
 

 

01 DE SETEMBRO DE 2017 

Sexta-feira 

 INDÚSTRIA VOLTA A CRESCER EM AGOSTO, MAS OTIMISMO PERDE FORÇA POR CENA 

POLÍTICA, MOSTRA PMI 

 MONTADORAS ELEVAM PRODUÇÃO E METALÚRGICOS RETOMAM SEUS POSTOS 

 ISENÇÃO A IMPORTADOS PODE PREJUDICAR MONTADORAS 

 INVESTIMENTOS SEGUEM EM QUEDA NO 2º TRI; CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA NÃO 

REAGEM 

 SETOR DE SERVIÇOS VOLTA A CRESCER E AJUDA NA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 

 ENTREVISTA: NOVA LEI TRABALHISTA CONTRIBUIRÁ PARA A REDUÇÃO DA 

INFORMALIDADE 

 INEC - ÍNDICE NACIONAL DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR 

 SISTEMA INDÚSTRIA MOVIMENTA A ECONOMIA BRASILEIRA 

 ATIVIDADE DA INDÚSTRIA PAULISTA CRESCE 1% EM JULHO, DIZ FIESP 

 BRASIL TEM O 3º PIOR DESEMPENHO ENTRE 44 PAÍSES NO 2º TRIMESTRE 

 PIB CRESCE 0,2% NO TRIMESTRE E CONFIRMA LEVE RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA PROPÕE ACORDO EM AVIAÇÃO REGIONAL PARA GOVERNOS 

DOS BRICS 

 TEMER: CHINESES RECLAMAM DA BUROCRACIA, MAS QUEREM INVESTIR MAIS NO 

BRASIL 

 BRASIL TEM 37 MEDIDAS CONTRA VENDAS CHINESAS 

 AACORDOS BRASIL-REINO UNIDO SÓ SERÃO ASSINADOS APÓS BREXIT, DIZ EX-

EMBAIXADOR 

 RECEITA FEDERAL REGULAMENTA AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE ADESÃO AO REFIS 

 BC: FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO BRASIL TEM POTENCIAL PARA CHEGAR A 

30% DO PIB 

 EDITORIAL: POR QUE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO ANDA 

 MAIA CRÊ NA APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA APÓS 2ª DENÚNCIA 

CONTRA TEMER 
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 ERA UMA VEZ A REFORMA POLÍTICA... SAIBA QUEM GANHA OU PERDE SE PROJETO 

FOR ENGAVETADO 

 CORREÇÃO: BNDES DEVE TER NOVO FINANCIAMENTO DE US$ 900 MI EM 

PARCERIA COM BID 

 BNDES: NO APERTO FISCAL, PRIMEIRO QUE SOFRE É O INVESTIMENTO EM 

INFRAESTRUTURA 

 IBGE: INDÚSTRIA CRIOU 425 MIL VAGAS EM UM TRIMESTRE; COMÉRCIO CRIOU 

MAIS 226 MIL 

 ITAÚ: TAXA DE DESEMPREGO CAI COM AUMENTO DE TRABALHO SEM CARTEIRA 

ASSINADA 

 QUALIDADE DAS VAGAS DE EMPREGO GERADAS É QUESTIONÁVEL, AVALIA IBGE 

 CONSTRUÇÃO DEMITE 623 MIL EMPREGADOS EM UM ANO, REVELA IBGE 

 PERÍODO DE TREINAMENTO JÁ GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO, DECIDE JUSTIÇA 

TRABALHISTA 

 CONSUMO DE ELETRICIDADE FICA QUASE ESTÁVEL EM JULHO, COM QUEDA DE 0,1%, 

DIZ EPE 

 NEOENERGIA APROVA OFERTA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES NA B3 

 FURACÃO HARVEY NOS EUA FAZ PETROBRAS ELEVAR PREÇO DA GASOLINA EM 

4,2% 

 PREÇO DA GASOLINA PODE PASSAR DOS R$ 4 EM CURITIBA 

 CAMEX PRORROGA TARIFA ANTIDUMPING SOBRE BUTANOL IMPORTADO DOS EUA 

 ACCENDER QUER AMPLIAR FORNECIMENTO A MONTADORAS 

 GM FARÁ RECALL DE QUASE TODAS AS SPIN FEITAS NO BRASIL 

 ZEN INVESTE R$ 36 MI EM PROCESSOS DE MANUFATURA 

 BANCO MERCEDES-BENZ PASSA A FINANCIAR PELO REFROTA 

 AUDI USARÁ REALIDADE VIRTUAL EM CONCESSIONÁRIAS DA EUROPA 

 VOLARE ELÉTRICO JÁ RODA EM TESTES NO LITORAL PAULISTA 

 

 

                 
 

 
     

 
 

 
 
 

 
 

 
      Fonte: Bacen 

CÂMBIO 

EM 01/09/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,134 3,135 

Euro 3,715 3,716 
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Indústria volta a crescer em agosto, mas otimismo perde força por cena 

política, mostra PMI 

01/09/2017 – Fonte: Reuters 

 
A entrada de novos trabalhos teve em agosto o ritmo mais forte em três meses e a 

indústria do Brasil voltou a crescer, porém as preocupações com a situação política 
limitaram o otimismo no setor, mostrou a pesquisa Índice Gerente de Compras (PMI, 

na sigla em inglês) divulgada nesta sexta-feira.  
 
O PMI do setor apurado pelo IHS Markit subiu a 50,9 no mês passado, depois de ter 

ficado em 50,0 em julho, nível indicativo de ausência de mudanças no setor e que 
separa contração de expansão.  

 
O resultado refletiu principalmente o crescimento nos volumes de novos pedidos, 
diante do fortalecimento da demanda, o que levou a uma produção maior.  

 
A demanda externa também teve destaque no resultado, uma vez que o número de 

pedidos do exterior cresceu em agosto no ritmo mais rápido desde abril de 2016, com 
os entrevistados citando a moeda relativamente fraca como fator. A Argentina foi 
citada como fonte importante de negócios.  

 
As indústrias, entretanto, enfrentaram preços mais elevados de energia, combustíveis 

e metais, além de tributação mais alta, e com isso os custos de insumo atingiram o 
patamar mais alto em cinco meses.  
 

Com isso os preços de venda voltaram a aumentar em agosto após apresentarem 
queda no mês anterior, com alguns entrevistados citando tentativas de proteção das 

margens de lucro.  
 
Embora a produção tenha aumentado, os empresários do setor continuaram cortando 

funcionários, chegando a 30 meses de perdas de posições na indústria.  
 

O PMI de agosto mostrou ainda que o otimismo da indústria perdeu força, chegando 
ao nível mais baixo em 16 meses, embora ainda haja expectativa de investimentos e 
planos de expansão de negócios.  

 
O que afeta a confiança do empresário da indústria são as preocupações com a 

situação política no país e com as eleições presidenciais de 2018, de acordo com o IHS 
Markit.  
 

Montadoras elevam produção e metalúrgicos retomam seus postos 

01/09/2017 – Fonte: Valor Econômico 

 
Até o fim do ano, a fábrica da Volkswagen no ABC paulista vai funcionar 24 horas por 

dia, passando, gradativamente, de um para três turnos de produção. A MAN, 
fabricante de caminhões, já estuda novas contratações.  
 

Aos poucos, a indústria automobilística abandona programas de redução de jornada e 
afastamento de pessoal para ajustar-se a um novo cenáário, de recuperação da 

atividade. Hoje, na divulgação do resultado de vendas de agosto, haverá mais motivos 
para comemorar.  
 

Um dia antes de o mês terminar, na quarta-feira, o número de emplacamentos no país 
já registrava aumento de 9,8% ante todos os dias de agosto de 2016, num total de 

202,05 mil veículos. Com a adição dos que foram licenciados o ontem, número que 
será conhecido hoje, o crescimento tende a passar dos 15%. 
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No acumulado do ano - vendas de 1,406 milhão de 1º de janeiro a 30 de agosto - o 
mercado brasileiro registrou aumento de 4,3%, o que leva a crer, com base na média 
diária de licenciamentos, que os oito meses completos revelarão avanço próximo de 

5% na comparação com igual período de 2016. 
 

A recuperação desse setor, que de janeiro a julho aumentou a produção em 22,4%, é 
sustentada pela volta da confiança do consumidor brasileiro e também pelo resultado 

expressivo nas exportações, que tendem a crescer 35% este ano. A soma desses dois 
cenários favoráveis é que permite, agora, a suspensão de folgas às sextas-feiras, a 
volta dos trabalhadores afastados e até contratações, algo que não se via nessa 

indústria desde 2013. 
 

Há um ano havia mais de 25 mil trabalhadores de montadoras em programas de 
"layoff" (suspensão temporária do trabalho) ou no PSE (Programa Seguro-Emprego), 
que permitia reduzir a jornada em até 30%. O total caiu para 12 mil em julho passado 

e tende a ser ainda menor em agosto. 
 

Além da preparação para os três turnos em São Bernardo, recentemente a Volks 
também anunciou o fim da jornada reduzida em Taubaté (SP). "As perspectivas estão 
de fato melhores. Nossas expectativas para 2017 são de aumento de mais de 20% em 

nossa produção e de crescimento de 50% nas exportações", afirma o presidente da 
Volks na América do Sul, David Powels.  

 
Nas próximas semanas a fábrica da Volks no ABC passará de um para dois turnos e 
entre novembro e dezembro começará a terceira turma, algo que não acontecia desde 

meados de 2015. A unidade receberá investimento de R$ 2,6 bilhões para produzir o 
novo Polo e o sedã Virtus. 

 
Há boas notícias em praticamente todas as empresas do setor. Na Renault, o 
lançamento de um novo modelo, o Kwid, também levou à necessidade do terceiro 

turno. Em abril foram contratados 700 trabalhadores e agora 600 vagas foram abertas 
para a fábrica de São José dos Pinhais (PR) finalmente funcionar 24 horas por dia. 

 
A MAN, que operava só quatro dias por semana desde o ano passado, suspendeu agora 
a folga de sexta-feira, chamou de volta 70 empregados que estavam em "layoff" e o 

presidente da companhia, Roberto Cortes, já estuda novas contratações. "Estou 
entusiasmado, mas com embasamento para isso", afirma o executivo, que esta 

semana fechou o maior contrato do ano, com a venda der 400 caminhões para a 
Ambev.  
 

Segundo Cortes, os frotistas perceberam que se quiserem preservar seus modelos de 
negócios precisam começar a renovar as frotas para acompanhar a retomada da 

atividade que, diz, descolou-se da crise política. A percepção refletiu-se no aumento 
crescente das vendas de caminhões e ônibus, que saíram da média de 154 por dia no 

início do ano para 231 em maio, 275 em julho e 285 em agosto. "A indústria de 
caminhões é um termômetro da economia. Se estamos crescendo é porque o PIB 
também vai crescer", diz Cortes. 

 

Isenção a importados pode prejudicar montadoras 

01/09/2017 – Fonte: DGABC 
 
Dos sete programas brasileiros que a OMC (Organização Mundial do Comércio) avalia 

que oferecem subsídios ilegais e regras discriminatórias quanto a incentivos para a 
indústria nacional, está o Inovar-Auto, voltado especificamente para fabricantes do 

setor automobilístico. É onde o Grande ABC entra e, caso haja a redução de estímulos 
e o fim da sobretaxa aos importados, as seis montadoras da região poderão ser 
prejudicadas, avaliam especialistas. 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/2768782/isencao-a-importados-pode-prejudicar-montadoras


 
 
 

 
 

 
 

 
 

Criado em 2012 e com prazo de validade em dezembro, o Inovar-Auto oferece 

desconto no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) a companhias que aportem 
recursos em pesquisa e desenvolvimento e capacitarem e investirem em seus 

fornecedores – que se reverte na cobrança adicional de 30 pontos percentuais para 
aquelas que não o fizerem.  
 

Caso as medidas sejam flexibilizadas a ponto de estabelecer cenário de igual 
competição entre as empresas brasileiras e o mercado externo, é possível que as 

fabricantes sejam afetadas e, com isso, novos investimentos e a manutenção de 
emprego sejam comprometidos. 
 

A OMC deu prazo de 90 dias para que o governo mude algumas regras contrárias ao 
tratado de 1994, que regula o comércio entre países e zela por igualdade de 

competição entre as partes. A principal delas é a extinção da sobretaxa de 30 pontos 
percentuais no IPI para carros importados, além da isenção da sobretaxa para o 
México e países do Mercosul – onde há plantas parceiras das da região – e regras 

específicas para marcas que não possuem fábricas no País. 
 

Para Antonio Jorge Martins, especialista em gestão estratégica de empresas da cadeia 
automotiva da FGV (Fundação Getulio Vargas), as importações podem não afetar no 
longo prazo. “Não tem como viver no mercado interno isoladamente, creio que 

precisamos ter competitividade dentro e fora do Brasil”. Porém, ainda segundo ele, o 
governo precisa ter cautela para que as novas regras não gerem atrito entre os países. 

“Para chegar a um meio-termo seria interessante reduzir o percentual da sobretaxa, 
por exemplo, para 10%”, complementou. 
 

