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 ARTIGO: NÃO DÁ PARA FICAR DE FORA 

 EMPRESAS ANUNCIAM JOINT VENTURE ADAMOS FOCADA NA INDÚSTRIA 4.0 

 BRASIL PRECISA DE PLATAFORMA INDUSTRIAL MODERNA PARA ASSEGURAR LUGAR 

ENTRE PAÍSES DESENVOLVIDOS 

 MINISTÉRIO PÚBLICO PROCESSA MERCEDES POR DEMISSÕES DISCRIMINATÓRIAS 

 MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE R$ 140 MI EM AÇÃO CONTRA CORTES NA MERCEDES 

 ÍNDICE DE DIFUSÃO DA INDÚSTRIA AUMENTA PARA 54% EM JULHO, DIZ IBGE 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL SOBE PELO 4° MÊS SEGUIDO E SUPERA EXPECTATIVAS 

 INDÚSTRIA INICIA O SEGUNDO SEMESTRE COM ALTA DE 0,8% EM JULHO 

 NOVA REGRA PARA MONTADORAS SEGUE MODELO INOVAR-AUTO E VAI SER 

IMPLEMENTADA EM FASES 

 MONTADORAS E GOVERNO TENTAM DEFINIR NOVO PLANO PARA INDÚSTRIA DE 

CARROS 

 ROTA 2030 E A REVOLUÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 ARTIGO: INDÚSTRIA NÃO PEDE FAVOR OU SUBSÍDIO, APENAS CRÉDITO COM TAXAS 

CIVILIZADAS 

 FALTA DE CONFIANÇA EMPERRA NEGÓCIOS 

 BENEFICIÁRIO DE EMPRESA NO PAÍS TERÁ DE ABRIR MAIS DADOS À RECEITA ATÉ 

2018 

 SENADO APROVA NOVA TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO DO BNDES 

 CONSELHO DEFINE REGULAMENTO PARA INICIAR DEBATES SOBRE POLÍTICAS DE 

EMPREGO 

 CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DO BRASIL PERDE FORÇA EM AGOSTO COM AUMENTO DE 

NOVOS TRABALHOS, MOSTRA PMI 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO TEM LEVE QUEDA EM AGOSTO MAS INDICA 

CONTRATAÇÕES FUTURAS, APONTA FGV 
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 TRABALHADORES DOS CORREIOS NO PARANÁ INICIAM GREVE NO DIA 19 
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 CORREIOS LANÇAM 3º PLANO DE DEMISSÃO EM 2017 PARA TENTAR ZERAR 

PREJUÍZO 

 REFORMA TRABALHISTA - MUDANÇAS NA CLT PODEM REDUZIR GASTOS COM INSS 

 MP COM NOVA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PODE SER ALVO DE AÇÕES NO JUDICIÁRIO 

 PLENÁRIO DO SENADO APROVA TEXTO-BASE DA MP DA TLP POR 36 VOTOS A 14 

 "INVESTIMENTOS VÃO TER UM CUSTO MENOR" 

 ARTIGO: TLP PÕE FIM A DISTORÇÕES E DESEQUILÍBRIOS NA ECONOMIA 
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SUSTENTÁVEL 

 ENTIDADES DIZEM QUE NEGOCIAÇÕES SOBRE PLANOS ECONÔMICOS CONTINUAM 

ABERTAS 

 ESTUDO - FALTA DE INVESTIMENTO EM ENERGIA CUSTARÁ CARO AO BRASIL NOS 

PRÓXIMOS ANOS 

 PETROLEIRA SHELL TEM AVAL PARA COMERCIALIZAR ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 CONTA DE LUZ SOBE MENOS E DESACELERA INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR NO IGP-DI 

DE AGOSTO 

 COPOM INICIA REUNIÃO, E MERCADO ESPERA QUE JUROS CAIAM PARA 8,25% AO 

ANO 

 CUSTO DA CONSTRUÇÃO SOBE 0,13% EM AGOSTO 

 COMISSÃO APROVA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DEBATER MP DA MINERAÇÃO 
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 COBRE SOBE NA ESTEIRA DE PMIS CHINESES POSITIVOS 

 BRASIL E CHINA FECHAM PARCERIA DE TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE 
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 SECEX PUBLICA PORTARIA QUE REGULA COTAS PARA A IMPORTAÇÃO DE ETANOL SEM 

COBRANÇA DE IMPOSTO 

 PETROBRAS ELEVA GLP INDUSTRIAL EM 2,5% E GÁS DE COZINHA EM 12,2%, EM 

MÉDIA 

 PREÇO DO GLP ESTÁ DESCOLADO DA PARIDADE INTERNACIONAL, DIZ SINDIGÁS 

 VOLKSWAGEN ANUNCIA RECALL DE QUASE 2 MILHÕES DE CARROS NA CHINA 
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 PNEU DE SOJA CHEGA DESAFIANDO A CONCORRÊNCIA 

 JAGUAR LAND ROVER AUMENTARÁ USO DE ALUMÍNIO RECICLADO 

 GRUPO VOLKSWAGEN SUSPENDE VENDA DA DUCATI 
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Economia sai da recessão, indústria ainda não 

 
O aumento de 0,2% do PIB, no segundo trimestre de 2017, mostra que o pior da crise 

ficou para trás. É o segundo trimestre consecutivo de crescimento do PIB. A indústria 
geral caiu 0,5%, entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano.  
 

O resultado negativo foi influenciado, em especial, pela indústria da construção. O 
investimento, medido pela formação bruta de capital fixo, segue em queda. Ainda 

assim, não deve limitar o crescimento no curto prazo. 
 
 

ARTIGO: Não dá para ficar de fora 

06/09/2017 – Fonte: CNI 

 
Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson  Braga de Andrade, a transição para novas formas de produção que 

caracterizam a Indústria 4.0 será decisiva para a competitividade nacional. 
Os desafios para a adoção das tecnologias digitais, porém, são imensos. Leia 

no artigo publicado na revista EXAME CEO 
 
O desenvolvimento da Indústria 4.0 é elemento central das estratégias de empresas 

líderes e da política industrial das principais potências do mundo. O Brasil, que precisa 
melhorar sua produtividade e voltar a crescer, não pode ficar fora desse movimento. 

 

CÂMBIO 

EM 06/09/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,112 3,113 

Euro 3,711 3,712 
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O poder computacional, aliado à redução de custos de equipamentos e à 
miniaturização de componentes, permitiu o uso, em larga escala, de tecnologias 
digitais na indústria. Entre elas, destacam-se: internet das coisas, big data, 

computação em nuvem, robótica avançada, inteligência artificial, novos materiais, 
manufatura aditiva (impressão 3D), manufatura híbrida e realidade aumentada.  

 
A combinação da automação com as tecnologias digitais na indústria, como o uso de 

sensores e equipamentos ligados em rede, que conectam o mundo real e o virtual, 
produz diversos benefícios, como o aumento da eficiência; otimização dos processos 
de desenvolvimento, de produção e de vendas; e criação de modelos de negócios.  

 
A transição para as novas formas de produção que caracterizam a Indústria 4.0 será 

decisiva para a competitividade da indústria brasileira e para a sua maior e melhor 
integração em cadeias globais de valor. Essa atualização amplia a variedade e a 
qualidade de bens e serviços à disposição tanto da sociedade como das empresas.  

 
No Brasil, o conhecimento e o uso de tecnologias digitais pelas indústrias precisam ser 

mais difundidos. Do total das empresas no setor, apenas 58% sabem da importância 
das tecnologias digitais para sua competitividade. Pouco menos da metade utiliza 
algum desses instrumentos, como mostra a pesquisa Sondagem Especial 66: Indústria 

4.0, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2016.  
 

O pouco conhecimento sobre o que e como fazer contribui para a percepção de custos 
acima do que realmente é necessário. O alto custo de implantação foi identificado por 
66% das empresas como um dos principais entraves para a adoção de tecnologias 

digitais.  
 

TRANSIÇÃO GRADUAL - A passagem para a Indústria 4.0 pode ser desenvolvida 
gradualmente pelas empresas. Não é uma operação do tipo big bang. A aplicação das 
tecnologias é feita por etapas da produção, dentro do planejamento regular das 

empresas, ou seja, considerando os planos de investimentos ligados à manutenção e 
à atualização dos equipamentos. 

 
O primeiro passo é difundir o conhecimento sobre o conceito de Indústria 4.0 e sua 
importância para a competitividade. A elaboração de ações estratégicas para implantar 

essa concepção necessita entrar na agenda das empresas. Os planos devem indicar 
as técnicas que podem produzir os maiores resultados e estabelecer uma sequência 

lógica para a sua adoção.  
 
Governo e instituições privadas de apoio à indústria e à inovação também carecem de 

conhecimento na área. Só com ampla informação será possível a construção de 
políticas públicas eficientes. Merecem destaque as iniciativas do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços; do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações; e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). As ações envolvem a Câmara de Internet das Coisas, o estudo sobre 
internet das coisas e o recém-criado Grupo de Trabalho sobre Indústria 4.0.  
 

