levada ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nos 
“próximos dias”. 

 
A informação é de Igor Nogueira Calvet, secretário de desenvolvimento e 
competitividade industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC), a pasta que vem costurando o projeto em reuniões semanais com entidades 
do setor. 

 
A proposta na mesa prevê a retirada das exigências de produção local condenadas 
pela OMC, assim como o fim das cotas criadas pelo Inovar-Auto que, desde outubro 

de 2012, limitam a no máximo 4,8 mil carros por ano as importações de veículos sem 
a sobretaxa de 30 pontos porcentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI). Ao extinguir essas regras, pretende-se garantir isonomia tributária entre 
importadores e montadoras locais, fazendo com que a política automotiva se enquadre 
às regras internacionais de comércio. 

 
Por outro lado, como também há intenção de melhorar o padrão dos carros vendidos 

no Brasil, o governo estuda manter uma sobretaxa de 10 pontos porcentuais que 
poderá ser eliminada pelas empresas, tanto montadoras quanto importadoras, que se 
comprometerem com novas metas de eficiência energética, segurança veicular e 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  
 

Também serão levados em conta compromissos de adesão ao programa de 
etiquetagem do Inmetro, que confere selos de acordo com o nível de consumo de 
combustível dos veículos, e de investimentos no desenvolvimento da cadeia de 

fornecedores. 
 

Segundo José Luiz Gandini, presidente da Abeifa, entidade que abriga marcas de 
automóveis importados e está envolvida nas discussões sobre a política setorial, cada 
um desses cinco itens terá um peso de 2 pontos no abatimento do IPI extra. Calvet, 

do ministério da Indústria, adianta, porém, que a ideia é que as empresas assumam 
todos os compromissos em conjunto para que a sobretaxa seja eliminada. 

 
“Vamos diminuir a porcentagem da sobretaxa do IPI e dar condições igualitárias a 

montadoras e importadores, em conformidade com o relatório divulgado hoje da 
OMC”, comenta o secretário do MDIC.  
 

Segundo ele, o tema será discutido em breve com Meirelles, em data a ser marcada, 
e já tem o envolvimento de áreas técnicas do ministério da Fazenda. A expectativa é 

que as novas regras de tributação sejam lançadas até 3 de outubro porque dependem 
de “noventena” para entrar em vigor. 
 

Embora condenado, a vigência do Inovar-Auto deve se estender até dezembro, seu 
prazo final, já que a tendência é que o governo apresente uma apelação contra a 

decisão da OMC. 
 
Em tese, a atual sobretaxa de 30 pontos porcentuais do IPI vale tanto para as 

montadoras quanto para as importações, mas, na prática, a indústria automobilística 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/substituto-do-inovar-auto-sera-levado-a-fazenda-nos-proximos-dias/


nacional consegue abater a cobrança adicional com créditos gerados nas compras de 
autopeças e ferramentaria local. Isso faz com que a medida atinja apenas os carros 
importados, ferindo, conforme resolução da OMC, as normas internacionais de 

comércio. 
 

Entenda os pontos do programa Inovar-Auto condenados pela OMC 

31/08/2017 – Fonte: G1 

 
Organização Mundial do Comércio (OMC) também critica regras menos 
favoráveis a veículos importados, alvos do 'SuperIPI'. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fábrica da BMW no Brasil foi inaugurada após o Inovar-Auto, que ofereceu benefícios 
fiscais (Foto: Divulgação)  

 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) detalhou, na quarta-feira (30), a 
condenação de medidas de incentivo à indústria no Brasil, entre elas algumas que 

servem de base para o Inovar-Auto, programa voltado a fabricantes de veículos.  
 

A OMC deu um prazo de 3 meses para que o governo brasileiro mude essas regras 
que, na avaliação dela, vão contra o tratado de 1994 que regula o comércio 
internacional e zela por condições iguais de competição.  

 
A condenação do Brasil resulta de reclamações feitas pela União Europeia e o Japão, 

envolvendo também medidas de outros setores da indústria brasileira.  
 
O governo diz que vai recorrer da decisão. Criado em 2012, o Inovar-Auto termina no 

fim deste ano. A nova edição do programa, por ora chamada de Rota 2030, está sendo 
discutida, prevendo mudanças em relação às regras atuais.  

 
Confira os principais pontos do Inovar questionados na OMC:  
 

 VINCULAR DESCONTO EM IMPOSTO À PRODUÇÃO 
 

 
 

Linha de montagem da fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia, RJ (Foto: Divulgação)  
A organização entende que o Brasil pratica taxação excessiva contra produtos 
importados, na comparação com os locais.  

 
Quase 1 ano antes de o Inovar-Auto ser lançado, o governo federal decidiu aumentar 

em 30 pontos percentuais o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros 
importados.  
 

http://g1.globo.com/carros/noticia/omc-condena-beneficios-fiscais-do-inovar-auto-para-producao-nacional-de-carros.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/omc-recomenda-que-brasil-retire-subsidios-industriais-em-ate-90-dias.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/10/veja-regras-do-novo-regime-automotivo-brasileiro.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-por-que-a-omc-condenou-o-brasil-e-quais-os-setores-impactados.ghtml
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http://g1.globo.com/carros/noticia/2011/09/carros-importados-de-fora-do-mercosul-terao-ipi-maior-diz-mantega.html


A ideia era reduzir a entrada desse tipo de veículo no país, barrando o aumento das 
vendas das marcas chinesas.  
 

Meses depois, o Inovar-Auto trouxe opções para as montadoras obterem desconto no 
IPI e também se livrarem do imposto aumentado para importados.  

 
Uma possibilidade era passar a fabricar veículos no Brasil, cumprindo um mínimo de 

etapas de produção (não bastaria só trazer o carro desmontado e montá-lo no país, o 
chamado sistema CKD), o que também foi criticado pela OMC.  
 

Depois do anúncio do programa, as europeias Audi, BMW, Jaguar Land-Rover e 
Mercedes-Benz informaram que produziriam carros no país: fábricas foram 

inauguradas entre 2013 e 2016.  
 
A chinesa Chery também começou a produzir no Brasil, em 2015. Sua concorrente Jac 

Motors chegou a anunciar uma fábrica em 2012 e, com isso, entrou para o Inovar-
Auto, mas foi descredenciada porque o projeto ainda não saiu do papel.  

 
 ISENÇÃO DO AUMENTO DO IPI A MÉXICO E MERCOSUL  

 
 
Nissan Sentra é um dos carros vendidos no Brasil que vêm do México (Foto: G1)  

Desde quando foi implantado, o aumento de 30 pontos percentuais no IPI só não vale 
para carros importados do Mercosul e do México, com os quais o Brasil possui acordos 
comerciais específicos e que reúnem a maior parte das unidades trazidas do exterior 

ao país.  
 

Essa isenção também foi condenada pela OMC.  
 

 REGRAS PARA QUEM NÃO TEM FÁBRICA 

 
 
Maserati Levante no Salão do Automóvel de São Paulo 2016; Inovar-Auto dá opção a 

quem não tem fábrica no Brasil aderir ao programa, mas medida foi criticada pela OMC 
(Foto: Alan Morici/G1)  

 
Além de fabricar os carros, as marcas deveriam atender a outros 2 requisitos entre 
investimento em pesquisa e desenvolvimento; investimento em engenharia, 

tecnologia industrial básica e capacitação de fornecedores; e participação no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular (Inmetro), que avalia a eficiência energética (e o 

consumo de combustível) dos veículos.  
 
Quem não possuísse fábrica no país também poderia aderir ao Inovar, investindo em 

alguns desses pontos. Como não tinham laboratório próprio no país, essas marcas 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/11/marcas-chinesas-de-carros-mudam-foco-apos-forte-queda-no-brasil.html
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http://g1.globo.com/carros/noticia/2012/11/jac-inaugura-pedra-fundamental-de-fabrica-e-enterra-carro.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2011/09/carros-importados-de-fora-do-mercosul-terao-ipi-maior-diz-mantega.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2011/09/carros-importados-de-fora-do-mercosul-terao-ipi-maior-diz-mantega.html


poderiam, por exemplo, aplicar em um fundo do governo para desenvolvimento de 
ciência e tecnologia. 
 

A contrapartida para as importadoras que aderissem era, a cada ano, ter direito de 
importar até 4.800 carros sem o IPI aumentado.  

 
Na época, a associação das importadoras (Abeifa) avaliou que, não necessariamente, 

essas marcas desfrutariam desse investimento em pesquisa, que seria direcionado ao 
desenvolvimento de veículos nacionais.  
 

A vinculação desses investimentos ao desconto no IPI também foi criticada pela OMC 
como menos favorável aos importados do que aos produtos nacionais.  

 

Programas que já acabaram também são condenados 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Entre os programas de incentivo à indústria brasileira condenados pela Organização 

Mundial de Comércio (OMC) está um que vigora desde 1991: a Lei de Informática. O 
programa reduz impostos para empresas que desenvolvam ou produzam bens e 
serviços de informática e automação, e é o programa mais custoso para os cofres 

públicos, com renúncias de R$ 5,975 bilhões neste ano. 
 

O entendimento da OMC é que o programa descumpre acordos internacionais ao 
conceder uma isenção tributária diretamente sobre o produto, segundo o 
subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações 

Exteriores, Carlos Cozendey. Isso daria uma vantagem ao produto nacional em 
comparação com o importado. 

 
Também foram detectados problemas no Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays. Ele reduz a zero o IPI na 

compra de máquinas e equipamentos para a produção desses bens e também nas 
vendas das empresas enquadradas no programa. 

 
Dois programas foram condenados pela OMC por condicionar benefícios tributários a 
um desempenho exportador. É o caso do regime especial para empresas 

eminentemente exportadoras, chamado PEC, e o Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap). 

 
No caso do PEC, a cobrança do IPI e do PIS-Cofins é suspensa na compra de insumos 
por empresas “preponderantemente exportadoras”. Enquadram-se nessa categoria 

aquelas nas quais pelo menos 50% da receita bruta no ano anterior tenha sido gerada 
por exportações. No Recap, é suspensa a cobrança de PIS-Cofins sobre máquinas e 

equipamentos para essas mesmas empresas. 
 

Da lista de programas condenados, dois já não estão mais em vigor: a Lei de Inclusão 
Digital e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Equipamentos para TV Digital (PATVD). 

 
As estimativas de renúncias fiscais contidas no projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias só consideram aqueles programas nos quais há isenção ou redução a 
zero dos tributos federais. Esses valores que deixam de ser recolhidos são 
considerados “gastos tributários”. 

 
Mas há, na lista da OMC, dois regimes especiais que apenas suspendem a cobrança 

de tributos em determinadas operações. Embora na prática o efeito seja similar a uma 
isenção, pois as empresas deixem de recolhê-los, o impacto deles no orçamento 
federal não é estimado pela Receita Federal. 
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CNI vai apresentar propostas sobre política industrial após decisão final da 

OMC 

31/08/2017 – Fonte: CNI 

 
Relatório divulgado pelo painel da Organização Mundial do Comércio nesta 

quarta-feira (30) condena sete programas da política industrial brasileira. A 
decisão pode ser reavaliada pelo órgão 

 
"Se a decisão final da OMC confirmar a condenação dos programas brasileiros, a 
melhor forma de corrigirmos essa situação é realizando uma reforma tributária que 

amplie a competitividade da indústria” - Carlos Abijaodi 
 

 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai apresentar ao governo um conjunto 

de propostas para a política industrial após a decisão final da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), que considerou sete programas da política industrial brasileira 

inconsistentes com as regras internacionais. Os programas foram questionados pela 
União Europeia e pelo Japão, no entanto, a decisão ainda é preliminar e pode ser 
reavaliada pelo órgão de apelação da organização. 

 
Segundo o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, com a 

divulgação do relatório, a entidade vai avaliar as recomendações contidas no relatório 
do painel, que afetam principalmente os setores automotivo, eletroeletrônico, 
siderúrgico, papel e celulose, mineração e sucroalcooleiro. 

 
No momento, a CNI discute com os setores afetados e o governo propostas de novas 

medidas de política industrial que sejam eficazes para o desenvolvimento da indústria, 
respeitem as regras da OMC e ofereçam segurança jurídica aos investidores. 