Na concepção de Wellington Messias Damasceno, diretor executivo do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, caso o governo aproxime as condições entre os mercados, 

alguma nova diferenciação deve ser implementada para que as montadoras da região 
não saiam perdendo. “Outro mecanismo tem que ser criado, caso contrário elas 
(montadoras) vão perder força, investir menos e, consequentemente, demitir os 

trabalhadores.” 
 

Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que vai recorrer, mas 
não deu detalhes. “Nossa tendência é de apelar, e eu não vou entrar em detalhes 

sobre o conteúdo por razões óbvias”, comentou o subsecretário-geral de assuntos 
econômicos e financeiros da Pasta Carlos Cozendey. 
 

“Não faz sentido fazer isso agora, não estamos em 2011, quando as vendas bateram 
o recorde. A demanda interna está muito fraca, não precisamos de concorrência”, 

explicou Damasceno. O sindicalista lembrou que justamente o Inovar-Auto estimulou 
as montadoras a investirem nas plantas da região para modernizá-las e a desenvolver 
modelos – não apenas replicá-los. Até 2021, estão em curso investimentos de 

Volkswagen, General Motors, Scania, Toyota e Mercedes-Benz que somam cerca de 
R$ 7 bilhões. 

 
O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Francisco Nunes, 
afirmou que ainda não consegue visualizar impacto que pode haver com a condenação 

da OMC e a possível alteração das regras do programa. Até outubro, é possível que o 
substituto do Inovar-Auto seja anunciado pelo governo, e com o nome de Rota 2030. 



Vale lembrar que, recentemente, os prefeitos do Grande ABC assinaram protocolo de 
intenções com a Anfavea (Associação Nacional das Fabricantes de Veículos 
Automotores) para o fomento da indústria de ferramentaria paulista.  

 
Em troca, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) garantiu o retorno de créditos de 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços), que, segundo o secretário-
executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Giovanni Rocco 

Neto, gira em torno de R$ 6,2 bilhões e deve ser liberado até o fim do ano.  
 

Investimentos seguem em queda no 2º tri; construção e indústria não 
reagem 

01/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
Os dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta sexta-feira (1º) mostram 

que os investimentos seguiram contraídos no segundo trimestre do ano, apesar da 
alta de 0,2% da atividade econômica entre abril e junho.  

 
No segundo trimestre, os investimentos recuaram 0,7% ante os três meses encerrados 
em março. Na comparação com igual período do ano passado, a retração foi de 6,5%.  

Já são quatro trimestres consecutivos de retração nos investimentos. O último 
resultado positivo foi no segundo trimestre de 2016.  

 
Os investimentos patinam, entre outras razões, porque a ociosidade nas fábricas está 
elevada, afirmam economistas. Outro fator é a incerteza política associada à 

manutenção do governo Michel Temer e sua capacidade de promover as reformas que 
controlarão o deficit público.  

 
Na divulgação do PIB do primeiro trimestre, em junho, economistas levantaram 
dúvidas sobre a capacidade de o investimento e a economia reagirem após as 

denúncias do empresário Joesley Batista, da JBS, contra o presidente.  
 

A turbulência política abalou os mercados no dia seguinte à divulgação das gravações 
e provocou incertezas, que podem ter contribuído para a falta de reação dos 
investimentos no período. Mas não parece ter provocado efeitos sobre toda a 

economia, além de impacto sobre os investimentos, na avaliação de Silvia Matos, 
coordenadora do boletim Macro, do Ibre/FGV.  

 
"O risco de balde de água fria sobre a atividade não apareceu", disse Matos.  
 

Principal componente da conta de investimento, a construção civil recuou 7% em 
relação ao segundo trimestre do ano passado, ainda sob impacto da Lava Jato.  

 
Com o resultado do segundo trimestre, a taxa de investimentos do país ficou em 

15,5% do PIB, a menor para o período desde a atual série do IBGE, iniciada em 1996.  
Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, afirma que há interesse de 
estrangeiros e de empresas capitalizadas em voltar a investir no Brasil.  

 
De janeiro a julho, por exemplo, os recursos externos investidos no setor produtivo, 

conhecidos como investimentos em participação no capital, cresceram 36% em relação 
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a igual período do ano passado, principalmente no setor de serviços, com destaque 
para empresas de eletricidade, transporte, varejo e saneamento.  
 

O segmento de óleo e gás é outro que está atraindo interessados, com a retomada 
dos leilões do pré-sal.  

 
Mas as concessões de infraestrutura não deslancharam como se imaginava, em parte 

devido à crise envolvendo as construtoras.  
 
Para a indústria e as pequenas e médias empresas, segundo Zeina, os investimentos 

ainda devem demorar devido à ociosidade.  
 

INDÚSTRIA  
Após um resultado positivo no primeiro trimestre, a indústria voltou ao negativo –
queda de -0,5% no trimestre– sob influência da fraqueza da construção civil e do setor 

de produção e distribuição de energia. Em relação a igual período do ano anterior, a 
indústria amargou queda de 2,1%.  

 
O setor extrativo voltou a crescer, tendo registrado alta de 0,4% na comparação com 
o primeiro trimestre deste ano.  

 
A indústria de transformação cresceu 0,1% no segundo trimestre frente aos primeiros 

três meses do ano, um fator que indica desempenho positivo para o setor.  
 

Setor de serviços volta a crescer e ajuda na recuperação da economia 

01/09/2017 – Fonte: G1 
 

Setor representa 70% do PIB e cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2017; 
para especialistas, melhora deve ser lenta e depende da recuperação do 
emprego 

 
O setor de serviços cresceu 0,6% no segundo trimestre deste ano, segundo dados 

divulgados nesta sexta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Esta é a segunda alta seguida após oito trimestres de queda.  
 

O movimento ainda é tímido, mas contribuiu para uma alta de 0,2% no Produto 
Interno Bruto (PIB) do país no segundo trimestre.  

 
ENTENDA O PIB E COMO ELE É CALCULADO  
Na divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre, feita em junho, o IBGE informou 

que a taxa de crescimento do setor de serviços foi de 0%. Nesta sexta, porém, o 
instituto revisou o índice para 0,2%.  

 
São consideradas atividades de serviços os transportes, comércio, limpeza, 

alimentação, telemarketing, hospedagem e beleza. É o segmento de maior peso na 
economia brasileira. Ele responde sozinho por cerca de 70% do PIB.  
 

Serviços no Brasil 
Setor teve segunda alta seguida após oito quedas; veja evolução da taxa de 

comparação com trimestre anterior 
 
Primeiro a cair, último a subir 

Segundo especialistas consultados pelo G1, em um período de crise, o setor é o 
primeiro a sentir as consequências. "Com a redução do emprego e da atividade 

econômica, a demanda interna diminui. E infelizmente não temos muita exportação 
de serviços [no Brasil]", explica o presidente da Confederação Nacional dos Serviços 
(CNS), Luigi Nese.  
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O segmento também é o último a se recuperar por completo, porque engloba setores 
de consumo considerados não essenciais e, em alguns casos, depende também da 
retomada da indústria. Apesar disso, os serviços já apresentam reflexos de uma 

possível recuperação.  
 

“Quando tem uma melhoria na condição econômica, as pessoas começam a cortar o 
cabelo, fazer unha toda semana e resgatar seus planos de saúde e seguros. São os 

primeiros movimentos de que está havendo uma melhoria na renda”, diz Otto Nogami, 
professor do Insper.  
 

 
Setor de serviços volta a crescer  
Novos contratos e lei da terceirização 

 

Para Eduardo Santos, diretor e proprietário da empresa de telemarketing Celsolution, 

em São Paulo, a melhora nos negócios foi visível nos últimos meses.  
 
"O volume de pessoas buscando cotações e parcerias está muito maior. De março para 

cá, fechamos 5 novos contratos”, diz. 
 

 
Empresa de telemarketing de Eduardo Santos abriu novos contratos e abriu vagas nos 
últimos meses (Foto: Fabio Tito/G1)  

 
No caso da empresa dele, o que puxou o crescimento foi a lei da terceirização, 
sancionada pelo presidente Michel Temer em 31 de março. A legislação estabelece 

critérios para esse tipo de contratação. “As pessoas perderam o medo de terceirizar. 
Antes, não faziam isso porque tinham receios de gerar vínculos trabalhistas e depois 

ter um processo”, diz.  
 
A empresa, que oferece serviços de telemarketing e de consultoria, chegou a ter 

apenas 10 funcionários durante o período mais forte da crise, em 2015. Hoje, está 
com 112, em parte graças aos novos contratos fechados nos últimos meses, que 

aumentaram a contratação de funcionários em 40%.  
 
Mais empregos 

O crescimento do setor trouxe um leve aumento no volume de empregos. No segundo 
trimestre, o segmento de serviços ampliou em 1,4% o número de trabalhadores 

formais e informais em relação a 3 meses antes, segundo dados do IBGE compilados 
pela Confederação Nacional dos Serviços (CNS).  
 

Já considerando somente os empregos com carteira assinada, a expansão no 
segmento foi de apenas 0,2% no segundo trimestre, de acordo com números do 

Ministério do Trabalho filtrados pela CNS.  
 
Maila Gil, proprietária de uma empresa de limpeza na Zona Norte de São Paulo, a Mary 

Help, disse que aumentou a procura de diaristas para fazer cadastros na sua empresa. 
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Segundo ela, a procura pelo serviço também cresceu. A empresa registrou um 
crescimento mês a mês de 8% a 10% no último trimestre.  
 

Ajudinha do FGTS 
Para Nese, da CNS, a reação no setor veio ancorada no comércio e nos serviços 

prestados às famílias (onde se encaixam as atividades dos restaurantes e salões de 
beleza, por exemplo). Segundo ele, a liberação dos saques das contas inativas do 

FGTS incentivou o consumo nesses dois nichos. Ao todo, a população sacou R$ 44 
bilhões entre março e julho.  
 

"Algumas pessoas pagaram contas e voltaram a fazer empréstimos e outras 
gastaram", avalia.  

 
Na rede de supermercados Hirota, que tem 23 lojas na região metropolitana de São 
Paulo, o movimento vem crescendo desde o começo deste ano. Segundo Hélio Freddi, 

diretor de marketing da empresa, o faturamento subiu cerca de 4% no primeiro 
semestre, na comparação com o mesmo período de 2016.  

 
"A gente percebe que o tíquete médio não aumentou, mas teve um pequeno 
incremento de público desde janeiro. Estamos com ofertas muito agressivas, sorteios, 

o esforço é grande para conquistar o cliente." 
 

Segundo Mereb, do IBRE/FGV, outros setores também ajudaram no índice positivo dos 
serviços. “Há alguns grupos dentro da indústria que estão prejudicando uma retomada 
mais rápida desse setor, principalmente a construção civil. Mas a indústria de 

transformação já vem apresentando sinais tímidos de recuperação, o que, por sua vez, 
também repercute favoravelmente nos serviços”, diz.  

 
Para os próximos meses, Nogami, do Insper, cita a liberação para saques do PIS/Pasep 
para idosos, cujo calendário de saques deve começar em outubro. "Isso deve refletir 

no terceiro trimestre, mas são tentativas do governo de obter um resultado positivo, 
não é nada sustentável. É temeroso falar de retomada de crescimento", afirma.  

 
Recuperação lenta 
Apesar de ter mudado de rumo e voltado a crescer, os especialistas alertam que a 

recuperação dos serviços deverá ser lenta e gradual.  
 

Iris Rocha, dono de um salão de beleza na região central de São Paulo, diz que notou 
um certo aumento no fluxo de clientes nos últimos meses, mas ainda não se animou. 
Seu faturamento mensal, que há 2 anos era de cerca de R$ 50 mil, agora não passa 

dos R$ 35 mil.  
 

 
 

O cabeleireiro Iris Rocha, dono de um salão na região central de São Paulo: 
"movimento ainda está instável" (Foto: Celso Tavares/G1)  
"De dois meses para cá, deu uma ‘melhoradinha’, mas não estou muito entusiasmado 

porque o movimento está instável. Na semana passada, teve um dia em que abri o 
salão às 8h e o primeiro cliente só apareceu às 13h”, conta o cabeleireiro.  

 
Já para Josenaldo Vidal, que controla junto com três sócios uma rede de dez 
restaurantes em São Paulo, a virada ainda não veio.  
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"Não melhorou ainda, mas a gente não pode reclamar. Abrimos duas unidades do Villa 
Coqueiros de 2015 para 2017, enquanto todo mundo está fechando. Mas a gente 
almejava crescer 40% e isso não aconteceu. Está complicado", conta.  

 
O pesquisador Julio Mereb, do IBRE/FGV, explica que o ritmo de expansão do 

segmento de serviços está atrelado à evolução do emprego na economia. Como o 
mercado de trabalho continua fraco, essa recuperação deve ser lenta e gradual, 

segundo ele.  
 
Para Nogami, do Insper, os resultados do terceiro trimestre de 2017 vão ser um bom 

indicador para saber se a melhora na situação econômica é, de fato, sustentável. "As 
empresas começam a se preparar para as festas do final do ano, então alguns setores 

começam a contratar. Por isso, caracteristicamente, o terceiro trimestre costuma 
apresentar uma boa performance."  
 