Conhecer a situação atual e as perspectivas das empresas diante das inovações da 
Indústria 4.0 levou a CNI a realizar a Sondagem Especial e elaborar, em 2016, o 

estudo Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil. Agora, a intenção é aprofundar os 
objetivos com o projeto Indústria 2027: Riscos e Oportunidades para o Brasil diante 
de Inovações Disruptivas, liderado pela Mobilização Empresarial da Indústria (MEI), 

uma iniciativa da CNI que reúne as maiores lideranças empresariais do país na agenda 
da inovação.  

 
A competitividade das empresas em outros fatores também se mostra essencial para 
o avanço da Indústria 4.0. São eles: gestão empresarial, capital humano, 

infraestrutura de telecomunicações, tecnologia e inovação, além da qualidade da 
regulação e das instituições. A adoção de práticas modernas de gestão (como as 
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técnicas de produção lean ou “enxuta”) constitui um passo importante.  
 
QUALIDADE DA GESTÃO - O aumento de 1% na qualidade da gestão está associado 

a uma produtividade 6% maior, segundo estudos da London School of Economics 
(LSE). Essas pesquisas também mostram que economias emergentes, como Índia e 

Brasil, possuem tanto uma baixa média de gestão como uma maior proporção de 
empresas mal gerenciadas, na comparação com países desenvolvidos. 

 
Os ganhos serão ainda mais significativos se a digitalização da produção for somada à 
melhoria da gestão empresarial. O projeto Indústria mais Produtiva, da CNI, mostrou 

que medidas simples de gestão do processo produtivo podem gerar ganhos de 
produtividade, em média, de 42%. 

 
O sucesso da iniciativa estimulou o governo a criar o programa Brasil Mais Produtivo, 
que, com a parceria do SENAI, já atendeu quase 2 mil empresas e alcançou um 

aumento médio de produtividade de 51%.  
 

A educação é outro grande desafio, pois faltam trabalhadores bem preparados, mesmo 
para a indústria tradicional.  
 

O ambiente digital é ainda mais complexo e requer habilidades para resolver 
problemas, para ser criativo e trabalhar em colaboração. Dada a velocidade das 

mudanças nesse ambiente, é preciso qualificar continuamente os trabalhadores para 
instigar a flexibilidade e a capacidade de adaptação. 
 

O governo deve promover o desenvolvimento da infraestrutura digital (banda larga e 
rede móvel). Esses serviços precisam ser suficientes para garantir a transferência de 

grande volume de dados, nos prazos adequados, permitindo a instalação de medidas 
de segurança. 
 

Na área tecnológica e de inovação, precisamos ter uma estratégia tanto para promover 
a difusão de tecnologias ao longo das cadeias produtivas como para criar 

oportunidades de desenvolvimento e de produção de conhecimento.  
 
Destaca-se a atuação dos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia em diversas 

áreas, com unidades em vários estados brasileiros.  
 

Na esfera regulatória, há importantes questões a tratar, que incluem temas como 
cibersegurança, proteção de dados, modernização das relações trabalhistas (por 
exemplo, para viabilizar as tecnologias que permitem a cooperação homem-máquina) 

e definição de padrões.  
 

A falta de regulação gera insegurança, o que desestimula o investimento e o 
aproveitamento das tecnologias digitais.  

 
Além dos desafios listados, um aspecto essencial, mas tradicionalmente frágil no país, 
se refere à articulação institucional dos diferentes órgãos do Estado. As tecnologias 

emergentes têm impacto em diferentes campos. Além dos processos produtivos, áreas 
como mobilidade urbana, energia, saúde e educação também são afetadas.  

 
Apesar de sua base tecnológica comum, as soluções para essas diversas esferas são 
gerenciadas de forma isolada, por uma multiplicidade de órgãos da administração 

pública, com pouca coordenação entre si. 
 

 Uma abordagem integrada é imprescindível para o aproveitamento eficiente das 
oportunidades de desenvolvimento tecnológico e produtivo nacional. Os desafios para 
implantação da Indústria 4.0 estão postos.  

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2016/09/programa-do-senai-industria-mais-produtiva-e-destaque-em-reportagem-da-tv-globo/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/inovacao-e-tecnologia/


Indústria e governo devem enfrentá-los. Caso contrário, corremos o risco de aumentar 
a defasagem tecnológica em relação aos nossos competidores, deixando de aproveitar 
a oportunidade de recolocar a indústria e o país em trajetória de crescimento. No 

desenho dessas políticas, devemos refletir sobre o passado e evitar políticas que nos 
isolem. Temos muito trabalho pela frente. 

 
(Robson Braga de Andrade é presidente da CNI). 

 

Empresas anunciam joint venture Adamos focada na indústria 4.0 

06/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  

 
 
 

 
 

Os fundadores da Adamos a partir da esquerda: Christian Thönes (DMG Mori), Ralf 
Dieter (Dürr), Karl-Heinz Streibich (Software AG) e Thomas Spitzenpfeil (Carl Zeiss) 
As empresas Dürr, DMG Mori, Software AG e Zeiss anunciaram na terça-feira, 5, a 

criação da joint venture Adamos para fornecer serviços e soluções que atendam as 
necessidades da indústria 4.0 e da internet industrial das coisas (IIoT) com 

máquinas, softwares e TI que compõem ambientes inteligentes, incluindo a autonomia 
dos dados. A nova empresa começa a operar em 1º de outubro. 
 

Em comunicado conjunto, as companhias informam que não haverá dependência de 
provedores de softwares externos, uma vez que máquinas e soluções IIoT serão 

fornecidas pela própria Adamos.  
 
Farão parte do portfólio digital soluções que vão desde aplicações específicas para 

produção e desenvolvimento de máquinas, bem como aplicações de domínio e 
manufatura. O Adamos poderá ainda implantar seus sistemas e máquinas em 

diferentes partes do mundo e vai dispor de solução em nuvem ou na forma de 
servidores estacionários. 
 

“Como fabricante e fornecedor de máquinas, conhecemos os requisitos de nossos 
clientes e sabemos o que é importante para eles. Na Adamos App Factory, trazemos 

conhecimento da indústria para aplicativos operados intuitivamente, juntamente com 
o design de mercados digitais, além de ser uma cooperação entre fabricantes de 
máquinas e empresas de software que estão intimamente ligadas como parceiros”, 

afirma o diretor executivo da Dürr, Ralf W. Dieter.  
 

“Em relação à digitalização, a indústria de máquinas e instalações tem que estabelecer 
seus próprios padrões e impulsionar o desenvolvimento. Isso só pode funcionar com 

parceiros fortes. É por isso que estamos oferecendo uma rede aberta com o Adamos, 
juntamente com os principais conhecimentos de construção, produção e software/TI 
da máquina - dos construtores de máquinas para construtores de máquinas, seus 

fornecedores e clientes”, acrescenta o diretor executivo da DMG Mori, Christian 
Thönes. 

 
“Os fortes parceiros da Adamos estão trabalhando igualmente em conjunto para 
impulsionar a conectividade digital. Juntos estamos desenvolvendo tecnologias para a 

fábrica do futuro. As empresas que utilizarão as aplicações IIoT da Adamos farão uso 
de serviços inovadores e, assim, aumentarão significativamente a eficiência, a 

transparência, a confiabilidade e a disponibilidade de seus sistemas”, aponta o 
membro da diretoria executiva, CFO e CIO da Carl Zeiss, Thomas Spitzenpfeil. 
 

“A crescente interconectividade da produção significa que não só nossos clientes, mas 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26369/empresas-anunciam-joint-venture-adamos-focada-na-industria-40


também nós mesmos temos que mudar nosso pensamento. Criamos as condições para 
isso na ASM PT com soluções inovadoras para vários fluxos de trabalho de linha e 
fábrica para produção eletrônica - cumprindo com os mais altos padrões de segurança 

de TI. Por meio do Adamos, estamos combinando esse conhecimento com o 
desenvolvimento líder de máquinas, produção e know-how de software”, complementa 

o CEO para soluções SMT da ASM PT, Günter Lauber. 
 

Brasil precisa de plataforma industrial moderna para assegurar lugar entre 
países desenvolvidos 

06/09/2017 – Fonte: CNI 

 
Segundo Rafael Lucchesi, estruturar educação e qualificar mão de obra para 

a Indústria 4.0 devem ser prioridade para que país esteja entre as nações 
mais modernas, nos próximos anos 
 

“Não vamos ter alternativa de futuro se não priorizarmos a educação e um plano de 
país para a Indústria 4.0” - Rafael Lucchesi (à esq) 

 

 
 
O Brasil não terá um lugar no mundo desenvolvido, no futuro próximo, se não tiver a 

ambição de consolidar uma plataforma moderna de manufatura. Segundo o diretor de 
Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor-geral do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Rafael Lucchesi, os países que 

mais se desenvolveram nos últimos 40 anos foram aqueles que abraçaram um projeto 
nacional de industrialização e investiram em políticas públicas de educação e de 

qualificação. 
 
“Não vamos ter alternativa de futuro se não priorizarmos a educação e um plano de 

país para a Indústria 4.0”, alertou Lucchesi durante o painel Tecnologias digitais: 
nossas empresas e mão de obra estão preparadas?, realizado durante o evento EXAME 

Fórum 2017. No debate, ao lado do sócio da consultoria BCG no Brasil Julien Imbert, 
foram analisados os desafios para o Brasil adentrar a nova era de manufatura 
avançada, a chamada Indústria 4.0. 