 
Para Abijaodi, é fundamental adotar programas de apoio ao desenvolvimento 
produtivo que sejam estáveis. “As empresas brasileiras e as estrangeiras que investem 

no Brasil precisam de instrumentos que tenham impacto real no desenvolvimento 
produtivo e estejam de acordo com as normas internacionais. A última coisa que o 

empresário precisa é de medidas pouco eficazes ou que podem ser questionadas no 
futuro”, diz o diretor. 
 

Abijaodi explica que parte dos programas condenados pelo painel da OMC foi criada 
para corrigir distorções decorrentes do próprio sistema tributário brasileiro. “Se a 

decisão final da OMC confirmar a condenação dos programas brasileiros, a melhor 
forma de corrigirmos essa situação é realizando uma reforma tributária que amplie a 
competitividade da indústria”, afirma. 

 
Os programas condenados pelo painel da OMC incluem o Inovar Auto, quatro 

programas do setor eletroeletrônico - a Lei de Informática, o PADIS (semicondutores), 
o PATVD (TV digital) e o programa de inclusão digital - e programas que isentam de 
impostos as empresas exportadoras que compram máquinas, aparelhos, instrumentos 

e equipamentos (RECAP e PEC). A CNI acompanha o contencioso com os setores 
afetados e o governo brasileiro desde 2013.  

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/cni-vai-apresentar-propostas-sobre-politica-industrial-apos-decisao-final-da-omc/
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Produtos brasileiros são invisíveis no exterior, diz ministro 

31/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi diz que Brasil precisa 
apostar mais nas vendas para o varejo 

 

 
 
O Brasil ainda é um “país invisível” nas prateleiras dos supermercados de outros 
países. A crítica veio do próprio Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Blairo Maggi. Para o ministro, o problema é que o país ainda vende muito no atacado 
e não no varejo. 

 
“Eu quero crer que esse seja nosso próximo passo, a agregação de valores e um 
contato direto com os consumidores mundo afora. Deixar de ser somente um vendedor 

de grandes volumes e chegar às gôndolas dos supermercados”, disse nesta terça-feira 
(29) durante discurso na abertura do Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura 

(SIAVS) 2017 
 
Para Maggi, é preciso superar desafios internos que atingem as exportações, como a 

a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. “Todos nós tivemos que trabalhar muito 
para que o Brasil não perdesse os mercados naquele momento. Parece que, pela 

primeira vez, tivemos uma solução com bastante eficiência em pouco tempo. 
Deixamos de lado a burocracia e partimos para a prática”, afirmou. 
 

Ainda no discurso, ele ressaltou a importância de toda a cadeia produtiva do 
agronegócio:  

 
“Quando vendemos um produto para fora do país o comprador fiscaliza as nossas 
regras, nós temos um acordo comercial e um padrão a ser seguido. Mas percebemos 

que, em algumas coisas, precisávamos avançar porque estávamos perdendo para o 
mundo. O ministério está conversando com todos os elos da cadeia”.  

 
De acordo com o ministro, a ideia é criar facilidades para os produtores ampliarem sua 
participação no mercado internacional.  

 
“As exigências para o mercado brasileiro estão subindo e queremos estar no mesmo 

parâmetro de outros países e não queremos ser olhados de forma diferente por 
qualquer uma das nações que compram nossos produtos. É nessa direção que nós 
vamos” 

 

Nova legislação deverá facilitar atuação de cooperativas entre países 

31/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Países do Mercosul deverão criar legislação que dê amparo às cooperativas dos países 
do bloco para que atuem livremente na região. Em junho deste ano, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) deu um passo nessa direção, ao editar 

a Portaria nº 1.395, que possibilita às cooperativas brasileiras ampliarem atividades 
em países do Mercosul, a exemplo do que já havia feito o Uruguai. 

http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/produtos-brasileiros-sao-invisiveis-no-exterior-diz-ministro-ae9fugomxzji0onz85jjn8zm5
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/nova-legislacao-devera-facilitar-atuacao-de-cooperativas-entre-paises/


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

O assunto foi discutido, em Curitiba, durante a 43ª Sessão Plenária da Reunião 
Especializada de Cooperativas do Mercosul. O Departamento de Integração e 

Mobilidade Social do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
coordenou a seção nacional. 
 

Também foi tratada a criação de um Fundo de Promoção de Cooperativas do Mercosul, 
com o objetivo de viabilizar recursos destinados para desenvolver o cooperativismo e 

manter a secretaria técnica em Montevidéu. 
 
Outro tema foi de que viabilizem meios de inserção das cooperativas em novos 

mercados, com apoio da Reunião Especializada. As principais frentes de atuação de 
grupo de trabalho criado serão: mapear possíveis parcerias entre cooperativas em 

região de fronteira; organizar missões comerciais de cooperativas do Mercosul, 
participar de eventos internacionais de comércio, além de trabalhar para o acesso 
conjunto a mercados.  

 
De acordo com o diretor do Departamento de Integração e Mobilidade Social, da 

Secretaria de Mobilidade, do Produtor Rural e do Cooperativismo, Juarez Távora, que 
participou do evento, um dos objetivos da reunião é promover o desenvolvimento e 
fortalecimento das relações de integração e do cooperativismo no âmbito do bloco 

econômico. 
 

Presidente de Portugal apoia o pleito do Brasil de fazer parte da OCDE, diz 

Temer 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Durante a parada que fez em Lisboa – como escala de sua visita para a China – o 

presidente Michel Temer teve um encontro com o presidente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, na manhã desta quarta-feira, 30. Depois da reunião, Temer usou as 
redes sociais para afirmar que informou ao colega português o caráter reformista de 

seu governo e que Sousa manifestou apoio a demanda brasileira de ingressar na 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 
“O presidente de Portugal apoiou a solicitação brasileira para fazer parte da OCDE e 

disse que acompanha os projetos de concessão do governo”, escreveu Temer no 
Twitter, referindo-se ao pacote de concessões anunciados nesta semana e que o 
presidente leva na bagagem para tentar “vender aos chineses”. 

 
O pedido de adesão para ingressar na OCDE foi feito pelo governo brasileiro no fim de 

maio, mas até que o País seja aceito pode haver um intervalo de anos. 
 
Segundo as mensagens, publicadas pela assessoria de imprensa do presidente, Temer 

também apresentou a Sousa “os bons resultados da economia brasileira”. “Estamos 
fazendo um governo reformista”, disse o presidente. 

 
Temer chegou em Portugal na terça à noite, teve os encontros na manhã seguinte em 
Lisboa e segue em viagem para a Pequim nesta quarta. Há pelo menos mais uma 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-de-portugal-apoia-o-pleito-do-brasil-de-fazer-parte-da-ocde-diz-temer/
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parada técnica prevista da comitiva presidencial no caminho, em Astana, no 
Cazaquistão. 
 

Inadimplência das empresas cresce em julho, mas ritmo desacelera, diz SPC 

31/08/2017 – Fonte: G1 

 
Número de companhias negativadas aumentou 3,31% em comparação com 

julho de 2016. 
 
O número de empresas negativadas em julho cresceu 3,31% quando comparado ao 

mesmo período de 2016. Em relação a junho, a alta foi de 0,08%. As informações 
foram divulgadas hoje pela SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(SPC/CNDL).  
 
Apesar do avanço mensal, as instituições avaliam que há uma perda de força na 

inadimplência das empresas no país. Isso porque em julho de 2016, quando 
comparado ao mesmo período do ano anterior, o número de pessoas jurídicas 

inadimplentes havia subido 8,65%. A tendência de avanços menores se deve a uma 
maior restrição no crédito e menor propensão das companhias em investir.  
 

“Para os próximos meses, espera-se que chegue ao fim o recuo da atividade 
econômica, seguido de uma lenta recuperação, e que os empresários permaneçam 

cautelosos devido ao cenário de grande incerteza política e econômica, o que deve 
manter o crescimento da inadimplência das empresas em patamares discretos frente 
à série histórica como um todo”, afirma em nota Honório Pinheiro, presidente da CNDL.  

 
No recorte regional, os dados mostram que o Sudeste aparece liderando o crescimento 

do número de empresas inadimplentes. Na comparação de julho com o mesmo mês 
do ano anterior, o número de pessoas jurídicas negativadas na região cresceu 3,79%. 
Já o Nordeste mostrou a segunda maior alta, de 3,11%. Em seguida aparecem o Norte 

(2,95%), Centro-Oeste (2,71%) e Sul (1,77%).  
 

Comissão especial debate tributação sobre aporte de capitais para pequenas 

empresas 

31/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara 

 
A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o projeto (PLP 341/17) que 

limita a aplicação da substituição tributária nas operações envolvendo micros e 
pequenas empresas promove nova audiência pública hoje. O debate atende a 
requerimento do deputado Otavio Leite (PSDB-RJ). 

 
Especialistas vão debater a Instrução Normativa nº 1.719/2017 da Receita Federal do 

Brasil, que dispõe sobre a tributação relacionada às operações de aporte de capital de 
que trata o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 

complementar 123/06). 
 
Segundo o deputado Otávio Leite, a matriz tributária contida na referida Instrução 

Normativa coloca uma pá de cal inviabilizando a utilização do chamado “Investidor-
Anjo” ao equipará-lo ao investidor em renda fixa, impondo-lhe uma pesada e 

incompatível tributação. 
Foram convidados: 
 

- assessor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
Carlos Baião; 

- diretora executiva da Anjos do Brasil, Maria Rita Spina Bueno; 
- presidente da Endeavor Brasil, Juliano Seabra; 
- presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, Guilherme Gonçalves 

http://g1.globo.com/economia/noticia/inadimplencia-das-empresas-cresce-em-julho-mas-ritmo-desacelera-diz-spc.ghtml
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/542001-COMISSAO-ESPECIAL-DEBATE-TRIBUTACAO-SOBRE-APORTE-DE-CAPITAIS-PARA-PEQUENAS-EMPRESAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/542001-COMISSAO-ESPECIAL-DEBATE-TRIBUTACAO-SOBRE-APORTE-DE-CAPITAIS-PARA-PEQUENAS-EMPRESAS.html
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http://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2006/leicomplementar-123-14-dezembro-2006-548099-norma-pl.html


Pereira; 
- o coordenador do Comitê de Regulamentação da Associação Brasileira de Private 
Equity & Venture Capital, Luiz Eugênio Figueiredo; 

- o vice-presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores, José Alberto Sampaio Aranha; 

- a diretora de Inovação do Instituto Euvaldo Lodi, representando a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), - Gianna Cardoso Sagazio; 

- o presidente da Associação Brasileira de Equity Crowdfunding, Diego Perez; e  
- representante da Associação Brasileira de Startups – ABStartup 
 

99% das empresas abertas no Paraná utilizaram o Empresa Fácil 

31/08/2017 – Fonte: Governo do Estado do Paraná 

 
Índice corresponde ao período de janeiro a julho deste ano, quando foram 
abertas no Estado cerca de 21 mil novas empresas no Estado. A agilidade do 

sistema foi apresentada nesta quarta-feira (30) durante o 2º Encontro de 
Micro e Pequenas Empresas promovido pelo Sebrae/PR.  

 

Das cerca de 21 mil empresas abertas de janeiro a julho deste ano no Estado, 99% 

utilizaram o sistema Empresa Fácil Paraná. Implantado pela Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar) no final de 2015 com o objetivo de desburocratizar os processos de registros 

de empresas, o sistema já contribuiu para a abertura de mais de 100 mil novos 
negócios e reduziu os prazos e caminhos para abrir, alterar ou fechar uma empresa. 
A agilidade do sistema foi apresentada nesta quarta-feira (30) durante o 2º Encontro 

de Micro e Pequenas Empresas promovido pelo Sebrae/PR no Campus da Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). 

 
De acordo com a Jucepar, o Paraná tem 623.468 microempresas ativas e mais de 45,4 
mil de pequeno porte funcionando no Estado. “A atividade empresarial é fundamental 

para o desenvolvimento sustentável da economia, principalmente em um momento 
em que percebemos sinais de retomada do crescimento. Simplificar os processos, 

modernizar os sistemas, é um passo importante para garantir a confiança do 
empresário e dos investimentos”, disse o presidente da Jucepar, Ardisson Akel. 
 

Com a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Redesim), a Jucepar passou ser no Paraná o órgão responsável 

por integrar os sistemas de diferentes órgãos reguladores e licenciadores dos registros 
das empresas. 
 