ENTREVISTA: Nova lei trabalhista contribuirá para a redução da 

informalidade 

01/09/2017 – Fonte: CNI 
 
Um dos principais especialistas em economia e mercado de trabalho do Brasil, 

José Márcio Camargo diz que a legislação será benéfica, principalmente, para 
os 20% da força de trabalho com menor poder aquisitivo 

 

 
 

Além de harmonizar as relações do trabalho e reduzir conflitos judiciais, a nova 
legislação trabalhista deve contribuir para o aumento da formalidade no mercado de 

trabalho brasileiro. Segundo José Márcio Camargo, professor do Departamento de 
Economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, a Lei nº 

13.467/2017 contempla formas de contrato que contribuirão para levar a proteção da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a quem está à margem da lei. “Entre os 20% 
mais pobres, a taxa de desemprego é de 23%, e 60,6% dos empregos estão na 

informalidade”, disse. 
 

A razão, segundo ele, é de que, em geral, “os trabalhadores mais pobres são menos 
qualificados e estão em ocupações intermitentes, cuja demanda existe num 
determinado momento e não existe em outro”. Para Camargo, outro ponto positivo da 

lei é que ela aproxima as normas brasileiras às praticadas em países desenvolvidos. 
“Esta é uma legislação muito melhor do que a da maior parte dos países europeus, é 

melhor do que de países da América Latina”, avaliou, em entrevista à Agência CNI de 
Notícias. A nova lei entra em vigor em novembro. Confira a entrevista. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Uma das críticas feitas à aprovação da lei que 
moderniza as leis do trabalho é de que não houve debate com a sociedade. O 

senhor concorda? 
 
JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – A ideia de que essa lei foi feita de supetão, com pouca 

discussão, é totalmente equivocada. Existe uma discussão sobre a reforma da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) desde a década de 1980. Já são 40 anos que 

estamos discutindo, publicando artigos, debatendo na imprensa e em seminários a 
necessidade de atualizar a lei. Tanto que houve mudanças, ainda que pequenas, no 
governo de Fernando Henrique (Cardoso) e no governo Lula. Então, dizer que essa 
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reforma foi feita de supetão, de forma autoritária, é um equívoco total. 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – De que formas essa nova legislação poderá 

contribuir para harmonizar as relações do trabalho no Brasil? 
 

JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – O primeiro aspecto importante é que os contratos vão 
passar a valer e a não ficar sob a interferência da Justiça do Trabalho. Hoje os 

contratos, praticamente, não valem nada, no sentido de que, quando se encerra um 
vínculo, o contrato é totalmente renegociado. Ou seja, aquilo que foi negociado no 
começo, não valeu nada. Isso gera uma enorme incerteza jurídica, que é o maior 

problema da relação de trabalho e que acaba contaminando as relações pessoais no 
Brasil. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como assim? 
 

JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – Isso criou uma relação totalmente oportunista entre 
patrões e empregados, o que vai acabar. O juiz não vai poder interferir em vários itens 

da CLT, que hoje, em geral, são demandados na Justiça do Trabalho, porque está claro 
no contrato (individual e em acordos e convenções coletivos) e o que está no contrato 
vai passar a valer. Vamos ter, a partir de agora, uma cultura de se cumprir contratos. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Ao deixar claro o que pode e não pode ser 

negociado, como a nova lei contribuirá para o dia a dia de empresas e 
trabalhadores? 
 

JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – Ao se permitir que possa adaptar a lógica do trabalho às 
condições efetivas vai gerar ganho enorme de produtividade. Se empresa e 

trabalhador concordarem que é melhor trabalhar seis horas por dia e ir para casa por 
razões específicas, isso vai valer. E os ganhos de produtividade serão incorporados de 
alguma forma aos salários e aos lucros da empresa. Esse é um ponto importante: 

poder negociar para se adaptar os contratos coletivos às caraterísticas da ocupação é 
absolutamente fundamental e que era impossível de se fazer sem se correr algum 

risco de um juiz interpretar o negociado como uma violação à legislação. 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – A CLT havia ficado desatualizada em relação à 

evolução às formas de trabalho comuns nos dias de hoje? 
 

JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – Há tipos de ocupações e de empregos que não são 
contemplados pela CLT. Fica extremamente caro. Se uma empresa precisa de um 
trabalhador para o fim de semana, não pode contratar.  

 
Se precisar de um trabalhador para duas por dia, corre-se o risco de a Justiça do 

Trabalho te penalizar porque só se admite por cinco horas por dia, que é o contrato 
em tempo parcial. Agora isso será possível. Em vez de deixar o trabalho informal e 

arriscar uma multa da fiscalização do trabalho, vai compensar fazer um contrato 
formal, pagando os direitos trabalhistas. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Que impacto essa desatualização tem sobre o 
mercado de trabalho brasileiro? 

 
JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – Se olharmos os dados de renda e de mercado de 
trabalho, entre os 20% mais pobres, a taxa de desemprego é de 23%. E 60,6% dos 

empregos estão na informalidade. A CLT, na verdade, é uma legislação que está 
voltada para os trabalhadores mais ricos, para os 20% mais ricos. A razão para isso é 

simples. Em geral, os trabalhadores mais pobres são menos qualificados, estão em 
ocupações intermitentes, cuja demanda existe num determinado momento e não 
existe em outro. Isso é particularmente verdade em comércio e serviços, na 

construção civil e em alguns setores da indústria. 



AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Historicamente, mesmo nos ciclos de expansão 
da economia, a informalidade sempre esteve na casa de 40% da força de 
trabalho. Como a nova lei pode melhorar esse quadro? 

 
JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – A CLT não tem um contrato por hora, só tem contrato 

por jornada, embora esse tipo de trabalho sempre ter existido. Por isso a CLT expulsa 
os trabalhadores pobres. Agora vai se ter o contrato de trabalho intermitente, que 

poderá por um número de dias e um número de horas, pagando-se os encargos pelo 
tempo trabalhado. Agora vai ficar mais barato contratar um trabalhador no contrato 
intermitente do que deixá-lo informal. Significa que vamos ter uma diminuição 

importante na informalidade e no desemprego, porque vai ficar mais barato contratar 
trabalhadores para algumas atividades produtivas. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O senhor acredita que o Brasil contará com uma 
legislação trabalhista mais compatível com a praticada nos países com os 

quais competimos? 
 

JOSÉ MÁRCIO CAMARGO – Sem a menor dúvida. Esta é uma legislação muito melhor 
do que a da maior parte dos países europeus, é melhor do que de países da América 
Latina. Ela se aproxima das legislações que são de aplicação mais simples. 

 

INEC - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 

01/09/2017 – Fonte: CNI 
 
Confiança cresce após três meses 

 

Após três meses, a confiança dos consumidores volta a crescer. O INEC, Índice 
Nacional de Expectativa do Consumidor, registra 101,6 pontos em agosto, um 
crescimento de 2,1% na comparação com julho.  

 
O índice é 0,4% inferior ao registrado em agosto de 2016 e está 6,2% abaixo da sua 

média histórica. 
 
Agosto/2017 

 
 

 

Sistema Indústria movimenta a economia brasileira 

01/09/2017 – Fonte: CNI 
 
SENAI e SESI são muito bem avaliados pelas empresas industriais brasileiras 

e prestam serviços que promovem a inovação no país, aumentam a 
competitividade da economia e apoiam o desenvolvimento social 

 
Em 1942, quando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi criado 
por Getúlio Vargas, o Brasil tinha uma população de 43,5 milhões de habitantes e 

estava passando por um forte processo de industrialização, iniciado anos antes, e 
também por mudanças importantes do ponto de vista social, como o êxodo rural.  
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Desde então, quase o dobro daquela população já passou pelos cursos do SENAI. Mais 
precisamente, 71 milhões de profissionais formaram-se nas 580 unidades fixas e 449 
unidades móveis do SENAI espalhadas pelo país nesses 75 anos de história. Em 2016, 

segundo dados do SENAI, foram feitas 2.231.017 matrículas em cursos entre janeiro 
e novembro e atendidos 1.359 municípios. 

 

 
 
O processo de industrialização exigia profissionais mais qualificados e preparados para 
trabalhar nas indústrias brasileiras, que ampliavam suas atividades para substituir a 

importação de produtos estrangeiros.  
 

A qualificação dos trabalhadores foi um passo importante para consolidar a indústria 
brasileira, que hoje atende a uma população de mais de 206 milhões de pessoas, além 
de exportar para mais de 100 países. Maior complexo privado de educação profissional 

e serviços tecnológicos da América Latina, o SENAI também apoia a competitividade 
da indústria por meio de um amplo portfólio de serviços destinados a atender às 

demandas das empresas. 
 
Do ponto de vista educacional, a instituição tem investido na construção de uma rede 

nacional de 25 Institutos de Inovação e 57 Institutos de Tecnologia, além de 
modernizar constantemente os cursos de educação profissional, área na qual sua 

excelência é reconhecida tanto dentro do Brasil quanto internacionalmente. 
Permanentemente, a natureza dos cursos vai mudando, acompanhando o processo de 
sofisticação da economia brasileira.  

 
Se em meados do século passado eram oferecidos cursos de Leitura de Desenho e de 

Torneiro Mecânico, adequados para a época, hoje os estudantes têm opções que vão 
do técnico em mecatrônica à pós-graduação em tecnologia e soluções ambientais, 

dentre uma oferta de mais de 389 cursos. 
 
PESQUISA APLICADA - A criação da rede nacional de Institutos de Inovação, que 

começou a funcionar em 2014, foi um passo decisivo rumo a uma revolução no 
desenvolvimento tecnológico do Brasil. Os centros realizam pesquisa aplicada por meio 

do emprego do conhecimento acadêmico de forma prática e desenvolvem produtos e 
processos que geram novas oportunidades de negócios.  
 

Além disso, oferecem serviços metrológicos, testes laboratoriais, certificações de 
produtos e consultorias técnicas especializadas para aumento de produtividade de 

processos industriais. Atenta às necessidades das comunidades nas quais está 
inserida, a rede do SENAI também atua para beneficiar a população local com a oferta 
de cursos e oportunidades de trabalho. 

 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/inovacao-e-tecnologia/


 
 

Como muitos jovens de sua idade, o catarinense Lucas Silva, 21 anos, sempre gostou 
de carros e, desde pequeno, sonhava ser mecânico de automóveis. Mas, diante das 
dificuldades de fazer um curso nessa área, ele começou a estudar informática numa 

unidade do SENAI em Palhoça (SC), onde hoje estuda mecânica e manutenção 
automotiva.  

 
“Tentei antes em outros colégios, mas alegaram que era perigoso e eu poderia me 
machucar”, conta Lucas, deficiente visual desde os primeiros meses de vida, quando 

ainda estava na incubadora. A mudança de curso só foi possível porque ele contou 
com o apoio da direção da escola e dos professores da unidade, que preparam 

ferramentas exclusivamente para ele com instruções em braile. 
 
Estimular e fortalecer a inovação e o desenvolvimento tecnológico da indústria 

brasileira com o objetivo de torná-la mais competitiva e socialmente relevante é um 
dos objetivos do Sistema Indústria, integrado também pelo Serviço Social da Indústria 

(SESI).  
 
Por meio dos Institutos de Inovação, a indústria busca estimular, também, o fluxo de 

conhecimento científico no país, o que contribui para formar profissionais mais 
qualificados para um mercado que atualmente muda cada vez mais rápido. Atento a 

esse ritmo, o SENAI desenvolveu uma metodologia que permite antecipar as 
demandas da indústria e oferecer uma educação profissional conectada às tendências 
do mercado de trabalho. 

 
Reconhecida por organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), essa metodologia prepara os estudantes para trabalhar tanto com a tecnologia 
disponível no momento em que estão em sala de aula quanto com aquelas que deverão 

encontrar no mercado de trabalho nos próximos cinco ou dez anos, conforme Carlos 
Henrique Cajazeira Leal, líder dos cursos técnicos do SENAI CIMATEC, que funciona 
numa área de 6.500 metros quadrados construídos na Bahia. Com diversos cursos de 

pós-graduação e um doutorado em Gestão e Tecnologia Industrial, o Centro Integrado 
de Manufatura e Tecnologia (CIMATEC) é considerado um modelo na área de inovação 

e tecnologia. 
 
Ex-aluno do SENAI CIMATEC, onde fez os cursos técnico e tecnológico (nível superior) 

de mecatrônica, Leal também foi aluno do SESI, onde concluiu o antigo ensino médio.  
 

“Aqui eu consegui construir toda a minha carreira profissional, inclusive atendendo a 
empresas de grande porte no Brasil e no exterior”, explica o executivo, que também 
ajudou a implementar, em Angola, um curso técnico inspirado no modelo do SENAI. 

Ele também atuou como professor e coordenador de curso técnico voltado para a 
formação de profissionais para trabalharem na indústria.  

 
Além de Angola, o SENAI está presente em oito escolas de formação no exterior: 
Guatemala, Peru, Guiné Bissau, Paraguai, Cabo Verde, Jamaica, São Tomé e Príncipe 

e Timor Leste. 
 

Essa metodologia utilizada para prever as profissões, o perfil e as habilidades dos 



profissionais do futuro já foi transferida a instituições de educação profissional e 
autoridades públicas de mais de 20 países na América do Sul e no Caribe. Do ponto 
de vista didático, o Programa SENAI de Tecnologias Educacionais usa, desde 2009, 

diversas ferramentas para estimular a criatividade e a inovação. 
 