 
Entre eles, o de consolidar uma força de trabalho qualificada, capaz de absorver e 

dominar novas tecnologias e formas de produção que estão sendo incorporadas na 
indústria e outros setores, em ritmo cada vez mais acelerado. “O principal desafio na 
implementação da Indústria 4.0, nos próximos anos, será a qualificação de mão de 

obra, mais do que o investimento”, lembrou Imbert, citando pesquisa realizada na 
Alemanha, um dos países que mais avançaram nesta agenda. 

 
Lucchesi destacou que o Brasil enfrenta o grande desafio de, além de melhorar a 

qualidade da educação básica, ampliar o alcance da educação profissional na 
população. Ele ressaltou que a qualificação técnica contribui para evitar a exclusão de 
enorme parcela da população que, sem um diploma de nível superior, tem grandes 

dificuldades para ocupar espaços no mercado de trabalho. 
 

FUTURO – Em relação ao futuro de muitas profissões, o debate apresentou as 
possibilidades de evolução do mercado de trabalho, com o advento de novas 
ocupações. Lucchesi falou dos 28 observatórios mantidos pelo SENAI para prospectar 

a evolução das ocupações, de forma a garantir uma transição na qualificação da mão 
de obra ao longo do processo de transformação da indústria e das formas de se 

produzir. “Temos algumas experiências e cursos já estruturados, como a supervisão 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/09/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/09/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
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de robôs e tecnologia da informação orientada para a Indústria 4.0”, destacou. 
 
Imbert relembrou o recente processo de reindustrialização experimentado pelos 

Estados Unidos, com a retomada de processos de manufatura que haviam sido 
realocados para países asiáticos. Entre eles, um na indústria automotiva, no qual uma 

montadora optou por criar uma nova fábrica em solo norte-americano, baseada num 
modelo de Indústria 4.0, em vez de um modelo tradicional, no México. “O diferencial 

foi a mão de obra qualificada. O investimento teria de ser maior, mas o retorno 
ocorreria em 18 meses, o que nos faz repensar o modelo de produção competitiva 
baseado em mão de obra barata”, contou. 

 
O EVENTO – Patrocinado pela CNI, o Exame Fórum 2017 reuniu representantes da 

classe política e empresarial e membros da academia para discutir o cenário político e 
econômico do Brasil e as perspectivas para 2018. O presidente da CNI, Robson Braga 
de Andrade, participou do evento que, ao longo do dia, discutiu os desafios para a 

superação definitiva da crise e o que precisa ser feito para o Brasil inaugurar um novo 
ciclo de crescimento sustentado. 

 

Ministério Público processa Mercedes por demissões discriminatórias 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 

 
 
Linha de produção da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC paulista  

O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Mercedes-
Benz pela demissão de cerca de 1.400 trabalhadores na planta de São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista.  

 
Na ação, o MPT acusa a montadora de realizar demissões injustificadas e com 

utilização de coação e discriminação.  
 
O processo pede R$ 140 milhões em dano moral coletivo e a anulação da cláusula de 

quitação geral dada à empresa pelos trabalhadores que aderiram ao PDV (Programa 
de Demissão Voluntária).  

 
A procuradora do Trabalho Sofia Vilela de Moraes e Silva, representante do MPT no 
caso, afirma que as demissões injustificadas atingiram principalmente trabalhadores 

diagnosticados com doenças ocupacionais que estavam em licença remunerada para 
tratamento de saúde, além de pessoas com deficiência.  

 
De acordo com ela, o MPT recebeu denúncia de trabalhadores no fim do ano passado 
sobre o processo de demissão.  

 
"Os funcionários primeiro receberam um telegrama de demissão. Depois, a empresa 

firmou com o Sindicato dos Metalúrgicos um acordo coletivo para suspensão de 
contrato de trabalho. Logo depois, criou um PDV baseado no acordo. Assim, todos 

aqueles que receberam os telegramas se sentiram pressionados a aderir ao PDV", diz 
Sofia.  
 

A procuradora conta que uma das testemunhas contou que o departamento de 
recursos humanos da montadora dava aos trabalhadores a opção de "sair com ou sem 

o PDV, porque a demissão se daria de qualquer jeito".  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1916026-ministerio-publico-processa-mercedes-por-demissoes-discriminatorias.shtml


"Ouvi no auditório com 300 adoecidos que era pegar o PDV com indenização ou sair 
sem nada", afirmou outro trabalhador em audiência no MPT.  
 

"Teve o caso ainda de uma empregada com deficiência auditiva que foi informada, ao 
final de uma licença para tratamento de saúde, que deveria aderir ao PDV, pois teria 

sido escolhida pelo chefe para tal. Mesmo necessitando de intérprete de libras nas 
reuniões que tratavam do tema, em nenhum momento lhe forneceram tal auxílio", 

relata Sofia ao comentar que a profissional acabou aderindo ao PDV "sem compreender 
e sentindo-se sob ameaça de demissão".  
 

Outro fator que comprova que a adesão não era voluntária, de acordo com o MPT, é 
que apenas os funcionários que receberam o telegrama poderiam aderir ao PDV.  

 
"O PDV foi direcionado às pessoas doentes ou que estivessem em licença remunerada."  
 

Na ação, o MPT pede, além do valor pelo dano moral coletivo, que a empresa seja 
proibida de assediar e coagir seus funcionários para pressioná-los a aderir a programas 

de demissão voluntária e lay offs (suspensão temporária de contratos de trabalho).  
 
Também exige a anulação da cláusula do acordo coletivo que permitia a "quitação 

ampla e irrestrita de todo o tempo trabalhado e de todas as parcelas decorrentes do 
contrato de emprego dos empregados", caso aderissem ao PDV.  

 
"Caso a quitação irrestrita seja anulada, os trabalhadores que se sentirem lesados 
podem recorrer à Justiça para reivindicar seus direitos."  

 
A primeira audiência está marcada para o dia 7 de novembro e a expectativa, de 

acordo com a procuradora, é que até o fim deste ano haja uma decisão judicial sobre 
o assunto.  
 

OUTRO LADO  
Em relação às alegações lançadas pelo Ministério Público do Trabalho, "a Mercedes-

Benz do Brasil informa que agiu com total legitimidade para realizar a redução de 
colaboradores em sua fábrica de São Bernardo do Campo (SP), em acordo sindical 
amplamente discutido e aprovado pelas partes envolvidas".  

 
A empresa esclarece que em nenhum momento utilizou critérios discriminatórios ou 

de coação, tão pouco nos casos de pessoas com problemas de saúde, para adequar o 
seu quadro de pessoal à forte redução de vendas de veículos comerciais no mercado 
brasileiro na época.  

 
Afirma ainda que, durante todo o processo de redução de pessoas, a transparência foi 

fator determinante entre empresa, colaboradores e o sindicato.  
 

A companhia lembra ainda que, antes de recorrer a essa medida, "esgotou todas as 
alternativas possíveis de gerenciamento de excedente de pessoal nessa fábrica, com 
a adoção, por exemplo, de banco de horas, licença remunerada, semanas de trabalho 

reduzidas, além do PPE [Programa de Proteção ao Emprego] durante nove meses, 
sempre no intuito de minimizar os efeitos do difícil cenário econômico que provocou 

forte queda na produção de veículos comerciais no País".  
 
A empresa reforça que oportunamente apresentará sua defesa na ação mencionada, 

ocasião em que demonstrará o estrito cumprimento da legislação trabalhista e o 
respeito aos seus colaboradores.  

 
Procurado, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC não retornou até o fechamento desta 
reportagem.  

 
 



Ministério Público pede R$ 140 mi em ação contra cortes na Mercedes 

06/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou com ação civil pública contra a 
Mercedes-Benz pela demissão de 1.400 trabalhadores na unidade de São Bernardo do 

Campo, no ABC paulista. Na ação judicial, o MPT acusa a montadora de realizar 
demissões injustificadas e com utilização de coação e discriminação.  

 
O processo pede R$ 140 milhões em dano moral coletivo e a anulação da cláusula de 
quitação geral dada à empresa pelos trabalhadores que aderiram ao PDV (Programa 

de Demissão Voluntária). A Mercedes-Benz do Brasil negou, em nota, as acusações e 
afirma que "agiu com total legitimidade para realizar a redução de colaboradores, em 

acordo sindical amplamente discutido e aprovado pelas partes envolvidas".  
 
O MPT considera que houve coação. "Os funcionários primeiro receberam telegrama 

de demissão. Depois, a empresa firmou com o Sindicato dos Metalúrgicos um acordo 
coletivo para suspensão de contrato de trabalho e, logo depois, criou um PDV. Todos 

aqueles que receberam os telegramas se sentiram pressionados a aderir ao PDV", diz 
a procuradora do Trabalho Sofia Vilela de Moraes e Silva, representante do MPT no 
caso.  

 
Segundo ela, as supostas demissões injustificadas teriam atingido principalmente 

trabalhadores diagnosticados com doenças ocupacionais, que estavam em licença 
remunerada para tratamento de saúde e pessoas com deficiência.  
 