Na prática, isso permite que, em vez de entregar os mesmos documentos em vários 
endereços, para órgãos de diferentes competências, o empresário e o contador 

acompanhem o processo, de maneira online, através de uma plataforma única, o 
Empresa Fácil da Junta Comercial. 
 

Segundo a secretária-geral da Jucepar, Libertad Bogus, já é possível consultar a 
viabilidade de nome, endereço, CNPJ e análises do Corpo de Bombeiros, Secretaria do 

Meio Ambiente e Vigilância Sanitária através do Empresa Fácil. 
 
“Recentemente também assinamos um convênio com a Secretaria da Fazenda para a 

solicitação da Inscrição Estadual pelo sistema. Além disso, já são 212 prefeituras 
integradas ao Empresa Fácil. Isso faz com que o tempo de abertura para algumas 

modalidades de empresas seja de, no máximo, cinco dias úteis”, De acordo com ela, 
a Prefeitura de Curitiba, responsável por 30% da atividade comercial do Estado, deve 
estar integrada por completo até outubro deste ano. 

 
BALANÇO - O número de empresas abertas no Paraná entre janeiro e julho de 2017 

aumentou 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 19.931 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=95272&tit=99-das-empresas-abertas-no-Parana-utilizaram-o-Empresa-Facil


empresas foram abertas. A expectativa da Juecpar é que o Estado feche o ano 
superando o número de 39,4 mil empresas abertas durante todo o ano de 2016. “Este 
crescimento é importante, pois enquanto o país começa a engatinhar para uma 

retomada, o Paraná já registra dados mais positivos”,analisa o presidente da Jucepar, 
Ardisson Akel. 

 

Uso de créditos de IPI na indústria de bebidas é tema de audiência conjunta 

31/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara 
 
As comissões de Finanças e Tributação; e de Fiscalização Financeira e Controle 

discutem hoje o uso de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
Zona Franca de Manaus para concentrados de refrigerante. 

 
O deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR), que pediu a realização do debate, explica que as 
grandes corporações do setor de refrigerantes aproveitam o crédito de IPI sobre as 

matérias-primas adquiridas com isenção.  
 

Segundo o parlamentar, trata-se de uma “estratégia” de produção e comercialização 
do insumo concentrado proveniente da Zona Franca de Manaus (ZFM). “Ao produzirem 
o concentrado na ZFM e, posteriormente, repassarem o insumo para as engarrafadoras 

situadas por todo o território nacional, as grandes corporações minimizam os impactos 
da carga tributária”, afirma Kaefer. 

 
Segundo ele, os créditos são tão numerosos que algumas empresas, após abater todos 
os impostos federais possíveis da produção de refrigerantes, ainda os utilizam para 

diminuir a carga tributária de outras mercadorias. “O produto mais comum é a cerveja, 
o que causa uma distorção ainda maior no setor de bebidas frias, que já é um dos 

mais concentrados do País”, critica o deputado lembrando que, no médio e longo 
prazo, quem perde são os concorrentes e os consumidores. 
 

“Os cerca de R$ 2 bilhões que as multinacionais de bebidas geram de créditos de IPI 
por operações de má-fé, descaracterizando o objetivo da Zona Franca de Manaus, 

merecem nossa atenção”, reforça o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), que também 
propôs a realização do debate. 
 

Debatedores 
Foram convidados para discutir o assunto: 

 
- o secretário de Acompanhamento Econômico, Mansueto Facundo de Almeida 
Júnior;  

- o coordenador-geral de Contribuição, representando o Secretário da Receita 
Federal, Fernando Mombelli; 

- o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, Fernando 
Rodrigues de Bairros; 

- o diretor-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante e 
Bebidas não alcoólicas, Alexandre Jobim; 
- o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco; 

- o po diretor da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Saleh Hamdeh;  
- o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerante, Jairo Alberto 

Zandoná; e  
- o diretor do Sindicato das Indústrias da Alimentação no Estado de Goiás, Fernando 
Pinheiro. 

 
 

 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/541920-USO-DE-CREDITOS-DE-IPI-NA-INDUSTRIA-DE-BEBIDAS-E-TEMA-DE-AUDIENCIA-CONJUNTA.html


Marinho defende que mudanças da reforma trabalhista sejam por projeto de 

lei 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista, defendeu 

nesta quarta-feira, 30, que o governo não faça mudanças no projeto que foi 
sancionado em julho e que, se o fizer, que seja por meio de projeto de lei. “Estou 

trabalhando para não ter alteração, acho que a lei precisa funcionar seis, sete, dez 
meses antes de ser modificada”, disse o deputado. 
 

Marinho, que participa de um seminário sobre modernização trabalhista na Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo, lembrou que eventuais 

mudanças adicionais à reforma ainda estão sendo negociadas. Entre as alterações em 
debate, estão a que regula o trabalho de grávidas e lactantes em ambiente insalubre, 
a quarentena para o trabalho intermitente e no esquema da jornada 12×36 horas. 

 
Antes da votação da matéria no Senado, o presidente Michel Temer fez um acordo 

para evitar modificações na Casa, que fariam o projeto retornar à Câmara, e se 
comprometeu a enviar as modificações depois. 
 

Adin 
Sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) apresentada segunda-feira pelo 

procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a juíza trabalhista Ana Luiza Fischer, de 
Minas Gerais, que também participou do seminário, ponderou que o questionamento 
tem alcance restrito e poucas chances de “vingar porque nenhum postulado 

constitucional foi violado”. Ele destacou ainda que a análise de questões como essa 
são tradicionalmente lentas no STF e, portanto, a decisão deve demorar. 

 
Na segunda-feira, a PGR entrou com uma Adin para derrubar alguns pontos da reforma 
trabalhista. Na visão de Janot, a nova lei impõe restrições ao acesso gratuito à Justiça 

do Trabalho para os que não comprovarem renda insuficiente para arcar com os custos 
das ações, violando garantias constitucionais de amplo acesso à Justiça. 

 

Reforma política tem votação adiada de novo e corre sério risco de ser 
engavetada 

31/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Para valer nas eleições de 2018, eventuais mudanças têm que ser 
chanceladas pela Câmara e pelo Senado até o início de outubro. Possível 
votação agora só em 14 de setembro 

 

 
 

Seguindo o padrão das últimas semanas, os deputados federais não conseguiram 
chegar nesta quarta-feira (30) a um entendimento mínimo e adiaram mais uma vez a 
votação da reforma política em plenário. Como na semana que vem os trabalhos no 

Congresso serão encurtados pelo feriado de 7 de Setembro (que cai na quinta-feira), 
uma possível votação pode ocorrer somente por volta do dia 14 de setembro. Para 

valer nas eleições de 2018, eventuais mudanças têm que ser chanceladas pela Câmara 
e pelo Senado até o início de outubro. 
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Quando há nível alto de entendimento, é comum haver tramitações a jato. Mas esse 
não é o caso da atual reforma, que corre o risco de ser engavetada definitivamente 
nas próximas semanas. Quatro pontos principais são discutidos: um novo modelo de 

financiamento das campanhas, o formato de eleição para o Legislativo, o fim das 
coligações entre partidos e regras para tentar barrar a proliferação das legendas. 

 
Mas não há entendimento sobre nenhum deles, já que nos debates internos prevalece, 

sobretudo, o objetivo de sobrevivência política de congressistas e partidos. E o que é 
vantajoso para determinado grupo acaba sendo prejudicial para outro. 
 

A chamada cláusula de desempenho (ou de barreira) é um exemplo. Ela estabelece 
desempenho mínimo nas urnas para que uma sigla tenha acesso a dinheiro público e 

propaganda na TV, mecanismos essenciais à sua existência. É de interesse das 
grandes legendas, que ficariam com uma fatia maior dos recursos públicos e da 
propaganda distribuídos aos partidos. Mas sofre ferrenha oposição das siglas médias, 

pequenas e nanicas. Juntas elas têm boas chances de barrar qualquer mudança, já 
que para isso é preciso o voto de pelo menos 60% dos parlamentares (quorum de 

emendas à Constituição). 
 
O fim da coligação entre partidos também é motivo de discórdia. Algumas legendas 

querem que isso ocorra só de 2020 em diante. A criação de um novo fundo público de 
campanha e da mudança do modelo de eleição para o Legislativo -do “proporcional” 

para o “distritão” ou o “semidistritão”- representam outros nós. 
 
A repercussão negativa da possibilidade de mais gasto público para financiar 

candidatos dificilmente possibilitará a aprovação desse novo fundo. Com isso, a 
tendência dos políticos é inflar o atual fundo partidário, que destina às legendas quase 

R$ 1 bilhão ao ano. 
 

Congresso aprova texto-base de nova meta fiscal; votação de destaques fica 
para 3ª-feira 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 

 
O Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quinta-feira o texto-base do 
projeto de lei que aumenta a meta de déficit primário do país em 2017 e 2018, mas 

ainda terá que votar destaques à matéria na próxima semana.  
 

De acordo com informações da Agência Câmara, devido à falta de quórum no momento 
da votação de uma emenda da oposição pela Câmara dos Deputados, a votação dos 
destaques apresentados teve de ser interrompida, e o presidente do Congresso, 

senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), convocou sessão para continuar a votação das 
emendas restantes para as 19h de terça-feira.  

 
O projeto prevê que o governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência) pode 

registrar rombo primário de até 159 bilhões de reais neste ano e no próximo. Antes, 
os déficits previstos eram de 139 bilhões e 129 bilhões de reais, respectivamente.  
 

Enquanto a votação não for concluída, o governo fica obrigado a enviar ao Congresso 
o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 com a meta fiscal anterior. O prazo 

para o Palácio do Planalto encaminhar a proposta orçamentária termina nesta quinta-
feira.  
 

A sessão do Congresso começou por volta das 17h de quarta-feira e durou quase onze 
horas. O texto do projeto sobre a meta fiscal só começou a ser votado por volta das 

22h, de acordo com a Agência Senado, depois que senadores e deputados limparam 
a pauta do Congresso, que estava trancada pela análise de vetos presidenciais.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/a-revolta-dos-nanicos-partidos-pequenos-se-rebelam-contra-fim-da-tatica-tiririca-9d0qyd0guqerp0h4xdfv51sul
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/a-revolta-dos-nanicos-partidos-pequenos-se-rebelam-contra-fim-da-tatica-tiririca-9d0qyd0guqerp0h4xdfv51sul
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1BB19A-OBRTP
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1BB19A-OBRTP


O texto principal foi aprovado em votação simbólica na Câmara. No Senado, a 
apuração foi nominal porque já havia mais de uma hora desde a última verificação de 
quórum. Foram 40 votos a favor. Os senadores de oposição se declararam em 

obstrução e não registraram votos.  
 

A alteração nas metas fiscais foi anunciada há duas semanas pela equipe econômica 
diante da deterioração das contas públicas, em meio ao cenário de fraca atividade 

econômica e maiores gastos públicos.  
 
Apesar da mudança, a avaliação de especialistas é de que o governo terá dificuldade 

para cumprir suas metas fiscais. Recente pesquisa da Reuters mostrou que a avaliação 
dos economistas ouvidos era de que o Brasil precisará aumentar impostos e vender 

ativos para garantir o cumprimento das metas fiscais mesmo após relaxá-las.  
 
Com a aprovação do projeto, a meta de déficit primário do setor público consolidado 

(governo central, Estados, municípios e estatais) também será elevada, a 163,1 
bilhões de reais em 2017 e 161,3 bilhões de reais no ano seguinte. Ainda assim, são 

números difíceis de serem alcançados.  
 
No acumulado em 12 meses até julho, último dado disponível, o rombo primário do 

setor público estava em 170,520 bilhões de reais. O governo argumenta que, 
sobretudo, os gostos crescentes com a Previdência têm afetado as contas e, por isso, 

a reforma no setor é indispensável.  
 

Plenário da Câmara aprova criação da TLP; texto segue agora para o Senado 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Câmara dos Deputados concluiu na tarde desta quarta-feira, 30, a votação da Medida 
Provisória 777 de 2017 que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), a nova referência para 
os empréstimos de longo prazo. A aprovação da redação final foi feita em votação 

simbólica após a derrubada de três destaques apresentados pela oposição. 
 

A matéria segue agora para análise do Senado Federal, onde precisa ser aprovada 
antes de 7 de setembro, quando a MP perde a validade. Pela MP, a nova taxa vale a 
partir de janeiro do próximo ano e será substituta da Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP). 
 