Tais ferramentas, como o aplicativo de realidade aumentada para celulares e tablets, 
contribuem para despertar o interesse dos alunos e enriquecer o uso dos livros 

didáticos. Nas unidades do SESI, a robótica também é usada para aumentar o 
interesse dos alunos, um gatilho importante na formação de novos profissionais e no 
fomento à inovação. 

 
“Aprendemos muito nas aulas de robótica”, afirma Lucas Alves Sampaio, aluno do 

SESI Gama, no Distrito Federal, que estuda na unidade desde o 6º ano. “Essas aulas 
me fizeram perder a timidez e me ajudaram a definir que profissão seguir, a 
engenharia de software”, ressalta ele, que integra a equipe de robótica Lego Field da 

unidade, 2º lugar da categoria Champions Award, do Aberto Europeu de Robótica 
realizado em Bath (Reino Unido) no ano passado.  

 
“Foi uma experiência muito gratificante, que levarei para a vida toda”, resume Matheus 
Queiroz de Assis, também integrante da equipe. Susana Assunção, diretora da 

unidade, diz que, na competição, a equipe apresentou o projeto The Walking Pets, 
plataforma virtual em que donos de animais com algum tipo de deficiência locomotora 

poderiam solicitar a fabricação de órteses. 
 
 

 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - Para o ex-secretário nacional de Inovação do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Ronaldo Costa, “trata-se de um dos cinco 

maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina, 
formando profissionais para dezenas de áreas da indústria brasileira”.  
 

O ex-dirigente, atual reitor da Universidade Estácio de Sá, lembra que o leque de 
atuação do SENAI vai desde a iniciação profissional até a graduação e a pós-graduação 

tecnológica, “sempre com muita competência e pertinência, e totalmente aderente à 
realidade brasileira e ao momento histórico que vivemos”. Segundo ele, “conjugar 
qualidade com quantidade é o maior desafio do SENAI, que tem feito isso com 

competência”. 
 

Pesquisa realizada pela CNI, em 2016, com 3.921 estabelecimentos industriais 
mostrou que 88% dos entrevistados afirmaram estarem “satisfeitos” ou “muito 
satisfeitos” com o SENAI. Destaca-se o aumento do percentual de “muito satisfeitos” 

em relação à pesquisa anterior, que variou de 29% em 2014 para 36% no ano 
passado. A avaliação do SESI segue o mesmo comportamento positivo: 84% dos 

estabelecimentos atendidos afirmaram estarem “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” 
com a instituição. Neste caso, o aumento de clientes “muito satisfeitos” foi de 26% 
para 33% em dois anos.  

 



Os entrevistados também concordaram sobre a importância do SESI e do SENAI para 
a indústria nacional, um resultado que mostra a solidez de imagem das instituições: 
90% dos entrevistados concordam com a frase “o SENAI é essencial para a indústria 

brasileira” e 87% disseram o mesmo sobre o SESI. 
 

Para o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Pará (FIEPA) entre 1990 e 1998, os desafios para o SENAI são muitos e 

constantes. “Nos oito anos em que presidi a FIEPA, participei de vários movimentos 
para que a nossa indústria tivesse condições mínimas de acompanhar os avanços da 
indústria regional, nacional e internacional.  

 
Além disso, ainda tínhamos que trabalhar para vencer os entraves de se produzir em 

uma região com carências múltiplas e características muitas vezes adversas, como é 
o caso da Amazônia. Para o futuro, penso que o maior desafio é integrar, de uma vez 
por todas, o ensino à inovação”, afirma o parlamentar. 

 
ORIGEM DOS RECURSOS - As atividades do SESI e do SENAI são financiadas pela 

contribuição da indústria. Em vez de se traduzir em um custo empresarial, a 
contribuição é um investimento, pois se reverte, diretamente, em prestação de 
serviços essenciais ao aumento da competitividade das empresas. As empresas 

contribuintes da indústria recolhem ao SESI 1,5% e ao SENAI 1% sobre o montante 
da folha de pagamento desses estabelecimentos.  

 
O empresário recebe, na forma de serviço, o valor que investiu ao contribuir para as 
duas instituições. O uso desses recursos na qualificação profissional e no apoio a 

projetos das empresas beneficia a indústria e a sociedade porque acaba reduzindo 
custos operacionais, aumentando a competitividade fabril do país e promovendo 

empregos de maior qualidade. 
 
“Esse trabalho tem uma grande importância porque desenvolve mão de obra técnica 

e qualificada para a indústria. Mas há outro aspecto positivo importante e que permite 
que todos ganhem: reduz os gastos das empresas com formação porque o SENAI está 

qualificando. A empresa precisa ter menos investimentos iniciais na qualificação 
profissional. Isso também contribui para a redução da rotatividade na indústria e da 
taxa de flutuação de profissionais, o que diminui custos operacionais”, afirma Favio 

Dragovic Beccaria, supervisor de treinamento da Volkswagem do Brasil.  
 

 
 
O modelo de financiamento do SENAI e do SESI não existe apenas no Brasil. Na 
Europa, o padrão de financiamento é mediante contribuições compulsórias, calculadas 

sobre a folha de pagamento e destinadas a instituições de educação profissional, 
semelhante ao modelo brasileiro.  

 
Na França, as empresas recolhem de 1,5% a 2,4% da folha de pagamento. Na 

Alemanha, as empresas recolhem 2% e empregados, outros 2%. Já na Dinamarca, as 
empresas contribuem com 0,19% e os empregados, com 8%.  
 



Na Espanha, o recolhimento feito pelas empresas é de 0,2% e o dos empregados, de 
0,4%. Essa organização permite que o dinheiro da contribuição compulsória seja 
aplicado em favor das empresas contribuintes, mas beneficia também a sociedade, 

uma vez que a origem da maioria dos alunos do SENAI e do SESI é de famílias de 
baixa renda. 

 
Em 2016, as receitas da contribuição compulsória para o SESI somaram R$ 4,6 

bilhões, valor maior que os R$ 3,4 bilhões repassados ao SENAI. Os recursos do SENAI 
são usados na realização de cursos de qualificação nos níveis técnico, de graduação e 
de pós-graduação, mas ainda em projetos de apoio às empresas, pesquisa tecnológica 

e desenvolvimento de novos produtos e parcerias com empresas de todos os portes. 
 

Para estruturar a rede nacional de 25 Institutos de Inovação, por exemplo, o SENAI 
fez investimentos de R$ 1 bilhão nos últimos anos. Parte dos recursos é usada também 
para pagar os 34.703 docentes e colaboradores da instituição, que inclui especialistas 

em metrologia, testes de qualidade e consultoria em processos produtivos. 
 

Os recursos do SESI permitem que a instituição ofereça uma série de serviços em 
segurança e saúde no trabalho, que contribuem para reduzir faltas e aumentar a 
qualidade de vida do trabalhador e a produtividade da indústria brasileira. Em 2016, 

foram beneficiados mais de 3 milhões de pessoas com serviços de saúde e segurança.  
 

A instituição oferece também educação básica de qualidade para crianças, com ênfase 
no estudo de matemática e ciências. Em 2016, por exemplo, as matrículas em 
educação básica, continuada e ações educativas somaram 1.711.661. Além disso, 

foram aplicadas mais de 1 milhão de vacinas em estudantes, professores e 
funcionários. 

 
Na unidade SESI Gama, no Distrito Federal, os alunos têm aulas pelo período da 
manhã e, à tarde, podem escolher, em conjunto com os pais, outras atividades como 

futebol, natação, judô, balé, teatro e xadrez, conta Susana Assunção, diretora da 
escola. Segundo ela, essas atividades complementam o aprendizado dos alunos.  

 
O SESI também custeia as despesas das equipes que participam de competições no 
Brasil e no exterior, como no caso da equipe de robótica, que ficou em 2º lugar no 

Reino Unido em 2016, integrada por sete estudantes, que viajaram acompanhados de 
professores e técnicos. 

 

 
 

TRANSPARÊNCIA - Ademais de buscarem sempre a excelência nas atividades 
educacionais, o SENAI e o SESI se pautam pela eficiência e pela transparência na 

aplicação da contribuição compulsória arrecadada junto às empresas. As duas 
entidades cumprem rigorosamente todas as exigências legais e são auditadas por nada 

menos do que nove instituições públicas e privadas.  
 
As páginas de transparência disponíveis nos sites das duas instituições garantem 

ampla publicidade às suas ações, bem como à gestão de suas receitas e despesas. A 



prestação de contas à sociedade das ações e dos recursos é feita por meio de dez 
diferentes mecanismos. 
 

PRÓXIMOS DESAFIOS - Em artigo escrito para o Portal da Indústria em janeiro de 
2017, o pesquisador Cláudio de Moura Castro, especialista em educação, avalia que o 

SENAI continua sendo a mais bem-sucedida instituição de formação profissional dos 
países em desenvolvimento e que foi copiado em quase toda a América Latina.  

 
“É a mais antiga e a que mais se renovou, acompanhando o progresso da indústria. 
Teve um extraordinário sucesso em criar no país um exército de operários altamente 

especializados, competentes, responsáveis e com mania de qualidade. Mas é preciso 
entender suas forças e fraquezas, para que possa responder aos novos desafios e 

mitigar suas fragilidades”, afirma ele. 
 
Segundo Moura Castro, “a maneira certa de ver a formação profissional não é como 

uma solução mais conveniente ou econômica de preparar gente para postos de 
trabalho, mas sim para mudar valores e hábitos de trabalho, trazer práticas 

profissionais melhores, introduzir novas tecnologias ou instrumentar as pessoas para 
trabalhar com elas”.  
 

Na opinião do especialista, o que interessa é criar uma força de trabalho produtiva e 
preparada para a mudança tecnológica. “O SENAI foi competente no passado. Hoje 

continua competente, porque é diferente de ontem. Amanhã, só será competente se 
for diferente de hoje. Portanto, o seu maior desafio é nutrir a cultura da mudança”. 
 

Atividade da indústria paulista cresce 1% em julho, diz Fiesp 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista, calculado pela Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), subiu 1% em julho, no comparativo 

com junho da série com ajuste sazonal. Sem ajuste sazonal, o indicador mostrou 
crescimento de 3,2% na comparação mensal e de 0,4% em relação a julho do ano 

passado. 
 
No acumulado em 12 meses, o INA ainda mostra queda, de 3,1%, mas o indicador 

vem crescendo numa média de 1% desde abril, o que levou a Fiesp a subir sua 
projeção sobre o avanço da atividade industrial paulista no fechamento do ano de 

1,7% para a faixa de 2,5% a 3%. 
 
Somente em julho, o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp 

(Depecon) apurou aumento de 4,3% nas vendas reais do setor frente ao mês anterior, 
enquanto o número de horas trabalhadas na produção subiu 0,7% e o Nível de 

Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) teve avanço de 0,6 ponto porcentual. 
 

O diretor titular do Depecon, Paulo Francini, atribuiu o resultado ao consumo. “Temos 
uma inflação em queda, o efeito da liberação dos recursos de contas inativas do FGTS, 
os juros menores e a demanda externa aquecida, que influencia as exportações. Esse 

conjunto de fatores sinaliza, apesar de pequena e lenta, recuperação da atividade 
industrial”, comenta. 

 
Dos 20 setores monitorados, 70% cresceram em julho, com destaque para a indústria 
de produtos químicos, que teve alta de 2,2% da atividade na série com ajuste sazonal. 

A Fiesp também divulgou nesta quinta-feira, 31, resultados da pesquisa Sensor de 
agosto, que avançou para 50,5 pontos, o que indica leve aumento da atividade 

industrial neste mês. Em julho, o Sensor havia marcado 49,8 pontos. 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/01/artigo-senai-75-anos-confete-ou-puxao-de-orelhas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/atividade-da-industria-paulista-cresce-1-em-julho-diz-fiesp/


Entre os indicadores que compõem o Sensor, o que capta as condições de mercado 
subiu para 52,5 pontos em agosto, ante 50,1 pontos de julho. Leituras acima dos 50 
pontos indicam melhora das condições de mercado. 

 
O indicador de estoque subiu 2 pontos, chegando a 48,7 pontos neste mês, o que, por 

outro lado, indica que os estoques estão acima do nível desejado. 
 

Brasil tem o 3º pior desempenho entre 44 países no 2º trimestre 

01/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

   

A economia brasileira deu novo sinal de recuperação, com o segundo trimestre 

consecutivo de crescimento, algo que não acontecia desde 2014, mas, na comparação 
internacional, a alta de 0,2% de abril a junho ficou muito abaixo do resultado dos seus 
pares.  

 
Em uma comparação com 44 países, o desempenho brasileiro só foi superior aos de 

Taiwan e Cingapura (ambos cresceram 0,1%) e semelhante ao de Portugal.  
 
O comportamento da economia mundial no segundo trimestre chama a atenção porque 

todas as grandes economias cresceram, algo que não era visto desde o fim da década 
passada, quando estourou a crise global.  

 
Ainda que o desempenho não seja de tirar o fôlego (o FMI prevê alta de 3,5% para o 
PIB global, ante 3,2% no ano passado), é um sinal positivo após quase uma década 

de retomada desigual  
 

Os destaques no período continuaram a ser os países asiáticos, que são beneficiados 
pelo crescimento chinês —1,7% em relação aos primeiros três meses do ano, resultado 
suficiente para colocar o país na rota de um avanço de 7% no fim do ano.  