A primeira audiência está marcada para 7 de novembro. A Mercedes garante, em nota 
oficial, que "em nenhum momento utilizou critérios discriminatórios ou de coação, tão 

pouco nos casos de pessoas com problemas de saúde, para adequar o seu quadro de 
pessoal à forte redução de vendas de veículos comerciais no mercado brasileiro na 
época".  

 
Afirma ainda que, "durante todo o processo de redução de pessoas, a transparência 

foi fator determinante entre empresa, colaboradores e o sindicato". O diretor-
administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, que também é 
funcionário da montadora, garante que não houve coação para a adesão.  

 
"A pressão existe por causa da situação econômica do país, mas não houve coação. 

Há trabalhadores que receberam o telegrama de demissão e seguem trabalhando na 
fábrica", comenta Selerges.  
 

Índice de difusão da indústria aumenta para 54% em julho, diz IBGE 

06/09/2017 – Fonte: EM.com (postado em 05-09-2017) 

 
O índice de difusão da indústria, que mede o porcentual de produtos com avanço na 

produção, aumentou de 46,1% em junho para 54% em julho, segundo os dados da 
Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta terça-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

 
“Também por essa comparação, do índice de difusão, a gente tem algum tipo de 

melhora de ritmo da produção industrial. Claro que a gente precisa sempre relativizar 
essa melhora, em função das perdas importantes que o setor industrial teve no 
passado”, disse André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. 

 
Segundo Macedo, o aumento na renda dos trabalhadores – em função de uma inflação 

mais baixa -, a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e a redução na taxa de juros – que faz o crédito ficar mais barato – 
impulsionaram a produção de bens de consumo duráveis. Ao mesmo tempo, a 

http://www.bemparana.com.br/noticia/524460/ministerio-publico-pede-r-140-mi-em-acao-contra-cortes-na-mercedes
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recuperação ainda que modesta da confiança de empresários ajudou a categoria de 
bens de capital. 
 

Na passagem de junho para julho, os bens de capital avançaram 1,9%, enquanto os 
bens de consumo duráveis cresceram 0,6%. 

 
“A maior produção de eletrodomésticos de linha marrom, motocicletas e móveis 

explica esse crescimento de duráveis. Os automóveis não entram na explicação para 
esse aumento este mês”, lembrou Macedo. 
 

Em julho, a fabricação de veículos recuou 0,4% em relação a junho, com redução na 
produção de automóveis, mas avanço nos caminhões. “Esse crescimento de caminhões 

se reflete lá em bens de capital”, acrescentou o pesquisador. 
 

Produção industrial sobe pelo 4° mês seguido e supera expectativas 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias/O Globo (postado em 05-09-2017) 
 

 
 
A produção da indústria subiu 0,8% em julho na comparação com o mês anterior, 

informou IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (5). 
Foi o quarto mês seguido no azul, algo que não ocorria desde 2012, e a melhor 
performance para junho desde 2014, quando o índice foi de alta de 1,3%.  

 
O avanço bem mais alto do que o esperado foi embalado sobretudo pelo bom 

desempenho dos bens de consumo.  
 
O resultado mensal de junho foi revisado para cima para mostrar alta de 0,2%, contra 

estagnação divulgada anteriormente. Em relação a julho de 2016, a produção 
apresentou alta de 2,5%.  

 
A expectativa de analistas consultados pela Reuters era de alta mensal de 0,4% e de 
avanço de 1,58% na comparação anual.  

 
"A indústria mostra comportamento nitidamente diferente após quatro meses de alta... 

Há um perfil disseminado de crescimento", disse o coordenador da pesquisa no IBGE, 
André Macedo, acrescentando, no entanto, que a indústria ainda opera no patamar 

semelhante ao início de 2009 e longe do seu pico histórico.  
 
No acumulado dos últimos doze meses, a indústria recuou 1,1% em julho.  

 
Segundo o IBGE, o destaque positivo em junho foi a categoria bens de consumo 

duráveis, que avançou 2,7% e recuperou parte do recuo de 5,6% observado em junho. 
Já bens semiduráveis e não duráveis cresceram 2% em julho.  
 

Os bens de capital, um indicador de investimento, tiveram alta de 1,9%, acumulando 
em 12 meses avanço de 2,8%.  

 
Entre os 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 14 apresentaram crescimento da atividade 
industrial, com destaque para os produtos alimentícios, que tiveram alta de 2,2%, em 

expansão pelo terceiro mês seguido.  
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"A melhora da indústria é puxada por bens duráveis como eletrodomésticos e linha 
marrom. O consumo reage a estímulos que vem da liberação do FGTS, inflação mais 
baixa e melhora residual do mercado de trabalho", afirmou Macedo.  

A melhora da economia também foi notada no PIB (Produto Interno Bruto), que 
avançou 0,2% no segundo trimestre sobre os três meses anteriores, graças à 

recuperação do consumo das famílias.  
 

Indústria inicia o segundo semestre com alta de 0,8% em julho 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias/O Globo (postado em 05-09-2017) 
 

 
 
Linha de produção da fábrica da MAN em Resende, que produz caminhões e ônibus da 

Volkswagen. Com o crescimento, a indústria está retomando a capacidade de produção 
e a carga horária dos funcionários. Foto de Márcia Foletto / Agência O Globo  
 

RIO - A produção industrial brasileira cresceu 0,8% em julho frente a junho, de acordo 
com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada na manhã desta terça-feira pelo 

IBGE. É o melhor resultado para o mês desde 2014, quando avançou 1,3%. Em junho, 
o setor avançou 0,2%, mas fechou o primeiro semestre com alta de 0,5%. Frente a 
julho de 2016, a alta foi de 2,5%. É a maior taxa para uma comparação mensal desde 

junho de 2013.  
 

O resultado em doze meses, porém, ainda permanece negativo, com queda de 1,1%. 
É o trigésimo oitavo mês seguido de números no vermelho. A retração, porém, vem 
diminuindo mês a mês. Em junho, a queda acumulada em doze meses foi de 1,1%. Já 

em julho do ano passado, o recuo ao longo de doze meses era de 9,7%. 
 

Analistas ouvidos pela Bloomberg esperavam que a produção industrial tivesse um 
aumento de 0,4% na comparação mensal, e de 1,6% frente ao mesmo mês do ano 
passado. Para o fim de 2017, a expectativa do mercado financeiro para o setor também 

é positiva, já que a projeção dos economistas é de alta de 1,3%. 
 

ALIMENTOS PUXAM ALTA 
Na alta de 0,8% frente a junho, o maior impulso veio da produção de alimentos, com 
crescimento de 2,2%, impulsionado pela safra da cana de açúcar, favorecida pelo clima 

mais seco. É o terceiro mês seguido de crescimento do setor, acumulando ganho de 
8,7% nesse período. 

 
Em seguida, a influência foi o segmento de produtos derivados de petróleo e 
biocombustíveis, com taxa de 1,9% (no mês anterior, tinha recuado 2%). Dos 24 

setores acompanhados pelo IBGE, 14 tiveram crescimento nessa base de comparação 
e outros dez registraram queda.  

 
- A parte dos bovinos, favorecida pelas exportações ou pelos preços, também ajudam 

a explicar esse crescimento de produtos alimentícios - explicou André Macedo, gerente 
da coordenação de Indústria do IBGE. 
 

Entre as grandes categorias, bens de consumo duráveis foi o setor que mostrou 
expansão mais acentuada, avançando 2,7% em relação a junho. Além deles, a alta foi 

puxada principalmente pelo crescimento dos produtos de bens de consumo semi e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1914904-pib-do-brasil-sobe-02-e-atividade-reforca-sinais-de-recuperacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915226-consumo-da-impulso-a-recuperacao-do-pib-no-segundo-trimestre.shtml
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/industria-inicia-segundo-semestre-alta-0-8-em-jul


não-duráveis, que registraram 2%, de bens de capital, com 1,9%, e de bens 
intermediários, com 0,9%.  
 

O dado é revelado poucos dias após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do 
segundo trimestre, que mostrou que a economia brasileira começa a dar sinais de 

recuperação, com o segundo crescimento trimestral consecutivo após dois anos de 
taxas negativas. Ao todo, o país avançou 0,2% neste trimestre, frente ao trimestre 

anterior, e 0,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. 
 

Nova regra para montadoras segue modelo Inovar-Auto e vai ser 
implementada em fases 

06/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Em meio à retomada de produção e vendas no setor automotivo, montadoras e 
governo definem os detalhes do Rota 2030, plano que define o futuro da fabricação 

de veículos no Brasil e sucederá o programa Inovar-Auto, condenado pela OMC por 
desrespeitar regras internacionais de comércio. Segundo reportagem publicada no 

"Valor Econômico", governos e montadoras devem fechar um acordo híbrido entre o 
que há hoje e o que é considerado ideal do ponto de vista técnico.  
 

De acordo com montadoras ouvidas pela reportagem, o Rota 2030 deverá seguir o 
padrão do Inovar-Auto quanto ao anúncio de metas: primeiro haverá um patamar 

mais baixo a ser atingido, depois uma segunda fase com exigências maiores. A 
primeira etapa deverá ser dividida por cilindrada (capacidade volumétrica do motor), 
como ocorre hoje, mas com penalidades para os menos eficientes.  