A TLP é uma das principais apostas do governo para reduzir o subsídio que o Tesouro 
Nacional tem de dar hoje para viabilizar os empréstimos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cuja principal referência é a TJLP. Além 

disso, a nova taxa de juro aumentará a potência da política monetária, o que poderá 
resultar em taxa Selic mais baixa no futuro. 

 
Hoje, o banco de fomento empresta dinheiro a empresas pela TJLP. Fixada pelo 

governo, a taxa está em 7% ao ano, juro menor do que o custo que o Tesouro tem 
para se financiar no mercado por meio da emissão de títulos públicos, que é a taxa 
básica de juros (Selic), de 9,25% ao ano. A TLP deverá oscilar conforme as taxas de 

mercado e tem como principal referência o juro das Notas do Tesouro Nacional série 
B (NTN-B). 

 
Além da redução do subsídio, Banco Central e Ministério da Fazenda consideram a 
Taxa de Longo Prazo importante, pois ela estaria mais próxima dos parâmetros de 

mercado e contribuiria para a política monetária. Com a TLP, a avaliação é de que a 
eficácia da taxa básica de juros também aumentaria no controle da inflação. A nova 

taxa é uma das principais medidas legislativas defendidas pelo BC para modernizar o 
mercado de crédito no Brasil. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/plenario-da-camara-aprova-criacao-da-tlp-texto-segue-agora-para-o-senado/


Taxa de desemprego fica em 12,8% no trimestre até julho, revela IBGE 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho 
deste ano, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta quinta-feira, 31, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
O resultado ficou no piso do intervalo das expectativas dos analistas ouvidos 
pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,8% e 

13,3%, com mediana de 13,0%. Em igual período de 2016, a taxa de desemprego 
medida pela Pnad Contínua estava em 11,6%. 

 
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.106,00 no trimestre encerrado em julho. 
O resultado representa alta de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, 

segundo o IBGE. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 186,1 
bilhões no trimestre até julho, alta de 3,1 

% ante igual período do ano anterior. 

População desempregada soma 13,326 milhões de pessoas, revela IBGE 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A fila do desemprego no País contava com 13,326 milhões de pessoas no trimestre 

encerrado em julho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), divulgada na manhã desta quinta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
O resultado significa que há mais 1,480 milhão de desempregados em relação a um 

ano antes, o equivalente a um aumento de 12,5%. Por outro lado, o total de ocupados 
aumentou 0,2% no período de um ano, o equivalente à criação de 190 mil postos de 
trabalho. 

 
Como consequência, a taxa de desemprego passou de 11,6% no trimestre encerrado 

em julho de 2016 para 12,8% no trimestre até julho de 2017. Em julho, o País tinha 
350 mil brasileiros a mais na inatividade, em relação ao patamar de um ano antes. O 
aumento na população que está fora da força de trabalho foi de 0,5% no trimestre 

encerrado em julho ante o mesmo período de 2016. 
 

O nível da ocupação, que mede o porcentual de pessoas ocupadas na população em 
idade de trabalhar, foi estimado em 53,8% no trimestre até julho. 
 

Taxa menor 
A taxa de desemprego de 12,8% registrada no País no trimestre encerrado em julho 

foi a menor desde o trimestre encerrado em janeiro, quando estava em 12,6%. O País 
ganhou 1,439 milhão de postos de trabalho em um trimestre, ao mesmo tempo em 

que 721 mil pessoas deixaram o contingente de desempregados. 
 
“Sem dúvida você tem uma recuperação do mercado de trabalho, mas uma 

recuperação sobre uma plataforma informal”, explicou Cimar Azeredo, coordenador de 
Trabalho e Rendimento do IBGE. 

 
No trimestre até julho, o mercado de trabalho gerou 54 mil vagas com carteira 
assinada em relação ao trimestre anterior. O contingente de trabalhadores sem 

carteira assinada no setor privado cresceu em 468 mil pessoas, e outros 351 mil 
indivíduos aderiram ao trabalho por conta própria. 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/taxa-de-desemprego-fica-em-128-no-trimestre-ate-julho-revela-ibge/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/populacao-desempregada-soma-13326-milhoes-de-pessoas-revela-ibge/


Maia diz que editou MP que prorroga adesão ao Refis para 29 de setembro 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia, editou medida 
provisória nesta quarta-feira que prorroga o prazo de adesão ao programa de 

refinanciamento de dívidas de empresas, o chamado Refis, para 29 setembro.  
 

A adesão ao programa terminava em 31 de agosto, e Maia, que está interinamente na 
Presidência da República devido à viagem do presidente Michel Temer à China, já havia 
sinalizado nesta semana que o prazo deveria ser estendido.   

 
“Após acordo com os líderes, acabo de editar a medida provisória que prorroga o prazo 

de adesão ao Refis até o dia 29 de setembro”, informou Maia em sua conta no Twitter.  
O Refis deve garantir entre 7 e 9 bilhões de reais aos cofres públicos, segundo Maia. 
Inicialmente, o governo estimava uma arrecadação de 13 bilhões de reais.  

 
O Refis é importante para que o governo consiga cumprir a nova, e maior, meta de 

déficit primário, de 159 bilhões de reais para 2017 e 2018.  
 

Acordo sobre Refis deve permitir arrecadação de até R$9 bi, diz Maia 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

O acordo que está sendo costurado em torno do programa de refinanciamento de 
dívidas de empresas, o chamado Refis, deve garantir uma arrecadação entre 7 e 9 
bilhões de reais, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodigro Maia (DEM-

RJ).  
 

Segundo Maia, que está interinamente na Presidência da República devido à viagem 
do presidente Michel Temer à China, a medida provisória para estender a validade do 
Refis deve ser editada ainda nesta quarta-feira ou na manhã de quinta-feira.  

 
A adesão ao programa terminava em 31 de agosto, e Maia já havia sinalizado nesta 

semana que o prazo deveria ser estendido.  
 
Inicialmente, o governo estimava uma arrecadação de 13 bilhões de reais.  

 
“O acordo que está sendo construído e essa possível prorrogação que nós vamos 

terminar de discutir hoje para o prazo da adesão vai nos garantir pelo menos esses 8, 
9 bilhões de reais”, afirmou Maia.  
 

O Refis é importante para que o governo consiga cumprir a nova, e maior, meta de 
déficit primário, de 159 bilhões de reais para 2017 e 2018.  

 

Reforma da Previdência é necessária para retomada do crescimento, diz 
Caetano 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, reforçou 
que a Reforma da Previdência é uma das reformas necessárias para o crescimento do 

País.  
 
“O próprio Banco Central afirma que a redução estrutural das taxas de juros depende 

da Reforma da Previdência. Com isso será possível gerar mais crescimento e 
emprego”, afirmou, durante audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira 

e Controle da Câmara dos Deputados. 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA30C-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2T0-OBRBS
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-da-previdencia-e-necessaria-para-retomada-do-crescimento-diz-caetano/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-da-previdencia-e-necessaria-para-retomada-do-crescimento-diz-caetano/


Questionado por parlamentares sobre as regras de Previdência que beneficiam 
servidores públicos, Caetano ressaltou que um dos grandes nortes da reforma é a 
convergência de regras entre setor público e setor privado. “Não interessa se você é 

auditor ou juiz ou do setor privado, as regras serão as mesmas”, afirmou. 
 

O secretário também respondeu a questionamentos sobre o endurecimento de regras 
para a aposentadoria rural e disse que continuará havendo regras especiais para esses 

trabalhadores, como idade e tempo de contribuição menor. “Haverá exigência de 
contribuição, mas ela será diferenciada”, acrescentou. 
 

Dólar tem leve baixa ante real após conclusão de TLP na Câmara e à espera 

de votação de metas 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 
 
O dólar terminou mais um dia praticamente estável ante o real, depois que o governo 

conseguiu concluir a votação dos destaques à Taxa de Longo Prazo (TLP) na Câmara, 
mas com os investidores ainda aguardando o desfecho da votação das novas metas 

fiscais pelo plenário do Congresso.  
 
O dólar recuou 0,10 por cento, a 3,1600 reais na venda, depois de terminar a véspera 

a 3,1632 reais. Na mínima, o dólar marcou 3,1570 reais e, na máxima, 3,1769 reais. 
O dólar futuro tinha queda de cerca de 0,15 por cento.  

 
“O mercado já trabalhava com a perspectiva de que os destaques seriam derrubados”, 
justificou o chefe da mesa de derivativos da Mirae Asset, Olavo Souza, para explicar o 

movimento tímido no dólar após a conclusão da votação.  
 

A Câmara terminou quase no final da sessão do câmbio a votação dos três destaques 
à TLP, derrubando todos eles. Agora, o texto segue para o Senado, onde tem que ser 
aprovado até o próximo dia 7 de setembro, quando a medida provisória perde a 

validade.  
 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou o projeto de lei que eleva as metas 
de déficit primário de 2017 e 2018 na véspera e estava prevista a votação no plenário 
do Congresso ainda nesta quarta-feira. A sessão já havia iniciado.  

 
Em meio a esse ambiente doméstico recente mais favorável, o Banco Bradesco avaliou 

que há possibilidade de a taxa de câmbio ficar abaixo de 3,10 reais no curto prazo em 
razão de vários fatores, entre eles, a solidez das contas externas e a tendência de 
enfraquecimento do dólar em relação às demais moedas.  

 
“É evidente que ainda há incertezas no front político, porém não vislumbramos um 

cenário de ruptura nessa dimensão”, comentou em relatório a instituição, que prevê 
que a moeda terminará 2017 em 3,10 reais.  

 
O dólar bateu a máxima ante o real ainda no começo do dia, na esteira da alta da 
moeda norte-americana no exterior e após a divulgação de dados robustos sobre a 

economia dos EUA.  
 

No setor privado dos EUA, foram criados em agosto 237 mil postos de trabalho, contra 
expectativa de abertura de 183 mil. Já o PIB do país cresceu 3 por cento no segundo 
trimestre, ritmo mais rápido em mais de dois anos e contra previsão de alta de 2,7 

por cento em pesquisa da Reuters.  
 

“Dados mais fortes aumentam as chances de uma terceira elevação dos juros (nos 
EUA) em dezembro”, explicou a corretora CM Capital Markets em comentário.  
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2OM-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2OM-OBRBS


Juros mais altos tendem a atrair recursos hoje aplicados em outras praças, como a 
brasileira, fazendo o dólar subir ante o real.  
 

O dólar tinha alta firme ante uma cesta de moedas e também avançava ante divisas 
de países emergentes, como o peso chileno e o rand sul-africano.  

 

Conta de luz pode ter bandeira tarifária vermelha em outubro, diz diretor da 
Aneel 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

As contas de luz podem voltar a ter bandeira tarifária vermelha em outubro, o que 
eleva custos para os consumidores, após setembro ficar com bandeira amarela, disse 

à Reuters nesta quarta-feira um dos diretores da Agência Nacional de Enegia Elétrica 
(Aneel), Tiago de Barros.  
 

Ele disse que foi por muito pouco que a bandeira ficou amarela em setembro, o que 
já gera uma cobrança adicional nas contas. Não há custos extras nos casos de bandeira 

verde, acionada quando há folga na oferta de energia do sistema elétrico.  
 
“Em setembro, a vermelha bateu na trave, e achamos que pode voltar para a vermelha 

em outubro”, disse Barros, nos bastidores de um evento do setor de energia eólica no 
Rio de Janeiro. “A chance de ser amarela ou vermelha é de 50 por cento par acada 

lado”, avaliou.  
 

BNDES vai captar recursos no exterior 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O BNDES vai voltar com força ao mercado internacional para captar recursos e fazer 
frente à decisão do governo federal de cobrar a devolução de cerca de R$ 100 bilhões 
de empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional. 

 
A estratégia é concluir uma primeira captação até o fim do ano, que vai girar em torno 

de US$ 1 bilhão com prazo de 10 anos. A operação servirá como marco da nova fase 
do banco como grande captador no mercado externo, segundo apurou o 
Estadão/Broadcast. 

 
As captações serão feitas de forma inicialmente gradual, com volumes menores, mas 

a intenção do banco de fomento é reforçar a curva de juros dos papéis ao longo do 
tempo, recuperando a tradição que tinha de importante “player” brasileiro no cenário 
internacional, antes dos aportes bilionários e sistemáticos do Tesouro. 