A Indonésia lidera a lista com alta de 4%, seguida por países como Filipinas (1,7%), 
Tailândia e Malásia —ambas cresceram 1,7%.  

 
Os países europeus também registraram um desempenho forte. A Suécia cresceu 
1,7%, a Holanda, 1,5%, e a Espanha, 0,9%, por exemplo.  

 
Mesmo entre os pares latino-americanos, o Brasil ficou para trás. O México teve o 

menor crescimento em um ano (0,6%), mas suficiente para que o país encaminhasse 
o 16º trimestre consecutivo de alta.  
 

Chile e Colômbia, os outros dois países que já divulgaram o PIB do segundo trimestre, 
tiveram resultado ainda melhor: 0,7%.  

 

PIB cresce 0,2% no trimestre e confirma leve recuperação da economia 

01/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,2% no segundo trimestre, em 

relação ao primeiro, e confirmou a leve recuperação da economia brasileira. Foi o 
segundo crescimento consecutivo nesse tipo de comparação.  

Brasil%20tem%20o%203º%20pior%20desempenho%20entre%2044%20países%20no%202º%20trimestre
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Sob a ótica da oferta, o ligeiro aumento do PIB foi puxado pelo setor de serviços, que 

cresceu 0,6%. A agropecuária ficou estável, com variação de 0% em relação ao 
primeiro trimestre. E o PIB da indústria recuou 0,5% na mesma comparação. 

 
Pelo lado da demanda, o avanço garantido pelo consumo das famílias, que subiu 1,4%. 

Por outro lado, o consumo do governo encolheu 0,9%. E o investimento – medido pela 
Formação Bruta de Capital Fixo – voltou a cair, com recuo de 0,7%. 
 

Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB brasileiro cresceu 0,3%, 
graças ao forte avanço de 14,9% da agropecuária. 

 

Indústria brasileira propõe acordo em aviação regional para governos dos 

BRICS 

01/09/2017 – Fonte: CNI 
 

A seção brasileira do conselho empresarial do grupo, secretariado pela CNI, 
vai apresentar propostas para ampliar a cooperação em aviação, acordos de 
investimento e de previdência social e facilitação de comércio 

 
O setor privado brasileiro identificou um aspecto comum aos países dos BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul): todos vão precisar de investimentos em aviação 
regional nas próximas duas décadas, quando a demanda global deve crescer 4,5% por 
ano.  

 
Desta forma, a seção brasileira do conselho empresarial dos BRICS, secretariado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), vai propor aos cinco governos uma 
cooperação intragrupo para desenvolver a aviação regional, com benefícios diretos 
para a indústria aeronáutica brasileira. 

 
Além disso, o setor empresarial também apresentará propostas para a negociação de 

acordos na área de investimentos e de previdência social, além medidas em facilitação 
de comércio. As propostas fazem parte do Programa de Trabalho da seção brasileira 
do conselho empresarial dos BRICS para 2017 e 2018. O conselho é presidido pela 

Embraer, com a participação do Banco do Brasil, BRF, Vale e WEG.  
 

PREVIDÊNCIA – O acordo de previdência social reduz em cerca de 60% o custo da 
empresa com os encargos sobre os salários de empregados expatriados ao evitar 
distorções como, por exemplo, o imposto de renda sobre passagens aéreas.  

 
Com esses acordos, o empregado se mantém vinculado ao regime de seguridade social 

do país de origem e não precisa contribuir duas vezes para a previdência. O Brasil 
esboçou um texto para o acordo previdenciário com a Índia em março deste ano, mas 

ainda não foi assinado. 
 
“Estes acordos contribuem para facilitar a movimentação de pessoas, fomentar a 

criação de empregos, as transações comerciais e, principalmente, facilitar os 
investimentos diretos entre as economias envolvidas”, afirma o diretor de 

Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.  

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/industria-brasileira-propoe-acordo-em-aviacao-regional-para-governos-dos-brics/
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INVESTIMENTOS – O setor privado também propõe que os países comecem a trocar 
informações sobre os modelos de acordos de investimentos, para que o grupo negocie, 
de forma plurilateral ou bilateral, um acordo de cooperação e facilitação de 

investimentos (ACFI). A assinatura do acordo visa alavancar a internacionalização de 
empresas entre os países, ao ampliar a segurança para os investidores nos países 

signatários. 
 

O modelo brasileiro foca em três pilares: governança institucional, mecanismos de 
mitigação e riscos e agendas temáticas para cooperação e facilitação dos 
investimentos. 

 
FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO – Entre as propostas, o empresariado brasileiro 

defende a adesão da África do Sul ao acordo de Facilitação de Comércio da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e a assinatura de um acordo de reconhecimento mútuo 
do programa Operador Econômico Autorizado (OEA) entre os países dos BRICS. Esse 

programa, em fase de implementação no Brasil, facilita o desembaraço aduaneiro e 
reduz o tempo de despacho das mercadorias. 

 
NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO – A CNI solicitou ainda a abertura de um 
escritório do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento, operado pelos países do BRICS) 

no Brasil.  
 

O Brasil está distante fisicamente do banco, que fica na China, tem presidente indiano 
e tem o primeiro escritório regional na África do Sul. Para a CNI, falta um escritório na 
América do Sul para que o empresariado tenha acesso a informações claras, 

transparentes e acessíveis sobre como acessar os financiamentos ou mesmo buscar 
garantias. 

 
No momento, atuação do banco é pelo intermédio do BNDES, que recentemente 
captou US$ 300 milhões. A abertura do escritório no Brasil se tornou ainda mais 

importante na medida em que a estratégia do Banco para 2017-2020 atribui a estes 
escritórios uma função chave na estruturação de projetos. 

 
Mas, para o setor privado, o caminho para acessar esses recursos ainda é 
desconhecido. “Não estão claros os mecanismos para se ter acesso a esses recursos. 

E a forma de resolver isso é ter um escritório regional no Brasil”, diz o diretor da CNI, 
Carlos Abijaodi. 

 

Temer: chineses reclamam da burocracia, mas querem investir mais no Brasil 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Futebol, aviões, cinema, vistos, Belo Monte, comércio eletrônico e investimentos em 

infraestrutura formam o pot-pourri de anúncios que serão feitos nesta sexta-feira, 1.º, 
em Pequim, pelos presidentes do Brasil, Michel Temer, e da China, Xi Jinping. 

 
Alguns são novidade e outros, repaginação de decisões divulgadas nos últimos meses. 
Mas a segunda visita de Temer ao país no espaço de um ano evidencia o papel crucial 

da nação da Ásia na economia brasileira. Como todas as passagens de ocupantes do 
governo do Brasil pela China, esta deverá contemplar a venda de aviões da Embraer. 

 
A expectativa do lado brasileiro é o anúncio de contrato de 20 unidades com a Fuzhou 
Airlines, cujo valor de tabela se aproxima de US$ 1,5 bilhão. Também repetindo o 

padrão de outras viagens, deverá haver o anúncio de que a China dará autorização 
para a Embraer finalizar vendas divulgadas em outras visitas presidenciais, mas não 

concretizadas. 
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O presidente brasileiro será recebido por Xi numa visita de Estado, a mais elevada e 
elaborada na lista das interações diplomáticas entre líderes de diferentes países. Além 
do presidente da China, Temer também se reunirá com o primeiro-ministro Li Keqiang.  

 
Todos os eventos ocorrerão no Grande Palácio do Povo, na Praça da Paz Celestial, sede 

dos congressos do Partido Comunista da China (PCC) que definem a composição da 
liderança do país a cada cinco anos. O próximo ocorrerá em outubro. 

 
Os primeiros compromissos do brasileiro depois da chegada à capital chinesa, nesta 
quinta-feira, 31, foram reuniões sucessivas com representantes de quatro grandes 

empresas chinesas com negócios no Brasil: State Grid, Huawei, Three Gorges 
Corporation e HNA. 

 
De acordo com Temer, as companhias reclamaram da lentidão burocrática, mas 
manifestaram a intenção de ampliar os investimentos no País. Compradora da fatia da 

Odebrecht no Aeroporto Internacional Tom Jobim (RioGaleão), a HNA afirmou que 
pretende transformar o local num hub de ligação entre a América Latina e a Ásia, 

segundo relato de uma fonte que acompanhou o encontro. 
 
Neste sábado, 2, o presidente brasileiro voltará a falar ao setor privado, num seminário 

empresarial que reunirá 300 participantes e no qual serão anunciados acordos entre 
empresas dos dois países. A administração brasileira se valerá da reunião de Temer 

com Xi para destacar a concessão de licença ambiental que permitirá o início das obras 
da linha de transmissão que a chinesa State Grid construirá entre a Usina Belo Monte, 
no Pará, e a Região Sudeste. 

 
Com 2.518 quilômetros de extensão, será a maior do País. A empresa havia obtido a 

licença prévia em fevereiro, que permitia a realização de estudos de viabilidade, mas 
não o início da construção. A nova licença foi concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no dia 18 e divulgada 

num curto comunicado. 
 

Com capital de sobra, as empresas chinesas têm demonstrado interesse crescente por 
projetos de infraestrutura no Brasil, principalmente nas áreas de energia, transportes 
e telecomunicações.  

 
Conforme assessores do chefe do Executivo brasileiro, ele pretende realçar que o Brasil 

é um “porto seguro” para investimentos de longo prazo, depois da reformulação de 
agências e marcos regulatórios, entre os quais o de petróleo e gás. Também, na 
análise do Poder Executivo brasileiro, abordará as reformas que reduziram custos e 

melhoraram o ambiente de negócios no País, como a trabalhista. 
 

O Brasil deverá ainda se apresentar como um fornecedor seguro de produtos que 
alimentam o crescimento chinês e a população de 1,4 bilhão de habitantes. De janeiro 

a julho, as exportações brasileiras ao país asiático cresceram 33%, para US$ 30,8 
bilhões. Num sinal da debilidade da economia nacional, as importações tiveram 
expansão bem inferior, de 12%, e somaram US$ 14,5 bilhões. 

 
O resultado gerou um saldo favorável ao Brasil de US$ 16,3 bilhões. Apesar de 

sucessivos governos defenderem a necessidade de diversificação da pauta de 
exportações à China, pois continua concentrada em poucas commodities: soja, minério 
de ferro e petróleo representam 80% dos embarques. 

 

Brasil tem 37 medidas contra vendas chinesas 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Por trás dos bilionários números do comércio bilateral, há tensão gerada pela 

imposição de medidas antidumping pelo Brasil contra a China e de ações na mão 
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contrária que atingem os dois principais produtos da pauta de exportações agrícolas 
depois da soja: frango e açúcar. 
 

O Brasil tem 37 medidas antidumping contra a China em vigor. A mais recente delas 
foi aplicada em meados do ano e atingiu produtos de aço do país asiático. 

 
Duas semanas antes da visita do presidente Michel Temer, Pequim anunciou 

investigação sobre o setor de produção de frango do Brasil, que pode levar à imposição 
de sobretaxa no prazo de seis meses. Em maio, a China impôs salvaguardas à 
importação de açúcar, o que limitou o acesso do produto nacional a seu maior mercado 

externo. 
 

De acordo com Marcos Jank, da Asia Brasil Agro Alliance, o Brasil foi o único país 
atingido pela medida, apesar de ela ter caráter universal. Isso ocorreu porque o País 
exportava além da quota definida pelos chineses, sobre a qual a tarifa é de 15%. O 

excedente, que era taxado em 50%, passou a estar sujeito a uma alíquota de 95%. 
 

A projeção da Unica, entidade que representa a indústria da cana-de-açúcar, é que os 
embarques caiam para 2,2 milhões de toneladas neste ano. Antes das salvaguardas, 
a expectativa era de exportação de 3 milhões de toneladas. 

 
O assunto não está no centro da agenda de Temer na China, mas poderá ser abordado 

pelo presidente no encontro com o primeiro-ministro Li Keqiang, marcado para as 16 
horas de hoje (5 horas no Brasil). 
 

AAcordos Brasil-Reino Unido só serão assinados após Brexit, diz ex-

embaixador 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A saída do Reino Unido da União Europeia, processo conhecido como Brexit, poderá 

criar oportunidades para que o Brasil diversifique sua economia, mas acordos entre os 
dois países só serão assinados após o divórcio total com o bloco europeu se 

concretizar.  
 
Essa é a avaliação de Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e em 

Washington, que participou de um seminário promovido pela FecomércioSP nesta 
quinta-feira, 31. 

 
Para ele, boa parte das atuais negociações entre Brasil e Reino Unido são apenas 
“intenções”. “As relações do Brasil com o Reino Unido são muito boas, não têm 

problemas políticos ou econômicos e acho que há campo para ampliar os 
investimentos, mas, nesses próximos dois anos, pouca coisa vai acontecer”, apontou. 

 
Nesta semana, Bruxelas recebeu a terceira rodada de negociações para a saída 

britânica da União Europeia, mas, novamente, houve pouco avanço. Na visão de 
Barbosa, o Reino Unido “quer o melhor dos mundos, ou seja, participar do mercado 
único sem a livre circulação de pessoas e sem custo. Isso não vai acontecer”. 