 
Por exemplo: um carro com motor 1.0 que apresente dados de consumo e emissões 

de poluentes ou CO‚ maiores que as médias exigidas pelo Rota 2030 não terá os 
mesmos benefícios fiscais que um outro veículo também 1.0 que atenda ou supere os 
requisitos considerados ótimos.  

 
Dessa forma, o impacto na arrecadação poderia ser atenuado, pois motores acima de 

1.0 de alta eficiência continuaram pagando taxas mais elevadas de IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados), como ocorre hoje, tendo direito a reduções ou majorações 
de tarifas de acordo com o nível de consumo e emissões.  

 
Ainda de acordo com empresas ouvidas pela reportagem, fases mais avançadas do 

Rota 2030 deverão ser baseadas puramente pela eficiência energética, calculada em 
megajoule, independentemente do tamanho do motor. Atualmente, as alíquotas de 
IPI sobre o valor do carro estão em 7% para carros com motor de até 1,0 litro, de 

11% e 13% para os acima dessa capacidade volumétrica até o limite de 2,0 litros e 
de 18% e 25% para os acima de 2,0 litros.  

 
As diferenças ocorrem de acordo com o combustível -carros flex pagam menos. 

Ganhos de eficiência na cadeia produtiva também serão considerados, como 
tratamento de resíduos por parte das fábricas e a capacidade de gerar energia limpa 
para as linhas de produção.  

 
Durante o anúncio de investimentos de R$ 2,6 bilhões na fábrica da Volks em São 

Bernardo do Campo (Grande São Paulo), em agosto, o ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou que as bases do Rota 2030 seriam 
divulgadas "em dois ou três meses". As primeiras informações são aguardadas para 

outubro 
 

 
 
 

 

https://oglobo.globo.com/economia/consumo-volta-crescer-economia-avanca-02-no-2-trimestre-21772933
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Montadoras e governo tentam definir novo plano para indústria de carros 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico (postado em 05-09-2017) 
  

  

 

Pátio da montadora Hyundai em São Paulo 

   

Em meio à retomada de produção e vendas no setor automotivo, montadoras e 
governo definem os detalhes do Rota 2030, plano que define o futuro da fabricação 
de veículos no Brasil e sucederá o programa Inovar-Auto, condenado pela OMC por 

desrespeitar regras internacionais de comércio.  
 

Segundo reportagem publicada no "Valor Econômico", governos e montadoras devem 
fechar um acordo híbrido entre o que há hoje e o que é considerado ideal do ponto de 
vista técnico.  

 
De acordo com montadoras ouvidas pela Folha, o Rota 2030 deverá seguir o padrão 

do Inovar-Auto quanto ao anúncio de metas: primeiro haverá um patamar mais baixo 
a ser atingido, depois uma segunda fase com exigências maiores.  
 

A primeira etapa deverá ser dividida por cilindrada, como ocorre hoje, mas com 
penalidades para os menos eficientes. Por exemplo: um carro com motor 1.0 que 

apresente dados de consumo e emissões de poluentes ou CO2 maiores que as médias 
exigidas pelo Rota 2030 não terá os mesmos benefícios tributários que um outro 
veículo também 1.0 que atenda ou supere os requisitos considerados ótimos.  

 
Dessa forma, o impacto na arrecadação poderia ser atenuado, pois motores acima de 

1.0 de alta eficiência continuaram pagando taxas mais altas de IPI, como ocorre hoje, 
tendo direito a reduções ou majorações de tarifas de acordo com o nível de consumo 
e emissões.  

 
Ainda de acordo com montadoras ouvidas pela reportagem, fases mais avançadas do 

Rota 2030 deverão ser baseadas puramente pela eficiência energética, calculada em 
megajoule, independentemente do tamanho do motor.  
 

Durante o anúncio de investimentos na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do 
Campo (Grande São Paulo), em agosto, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, Marcos Pereira, afirmou que as bases do Rota 2030 seriam divulgadas "em 
dois ou três meses". As primeiras informações são aguardadas para outubro.  

 

Rota 2030 e a revolução na indústria automotiva 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico (postado em 05-09-2017) 

 
A indústria automotiva mundial vai mudar nos próximos dez anos mais do que no 

último século. Estamos passando de uma indústria baseada em veículos controlados 
mecanicamente para veículos interligados, controlados eletronicamente e abastecidos 
por uma variedade de fontes de energia. Já está em curso, no mundo, uma grande 

revolução nesta indústria, que é conduzida pela convergência de conectividade, 
eletrificação dos motores e mudança das necessidades dos consumidores.  

 
Uma oportunidade clara para o Brasil produzir veículos mais competitivos, eficientes, 
sustentáveis e tecnológicos. É nesse contexto que está sendo construído o Programa 

Rota 2030 Mobilidade e Logística. A partir da análise de como estarão a indústria 
automotiva global e as novas tendências de mobilidade, o MDIC coordena discussões 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915967-montadoras-e-governo-tentam-definir-plano-para-industria-de-carros.shtml
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/rota-2030-revolucao-na-industria-automotiva


para definir a inserção da indústria brasileira neste novo cenário. O compromisso é 
induzir, nos próximos 15 anos, a indústria automotiva brasileira para que seja 
competitiva globalmente. O Rota 2030 compreende três ciclos de desenvolvimento da 

indústria automotiva no país, estabelecendo uma visão de longo prazo, com regras 
claras e previsíveis, para dar segurança aos investimentos e incentivar a 

competitividade da indústria nacional.  
 

O objetivo é qualificar a produção nacional aos patamares globais, principalmente no 
que se refere à eficiência energética, aos baixos índices de emissão de gases 
poluentes, à segurança veicular e à tecnologia. Consequentemente, melhorando as 

condições para a concorrência no mercado internacional, com integração às cadeias 
globais de valor.  

 
As discussões podem ser resumidas em quatro grandes áreas de atuação: 
desenvolvimento tecnológico e inovação, segurança veicular, eficiência energética e 

simplificação tributária. No que se refere ao desenvolvimento tecnológico e inovação, 
área fundamental para qualquer indústria que se projeta ao futuro, serão definidas 

metas para investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento, engenharia, 
desenvolvimento de fornecedores e aportes em projetos estruturantes.  
 

Além disso, estudamos a criação do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e 
Produtivo da Cadeia Automotiva, cujo objetivo é reestruturar a cadeia fornecedora do 

país. Segurança veicular e eficiência energética são dois pontos essenciais dessa 
discussão. Nossa intenção é tornar obrigatória a etiquetagem veicular, que trará 
informações claras para o consumidor sobre esses dois pontos e também referentes a 

emissões de gases e à origem do produto.  
 

Com relação aos veículos comercializados no Brasil, estamos repactuando com a 
indústria as metas para a redução de emissão de gases poluentes, a antecipação dos 
prazos para tornar obrigatório os testes de colisão lateral dos veículos e a definição de 

um roadmap, com definições claras dos investimentos da indústria para o aumento da 
performance dos veículos em colisões e melhoria das condições de dirigibilidade. Meta 

é qualificar a produção local em eficiência energética, baixo índice de emissão, 
segurança e tecnologia  
 

Para a melhoria da competitividade, precisamos discutir a simplificação tributária e os 
aumentos de produtividade do setor. Em um mercado globalmente competitivo, o país 

não pode exportar tributos, tampouco podemos onerar demasiadamente aquelas 
empresas que fornecem produtos com alta eficiência energética e baixa emissão de 
gases de efeito estufa.  

 
Vale destacar, ainda, que o contexto econômico de formulação do Rota 2030 aponta 

tendência de queda nas importações e aumento das exportações, com câmbio 
favorável à indústria nacional, saldo da balança comercial automotiva positiva, 

encolhimento do mercado interno e retomada do crescimento da economia após dois 
anos de recessão.  
 

Nesse ano, aproximadamente 30% de nossa produção será destinada às exportações. 
O desafio é permitir que esse movimento seja estrutural, tornando o Brasil polo de 

desenvolvimento e produção. Além disso, é preciso analisar o segmento de forma 
ampliada. A indústria automotiva permanece como uma grande força industrial e 
econômica em todo o mundo.  

 
Apesar da baixa utilização da capacidade instalada, a indústria automotiva segue 

sendo muito relevante para a economia nacional, responsável por mais de 20% do PIB 
da indústria de transformação, mais de 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos, 
além de movimentar uma longa cadeia de fornecedores. No Brasil, o setor automotivo 

possui uma forte ligação econômica com muitos outros setores industriais, o que 
permite a adoção do conceito de indústria expandida, envolvendo fabricantes de 



automóveis, fornecedores, revendedores, empresas de serviços financeiros, empresas 
petrolíferas, postos de combustíveis, serviços e peças de reposição, seguradoras e 
outros.  

 
É preciso deixar claro que o Rota 2030 não é simplesmente uma substituição do 

Inovar-Auto. São dois programas com escopos diferentes, lançados em conjunturas 
econômicas distintas e com objetivos diferentes. A nova política não está sendo 

construída em razão do painel da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas 
porque o ciclo atual termina este ano.  
 