 
A intenção é ir alongando os prazos dos papéis. A avaliação técnica no BNDES é de 

que há espaço e demanda para voltar ao mercado externo numa nova posição diante 
do quadro de grande liquidez internacional. O banco já teve essa função, mas os 

empréstimos do Tesouro a taxas subsidiadas tornaram as captações dispensáveis. 
 
Agora, com a decisão do governo de pedir nova antecipação de parte dos repasses, 

como revelou o Estadão/Broadcast, o banco terá de encontrar alternativas para bancar 
seus financiamentos.  

 
O Ministério da Fazenda confirmou ontem que a devolução dos recursos pelo BNDES 
vai constar na proposta de projeto do Orçamento de 2018. Os valores e a forma de 

pagamento estão sendo negociados, segundo o órgão. Uma fonte disse à reportagem, 
sob condição de anonimato, que o valor pode até superar os R$ 100 bilhões. 

 
A avaliação do governo é de que o banco tem tanto dinheiro em caixa que, mesmo 
com o pagamento, ainda teria poder de fogo para duplicar o ritmo de desembolsos. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2M6-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2M6-OBRBS
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Nos cálculos da área econômica, só com o retorno de recursos de financiamentos 
antigos e com os repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ao BNDES, o 
banco seria capaz de emprestar mais de R$ 100 bilhões ao ano, mais do que o ritmo 

atual de desembolso. Entre janeiro e julho, foram concedidos R$ 40,2 bilhões em 
novos empréstimos. Em 12 meses, o acumulado está em R$ 70,5 bilhões, queda 

nominal de 29% ante os 12 meses anteriores. 
 

O comando do BNDES não vai colocar empecilhos à devolução dos recursos em 2018, 
mas quer negociar a melhor forma de administração do fluxo de caixa. A questão do 
“timing” da devolução ao longo do ano é importante por causa da perspectiva de 

retomada da demanda por empréstimos depois que o banco tomou a decisão de 
reduzir o spread (diferença entre o custo de captação e o cobrado aos clientes) de 

suas operações. 
 
Atualmente os grandes projetos estão praticamente paralisados e os desembolsos do 

banco, em baixa. Por isso, a evolução da demanda em consequência do spread mais 
baixo será decisiva na negociação do cronograma de devolução. 

 
Realidade 
Ontem, o diretor financeiro do BNDES, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, disse que a 

devolução é uma “necessidade orçamentária” da União, por isso, o banco não tem 
como negar o pedido.  

 
“Não é uma questão do BNDES com o Tesouro, é uma realidade orçamentária. A partir 
daí temos de seguir os passos orçamentais, como vai ser, quando vai ser”, declarou a 

jornalistas antes da audiência pública na CPI do BNDES, instalada há um mês para 
investigar empréstimos concedidos pelo banco desde 1997, no âmbito do programa 

de globalização de companhias nacionais. 
 
O banco vai propor que os recursos sejam devolvidos em parcelas. A devolução é 

necessária para o cumprimento da “regra de ouro” prevista na Constituição, que proíbe 
o Tesouro de se endividar para bancar despesas de custeio do governo, como gastos 

com pessoal e Previdência.  
 

Mineração pode gerar até dois milhões de empregos em 2018, prevê relator 
de MP 

31/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara 

 

 
Leonardo Quintão (E): geração de empregos será possível com aprovação de MPs que 
tratam da modernização da legislação do setor, em vigor há mais de 40 anos 
 

O deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), relator da MP 791/17, acredita que o setor 
de mineração é o que vai gerar mais empregos no Brasil, podendo chegar a dois 

milhões de postos de trabalho em 2018. 
 
Ele fez a afirmação durante reunião da comissão mista que analisa a matéria, nesta 

quarta-feira (30), para aprovação do plano de trabalho e de seis audiência públicas. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/542079-MINERACAO-PODE-GERAR-ATE-DOIS-MILHOES-DE-EMPREGOS-EM-2018,-PREVE-RELATOR-DE-MP.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/542079-MINERACAO-PODE-GERAR-ATE-DOIS-MILHOES-DE-EMPREGOS-EM-2018,-PREVE-RELATOR-DE-MP.html


O parlamentar explicou que isso será possível com a aprovação das MPs 789/17, 
790/17 e 791/17, que tratam da modernização da legislação do setor, em vigor há 
mais de 40 anos. 

 
A MP 791 acaba com o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e cria a 

Agência Nacional de Mineração (ANM), que vai regular todas as atividades e a política 
de mineração no País. A medida provisória tem que ser votada até 28 de novembro, 

quando perde a vigência, segundo informou o senador Flecha Ribeiro (PMDB-PA), 
presidente da comissão mista. 
 

Compensação financeira 
As comissões mistas para exame das MPs 789/17 e 790/17 também se reuniram nesta 

quarta-feira para escolher seus respectivos presidentes e relatores. 
 
Foi escolhido o senador Paulo Rocha (PT-PA) para presidir a comissão mista da MP 

789/17, que altera as Leis 7.990/89 e 8.001/90 para dispor sobre a Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), o royalty cobrado das 

empresas que atuam no setor. E, como relator, foi escolhido o deputado Marcus 
Pestana (PSDB-MG). A próxima reunião para apreciar o plano de trabalho foi marcada 
para o dia 12. 

 
Código de Mineração 

A deputada Geovânia de Sá (PSDB-SC) foi escolhida como presidente da comissão 
mista criada para exame da Medida Provisória 790/17, que altera a Lei 6.567/78 e o 
Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67) em diversos pontos. O relator será o 

senador Flecha Ribeiro (PSDB-PA). 
 

A maioria das alterações é referente às normas para a pesquisa no setor. Trata 
também da execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, da sua avaliação 
e da determinação do seu aproveitamento econômico. A MP disciplina as obrigações, 

concessões de trechos, multas e outras sanções, desonerações e regras para o 
relatório final da pesquisa. 

 
Proposta tímida 
Ao comentar a MP 790, o deputado Leonardo Quintão disse que a proposta do governo 

é muito tímida porque ela apenas modifica o Código de Mineração, que vem desde a 
década de 1960. 

 
Ele acredita que agora o País "terá a oportunidade de estar na vanguarda de uma 
legislação moderna que garanta os direitos do povo e venha inibir a especulação”. O 

parlamentar quer garantir mais direitos às cooperativas de garimpeiros, que hoje não 
conseguem concorrer com as grandes empresas do setor. 

 
Estados e municípios 

De acordo com a MP 789/17, as alíquotas da Cfem terão variação entre 0,2% e 4%. 
O ferro terá alíquota entre 2% e 4%, dependendo do preço na cotação internacional. 
Os minérios restantes terão as seguintes alíquotas: 

 
 0,2% para aqueles extraídos sob o regime de lavra garimpeira; 

 1,5% para rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias minerais 
para uso imediato na construção civil; 

 2% para aqueles cuja alíquota será definida com base na cotação internacional 

do produto; e 
 3% para bauxita, manganês, diamante, nióbio, potássio e sal-gema. 

 O deputado José Carlos Araújo (PR-BA) defendeu que 10% dos recursos 
arrecadados pelo Cfem sejam destinados a estados e municípios “impactados 
pela mineração”. 
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Receita bruta 
As alíquotas passarão a incidir sobre a receita bruta, e não mais sobre a receita líquida. 
No caso de venda, a Cfem incidirá na receita bruta, deduzidos os tributos incidentes 

sobre a comercialização. 
 

No caso de consumo, sobre a receita calculada, considerado o preço corrente do 
minério, de seu similar no mercado ou o preço de referência definido pela Agência 

Nacional de Mineração. 
 
Nas exportações para países com tributação favorecida, recairá sobre a receita 

calculada. Em leilões públicos, sobre o valor de arrematação. E no caso de extração 
sob o regime de permissão de lavra garimpeira, será sobre o valor da primeira 

aquisição do minério. 
 
Tramitação 

As medidas provisórias serão analisadas, separadamente, em comissões mistas de 
deputados e senadores. Depois, passarão por votações nos Plenários da Câmara dos 

Deputados e do Senado. 
 
Saiba mais sobre a tramitação de MPs 

 Íntegra da proposta: 
 MPV-789/2017 

 MPV-790/2017 
 MPV-791/2017 

 

Na contramão da crise, setor de máquinas agrícolas deve crescer até 15% 

em 2017, diz Abimaq 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 
 
As vendas de máquinas e implementos agrícolas do Brasil devem crescer entre 10 a 

15 por cento este ano, um desempenho menor que o ano passado, mas ainda 
expressivo em comparação aos demais setores da indústria de máquinas, estimou 

nesta quarta-feira a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq).  
 

“É o único setor da Abimaq que vai ter crescimento. É o único setor que está, 
teoricamente, fora da crise”, disse o presidente-executivo da entidade, José Velloso, 

em evento em São Paulo, lembrando que a associação representa 35 setores da 
indústria de bens de capital.  
 

Para a Abimaq, a demanda por máquinas agrícolas é reflexo do bom desempenho da 
agricultura no país, que registrou safras recordes de milho e soja na temporada 

2016/2017.  
 

Entre janeiro e julho de 2017, o faturamento do setor acumulou crescimento de 11 
por cento ante mesmo período do ano passado, totalizando 7,6 bilhões de reais, 
informou a Abimaq.  

 
Velloso disse acreditar que o segundo semestre não será tão bom quanto o primeiro e 

lembrou que a segunda metade do ano passado foi muito melhor que os primeiros seis 
meses de 2016.  
 

“Então deve terminar o ano com crescimento da ordem de 10 a 15 por cento”, concluiu, 
acrescentando que alguns fabricantes tem uma visão mais conservadora.  

 
O setor de máquinas e implementos agrícolas foi responsável por 42,2 por cento das 
exportações da indústria brasileira de bens de capital entre janeiro e julho, segundo 

dados da Abimaq.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/481882-CONHECA-A-TRAMITACAO-DE-MEDIDAS-PROVISORIAS.html
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Setor de máquinas e equipamentos tem receita 1,7% maior em julho ante 

jul/2016, diz Abimaq 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 

 
O faturamento do setor de máquinas e equipamentos do Brasil avançou 1,7 por cento 

em julho ante mesmo mês de 2016, para 5,86 bilhões de reais, informou nesta quarta-
feira a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).  

 
Segundo a entidade, o índice de ocupação da capacidade instalada do setor atingiu 
73,2 no período, alta de 9,1 por cento sobre um ano antes. Já a carteira de pedidos 

não acompanhou a tendência e apresentou queda de 8 por cento ano a ano, o 
suficiente para manter o setor por apenas 2,5 meses.  

 
Segundo a associação, o crescimento pontual na receita não reverte a tendência de 
forte queda no investimento, que vem afetando o setor, com o consumo aparente 

recuando 25,4 por cento no acumulado do ano.  
 

“Estamos estagnados. Os pequenos efeitos, de 1 ponto para cima, não são 
significativos diante da tendência”, disse o diretor de competitividade da Abimaq, 
Mário Bernardini.  

 
De acordo com a Abimaq, o impulso obtido pelas exportações, que cresceram 20 por 

cento ante julho do ano anterior, e somam alta de 4,7 por cento no acumulado do ano, 
não é suficiente para indicar uma melhora na indústria.  
 

A taxa de c6ambio, que para a Abimaq deveria girar em torno de 3,90 reais ante o 
dólar, também contribui para que as receitas não sejam tão altas quanto poderiam.  

 
“Neste ano as exportações ajudaram um pouco na produção física, mas não ajudaram 
no faturamento, porque o câmbio baixo tira o valor em reais das exportações”, 

acrescentou o diretor.  
 

A perspectiva da associação é de que o faturamento do setor em 2017 fique estável 
ou caia em até 5 por cento.  
 

“Não vejo nenhuma locomotiva para o crescimento. Posso estimar e torcer para um 
início de recuperação e crescimento a partir do segundo semestre de 2018”, disse 

Bernardini.  
 

Lubrificante sólido e seco elimina atrito em condições extremas 

31/08/2017 – Fonte: CIMM 
 

Um novo lubrificante de estado sólido mostrou-se capaz de reduzir o atrito e o 
desgaste nas condições extremas encontradas em vários equipamentos mecânicos. 

 
Pelas condições dos testes e pelos resultados, Abdullah Alazemi e seus colegas da 
Universidade Purdue, nos EUA, afirmam que o lubrificante poderá ser usado em 

aplicações que vão desde compressores de ar até sistemas de mísseis. 
 