 
O ex-embaixador citou, também, as negociações entre Mercosul e União Europeia, que 

se arrastam por 15 anos. Há um esforço em vigor para que um acordo entre os dois 
blocos seja assinado até o fim deste ano, incluindo a viagem do ministro brasileiro das 
Relações Exteriores, Aloysio Nunes, à Europa nesta semana, mas Barbosa mostra 

ceticismo com esse compromisso. 
 

“Esse acordo só iria acontecer depois das eleições na Alemanha e não vai dar tempo 
de negociar até o fim do ano. Na minha visão, se eu estivesse do lado europeu, não 
daria esse acordo para um governo que está terminando”, disse, referindo-se à 

administração do presidente Michel Temer. 
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Receita Federal regulamenta ampliação do prazo de adesão ao Refis 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-
feira, dia 1º, instrução normativa que regulamenta a ampliação do prazo de adesão 

ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), conhecido como Refis. 
 

Nesta quinta-feira, 31, o governo editou a Medida Provisória 798/2017, que fixa em 
29 de setembro a data limite de adesão ao programa. A MP altera o prazo inicialmente 
previsto na Medida Provisória 783/2017, ainda em tramitação no Congresso e objeto 

de ampla discussão entre governo e parlamentares. Sem a mudança, o prazo de 
adesão ao Refis acabaria na quinta. 

 
Entre outros pontos, a IN da Receita confirma a determinação da MP 798 de que os 
contribuintes que optarem pelo parcelamento no mês de setembro terão de pagar 

cumulativamente duas prestações, a de agosto e a de setembro. 
 

BC: financiamento imobiliário no Brasil tem potencial para chegar a 30% do 
PIB 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Ribeiro Damaso, afirmou nesta 

quinta-feira, 31, que o financiamento imobiliário no Brasil, que hoje representa cerca 
de 10% do PIB, tem potencial para superar os níveis de 20% ou 30%. 
 

“Quando olhamos para economias emergentes similares à nossa, o mercado é de 20% 
ou 30%. Para economias desenvolvidas, vai para 50% ou 70%. E o Brasil parou em 

10%”, comparou, durante evento da Associação Brasileira de Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip). 
 

Damaso também comentou a implementação da LIG (Letra Imobiliária Garantida) e 
garantiu que o BC não vai misturar o instrumento com as regras de direcionamento. 

“Todas essas demandas que surgiram e vão surgir, pelo menos enquanto eu estiver 
na diretoria de regulação, não vão ter espaço”. 
 

O diretor do BC disse ainda que, durante a elaboração da LIG, houve esforço para 
deixá-la alinhada com padrões internacionais. Segundo ele, a autoridade monetária 

não queria tornar o instrumento mais uma “jabuticaba brasileira”. Além disso, Damaso 
afirmou que é preciso pensar em reformular a hipoteca (home equity). 
 

Editorial: Por que a reforma da Previdência não anda 

01/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Alegar que é preciso esperar a segunda denúncia contra Temer para só depois 

votar a reforma é esconder os verdadeiros motivos que bloqueiam a 
aprovação de uma mudança essencial 

 

 
 

 
 

 
 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), referendou a 
avaliação de Arthur Maia (PPS-BA), relator da reforma da Previdência na Câmara, ao 
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dizer que ela só será votada depois que os deputados analisarem uma eventual 
segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Michel Temer.  
 

“Depois da segunda denúncia, a gente vai ter condição, sim, de aprovar a reforma da 
Previdência, que sinalize aos investidores um país sério e que não vai caminhar nos 

próximos anos para a falência ou para uma moratória”, disse o presidente da Câmara. 
 

Trata-se, aqui, do proverbial “colocar o carro na frente dos bois” porque, apesar da 
promessa de Rodrigo Janot, ainda não existe uma segunda denúncia. É verdade que, 
se ela vier, assume a prioridade na pauta da casa, até mesmo do ponto de vista 

regimental. Mas, enquanto isso não ocorre, nada impediria que a tramitação da 
reforma da Previdência seguisse em frente. Se ela está empacada, é por outros 

motivos que pouco ou nada têm a ver com uma eventual denúncia da PGR.  
 
Não é segredo para ninguém que os deputados estão, no momento, muito mais 

preocupados com a reforma político-eleitoral. O tempo está se esgotando para que 
eventuais mudanças valham já para o pleito de 2018, mas os parlamentares não 

conseguem entrar em acordo, especialmente sobre o sistema de votação.  
 
“Tem de aguardar passar essa fase, que tem também a reforma eleitoral, para ver se 

é possível ou não é possível retomar a Previdência”, disse Arthur Maia ao jornal O 
Estado de S.Paulo. Em outras palavras: enquanto os deputados não resolverem seus 

interesses pessoais mais imediatos (leia-se escolher o sistema que lhes garanta uma 
reeleição mais fácil), os interesses do país podem esperar. 
 

Outro fator real que emperra a reforma da Previdência é a dificuldade em reunir os 
308 votos necessários para aprovar emendas à Constituição. Na noite de quarta e 

madrugada de quinta-feira, o governo não conseguiu nem mesmo o quórum de 257 
deputados necessário para terminar de votar os destaques ao projeto que alterava a 
meta fiscal de 2017 e 2018.  

 
O Planalto segue em queda de braço com a ala fisiológica da base aliada, usando o 

poder da caneta para nomear e demitir apadrinhados de deputados fiéis ou rebeldes, 
que por sua vez condicionam seu apoio à obtenção de mais cargos para os seus. 
 

Mais preocupante é outro raciocínio exibido por Arthur Maia: “Não dá para avançar 
com uma reforma previdenciária enquanto você tiver uma pauta do tipo vamos ou não 

acatar denúncia cujo resultado importa em permanência ou não do presidente da 
República”, disse ele ao Estado.  
 

A mensagem implícita é a de que a reforma da Previdência segue ou é enterrada 
dependendo de quem estiver no Planalto, como se essas mudanças fossem um 

capricho pessoal de um presidente, e não uma necessidade do país, que sem ela entra 
na rota da falência ou da moratória, para usar as palavras de Rodrigo Maia. 

 
A urgência da reforma previdenciária é dada pelos números, e não pela vontade de 
quem esteja na Presidência da República. O atual governo teve o mérito de propor a 

reforma, ainda que esteja cedendo a pressões corporativas que reduzem sua eficácia, 
mas ela não deixaria de ser essencial se Michel Temer caísse amanhã.  

 
Ligar uma coisa à outra é armadilha retórica de quem não deseja admitir que são 
outros os interesses que mantêm emperrada uma mudança fundamental para o futuro 

do Brasil. 
 

 
 
 



Maia crê na aprovação da reforma da Previdência após 2ª denúncia contra 

Temer 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-

feira, 31, acreditar na aprovação da reforma da Previdência após a segunda denúncia 
da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer (PMDB).  

 
“Eu sou otimista, acho que depois da segunda denúncia a gente vai ter condição, sim, 
de aprovar uma reforma da Previdência que sinalize aos investidores um País sério, 

que não vai nos próximos anos caminhar para a falência ou uma moratória”, disse 
Maia. 

 
O presidente interino defendeu a reforma da Previdência: “Quando a gente reclama 
que falta dinheiro para a saúde, para a educação, as pessoas infelizmente ainda não 

fazem uma conexão de que sem a reforma da Previdência vai faltar mais, e vai faltar 
dinheiro para pagar salário, porque a cada ano são R$ 50 bilhões, R$ 60 bilhões de 

gastos a mais da Previdência para poucos. 
 
Esse gasto não vem para os mais pobres, vem para os que ganham os melhores 

salários”, disse Maia. 
 

Ele acrescentou que toda reforma da Previdência é polêmica e admitiu que a questão 
da denúncia de um presidente da República é um “tema difícil para todos”.  
 

“Eu sou muito otimista, tenho muita convicção que só teremos um Estado com 
credibilidade se as nossas contas estiverem equilibradas”, concluiu. 

 

Era uma vez a reforma política... Saiba quem ganha ou perde se projeto for 
engavetado 

01/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

De olho e pensamento no interesse próprio e sem chances de acordo, os deputados 
detonaram a reforma política. Não vai andar nem mesmo em pontos dados como 
convergentes, casos da instituição da cláusula de barreira, para evitar a proliferação 

de partidos, e o fim das coligações para 2018. Ideias como adoção do "distritão", 
sistema pelo qual se elegem os mais votados, e o financiamento público de campanha 

já estão descartadas. 
 
O tempo é inimigo. Para entrar em vigência em 2018 teria que ser aprovada até início 

de outubro deste ano. Se for levado em conta que cada votação precisa de dois turnos 
na Câmara e no Senado, onde também tem suas resistências, são cada vez mais 

remotas uma reforma eleitoral.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A discussão sobre a reforma, até agora, serviu apenas para debates. Foram criadas 
três comissões especiais na Câmara para discuti-la, mobilização de consultores e 
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assessores, e milhares de folhas de papel em vão. Veja quem ganha e quem perde 
com o atual cenário:  
 

Quem ganha 
Cofres públicos 

A rejeição ao financiamento público de campanha é um ganho para o erário públicos 
e os contribuintes. Inicialmente se aprovou 0,5% da receita orçamentária para 

campanhas eleitorais em 2018. Seriam R$ 3,6 bilhões à disposição dos candidatos.  
 
Voto ideológico 

A continuidade do sistema proporcional adotado há anos no Brasil favorece os partidos, 
e não os candidatos. Algumas siglas, como PSOL, Rede e PT, são muito dependentes 

dos votos ideológicos. Em parte, o PSB e o PSDB também. O “distritão” seria 
prejudicial, pois vetaria o voto na legenda. 
 

Partidos nanicos 
Para ter acesso ao fundo eleitoral depende de eleger deputados. E só elegem graças 

a puxadores de votos de outras legendas. O “distritão” também iria feri-los de morte. 
Um ou outro se daria bem, mas boa parte não se reelegeria em um sistema em que 
só os mais votados são eleitos.  

 
Quem perde 

Relator Vicente Cândido 
Talvez o maior derrotado. O deputado petista de São Paulo pareceu, durante todo o 
processo, ser mais o redator – coletando ideias alheias – do que relator. Foi 

acomodando sugestões de líderes e partidos e deixando sua opinião de lado. Defendeu 
propostas questionáveis, como o fim do vice (de presidente, governador e prefeito). E 

perdeu de goleada. Já anunciou que não será candidato em 2018.  
 
Alguns grandes partidos 

Perdem parcialmente por não terem conseguido emplacar o “distritão”. Os principais 
defensores eram justamente os grandes partidos. A emenda que introduziu esse 

sistema na comissão especial foi do deputado Celso Pansera, do PMDB-RJ.  
 
Câmara dos Deputados 

A Casa que representa o povo brasileiro mostra-se mais uma vez incapaz de legislar 
sobre um tema importantíssimo para o país num momento em que a classe política 

está desacredita perante a opinião pública. 
 

Correção: BNDES deve ter novo financiamento de US$ 900 mi em parceria 
com BID 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A matéria publicada anteriormente tinha incorreções no título e no texto. Os valores 

do primeiro parágrafo são em dólares, e não em reais, como constava. Seguem título 
e texto corrigidos. 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá assinar em 
breve uma nova linha de financiamento em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 900 milhões, sendo US$ 750 milhões deste 
último e US$ 250 milhões da instituição de fomento. O foco será financiar projetos de 
energias sustentáveis, afirmou a diretora de Infraestrutura do banco de fomento, 

Marilene Ramos. 
 

“Não podemos suprir a deficiência de energia gerando energia com combustíveis 
fósseis, quando o planeta precisa de energia limpa”, disse Marilene na abertura do 
InfraInvest, evento promovido por BID, BNDES e Fundação Getulio Vargas – Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV Ebape). 
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O BNDES e o BID têm uma parceria de longo prazo, iniciada na década de 60, com 
um total de R$ 10 bilhões em projetos ativos, a maior parte no setor de infraestrutura. 
“Não dá para fazer infraestrutura sem financiamento adequado, e isso é papel de 

banco de desenvolvimento”, disse Marilene. 
 

BNDES: no aperto fiscal, primeiro que sofre é o investimento em 

infraestrutura 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Brasil investe hoje menos de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em infraestrutura, 

muito abaixo do porcentual ideal para desenvolver o setor (5%) e isso é reflexo do 
contexto fiscal, afirmou nesta quinta-feira, 31, a diretora de Infraestrutura do BNDES, 

Marilene Ramos.  
 
“Na hora do aperto fiscal a primeira coisa que sofre é o investimento em 

infraestrutura”, disse durante o evento InfraInvest, organizado pelo BID, o BNDES e 
a FGV, no Rio, que debate investimentos em infraestrutura sustentável. 

 
Marilene avalia que o grande desafio na infraestrutura é fazer bons projetos, ter 
planejamento e saber como investir. Ela admitiu que falhas nesses pontos levaram a 

“grandes derrotas” do setor público e privado em investimentos recentes em 
infraestrutura. Ela citou os exemplos de projetos do PAC que ficaram pelo caminho e 

concessões como as de aeroportos, que acabaram tendo problemas por conta de 
“modelagens muito otimistas”. 
 

Sem conseguir avançar em infraestrutura básica, o País deve ter ainda mais dificuldade 
em avançar na infraestrutura sustentável. Nesse segmento, as prioridades segundo 

ela são eficiência energética e perda de água. “E não entendemos porque há tão baixa 
demanda mesmo dispondo de linhas de financiamento atrativas”, disse. 
 