O Rota 2030 é uma evolução da política automotiva. Os programas e ações 
desenvolvidos pelo governo estão em constante aprimoramento. Com o Rota 2030, 

estamos estabelecendo uma trajetória para que as indústrias brasileiras sejam 
competitivas globalmente. Trata-se, então, de uma discussão de fôlego que estamos 
buscando traçar, em diálogo com a indústria e com os trabalhadores. O atual ciclo da 

política automotiva, que finda em 31 de dezembro de 2017, teve foco no mercado 
interno. Já o Rota 2030 tem como objetivo construir uma indústria automotiva 

brasileira competitiva globalmente.  
 
Por fim, é importante assinalar que pela primeira vez o governo elabora uma política 

automotiva centrada nos consumidores. O Rota 2030 está mirando temas como 
segurança veicular e eficiência energética, o que se traduz em redução de acidentes, 

aumento de tecnologia nos carros e economia de custos durante toda a vida útil do 
produto.  
 

Para isso, centramos força na elevação do padrão do veículo nacional em termos de 
tecnologia, eficiência energética e segurança. Buscaremos o alinhamento com as 

políticas de emissões e biocombustíveis dos principais mercados automotivos globais. 
A indústria precisa ser vetor da retomada do crescimento de nossa economia. Igor 
Calvet é Secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços.  
 

Artigo: Indústria não pede favor ou subsídio, apenas crédito com taxas 

civilizadas 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

  

 

Operário na linha de produção de metalúrgica em Sertaozinho (SP) 

   

Eis uma constatação que ninguém contesta: há uma extraordinária contenção do 
crédito na economia brasileira que está retardando a retomada do crescimento 

econômico.  
 

Assustada com a crise e a inadimplência, a rede bancária, bastante centralizada, diga-
se de passagem, passou a restringir como nunca a concessão de financiamentos 

corporativos.  
 
Um cálculo da agência de classificação de riscos Fitch indica que, em razão da crise, a 

rede bancária brasileira reduziu de tal forma a liberação de créditos que acumulou um 
capital de cerca de R$ 300 bilhões além do mínimo recomentado pelas normas 

regulatórias.  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/09/1915862-industria-nao-pede-favor-ou-subsidio-apenas-credito-com-taxas-civilizadas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/09/1915862-industria-nao-pede-favor-ou-subsidio-apenas-credito-com-taxas-civilizadas.shtml


Se cumprissem apenas essas normas, poderiam expandir a concessão de crédito num 
volume astronômico: R$ 2 trilhões.  
 

Os quatro maiores bancos brasileiros encerraram o primeiro semestre com um saldo 
de financiamento de R$ 714 bilhões, valor que é cerca de 20% inferior, em termos 

reais, ao de dois anos atrás.  
 

Não se trata aqui de crucificar os bancos. Eles enfrentaram durante dois anos, quando 
a recessão diminuiu a PIB em cerca de 7,5%, um aumento muito forte do índice de 
inadimplência das empresas, que passou de 0,4% no fim de 2014 para 1,1% no fim 

do ano passado.  
 

É forçoso observar, porém, que são remotas as possibilidades de a economia sair da 
enrascada em que se meteu e retomar o crescimento sadio sem a volta da expansão 
do crédito. O crédito —com taxas de juros civilizadas, é bom lembrar— põe recursos 

na economia e estimula o investimento e o consumo.  
 

Veja-se, por exemplo, o impacto positivo que teve a liberação de R$ 45 bilhões das 
contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).  
 

O comércio voltou a crescer e a demandar mais produção industrial, a ponto de 
estabilizar o PIB —na sexta-feira (1º), o IBGE divulgou o PIB do segundo trimestre, 

que teve uma ligeira expansão de 0,2%. Esse desempenho se deve principalmente à 
liberação do FGTS e, em parte, também à inflação baixa, que ajuda a recuperar um 
pouco o poder de compra dos assalariados.  

 
Um oportuno estudo da CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostrou que 40% 

das empresas da indústria de transformação estão em situação financeira difícil.  
 
Na prática, isso significa que, apesar da ligeira melhora da produção nos dois últimos 

trimestres, as empresas não conseguem gerar caixa suficiente para pagar suas 
despesas financeiras decorrentes das atuais taxas de juros, ainda em nível 

absurdamente alto. Ou seja, elas precisam de financiamento para capital de giro.  
 
A proposta da CNI é que o BNDES, que tem recursos guardados de quase R$ 200 

bilhões, ofereça, por meio de seu programa Progeren (para capital de giro), 
financiamentos que cubram integralmente as parcelas de dívidas a vencer nos 

próximos 12 meses e, frisa-se, sem subsídios adicionais de nenhuma ordem.  
Para sustentar os empréstimos, as empresas poderiam oferecer recebíveis de clientes, 
imóveis e outros ativos, num novo sistema de garantias.  

 
Essa medida daria fôlego às empresas pequenas, médias e grandes para que possam 

responder positivamente aos tênues sinais positivos que estão sendo dados pela 
economia. Além disso, estimularia a concorrência no sistema financeiro, ajudando os 

bancos privados a voltar ao jogo.  
 
A indústria não pede favores ou subsídios. Pede apenas crédito com taxas civilizadas, 

para recuperar suas condições financeiras, o que não é pecado nem venial e pode 
ajudar o país a superar a peste recessiva que jogou no desemprego mais de 13 milhões 

de brasileiros.  
 
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 

conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 
 

 
 
 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/cni-propoe-ampliacao-do-financiamento-a-empresas-industriais/


Falta de confiança emperra negócios 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico (postado em 05-09-2017) 
Publicado em 05/09/2017 por Valor Online 

A auditoria de clubes de futebol é uma área relativamente nova para as firmas de 
contabilidade, que poderia render bons contratos se for levando em conta o potencial 

de negócios do esporte mais popular do país. No entanto, a desorganização crônica 
joga contra e mantém os grandes "players" do setor fora de campo.  

 
Nenhuma das chamadas "quatro grandes" firmas internacionais de auditoria teve 
coragem até agora de encarar o futebol brasileiro como uma área de negócios a ser 

explorada. A Deloitte, que na Europa faz o ranking dos maiores times de futebol, 
chegou a avaliar essa possibilidade quando saíram os primeiros balanços, mas não 

gostou do que viu.  
 
Apenas BDO RCS (cujo presidente é ex-diretor financeiro do Corinthians) e Grant 

Thornton, também redes internacionais de auditoria e consultoria, mas do chamado 
segundo escalão (no ranking de faturamento), encararam o desafio. O restante são 

escritórios de pequeno porte - no caso do Cruzeiro, são dois contadores.  
 
A maioria tem registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou seja, estariam 

aptos a auditar uma empresa de capital aberto. Entretanto, apenas cinco têm clientes 
entre companhias abertas. Três não têm registro na autarquia que fiscaliza o mercado 

de capitais brasileiro. Além da CVM, os auditores estão sob a tutela do Instituto 
Brasileiro de Contadores (Ibracon) e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 
precisam respeitar os padrões contábeis e as normas da profissão.  

 
O problema é que os clubes de futebol não são, como as empresas, fiscalizadas por 

órgãos reguladores e essa liberdade dá a eles o poder de ser mais "criativos" na hora 
de apresentar suas demonstrações para o auditor. Nesses momentos de confronto, a 
independência econômica do auditor pode fazer a diferença entre ceder ou não à 

pressão do seu cliente.  
 

Beneficiário de empresa no país terá de abrir mais dados à Receita até 2018 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

  

 

Cadastro das empresas brasileiras precisará informar o beneficiário final da 
companhia 

 

Em linha com a busca mundial por mais transparência, investidores começam a se 
adequar à obrigatoriedade de declarar o beneficiário final das empresas brasileiras, 

segundo advogados.  
 

Até o fim de 2018, pessoas físicas que tenham negócios no país precisarão abrir a 
informação quando exercerem influência e tiverem mais de 25% do capital de uma 
companhia local.  

 
Alguns investidores de fora mostraram preocupação em ter de fornecer seus dados 

em casos desnecessários, como quando o controle é muito pulverizado, afirma Tatiana 
Penido, do Mattos Filho.  
 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/falta-confianca-emperra-negocios
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Uma instrução normativa publicada pela Receita Federal em agosto tornou a norma 
mais clara, diz ela.  
 

"Há receio [de investidores], mas a troca de informações vai se tornar comum. Não 
vejo uma movimentação contrária", diz Tiago Dockhorn, do Machado Meyer.  

 
"Nós conhecemos grupos que já decidiram não atualizar seus dados. Caso a Receita 

aplique as penalidades previstas [de cancelar os CNPJs irregulares], prevemos 
contestações na Justiça", diz Ramon Castilho, do Souza Cescon.  
 

Além de trazer maior transparência, a medida também reduzirá as despesas em 
processos de investigação de ativos, afirma Aldo Moscardini, sócio da Localize, do 

setor.  
 
"Quando é preciso quebrar a estrutura de offshores, há gastos adicionais como 

advogados estrangeiros, que podem chegar a R$ 1 milhão."  
 

Senado aprova nova taxa de juros de empréstimo do BNDES 

06/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (5) o texto-base da nova política de 
juros do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Os 

senadores ainda vão analisar os destaques da proposta. O texto segue para sanção do 
presidente Michel Temer. O texto cria uma nova referência para os empréstimos do 
banco, a TLP (Taxa de Longo Prazo), para substituir a TJLP (Taxa de Juros de Longo 

Prazo), que hoje é fixada pelo governo e muitas vezes fica bem abaixo da taxa de 
mercado.  