O material, que a equipe chama de "compósito livre de líquidos", é feito de uma 
mistura de grafeno, óxido de zinco e do polímero difluoreto de polivinilideno. 
 

"Ele tem condutividade termal excepcional, alta resistência e permite uma fricção 
ultrabaixa," disse o professor Vilas Pol, coordenador da equipe. 

 
 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2KW-OBRBS
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Revestimento lubrificante 

 
 
As análises por espectroscopia mostram que o elemento essencial do lubrificante seco 

são as nanopartículas de zinco. 
 

Imagem: Purdue University/Arthur Dysart 
 

O grafite é um lubrificante sólido usado há séculos - geralmente na forma de pó - e o 
grafeno nada mais é do que "escamas de grafite", folhas monoatômicas que se 
empilham para formar o material. 

 
Mas parece que o sucesso do novo lubrificante de estado sólido deve-se mais ao zinco 

e ao polímero. 
 
As nanopartículas de óxido de zinco que a equipe desenvolveu permitem que o 

lubrificante grude na superfície do metal, e o polímero agrega toda a mistura. O 
resultado é um filme extremamente fino que recobre a superfície do metal e fica firme 

no lugar, diminuindo a fricção e o desgaste. 
 
Os testes foram feitos com peças de aço inoxidável. "Nós testamos nos cenários de 

pior caso," disse Alazemi. 
 

Os resultados mostraram que o lubrificante sólido mantém seu efeito protetor mesmo 
após longos períodos de uso. 
 

"Apesar dos avanços recentes, os lubrificantes líquidos não podem ser usados em 
situações de alta temperatura ou baixa pressão, como em um ambiente de vácuo, de 

modo que os lubrificantes secos de estado sólido são uma alternativa viável aos seus 
equivalentes líquidas em ambientes operacionais extremos," completou o pesquisador. 
 

Presidente-executivo da Abimaq diz não estar otimista para 2018 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), José Velloso, disse nesta quarta-feira, 30, que não está 

otimista para 2018, principalmente em razão do consumo aparente verificado até 
agora em 2017.  

 
O consumo aparente inclui as importações na conta do faturamento do setor e exclui 
as exportações, para ter uma ideia do tamanho da demanda interna. 

 
O indicador, no acumulado de janeiro, cai 25,4% em relação a igual período do ano 

passado. “Não dá para dizer que vamos voltar a vender em 2018, por mais otimista 
que tenha de ser um dirigente de associação setorial. Como vou ficar otimista com um 

número desse?”, questionou o executivo. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-executivo-da-abimaq-diz-nao-estar-otimista-para-2018/


Um dos motivos para o pessimismo de Velloso está no nível da taxa básica de juros. 
“Embora a taxa Selic tenha caído, a velocidade de queda da inflação foi maior, então 
a taxa de juros real aumentou. Por que aumentar a taxa de juros na maior recessão 

da minha vida?”, criticou o presidente-executivo da Abimaq. 
 

Ele, inclusive, voltou a se posicionar contra a criação da TLP (Taxa de Longo Prazo), 
no lugar da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). “Falam de subsídio como se fosse o 

maior vexame da história do País, como se os EUA e a Europa não dessem subsídio. A 
TJLP não é subsídio, quem diz isso está sendo superficial, não se aprofunda”, disse 
Velloso. 

 
Velloso também afirmou que o governo não tem conseguido colocar em prática o 

ajuste fiscal prometido no início da gestão de Michel Temer. Segundo ele, a equipe 
econômica “escolheu caminhos e ferramentas que não foram as melhores escolhas 
sob nosso ponto de vista”. “O Brasil está fazendo de tudo para cortar despesa, aprovou 

a PEC dos gastos, mas isso não é tão eficiente, porque existem muitas despesas que 
governo não consegue cortar com a tesoura.” 

 
Na avaliação de Velloso, o problema principal, hoje, é a arrecadação, não a despesa. 
“A velocidade de queda da receita foi muito maior do que a queda da despesa, e não 

houve nenhum movimento do governo atrás de novas receitas. Passou um ano e 
continuo sem perspectivas”, afirmou. 

 

‘Investidor de investimento produtivo está com pé atrás’, diz diretor da 

Abimaq 

31/08/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O diretor de competitividade da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), Mário Bernardini, afirmou nesta quarta-feira, 30, que a 
demanda atual por máquinas e equipamentos no Brasil, por ainda estar baixa, indica 

que o “investidor de investimento produtivo está com o pé atrás”. 
 

Segundo ele, se as compras de máquinas e equipamentos não estão sendo feitas 
agora, significa que os investidores não estão apostando em melhora da economia 
nem para meados do ano que vem. “Caso contrário eles estariam comprando hoje”, 

disse Bernardini. “Significa que eles não estão vendo ou não estão lendo a recuperação 
da atividade econômica”. 

 
Bernardini disse ainda que a projeção da Abimaq para a receita líquida do setor em 
2017 varia entre queda de 2%, num cenário mais otimista, e de 5%, numa visão mais 

pessimista. No acumulado de janeiro a julho, o indicador apresenta queda de 5,6% 
em relação a igual período de 2016, com R$ 37,8 bilhões. 

 

Setor de sucata metálica espera rejeição pelo Cade de acordo 
Votorantim/ArcelorMittal 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

O setor de sucata de aço vê com otimismo as chances do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) rejeitar a parceria do grupo Votorantim com a ArcelorMittal 

Brasil na área de aços longos, anunciada mais cedo neste ano, afirmou o diretor 
institucional da entidade que representar o setor, Inesfa.  
 

A Votorantim anunciou em fevereiro acordo de fusão de suas operações de aços longos 
com a ArcelorMittal no país, na qual passará a ter uma fatia minoritária. Mas a 

superintendência do Cade declarou em julho que a operação é “complexa” e que vai 
precisar de mais tempo de análise.  
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Porém, na avaliação de Leonardo Palhares, diretor de relações institucionais do Inesfa, 
o Cade já sinalizou que não pretende se prolongar muito na análise do caso e que o 
julgamento da operação deve ocorrer no início de setembro. Procurado, o Cade 

informou que ainda não há expectativa precisa sobre quando o caso será julgado.  
 

“É uma luta de Davi contra Golias, mas acreditamos hoje que há boas chances de ser 
rejeitado”, disse Palhares ao comentar a série de questionamentos feitos pelo órgão 

de defesa da concorrência sobre o impacto da operação no mercado de aço brasileiro 
e as negativas recentes do Cade a operações complexas como a união Kroton-Estácio 
e Ipiranga-Alesat.  

 
Duas semanas atrás, o vice-presidente financeiro da Votorantim, Sergio Malacrida, 

havia comentado que o grupo já esperava que o acordo com a ArcelorMittal Brasil seria 
considerado complexo pelo Cade, mas que a companhia espera pela aprovação do 
negócio, citando que o mercado global vive excesso de capacidade produtiva e baixa 

demanda no Brasil.  
 

Porém, segundo Palhares, se o acordo entre Votorantim e ArcelorMittal for aprovado, 
o mercado de aços longos do país passará por forte concentração, já que hoje 80 por 
cento da produção e comercialização do insumo usado na construção civil está nas 

mãos das duas empresas e da Gerdau, que não fez pedido para ser parte interessada 
no julgamento do Cade.  

 
Além disso, segundo Palhares, com a aprovação os preços da sucata podem recuar 30 
por cento sem que a queda seja toda incorporada sobre os preços do aço no mercado 

interno.  
 

“A concentração não afeta só a distribuição do aço, afeta também o mercado de 
fornecedores”, disse Palhares, cujo setor é formado por cerca de 5.600 empresas que 
comercializam sucata, insumo usado em 30 por cento da produção siderúrgica do país.  

 
Questionado sobre quais remédios eventualmente o Cade poderia considerar para 

aprovar a operação, o diretor do Inesfa afirmou que a autarquia deveria “proteger a 
longa cadeia de pessoas e empresas vinculadas à coleta e preparação de sucata. Mas 
é muito difícil preparar esse tipo de estrutura, o mais simples seria preservar o 

mercado como está”.  
 

Em entrevista à Reuters no início do mês, o superintendente-geral interino do Cade, 
Diogo Thomson de Andrade, afirmou que o cenário de crise vivido pela economia, e 
que atingiu fortemente o mercado siderúrgico, tem levado a uma maior complexidade 

das fusões e aquisições apresentadas à autarquia, o que tende a elevar as 
possibilidades de reprovação.  

 
Segundo Palhares, em seus pedidos de informação aos interessados na aliança entre 

Votorantim e ArcelorMittal Brasil, o Cade se preocupou com o entendimento do que 
seria mercado relevante afetado pela concentração, além de detalhar a grande série 
de produtos siderúrgicos produzidos no país. “Aí a gente viu que a nossa contribuição 

foi efetiva. Tem boas chances hoje de ser rejeitado”, afirmou o diretor do Inesfa.  
 

Comissão de Finanças fecha acordo para votar licenciamento ambiental na 
próxima semana 

31/08/2017 – Fonte: Portal da Câmara 

 
O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Covatti Filho (PP-RS), 

anunciou nesta quarta-feira (30) um acordo para votação na próxima semana da 
polêmica proposta (PL 3729/04 e apensados) sobre licenciamento ambiental. 
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O relator, deputado Mauro Pereira (PMDB-RS), apresentou, na terça-feira (29), a 
décima primeira versão do substitutivo que engloba 20 propostas de Lei Geral do 
Licenciamento Ambiental. As versões anteriores foram muito criticadas por 

ambientalistas, que chegaram a incluir o texto na lista do chamado "retrocesso 
ambiental" em tramitação no Congresso. 

 
Mauro Pereira integra a comitiva do presidente Michel Temer na viagem oficial à China 

e só estará de volta ao Brasil na próxima quarta-feira (6/9). 
 
Covatti Filho intermediou as negociações em busca do consenso e pretende encerrar 

essa polêmica na próxima semana. Esse projeto tramita no colegiado desde outubro 
de 2015. "A gente procurou, pela última vez, tentar fechar um acordo para a 

elaboração desse parecer. Conseguimos intermediar.  
 
É uma matéria de grande importância para o Brasil, não só na questão de proteção 

ambiental, mas também para desburocratizar todas as questões de investimento. Ele 
(relator) cedeu em cinco pontos específicos, principalmente na parte ambiental e na 

questão agrícola. Claro, isso foi discutido entre os ministérios da Agricultura e do Meio 
Ambiente. Na verdade, ambas as partes cederam um pouco e ficou construído esse 
acordo. Temos a intenção de votar aqui na comissão, na próxima semana, e, daqui a 

15 dias, em Plenário." 
 

Licença de instalação 
Em relação ao parecer anterior, divulgado em 8 de agosto, o novo texto de Mauro 
Pereira retira o dispositivo que facilitaria o início de operação de empreendimentos 

rodoviários, ferroviários e de energia elétrica por meio apenas da licença de instalação, 
concedida antes do início do projeto. 

 
Acidentes recorrentes com dano ambiental passam a ser motivo para a suspensão ou 
cancelamento de licença.  

 
O relator também desistiu de revogar um dispositivo da Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Lei 9.985/00) sobre a obrigatoriedade de licença específica 
em caso de empreendimento de significativo impacto ambiental em unidades de 
conservação ou sua zona de amortecimento. 

 
Também há mudanças conceituais quanto a "imóvel rural em regularização", 

reforçando o critério de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Programa 
de Regularização Ambiental (PRA), instrumentos criados no Código Florestal (Lei 
12.651/12). 

 
O relator da mesma proposta na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, deputado Ricardo Trípoli (PSDB-SP), admitiu que houve avanços no novo 
parecer.  

 
"A última versão (do relatório) é o entendimento do desenvolvimento com a 
sustentabilidade, ou seja, o agronegócio, a mineração, o transporte e a área 

ambientalista, que nós representamos. A ideia é fazer com que tenhamos um 
licenciamento ambiental rápido sem ferir princípios ambientais. É dessa forma que 

estamos encaminhando e, até agora, parece-me que há consenso para a votação". 
 