Em relação à preservação da Amazônia, Marilene criticou a visão global de que essa é 
uma responsabilidade apenas do Brasil. “O mundo tem que acordar. Se não vierem 

recursos, o que vai se fazer é a infraestrutura do século passado, que não vai dar 
conta da preservação”, comentou. 
 

Marilene destacou ainda que em um contexto em que o BNDES vai financiar com juros 
de mercado, via TLP, é preciso ter alternativas nesse tipo de financiamento 

sustentável. “Achamos que se não tivermos linhas auxiliares com condições mais 
atrativas dificilmente programas de reflorestamento vão decolar”, exemplificou. 
 

IBGE: indústria criou 425 mil vagas em um trimestre; comércio criou mais 

226 mil 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A indústria criou 425 mil postos de trabalho em um trimestre, o equivalente a um 
aumento de 3,7% no total de ocupados no setor. Os dados são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 

31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

No trimestre encerrado em julho, o total de ocupados no País cresceu 1,6% em relação 
ao trimestre terminado em abril, com a criação de 1,439 milhão de vagas. Outros 
setores que contrataram no período foram comércio, com 226 mil funcionários a mais; 

transporte, armazenagem e correio, com mais 82 mil; alojamento e alimentação, mais 
97 mil; administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde, mais 592 

mil novas contratações; e outros serviços, com a geração de 175 mil novos postos. 
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Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, o setor 
público foi responsável por um terço das vagas geradas em um trimestre. Após período 
de ajuste, os novos governos municipais fizeram contratações nas Prefeituras. “Já são 

os prefeitos novos contratando pessoas para as prefeituras”, afirmou Azeredo. 
 

As atividades que demitiram no trimestre encerrado em julho foram a construção (-
45 mil), agricultura (-75 mil), serviços domésticos (-6 mil) e informação, comunicação 

e atividades financeiras (-33 mil). 
 

Itaú: taxa de desemprego cai com aumento de trabalho sem carteira assinada 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A taxa de desemprego recuou por conta do aumento da população ocupada sem 
carteira assinada, ressalta o banco Itaú ao comentar os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 

31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

Um dos dados positivos do levantamento é que a população ocupada avançou na 
comparação anual pela primeira vez em 23 meses, segundo relatório do banco. 
 

Os economistas do Itaú, Artur Manoel Passos e Alexandre Gomes da Cunha, destacam, 
em relatório, que o emprego no setor privado com carteira assinada ficou estável na 

margem. Com isso, a queda na taxa de desemprego foi consequência do aumento da 
população ocupada nas demais categorias, principalmente trabalhadores por conta 
própria. 

 
A taxa de desemprego do Brasil recuou para 12,8% no trimestre concluído em julho, 

ante 13% no trimestre concluído em junho, segundo os dados do IBGE. No ajuste 
sazonal feito pelo Itaú o desemprego recuou pelo quarto mês consecutivo, passando 
de 12,9% para 12,7%. 

 
Além da queda do desemprego, o banco destaca que a massa salarial registrou alta 

de 3,1% na comparação anual, por conta principalmente da alta nos salários reais com 
a queda da inflação. O salário médio real subiu 0,2% ante o trimestre anterior; na 
comparação anual, avançou 2,6%.  

 
“O resultado sugere que a pressão de baixa nos salários reais causada pelo 

desemprego elevado vem sendo parcialmente compensada pela pressão de alta com 
a queda da inflação”, destacam os economistas. 
 

O Itaú ressalta ainda que a população ocupada subiu 0,5% na comparação mensal 
dessazonalizada, e 0,2% na comparação anual, primeiro resultado positivo neste tipo 

de comparação em 23 meses.  
 

“Entretanto, o emprego no setor privado com carteira de trabalho ficou estável na 
margem, de modo que a alta na população ocupada foi consequência das demais 
categorias, principalmente de trabalhadores por conta própria.” 

 

Qualidade das vagas de emprego geradas é questionável, avalia IBGE 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O mercado de trabalho mostra recuperação, acompanhando a melhora na atividade 

econômica, mas o avanço ainda é calcado na geração de vagas informais, com 
qualidade questionável, avaliou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e 

Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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“Existe sem dúvida uma recuperação acontecendo em termos quantitativos, de 
geração de postos. Mas a qualidade desses postos é questionável, uma vez que dois 
terços deles estão nessa plataforma informal”, ressaltou Azeredo. 

 
No trimestre encerrado em julho, foram criados 1,439 milhão de postos de trabalho, 

em relação ao trimestre encerrado em abril, segundo os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).  

 
Houve geração de 54 mil vagas com carteira assinada no setor privado, mas Azeredo 
lembra que o movimento não foi estatisticamente significativo, estando sujeito à 

margem de erro. “Esse resultado pode ser negativo no mês que vem, pode ser uma 
variação em função da amostra”, relativizou. 

 
Outras 468 mil vagas foram abertas sem carteira assinada no setor privado, enquanto 
o contingente de pessoas atuando por conta própria cresceu em mais 351 mil 

indivíduos. “Se não houver um processo de recuperação imediata, ou de médio prazo, 
de entrada de trabalhadores formalizados no mercado de trabalho, isso pode gerar 

problema futuro. Essas pessoas não estão cobertas pela Previdência, não têm acesso 
a seguro desemprego. Isso pode até atrapalhar o comércio”, alertou Azeredo. 
 

Segundo ele, o aumento da informalidade dificulta a recuperação da atividade 
econômica. “O País não se desenvolve em cima de uma plataforma informal”, resumiu. 

 
A boa notícia em julho foi o avanço de 1,3% na massa de renda paga aos trabalhadores 
ocupados, a primeira alta significativa desde o trimestre encerrado em outubro de 

2014. “O rendimento está estável, mas a população ocupada subiu”, lembrou Azeredo. 
 

Segundo o pesquisador, a alta na massa de rendimento pode fazer o mercado de 
trabalho entrar num ciclo virtuoso, uma vez que aumenta o volume de dinheiro em 
circulação na economia, estimulando consumo e produção, consequentemente a 

geração de novas vagas. 
 

 

Construção demite 623 mil empregados em um ano, revela IBGE 

01/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A construção cortou 623 mil postos de trabalho no período de um ano, segundo dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada 
em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de 
ocupados na atividade encolheu 8,5% no trimestre encerrado em julho de 2017 ante 

o mesmo período de 2016. 
 

Outras atividades com corte de vagas foram agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura (-749 mil empregados, recuo de 8,0% no total de ocupados) e 

serviços domésticos (-133 mil empregados, redução de 2,1% no total de ocupados). 
 
Na direção oposta, a indústria criou 270 mil vagas no período de um ano, uma alta de 

2,3% no total de ocupados no setor no trimestre até julho ante o mesmo trimestre de 
2016. O comércio contratou 93 mil empregados, alta de 0,5% na ocupação no setor. 

 
O setor de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana 
e serviços sociais criou 68 mil vagas, elevação de 0,4%. A atividade de Informação, 

comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas – 
que inclui alguns serviços prestados à indústria – registrou um crescimento de 124 mil 

vagas em um ano, 1,3% de ocupados a mais. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/construcao-demite-623-mil-empregados-em-um-ano-revela-ibge/


Também houve aumento no contingente de trabalhadores de alojamento e 
alimentação (+683 mil empregados), outros serviços (+304 mil pessoas) e transporte, 
armazenagem e correio (+139 mil ocupados). 

 

Período de treinamento já gera vínculo empregatício, decide Justiça 
trabalhista 

01/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
TRT da Paraíba analisou caso de mulher dispensada após prestar serviços em 
forma de treinamento, sem receber salário. Empresa alegou que se tratava 

de uma “simulação” 

 

 
 

 
 
 

 
Ainda que o trabalhador tenha prestado serviços em forma de treinamento, sem 

percepção de salário, existe vínculo empregatício. Foi o que entendeu a Segunda 
Turma de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13), na 

Paraíba, ao analisar o caso de uma mulher dispensada pelo gerente de uma empresa 
de serviços de consulta e gerenciamento de projetos após período experimental. 
 

Em sua defesa, a ré alegou que a trabalhadora apenas participou de um processo 
seletivo, com simulações. A juíza Herminegilda Leite Machado, contudo, entendeu que 

o treinamento tinha contornos de período experimental, ligado ao contrato de 
emprego, e não de mero processo de contratação.   
 

“O que de fato aconteceu foi um treinamento não remunerado, sob o pseudônimo de 
processo seletivo, com o objetivo de não computar, no contrato de trabalho, os 

primeiros 30 dias de serviço da reclamante”, observou a magistrada. 
 
No entendimento de Herminegilda, ficou comprovado que a trabalhadora estava 

submetida, durante o período a que se referiu como “clandestino”, ao poder diretivo 
da empresa e encontrava-se a sua disposição, seguindo ordens e horários.  

 
Para piorar a situação, a dispensa ocorreu durante uma madrugada de trabalho, sendo 
que à mulher foi negada a permanência na sede da empresa até um horário 

considerado seguro para sair à rua. A atitude, na visão dos magistrados da Segunda 
Turma do TRT-13, fugiu “da noção de razoabilidade, tendo repercutido diretamente 

sobre a esfera extrapatrimonial da demandante (dano moral individual), de modo a 
fazer surgir o dever de indenizar”.  
 

A empresa acabou condenada a fazer anotação na carteira de trabalho da mulher, bem 
como realizar o pagamento das verbas referentes ao período trabalhado e de mais R$ 

5 mil por danos morais. 
 

Consumo de eletricidade fica quase estável em julho, com queda de 0,1%, 
diz EPE 

01/09/2017 – Fonte: Reuters 

 
O consumo de energia elétrica na rede no Brasil somou 37.084 gigawatts-hora em 
julho, com queda de 0,1 por cento ante o mesmo período do ano passado, informou a 

estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em boletim mensal.  
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Houve queda no consumo no Norte e no Nordeste, enquanto no Sul, Sudeste e Centro-
Oeste houve expansão.  
 

No acumulado dos últimos 12 meses, o consumo apresenta queda de 0,2 por cento.  
 

O mercado regulado, atendido pelas distribuidoras de eletricidade, o consumo de 
eletricidade acumula queda de 6,5 por cento nos últimos 12 meses, com retração de 

6,9 por cento em julho na comparação com o mesmo mês do ano anterior.  
 
Já o mercado livre, em que os consumidores podem negociar contratos de suprimento 

diretamente com geradores ou comercializadoras, o consumo apresentou alta de 17,4 
por cento em julho e de 18,3 por cento em 12 meses.  

 

Neoenergia aprova oferta primária e secundária de ações na B3 

01/09/2017 – Fonte: Reuters 

 
Os acionistas da elétrica Neoenergia aprovaram a submissão de pedido de adesão da 

companhia ao segmento especial de listagem Novo Mercado na bolsa B3 e a realização 
de uma oferta primária e secundária de papéis no Brasil, com esforços de colocação 
no exterior, segundo ata divulgada pela empresa nesta quinta-feira.  

 
As aprovações ficam condicionadas à precificação da oferta de ações até 20 de 

dezembro.  
 
Com ativos em distribuição, geração e transmissão de eletricidade, a Neoenergia tem 

como acionistas atualmente a elétrica espanhola Iberdrola, com 52,45 por cento, o 
fundo de pensão Previ, com 38,2 por cento, e o Banco do Brasil, com 9,35 por cento.  

 
Na assembleia, nesta quinta-feira, eles decidiram aprovar um novo limite de capital 
autorizado para a companhia, de até 12,835 bilhões de reais, ante até 3,5 bilhões 

anteriormente.  
 

A oferta de ações da empresa será coordenada pelo BB Banco de Investimento.  
 
Segundo a ata da assembleia, os atuais acionistas da Neoenergia ficarão com novas 

ações a serem emitidas pela companhia em troca de créditos detidos contra a 
empresa, inclusive por dividendos declarados e não pagos.  

 

Furacão Harvey nos EUA faz Petrobras elevar preço da gasolina em 4,2% 

01/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 

Os efeitos da devastação provocada pelo furacão Harvey no Texas, nos EUA, vão 
chegar ao bolso do brasileiro. Nesta quinta (31), a Petrobras anunciou o maior reajuste 
no preço da gasolina vendida por suas refinarias desde que anunciou nova política de 

preços, no dia 30 de junho.  
 

O aumento, de 4,2%, entra em vigor nesta sexta (1º) e é maior que toda a alta 
acumulada em agosto, que foi de 3,9%. O diesel subirá 0,8%.  
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BB2O0-OBRBS
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No fim de julho, a gasolina chegou a subir 8,22% nas bombas, mas a alta foi provocada 
pelo aumento das alíquotas de PIS/Cofins.  
 

O furacão, que atingiu a costa do Texas no sábado (26), levou ao fechamento de várias 
unidades industriais em uma região que concentra 16% de toda a capacidade de refino 

dos Estados Unidos.  
 

"O preço está aumentando muito lá fora, e podemos esperar mais aumentos por aqui", 
diz o consultor Adriano Pires, do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura).  
 

Segundo a política de preços instituída em julho, a área técnica da Petrobras tem 
autonomia para realizar ajustes diários nos preços de acordo com a variação das 

cotações internacionais de do câmbio.  
 