 
A proposta é que a TLP siga as taxas pagas pelo governo para se financiar no mercado 
com títulos de cinco anos de prazo. Inicialmente, a nova taxa será igual à TJLP, hoje 

em 7% ao ano. O governo tinha até esta quarta-feira (6) para conquistar a aprovação 
do texto antes de a medida provisória perder a validade. O placar foi de 36 votos 

favoráveis e 14 contrários.  
 
De um lado, a equipe econômica defende que a mudança da taxa de juros reduzirá os 

subsídios às empresas, o que ajudará a diminuir os gastos do governo no futuro e 
contribuirá para a redução das taxas de juros no país. Os críticos da medida, por outro 

lado, argumentam que a nova taxa será mais alta, o que vai encarecer os empréstimos 
e desestimulará investimentos.  
 

DEBATE Líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) defendeu que a medida 
trará transparência. "Disseram que o BNDES seria prejudicado. Não será. Ao contrário, 

vai se modernizar, vai se estruturar, vai concorrer, vai incentivar, vai subsidiar, mas 
de forma transparente, sem correr os riscos que correu no passado e que os 

funcionários estão respondendo até hoje, por conta de questões mal explicadas", 
afirmou. Em seguida, um dos principais críticos da proposta, o senador José Serra 
(PSDB-SP) subiu à tribuna para dizer que a medida do governo "não aumenta 

nenhuma transparência", ao contrário do que havia defendido o líder do governo.  
 

"O objetivo desse projeto não é transparência, é segurar o investimento no Brasil", 
afirmou o tucano, que votou contra a proposta. ESTADOS E MUNICÍPIOS Antes da 
votação, os prefeitos demonstração preocupação com a possível alta da taxa de juros 

do BNDES. A Frente Nacional dos Prefeitos enviou uma nota ao presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, pedindo que o tema não fosse votado nesta terça-feira (5).  

 
"A medida em análise, caso seja aprovada, surtirá efeitos negativos aos municípios 
brasileiros", diz a nota assinada pelo presidente da frente e prefeito de Campinas (SP), 

Jonas Donizette. Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo mostra que a dívida dos 

http://www.bemparana.com.br/noticia/524429/senado-aprova-nova-taxa-de-juros-de-emprestimo-do-bndes


Estados e municípios teria sido maior se a TLP (Taxa de Longo Prazo) já estivesse em 
vigor. Diferentemente de empresas, Estados e municípios têm uma oferta menor de 
empréstimos no mercado privado, segundo o economista José Roberto Afonso. 

Durante o debate no Senado, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo na 
Casa, afirmou que "não há prejuízo calculado nem para Estados, nem para 

municípios".  
 

"Todos os empréstimos que foram concedidos serão mantidos. Ninguém vai trocar 
indexador de empréstimo nenhum", disse Jucá. "Essa mudança valerá para os novos 
empréstimos". Serra afirmou que a mudança na taxa de juros é um golpe contra 

Estados e municípios.  
 

"O BNDES atualmente é a única fonte significativa de empréstimo para Estados e 
Municípios, para investimentos. [...] Estados e Municípios, diferentemente da União, 
não podem emitir dívida; ou seja, não têm o recurso do endividamento para cobrir 

suas necessidades de investimento", disse o senador tucano.  
 

Conselho define regulamento para iniciar debates sobre políticas de emprego 

06/09/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho  
 

Aberta pelo ministro Ronaldo Nogueira, reunião foi realizada nesta terça-feira (5), em 
Brasília 

 
 
O Conselho Nacional do Trabalho, instalado pelo ministro do Trabalho, Ronaldo 

Nogueira, em 1º de junho deste ano, concluiu as discussões sobre o regimento interno 
do grupo nesta terça-feira (5), em Brasília. Agora, será produzido um documento para 

análise jurídica e, a partir daí, os integrantes do Conselho já poderão iniciar os debates 
em torno das grandes questões envolvendo o mundo do trabalho no Brasil. 

 
O ministro, que abriu a reunião desta terça, lembrou que todas as deliberações do 
Conselho serão levadas em conta na elaboração das políticas públicas de emprego no 

país. “Neste momento que o país vive, este pode ser considerado um dos conselhos 
mais importantes da República. Ele é fundamental para o Brasil hoje”, afirmou. 

 
O secretário de Relações do trabalho do Ministério do Trabalho, Carlos Lacerda, 
lembrou que o Conselho tem representantes de todas as pessoas envolvidas e 

diretamente atingidas pelas políticas de emprego do país.  
 

O grupo tem a participação de 10 entidades representantes de trabalhadores, 10 de 
empregadores e nove ministérios. “Estamos trazendo a sociedade para dentro do 
governo para que ela participe ativamente de decisões que a afetam diretamente”, 

avaliou. 
 

 
 
 

 
 

 

http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4969


Contração de serviços do Brasil perde força em agosto com aumento de novos 

trabalhos, mostra PMI 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico (postado em 05-09-2017) 

 
Indicador alcançou 49,0 em agosto, de 48,8 em julho, chegando ao nível mais 

alto em três meses 

 
 
A contração da atividade de serviços do Brasil perdeu ainda mais força em agosto com 
o segundo aumento mensal seguido na entrada de novos trabalhos, e a confiança 

chegando ao melhor nível em quase um ano, mostraram dados da pesquisa Índice 
Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira. 

 
O PMI apurado pelo IHS Markit alcançou 49,0 em agosto, de 48,8 em julho, chegando 
ao nível mais alto em três meses. Entretanto, permanece abaixo da marca de 50 que 

separa crescimento de contração. 
 

Os entrevistados na pesquisa citaram um maior número de pedidos de clientes e 
registros de reservas, e com isso o volume de entrada de novos trabalhos aumentou 
pela segunda vez seguida, com destaque para as categorias de Intermediação 

Financeira, Correios e Telecomunicações e Outros Serviços. 
 

Parte dessa recuperação teve como pano de fundo os preços mais baixos no setor de 
serviços, com as empresas oferecendo descontos apesar do aumento na inflação de 
insumos. 

 
Os preços mais altos dos combustíveis, de serviços de impressão, aluguel e energia 

foram considerados os responsáveis pelos custos médios dos insumos terem atingido 
o nível mais alto em sete meses. 
 

O cenário manteve os empregadores buscando reduzir os custos operacionais, e isso 
os levou a cortar vagas pelo 30º mês seguido em agosto, no ritmo mais rápido desde 

maio. 
 
Ao mesmo tempo, os empresários do setor industrial mantiveram em agosto a visão 

otimista em relação às perspectivas de crescimento, no nível mais alto em 11 meses. 
Quase 62 por cento dos entrevistados relataram expectativas positivas para os 

negócios daqui a um ano, com previsões de condições melhores de mercado, novas 
propostas, maiores investimentos e taxas menores de juros. 
 

"A melhora nas expectativas futuras dos fornecedores de serviços...é uma notícia 
positiva, embora o cenário geral ainda seja o de um caminho turbulento para a 

prosperidade econômica", alertou a economistas do IHS Markit Pollyanna De Lima. 
 

Com esse resultado do setor de serviços e o retorno da indústria ao território de 
crescimento em agosto, o PMI Composto do Brasil foi à máxima de três meses de 49,6 
em agosto, de 49,4 em julho. 

 
 

 
 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/contracao-servicos-brasil-perde-forca-em-agosto-a
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/contracao-servicos-brasil-perde-forca-em-agosto-a
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/11/von41101031.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/11/von41101031.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2016/11/von41101031.jpg


Indicador antecedente de emprego tem leve queda em agosto mas indica 

contratações futuras, aponta FGV 

06/09/2017 – Fonte: Reuters 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) apresentou leve queda em agosto, mas 

apontou estabilidade e tendência de contratações nos próximos meses, de acordo com 
a Fundação Getulio Vargas (FGV).  

 
Os dados divulgados nesta quarta-feira mostram que o IAEmp, que antecipa os rumos 
do mercado de trabalho no Brasil, recuou 0,2 ponto no mês passado e foi a 98,2 

pontos, após alta de 1,5 ponto em julho.  
 

“O índice antecedente mostra estabilidade nos últimos meses em torno de um nível 
bastante elevado, que indica uma tendência de contratação ao longo dos próximos 
meses. O emprego deve continuar aumentando ao longo dos próximos meses 

refletindo o IAEmp, que se encontra próximo do pico da série histórica”, afirmou o 
economista da FGV/IBRE Fernando de Holanda Barbosa Filho em nota.  

 
A FGV destacou que as principais contribuições para a queda do IAEmp foram dadas 
pelos indicadores que medem a expectativa com relação à facilidade de se conseguir 

emprego nos seis meses seguintes, da Sondagem do Consumidor, e o ímpeto de 
contratações nos três meses seguintes, na Sondagem de Serviços.  

 
Por sua vez, o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a percepção das 
famílias sobre o mercado de trabalho, avançou 0,8 ponto em agosto, para 98,1 pontos.  