Tramitação 

A proposta que muda as regras do licenciamento ambiental no País tramita em regime 
de urgência. Depois de votado pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda 

será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. O projeto foi 
aprovado pelas comissões de Agricultura em 2014 e de Meio Ambiente em 2015. 
Íntegra da proposta: 
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 PL-3729/2004 
 

Lixo e até entulho de construção são jogados nas praias de Matinhos 

31/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Colchões, cadeiras e roupas velhas também são descartados no local; 
prefeitura pede que moradores denunciem as ações 

 

 
Entulho de construções, colchões e roupas velhas são encontrados regularmente na 

praia 
 

O acúmulo de lixo na orla de Matinhos tem preocupado a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da cidade do litoral do estado. Em todos os balneários, somente a vegetação 

trazida pelo mar é que deveria ser encontrada na areia, mas a realidade é bem 
diferente. Nas praias, funcionários têm encontrado colchões, cadeiras, materiais de 
jardinagem, roupas velhas e até mesmo entulho de construções jogados à beira-mar. 

 
É tanta sujeira que a prefeitura decidiu pedir ajuda da população para encontrar os 

responsáveis e evitar que a situação continue. “Esse lixo vem pela ação de pessoas 
que desrespeitam as leis e o meio ambiente.  
 

Precisamos que os moradores denunciem isso”, solicitou Douglas da Silva, diretor de 
comunicação da prefeitura. Para realizar a denúncia, todos que visualizarem alguém 

jogando entulhos ou móveis na orla devem informar as autoridades pelo telefone (41) 
3971-6146.  
 

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, e 
todas as informações obtidas pelo denunciante como placa do veículo utilizado e fotos 

da ação auxiliam no atendimento. 
 
De acordo com a pasta, quem descarta lixo na praia comete um crime ambiental e 

será multado pelo município. Além disso, a equipe da secretaria conduzirá o criminoso 
à Delegacia de Polícia Civil para responder pelo ato. 

 
Serviço de coleta 
A mesma equipe que retira o lixo dos balneários de Matinhos com retroescavadeiras e 

colaboradores a pé também coleta entulho de residências e estabelecimentos 
comerciais do município gratuitamente. Para utilizar o serviço, basta entrar em contato 

pelo mesmo telefone e agendar a data e horário da coleta. 
 

Artigo: Roubo de cargas, um problema social 

31/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

No Brasil da instabilidade, quem está lucrando é o crime, que se aproveita da 
situação frágil de estados e municípios para agir de maneira descarada 
 

Algumas determinações vindas de Brasília nos fazem refletir sobre em que mundo 
vivem nossos dirigentes. A recente atitude do Executivo em promover cortes no 

orçamento das polícias Federal e Rodoviária Federal é um dos exemplos de 
irresponsabilidade que contribui para armar bandidos e, ao mesmo tempo, desarma a 

população. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=257161
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/lixo-e-ate-entulho-de-construcao-sao-jogados-nas-praias-de-matinhos-9zec5f0xvaawocku39uyhf9zh
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/roubo-de-cargas-um-problema-social-4a5zokbs6r6nisejhl6x0zv90


 
 
 

 
 

 
 

 
Dentro de um país em crise política e econômica, é até natural que haja setores que 
tirem vantagens do atual cenário. Porém, no Brasil da instabilidade, quem está 

lucrando é o crime, que se aproveita da situação frágil de estados e municípios para 
agir de maneira descarada, ampliando sua área de atuação.  

 
Temos presenciado, perplexos, as notícias sobre o crime que ronda o setor de 
transporte de cargas. Não é algo novo, mas sua escalada, aliada à audácia dos 

bandidos, nos causa indignação. Em um país onde o transporte de mercadorias é 
majoritariamente feito por estradas, essa espécie de crime vem assustando 

transportadores, motoristas de caminhões e sociedade, refém da falta de segurança. 
 
Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os locais onde a situação está fugindo 

do controle.  
 

Para cobrir os elevados custos com segurança e minimizar os prejuízos com o roubo 
de cargas, transportadoras que atuam no Rio chegam a cobrar uma taxa extra das 
empresas que contratam os seus serviços, a chamada “taxa de emergência 

excepcional” (Emex), instituída exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro, onde os 
casos deste tipo de crime cresceram mais de 150% nos últimos anos, saindo de 3.534 

em 2015 para 9.870 em 2016, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC) – o número pode até ser maior, porque muitos transportadores 
acabam por não registrar o roubo de sua carga. 

 
 Cálculos da NTC apontam que em 2016 o setor de transportes de cargas no Brasil 

teve um prejuízo de R$ 2,3 bilhões devido ao roubo das mercadorias transportadas. 
 
O estado do Paraná também não é uma ilha onde o crime não possa encontrar terreno 

fértil para prosperar. A Fetranspar vem recebendo a informação de 20 a 30 roubos por 
mês em 2017, número 18% maior que o registrado em 2016. No ranking nacional, os 

roubos no Paraná representam apenas 2% do total, mas geraram prejuízo da ordem 
de R$ 60 milhões no ano passado, assustando quem transporta diariamente cerca de 
6% do PIB do estado.  

 
Os alvos dos ladrões de cargas costumam ser remédios, eletrônicos, polietileno, bebida 

e cigarros, mas nada escapa das mãos dos bandidos. A lista de produtos roubados é 
extensa e passa até por aqueles de primeira necessidade, como alimentos e carnes. 

 
 O Paraná tem infraestrutura melhor e passível de barrar esse crime. Se não o eliminar, 
ao menos tem nas mãos a possibilidade de dar muito trabalho aos bandidos, 

desmotivando-os a atuar nas estradas que cortam o estado.  
 

É dessa força que precisamos nos valer para iniciar o cerco ao aumento do roubo de 
cargas. Se quisermos ver números retrocedendo, a primeira medida a se implantar é 
um olhar estratégico em como o crime se alastrou nos estados vizinhos. Isso é trabalho 

de inteligência. Uma segunda questão é dar suporte para que nossos órgãos 
responsáveis pela segurança pública tenham incentivo – leia-se recursos – para 

combater o crime com eficácia. 
 
Algumas iniciativas estão ativas, mas precisam de apoio governamental. O exemplo é 

a criação da delegacia destinada especificamente para atuar no combate ao roubo de 



cargas há menos de dois anos. Outro ponto a favor são as frequentes operações das 
polícias rodoviárias Federal e Estadual para combater esse crime.  
 

Além disso, a Lei 18.781/2016 alterou a Lei 16.127/2009 para punir empresas 
utilizadas para comércio, distribuição e transporte de cargas ilícitas, furtadas ou 

roubadas, fechando o cerco contra quem compra ou vende mercadorias roubadas e 
sem procedência definida, punindo também o receptador que incentiva a prática do 

crime. 
 
Tudo isso faz com que o estado ainda tenha uma posição confortável em relação ao 

que o país enfrenta. Porém, se mesmo assim vemos que os números estão em 
ascensão, o sinal amarelo acende e precisamos nos ater aos gargalos.  

 
O Comitê Procarga Segura Paraná, formado pelos órgãos de segurança pública do 
estado, além da Fetranspar e de sindicatos que representam os transportadores, 

pretende fechar o cerco contra os bandidos que atuam nas estradas por meio da junção 
da inteligência das corporações e a realização de operações conjuntas. A primeira 

iniciativa será a criação de um método único para centralização das informações dos 
boletins de ocorrências, com o que será possível desenvolver um mapa preciso do 
crime do roubo de cargas e direcionar as operações. 

 
Vale ressaltar, contudo, que essas iniciativas precisam de apoio dos governos federal, 

estadual e dos municípios. O que aconteceu com as polícias Federal e Rodoviária 
Federal foi um absurdo sem precedentes. O corte de verba determinado à corporação, 
vindo de Brasília, é algo irresponsável e atinge em cheio o setor de transportes de 

cargas. Nas esferas estadual e municipal, os governos precisam olhar com mais 
atenção para os órgãos que trabalham com a segurança.  

 
A recém-criada Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas necessita de investimentos 
básicos, que permitam ao menos formas eficientes de concentrar dados e estatísticas, 

permitindo aprofundar a investigação de receptadores para que a lei seja aplicada. 
Além disso, é preciso replicar esta mesma estrutura no interior do Paraná. 

 
O que está sendo reivindicado não é nada de extraordinário. É apenas a destinação de 
recursos para que a segurança pública possa ser mais eficiente e as iniciativas tenham 

respaldo do governo. O que precisamos é de que o dinheiro dos impostos que pagamos 
seja destinado à segurança, e que isso nos permita trabalhar por um estado mais 

próspero, livre das artimanhas de bandidos que roubam o futuro de seus cidadãos. 
 
Sérgio Malucelli é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Paraná e 

presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Paraná 
(Fetranspar/Sest/Senat). 
 

Petrobras eleva preço da gasolina em 4,2% nas refinarias, maior alta da nova 
política 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 
 

A Petrobras elevará os preços do diesel em 0,8 por cento e os da gasolina em 4,2 por 
cento nas refinarias a partir de 1º de setembro, de acordo com comunicado divulgado 

pela estatal em seu site nesta quinta-feira.  
 
A alta de 4,2 por cento da gasolina é o maior reajuste concedido desde a 

implementação da nova política de preços pela companhia, há dois meses, e ocorre 
após a disparada nas cotações internacionais do produto por causa da tempestade 

Harvey nos Estados Unidos.  
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BB1JJ-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BB1JJ-OBRBS


Na quarta-feira, a consultoria Datagro havia informado à Reuters que a gasolina 
comercializada pela Petrobras nas refinarias apresentava defasagem de mais de 7 por 
cento ante os preços internacionais.  

 

Preço da gasolina nas refinarias da Petrobras subiu 11 vezes em agosto 

31/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Último reajuste foi anunciado nesta quarta-feira (30) pela estatal. Alta 
acumulada chegou a 3,9% no mês. Já diesel foi reajustado 24 vezes, 13 delas 
para cima 

 
Daniel Castellano/Gazeta do Povo 

 
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (30) os últimos reajustes de preços da 
gasolina e do diesel no mês de agosto, que começam a vigorar nesta quinta-feira (31). 

Com os aumentos de 0,5% e 2,5%, respectivamente, os preços da gasolina e do diesel 
fecham o mês com alta acumulada de 3,9% e 4,7%. 

 
Desde o início de julho, a estatal pratica uma política de reajustes mais frequentes – 
às vezes diários – nos preços dos dois produtos, com o objetivo de competir com 

importações por empresas privadas. 
 

 Com o aumento anunciado nesta quarta, o preço da gasolina terá sido reajustado 22 
vezes em agosto, 11 delas para cima. No caso do diesel, serão 24 reajustes, 13 delas 
para cima. 

 
A nova política dá liberdade à área comercial da empresa para decidir por alterações 

nos preços, desde que o valor acumulado não ultrapasse 7%, para cima ou para baixo, 
no mesmo mês. 

 
Uma vez por mês, o Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP), formado por 
representantes da diretoria, avalia os resultados. Segundo a empresa, em reunião 

nesta quarta, o GEMP concluiu que, em agosto, “os ajustes promovidos têm sido 
suficientes para garantir a aderência dos preços praticados pela companhia às 

volatilidades dos mercados de derivados e ao câmbio”. 
 

Petrobras diz que alta na demanda de térmicas impacta sua oferta de 
combustível marítimo 

31/08/2017 – Fonte: Reuters 

 
A Petrobras informou nesta quarta-feira que um inesperado e recente aumento da 
demanda de óleo combustível para usinas térmicas impactou oferta de combustível 

marítimo da estatal.  
 

A empresa afirmou, após ser questionada pela Reuters, que está trabalhando para 
restabelecer a normalização da oferta de combustível marítimo nos portos ao longo de 
setembro após o problema na oferta.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/preco-da-gasolina-nas-refinarias-da-petrobras-subiu-11-vezes-em-agosto-9ie2bvm6o0vvtayyok93n7rd9
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2ZM-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BA2ZM-OBRBS


A companhia explicou que, apesar de o óleo combustível e o combustível marítimo não 
terem as mesmas especificações, são produzidos a partir da mesma linha na refinaria.  
 

A Petrobras esclareceu ainda que vem atuando junto aos seus clientes no sentido de 
minimizar eventuais impactos que possam ocorrer, principalmente para a navegação 

de cabotagem, segundo nota da assessoria de imprensa.  
 

Movida aposta na demanda do carro como serviço, não como produto 

31/08/2017 – Fonte: Automotive Business  
 

   
 

 
 
 

 
 

Franklin desenha novos serviços para atrair consumidor final 
 
Uma das poucas certezas que param em pé no cenário tão incerto para a indústria 

automotiva nos próximos anos é de que a relação de posse dos consumidores com os 
veículos vai mudar. A tendência é de que o carro seja visto como um serviço, não 

como um bem.  
 