Em agosto, foram 22 alterações no preço da gasolina, 11 delas para cima. O preço do 

diesel foi ajustado 24 vezes, 13 delas para cima.  
 

A disparada nas cotações internacionais, porém, ocorreu nesta semana, como 
resultado do Harvey. "Desde 2013, o preço não disparava tão rápido quanto agora", 
comentou Pires.  

 
Segundo a EIA (Agência de Informações em Energia dos EUA), só na quarta (30), a 

gasolina no atacado subiu 5,3% no golfo do México, onde estão as refinarias de 
Houston.  
 

Na Bolsa de Nova York, os contratos futuros do combustível tiveram alta de 5,7%.  
 

Preço da gasolina pode passar dos R$ 4 em Curitiba 

01/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A Petrobras elevará os preços dos combustíveis novamente a partir desta sexta-feira 
(1). Nas refinarias, a gasolina subirá 4,2% e o diesel, 0,8%. Na quarta-feira (30), a 

empresa já havia anunciado outra alta. Se o valor for repassado para os postos, o 
preço do litro da gasolina pode passar dos R$ 4 em Curitiba nos próximos dias. 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
Atualmente o preço médio do combustível na Capital está entre R$ 3,60 a R$ 3,69, 

mas com picos de R$ 3,89. Com isso, o repasse para as bombas, se ocorrer, pode 
elevar o preço para até R$ 4,05.  
 

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. 
Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e 

enfrentar a concorrência. 
 

Camex prorroga tarifa antidumping sobre butanol importado dos EUA 

01/09/2017 – Fonte: Reuters 
 

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu prorrogar por cinco anos o direito 
antidumping aplicado sobre importações do produto químico butanol produzido nos 

http://www.bemparana.com.br/noticia/523570/preco-da-gasolina-pode-passar-dos-r-4-em-curitiba
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Estados Unidos, aplicando sobretaxa de até 28,4 por cento, segundo resolução 
publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.  
 

A resolução afeta importações das empresas Dow Chemical, Union Carbide e Basf.  
A prorrogação foi pedida pela brasileira, do grupo Itaúsa.  

 
O butanol é um solvente que tem entre suas principais aplicações produtos das 

indústrias de tintas e vernizes, perfumes, antibióticos e polidores e limpadores. As 
principais matérias-primas para sua produção são o propileno e o gás natural. 
 

Accender quer ampliar fornecimento a montadoras 

01/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A Accender, fornecedora de acessórios como sensores e câmeras para veículos, quer 
ampliar sua parceria com montadoras. A companhia brasileira tem 10 anos de história 

e nasceu focada na oferta destes itens para a rede de concessionárias. Mesmo com as 
recentes quedas nas vendas de veículos novos no Brasil, a empresa segue com 

crescimento de dois dígitos no faturamento.  
 
Em 2016 registrou alta de 29% nas receitas na comparação com o ano anterior. 

“Também estamos conseguindo manter bom ritmo de expansão este ano”, conta Hélio 
Nakae, diretor da companhia.  

 
O maior impulso deste crescimento veio do fornecimento a montadoras. Desde 2013 
a empresa entrega câmeras à produção de carros da Mitsubishi na fábrica de Catalão 

(GO).  
 

Em 2014 a Accender foi homologada ainda para que seus dispositivos equipassem os 
modelos da Suzuki. Os dispositivos da marca são importados da Ásia, mas com o 
aumento na demanda a empresa investiu em desenvolvimento local para que as 

soluções se adaptem melhor às necessidades brasileiras.  
 

Hoje as duas marcas japonesas respondem por 80% do faturamento da empresa – o 
restante vem da venda de equipamentos à rede de concessionárias.  
 

“Conseguimos reajustar preços recentemente, o que alavancou o nosso faturamento”, 
conta. O executivo mantém o otimismo para os próximos meses, já que, como a 

participação da Accender ainda é pequena, possíveis novos negócios podem dar 
grande impulso. “Estamos conversando com uma série de montadoras e temos 
perspectivas boas”, diz. 

 

GM fará recall de quase todas as Spin feitas no Brasil 

01/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 
 

 
 

 
 

A GM fará um recall envolvendo 164.840 unidades da Spin, ou seja, quase todas, 

fabricadas no Brasil entre 14 de outubro de 2011 a 22 de agosto de 2017 com chassis 
de DB100001 a JB152762. Em comunicado divulgado na quinta-feira, 31, a montadora 

informa que os modelos de 2013 a 2018 apresentam defeito técnico que pode causar 
curto-circuito. 
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O defeito está na grade de entrada de ar, localizada logo abaixo do para-brisa. 
Segundo a empresa, uma potencial entrada de um volume extremo de água no 
compartimento do motor pode atingir o interior da caixa de fusíveis e relês, o que pode 

vir a causar o curto-circuito. 
 

Ainda em nota, a General Motors informa que tal ocorrência pode levar ao acionamento 
involuntário e repetitivo do motor de partida, o que gera possibilidade de incêndio. 

Nos veículos com transmissão manual, uma vez engatada, pode causar ainda 
movimentação involuntária do veículo. Em ambos os casos, há risco de lesões graves 
aos ocupantes e terceiros. 

 
Como solução, a GM diz que fará a instalação de uma vedação adicional na grade de 

entrada de ar localizada abaixo do para-brisa. O serviço será realizado a partir de 11 
de setembro, de forma gratuita, e o tempo estimado para sua execução é de 25 
minutos. O agendamento deve ser feito na rede de concessionárias Chevrolet. Mais 

informações pelo telefone da central de relacionamento 0800-702-4200. 
 

ZEN investe R$ 36 mi em processos de manufatura 

01/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 
 

  
 

Fábrica da Zen, em Brusque (SC), receberá os R$ 36 milhões até 2020  
 
A Zen vai aplicar R$ 36 milhões nos próximos três anos em processos de manufatura 

alinhados à indústria 4.0. O investimento será utilizado na compra de equipamentos e 
na interligação e comunicação das máquinas com essas tecnologias.  

 
Nos últimos quatro anos a companhia já havia aplicado R$ 40 milhões em renovação 
de maquinário. “Desde 2013 a ZEN passa por uma transformação para encarar essa 

nova realidade. Na primeira etapa, até 2015, nos organizamos para reduzir as 
instabilidades do processo produtivo. Do ano passado até agora estamos promovendo 

uma verdadeira mudança no layout da fábrica”, explica o diretor industrial da 
companhia, Eduardo Bertolini.  
 

“Tudo irá funcionar de acordo com o fluxo de materiais e fabricação das peças. A 
sequência seguirá uma lógica que permitirá que a produção seja mais rápida e 

eficiente. Nosso plano diretor prevê que a reorganização da unidade esteja concluída 
até 2020”, diz Bertolini.  

 
Hoje a empresa conta com dez robôs capazes de trabalhar conectados, já preparados 
para serem integrados e se comunicarem. Também foram feitos investimentos em 

sistemas automáticos de montagem com dispositivos autônomos de identificação de 
falhas, que se comunicam com o cérebro da máquina, garantindo informações e 

estatísticas do processo. 
 
Essas tecnologias foram implantadas nos processos de conformação, usinagem e 

retífica e nas linhas de montagem de impulsores de partida e polias para o mercado 
original. Nestes dois últimos setores os equipamentos são capazes de identificar as 

dimensões da peça e checar se houve falta ou troca de componentes. Quando ocorre 
um problema a peça é segregada.  
 

“Todos os dados são armazenados num banco que nos permite rastrear o processo e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26347/zen-investe-r-36-mi-em-processos-de-manufatura


agir preventivamente para evitar desvios de produção”, afirma o executivo. De acordo 
com Bertolini, a modernização da fábrica aumentou a produtividade em 45% nos 
últimos quatro anos e o índice de satisfação do cliente, que era de 77% em 2013, 

saltou para os atuais 94%.  
 

A ZEN fica em Brusque (SC). Fábrica de impulsores de partida, polias de alternador, 
tensores de correias, mancais de alternador e planetárias, além de componentes 

conformados a frio utilizados em sistemas de transmissão e freio ABS de automóveis 
e caminhões. A empresa fornece para montadoras e mercado de reposição na América 
do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África. 

  

Banco Mercedes-Benz passa a financiar pelo Refrota 

01/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
O Banco Mercedes-Benz passa a operar com a nova linha de financiamento Refrota, 

programa lançado pelo governo no fim do ano passado e que prevê a renovação de 
até 10% da frota de ônibus urbanos e metropolitanos no Brasil, algo em torno de 10 

mil veículos. A nova modalidade, configurada em condições mais atrativas que o 
Finame, conta com um total de R$ 3 bilhões provenientes do FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço). 

 
“Ampliamos ainda mais o portfólio de produtos para aperfeiçoar o atendimento ao 

cliente. Além do Refrota, o comprador de um chassi de ônibus Mercedes-Benz poderá 
optar pelo CDC, leasing ou Finame. Nossos profissionais o ajudarão a escolher a 
modalidade que mais se ajusta às suas necessidades”, afirma o diretor comercial do 

Banco Mercedes, Diego Marin. 
 

Podem financiar pelo Refrota empresas do setor privado, denominadas concessionárias 
ou permissionárias, que operam o serviço de transporte público coletivo urbano. Estão 
incluídos veículos do tipo micro-ônibus, miniônibus, midiônibus, ônibus básico, padron, 

articulado e biarticulado. 
 

A primeira venda de ônibus via Refrota foi realizada em junho pela Mercedes-Benz e 
Marcopolo para a Transportadora Turística Suzano (Suzantur), que opera na região 
metropolitana de São Paulo. A empresa financiou cem ônibus no valor de R$ 30,3 

milhões pela Caixa Econômica Federal 
 

Audi usará realidade virtual em concessionárias da Europa 

01/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

  
 

 

Sistema permite conhecer e configurar todo o portfólio em experiência 3D e 360º 
 

A Audi está lançando a primeira aplicação de realidade virtual na área de serviço para 
clientes nas concessionárias na Europa no qual os clientes poderão conhecer os 
veículos e configurá-los de forma individual, visualizando todas os detalhes. Os 

primeiros a receberem a solução VR são Alemanha, Reino Unido e Espanha, com 
previsão de expansão para outros mercados. 

 
A experiência VR foi testada em uma versão beta em 2015 em concessionárias 
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selecionadas no Brasil e na Alemanha. O retorno e comentários dos clientes e 
revendedores ajudaram no desenvolvimento final do sistema.  
 

O equipamento é formado basicamente por óculos de realidade virtual aumentada em 
3D, da Oculus Rift, primeira parceira da montadora no projeto, enquanto o 

processamento dos dados dos carros para a realidade virtual foi feita em conjunto com 
a Zerolight, parceira de visualização estratégica, para desenvolver um mecanismo 

gráfico de alto desempenho.  
 
A tecnologia permite ao concessionário apresentar toda a gama de veículos Audi, 

incluindo os seus opcionais, durante o atendimento ao cliente. O configurador oferece 
experiência em 360 graus e conta ainda com efeitos de iluminação e sonoros, além de 

vários ambientes, horários do dia e condições de luz que também contribuem para a 
experiência virtual. O interior pode ser observado de todas as perspectivas, incluindo 
as superfícies dos materiais de acabamento, dependendo da posição em relação à 

fonte de luz virtual. 
 

Segundo a empresa, futuras atualizações do software de realidade virtual oferecerão 
recursos de demonstração das inovações da Audi e que geralmente são testadas 
durante um test-drive real, como diferentes tecnologias de iluminação à noite e com 

pouca visibilidade. 
 

“Com a experiência VR, desenvolvemos uma ferramenta de vendas completa para os 
concessionários Audi. Oferecemos aos nossos clientes mais informações e certeza ao 
tomar sua decisão de compra, além de ser um fator emocional especial”, afirma Nils 

Wollny, diretor de negócios digitais/costumer experience na Audi. “Com isso, estamos 
dando o próximo passo em nossa estratégia de combinar inovação digital aos pontos 

fortes das lojas físicas.” 
 

Volare elétrico já roda em testes no litoral paulista 

01/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

A prefeitura da cidade de Santos, no litoral paulista, começou a testar o Volare.E, 
modelo 100% elétrico desenvolvido em parceria com a BYD, empresa com know-how 
nesse tipo de propulsão. O veículo utiliza dois motores de 90 quilowatts (122 cv) 

instalados nas rodas traseiras e recebeu também um sistema de regeneração da 
energia.  

 
 
 

 
 

 
 

Segundo a Volare, a autonomia é de 250 quilômetros e o tempo de recarga em 
condições normais é de cinco horas. As baterias são feitas de fosfato de ferro e têm 
vida útil maior que a do próprio ônibus, segundo a fabricante. O Volare.E é apropriado 

para centros urbanos. São 9,15 metros de comprimento, 3,380 m de altura e 2,36 m 
de largura. A carroceria tem piso baixo e capacidade para 45 passageiros (20 sentados 

e 25 em pé).  
 
De acordo com a Volare, o modelo elétrico estará à venda ainda este ano, o que ainda 

depende de homologações. O preço final ainda não foi definido. A cidade de Santos foi 
escolhida porque a versão convencional a diesel do ônibus já rodava por lá com boa 

aceitação de frotistas e usuários.  
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