A Movida quer usar o seu DNA de locadora de veículos, já inserida neste contexto, 

para aprimorar a sua oferta e atrair novos clientes. “Percebemos aumento grande da 
demanda de novos clientes, que nunca tinham alugado carro com a gente”, conta 

Renato Franklin, CEO da empresa, que observa uma diversificação do seu portfólio de 
clientes, que deixa de ser tão focado em empresas para trazer mais pessoas físicas. 
 

Ele calcula que, em 2016, 180 mil novos clientes alugaram carros com a empresa. 
Este ano o ritmo de consumidores que passam a contratar a Movida é de 30 mil por 

mês.  
 
O executivo lembra ainda que o setor de aluguel de carros cresce ao ritmo de dois 

dígitos de forma consistente nos últimos 10 anos, aparentemente blindado da crise 
que afeta as vendas de veículos ao cliente final. Para dar conta do recado, a frota da 

companhia soma 70 mil carros - cerca de 50 mil deles destinados ao aluguel nas lojas 
e o restante usado em frotas terceirizadas.  
 

MUDANÇA CULTURAL 
 

Na avaliação do executivo, os novos aplicativos de transporte como Uber e 99 têm um 
papel importante nesta evolução. “Além de representar parte relevante do nosso 

negócio porque muitos motoristas procuram carros alugados, estas empresas têm o 
papel de divulgar serviços de mobilidade, de ajudar o mercado a se adaptar a essa 
cultura e, de alguma forma, chamar a atenção para os serviços das locadoras 

também”, avalia. 
 

Ele cita que, em grandes cidades, muitos clientes optam por vender o automóvel 
próprio e fazer os pequenos deslocamentos diários com estas novas plataformas de 
transporte. Quando precisam percorrer distâncias maiores, no entanto, acabam 

buscando o serviço de aluguel.  
 

“Ainda assim, é uma penetração muito baixa e que tende a crescer muito nos próximos 
anos. A frota total das montadoras é de 350 mil carros no Brasil, enquanto a frota 
total de veículos passa das 40 milhões de unidades”, compara, citando que a mudança 

cultural será lenta, mas já começa a acontecer. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26341/movida-aposta-na-demanda-do-carro-como-servico-nao-como-produto


LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NAS CONCESSIONÁRIAS 
 
Para acompanhar as novas necessidades do mercado, a Movida diversifica também a 

sua oferta de serviços. A empresa passou a oferecer carro por assinatura, o Movida 
Mensal Flex, destinado aos clientes finais que querem ter um automóvel à disposição, 

mas sem precisar arcar com os custos e trabalho necessário para manter manutenção 
e documentação em dia, por exemplo. A ideia é oferecer o veículo por um valor fixo 

mensal e com zero dor de cabeça para o consumidor. “É um nicho forte que surgiu no 
segmento premium”, diz. Para atender a este público, a empresa comprou 
recentemente uma locadora de modelos de luxo, a Fleet Services.  

 
A empresa prepara ainda o terreno para oferecer serviço inédito no Brasil: a oferta de 

contratos de locação de longo prazo em concessionárias. O plano é, em parceria com 
o time de vendas da loja, procurar a solução mais adequada ao cliente. “Ele pode 
comprar o carro ou, se achar mais cômodo, alugar por um ano, por exemplo, dentro 

deste modelo em que cuidamos de toda a manutenção e da parte burocrática”, diz 
Franklin.  

 
O projeto ainda está em fase de negociação com as concessionárias. Segundo ele, a 
vantagem para a loja é que a venda seria concretizada de qualquer forma, já que a 

Movida precisaria comprar o carro para oferecer ao cliente.  
 

“Estamos trabalhando para reverter preconceitos que podem existir na relação com 
montadoras e com concessionárias. Temos o conhecimento de como oferecer serviços 
para o cliente, é este o nosso DNA e devemos trabalhar cada vez mais próximos no 

futuro. Com o carro autônomo, que vai mudar a relação de posse, sempre será 
necessário contar com uma empresa que garanta veículos limpos, seguros e prontos 

para o uso. É o que fazemos”, resume. 
 

Fábrica da Toyota em Sorocaba completa cinco anos 

31/08/2017 – Fonte: Automotive Business  
 

 
 

Há 5 anos, em agosto de 2012, a Toyota inaugurava sua terceira fábrica no Brasil, 
desta vez em Sorocaba, também no interior de São Paulo e a pouco mais de cinquenta 

quilômetros de distância da segunda, em Indaiatuba, que opera desde 1998 com a 
produção do Corolla (a primeira fábrica foi instalada em São Bernardo do Campo/SP). 
A nova unidade, é a responsável pela produção do Etios em suas versões hatch e sedã, 

modelo que elevou a empresa a um novo patamar de vendas no mercado nacional. 
 

O projeto consumiu R$ 600 milhões em investimento inicial e o complexo industrial 
abriu as portas com capacidade para montar 74 mil veículos por ano. Quase dois anos 
depois, em janeiro de 2015, a unidade voltou a receber investimento, desta vez de R$ 

1 bilhão para elevar sua capacidade para 108 mil carros/ano. 
 

A planta de Sorocaba também atraiu novos investimentos de fornecedores, o parque 
instalado ao lado da fábrica abriga onze empresas. Além disso, com o da boa 
performance de Sorocaba devido ao sucesso de vendas do Etios, a montadora decidiu 

construir sua própria fábrica de motores em Porto Feliz (SP) com investimento de R$ 
1 bilhão, onde produz os modelos 1.3 e 1.5, VVT-i que equipam o compacto. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26339/fabrica-da-toyota-em-sorocaba-completa-cinco-anos


“Quando cheguei ao Brasil, em 2013, queria entender profundamente o nível dos 
nossos colaboradores e da nossa qualidade de produção. Então me juntei ao time de 
Sorocaba e trabalhei um dia inteiro na linha, montando o Etios. A partir daquele dia, 

tive a certeza de que eu estava liderando um dos melhores times da Toyota em todo 
mundo. Fiquei impressionado com os cuidados aos detalhes e com o espírito de equipe.  

 
Como eles me ajudaram a superar cada desafio e a assegurar que estávamos 

entregando aos nossos clientes carros cada vez melhores. Poucas vezes em minha 
vida profissional eu me senti tão orgulhoso”, conta em comunicado o CEO da Toyota 
para América Latina e Caribe e chairman da Toyota no Brasil e Argentina, Steve St. 

Angelo. 
 

O ritmo de produção vem crescendo ano a ano em Sorocaba: nos últimos três, o total 
de carros produzidos cresceu 5% ao ano em média. Só de janeiro a julho deste ano, 
o total já é 18% maior que igual período de 2016. Ao longo de cinco anos, a planta de 

Sorocaba entregou mais de 408 mil veículos. 
 

“O maior orgulho da Toyota está em colher frutos de ações que promovam crescimento 
produtivo alinhado a uma atuação responsável com o meio ambiente, por meio do uso 
racional de recursos, e na proximidade com as comunidades, ao desenvolver iniciativas 

cidadãs que suportem o crescimento social. Em cinco anos, Sorocaba e toda sua 
equipe, parceiros e fornecedores são, também, o retrato deste compromisso da Toyota 

com crescimento da sociedade brasileira”, afirma em nota o presidente da Toyota do 
Brasil, Rafael Chang. 
 

Chery reforça vendas diretas e marketing 

31/08/2017 – Fonte: Automotive Business  

 
 
 

 
 

 
 
 

Campos (esq.) e Sampaio atuavam na VW do Brasil 
 

A Chery anuncia duas contratações. Fábio de Sousa Campos assume a gerência de 
vendas diretas para reestruturar o departamento e ampliar os negócios com 
frotistas, taxistas, motoristas de aplicativos de transportes e empresas, entre outros. 

O executivo acumula 17 anos de experiência no segmento corporativo. Nesse período 
conduziu negociações com clientes internacionais, locadoras, órgãos governamentais, 

fornecedores, concessionárias e associações. Graduado em Economia, Campos atuava 
na Volkswagen do Brasil, onde trabalhou durante 16 anos.  

 
Outra contratação da Chery é Henrique Sampaio, que assume a gerência de 
marketing para criar um canal mais próximo com o consumidor brasileiro, 

desenvolvendo produtos que atendam às necessidades do mercado local. Sampaio 
também atuou na VW por 16 anos. Seu último cargo foi como gerente de marketing 

do produto. O executivo tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, de São 
Paulo, e é graduado em Engenharia Mecânica pela Mauá.  
 

Sobre a chegada do Chery Tiggo 2 neste semestre, ele garante: “Ele será o marco de 
uma nova filosofia de trabalho das concessionárias Chery com os consumidores.” 

Sampaio também comentou a participação da montadora chinesa pela primeira vez no 
Salão de Frankfurt (veja aqui), que ocorre entre 14 e 24 de setembro.  
 

“O que a Chery se propõe é se tornar uma marca global. Fez isso contratando designers 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26338/chery-reforca-vendas-diretas-e-marketing
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26328/chery-estreia-em-frankfurt-com-suv-conceito


da Ford, da BMW e dando aos seus carros características de modelos europeus. Com 
essa ida a Frankfurt ela quer mostrar que seus carros estão pari passu com o que 
existe no mundo.” Sampaio recorda que a Chery está presente em países do Leste 

Europeu como Rússia e Ucrânia, mas também já vende seus carros na Itália.  
 

Flamma Automotiva, da Aethra, tem qualidade reconhecida pela Ford 

31/08/2017 – Fonte: Automotive Business  

 
A divisão Flamma Automotiva do Grupo Aethra localizada em Pouso Alegre (MG) 
recebeu da Ford o certificado Q1 ou Quality One, que a reconhece como um 

fornecedor de alto padrão em termos de qualidade, produção e entrega dos produtos. 
Com isto, a empresa poderá fornecer seus produtos e serviços para qualquer filial da 

Ford no mundo, além de ter prioridade para o desenvolvimento de novos negócios. 
 
Para a Ford, a Flamma é fornecedora de estampados e conjuntos para família Série F, 

cabines pintadas e subconjuntos pintados para os caminhões Cargo HL3 e as cabines 
pintadas para os Cargo H534 e H566. 

 
O Grupo Aethra, especializado na área de estampados, também possui a certificação 
Q1 da Ford, de quem é fornecedora desde 1996. Atualmnete, produz sistemas de 

combustível, conjuntos soldados, para-choques e outros componentes para os 
modelos Ka, Ka+, Fiesta e o novo EcoSport. 

 

MAN e Ambev fecham negócio de 417 caminhões 

31/08/2017 – Fonte: Automotive Business  

  
 

 
 
 

 
 

 
 
Roberto Cortes, CEO da Man Latin America, comemora a grande venda  

 
A MAN Latin America fechou uma grande negociação com a Ambev. O lote de 

caminhões tem 417 unidades, divididas entre os modelos Delivery 13.160, Worker 
17.190 e Worker 23.230. Segundo a montadora, os veículos já começaram a ser 
entregues às transportadoras parceiras da cervejaria.  

 
Entre os motivos da escolha pelos VW a direção da Ambev citou a meta de reduzir 

15% das emissões de carbono de suas operações de logística. Roberto Cortes, 
presidente e CEO da MAN Latin America, informa que a parceria de cerca de 20 anos 

com a Ambev resultou no desenvolvimento de veículos específicos para a distribuição 
de bebidas.  
 

Além dos caminhões vocacionais, a montadora também oferece contratos de 
manutenção específicos para transportadoras de bebidas. O Delivery 13.160 tem o 

maior Peso Bruto Total (PBT) entre os modelos da família Delivery, com 13.200 quilos. 
É um veículo leve com capacidade de carga de médio.  
 

Os Worker 17.190 e 23.230 são ideais para entregas e serviços em áreas urbanas, 
distribuição de bebidas e uso rodoviário de curta e média distâncias. Equipados com o 

motor MAN D08, eles dispensam o uso do Arla 32.  
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26337/flamma-automotiva-da-aethra-tem-qualidade-reconhecida-pela-ford
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Cummins cria caminhão elétrico pesado para reinventar seu negócio 

31/08/2017 – 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.  

 
“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 
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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. 

 