“O elevado nível do ICD reflete a dificuldade do consumidor em se recolocar no 
mercado do trabalho nos últimos meses. Entretanto, com a melhora do nível de 

atividade a tendência dos próximos meses deve ser de redução do índice”, afirmou 
Barbosa Filho.  
 

A taxa de desemprego no Brasil recuou a 12,8 por cento no trimestre encerrado em 
julho, segundo menor nível do ano, mas ainda impulsionado sobretudo pelo aumento 

do emprego informal, de acordo com dados do IBGE.  
 
Isso num momento em que a economia dá sinais de melhora, com o Produto Interno 

Bruto (PIB) tendo crescido 0,2 por cento no segundo trimestre sobre o primeiro, acima 
do esperado.  

 

Trabalhadores dos Correios no Paraná iniciam greve no dia 19 

06/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 

  
Trabalhadores dos Correios de todo o Paraná aprovaram o indicativo de greve, prevista 
para o dia 19 de setembro. A proposta foi confirmada na segunda-feira (4), em 

Brasília, durante o Conselho de Representantes Sindicais da FENTECT – federação que 
representa a categoria. 
 

No Paraná, as assembleias foram realizadas nos dias 30 e 31, em Curitiba, Londrina, 
Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Telêmaco Borba e Terra 

Roxa. As decisões são válidas para todo o estado. Eles rejeitaram a proposta do 
Ministro Emmanuel Pereira do TST para a paralisação da campanha salarial até 31 de 
dezembro de 2017. A data-base deveria ter ocorrido no dia 1º de agosto. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BH1GY-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BH1GY-OBRBS
http://www.bemparana.com.br/noticia/524278/trabalhadores-dos-correios-no-parana-iniciam-greve-no-dia-19


Os funcionários dos Correios reivindicam 8% de reposição salarial, são contra a 
ameaça de demissão motivada, privatização, fechamento de agências, falta de 
segurança, falta de funcionários, alterações no plano de saúde, suspensão de férias e 

horas-extras, reformas trabalhista e previdenciária, entre outros temas. 
 

“Queremos o início imediato das negociações com a diretoria da empresa, pois as 
novas regras da reforma trabalhista começam a vigorar no dia 11 de novembro. Após 

essa data, os trabalhadores que não tiveram seus acordos coletivos de trabalho 
homologados até o último dia da data-base da categoria, ficarão sujeitos às novas 
regras. O risco é o fim de todos os benefícios conquistados pelos trabalhadores e que 

foram suprimidos pela nova CLT, tais como auxílio alimentação e refeição, auxílios a 
portadores de necessidades especiais, horas extras nos percentuais atuais, entre 

outras conquistas”, disse Inocêncio. 
 

Metade das mulheres perde emprego após licença-maternidade 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Metade das mulheres que tiram licença-maternidade não está no emprego um ano 

após o benefício 
 

Metade das mulheres que tiram licença-maternidade não está mais no emprego um 

ano após o início do benefício. É o que mostra estudo da FGV EPGE (Escola Brasileira 
de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas).  
 

"Fizemos uma trajetória do emprego entre as mulheres de 25 a 35 anos que tiraram 
licença-maternidade entre 2009 e 2012 e constatamos que, um ano após o início da 

licença, 48% delas estavam fora do mercado de trabalho", diz a professora da FGV 
EPGE Cecilia Machado, autora de estudo sobre o tema com Valdemar Neto, aluno de 
doutorado da instituição.  

 
No total 247,5 mil mulheres tiraram licença-maternidade no período. Desse grupo, 5% 

tiveram o desligamento do emprego no quinto mês após a licença, e 15%, no sexto.  

 

 

Após quatro meses de licença, as mães têm direito a um mês de estabilidade no 

emprego, o que pode explicar o baixo percentual de desligamento no quinto.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915846-metade-das-mulheres-perde-emprego-apos-licenca-maternidade.shtml


Segundo a professora, até o quinto mês a iniciativa para a saída do emprego é da 
trabalhadora. A partir do sexto mês, o principal motivo é a dispensa sem justa causa 
por iniciativa do empregador.  

 
"Não significa que todas essas mulheres estão sendo demitidas devido à licença-

maternidade. Pode ter também um percentual de trabalhadoras que fizeram acordo 
para terem acesso à seguridade social, como o FGTS".  

 
Ela lembra que em muitos casos as mulheres não retornam às suas atividades porque 
não têm com quem deixar os filhos pequenos.  

 
O percentual próximo a 50% de mulheres que ficam sem emprego após a licença-

maternidade se mantém estável quando se olha para dois e três anos do início do 
benefício.  
 

A pesquisa mostra ainda que a queda no emprego é menor para quem tem mais 
escolaridade. A taxa de desligamento após a licença para mulheres com mais que o 

ensino médio é de 35%.  
 
"Duas forças podem explicar isso. A primeira é que o investimento que a firma faz em 

trabalhadoras mais qualificadas é maior e a empresa não quer perder isso", diz 
Machado. Consequentemente, a mãe, com salário mais alto, consegue delegar os 

cuidados com a criança.  
 

Correios lançam 3º plano de demissão em 2017 para tentar zerar prejuízo 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Os Correios lançam nos próximos dias um terceiro e mais flexível plano de demissão 

incentivada deste ano, enquanto busca reduzir custos com benefícios a empregados e 
adotar uma série de medidas administrativas para tentar evitar o terceiro ano 
consecutivo de prejuízos, disse o presidente da companhia.  

 
Após ter desligado 6.200 empregados nas duas primeiras edições do programa, a 

empresa agora vai eliminar a exigência de idade mínima de 55 anos, abrindo a adesão 
a todos os empregados com ao menos 15 anos de casa. O público-alvo é de 5.000 

pessoas.  
 
"Vamos fazer o necessário para a empresa zerar prejuízo neste ano", disse Guilherme 

Campos em entrevista à Reuters.  
 

Hoje com 108 mil empregados, a empresa enfrenta os resultados de anos de má 
gestão e expectativa de receita cadente, à medida que o serviço postal gradualmente 
perde espaço para outros canais de comunicação, como a telefonia móvel.  

 
Após ter tido prejuízo anual da ordem de R$ 2 bilhões em 2015 e 2016, a estatal corre 

para reduzir drasticamente suas despesas e assim evitar ter que ser capitalizada pelo 
governo.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915691-correios-lancam-terceiro-pdv-de-2017-para-tentar-zerar-prejuizo.shtml


Os Correios viraram alvo de atenção do mercado após o governo federal ter anunciado 
há duas semanas um pacote de concessões e privatizações que inclui a Eletrobras, 
que também acumulou prejuízos bilionários nos últimos anos.  

 
O governo federal já pensa em um novo modelo de gestão para o Correios, inclusive 

com a abertura de capital, segundo disse na semana passada o ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab.  

 
Para Campos, no entanto, a empresa ainda precisa passar por ajustes importantes 
antes de ser levada a potenciais investidores. Parte do processo envolve a busca de 

opções para enfrentar uma potencial queda das receitas diante de mudanças que 
tornaram anacrônico o monopólio estatal na entrega de correspondências. A 

expectativa do executivo é de que a empresa tenha uma pequena queda na receita 
este ano em relação aos R$ 19 bilhões de 2016.  
 

A queda se deve em parte ao novo acordo no Banco Postal, mas também a rápida 
decadência do sistema postal. Enquanto em 2012 o volume de objetos postais 

enviados por meio da empresa foi de 9 bilhões, para este ano esperam-se não mais 
de 6,7 bilhões.  
 

Já no lucrativo serviço de entregas de encomendas Sedex, os Correios têm enfrentado 
crescente concorrência, não apenas de empresas especializadas, mas de algumas 

grandes clientes, como varejistas, que têm investido em logística própria. 
  
Segundo Campos, os Correios devem enfrentar um processo parecido com o de 

empresas postais em países como a Alemanha, que passaram a prestar uma variedade 
maior de serviços públicos.  

 
"O modelo brasileiro de correios está pelo menos 10 anos atrasado em relação ao 
cenário internacional", disse Campos.  

 
Para isso, a empresa tem discutido com outras esferas do governo federal a prestação 

de serviços como entrega de passaportes e pagamento de benefícios previdenciários.  
Simultaneamente, negocia com o governo a redução de exigências de universalização 
do sistema, com o argumento de que o sistema postal já não é o principal meio de 

comunicação das pessoas, que usam mais o telefone celular.  
 

Como alternativa, diz Campos, os Correios poderiam ter representantes dentro de 
lojas de varejo, por exemplo. Seria um modelo parecido ao que os próprios Correios 
prestam hoje dentro da parceria no Banco Postal, mas de forma reversa.  

 
A redução de custo num sistema como esse seria brutal, diz Campos, dado que das 

cerca de 6.500 agências dos Correios pelo país, apenas cerca de 800 são lucrativas 
atualmente.  

 
"Nós carregamos o peso da universalização", disse Campos.  
 

A empresa está negociando parcerias com empresas privadas para ampliar fontes de 
receitas, que devem ser anunciadas nos próximos meses, disse Campos sem dar 

detalhes.  
 
POSTAL  

Não bastassem os problemas oriundos de um modelo de negócios decadente, neste 
ano os Correios enfrentam pressão adicional nas receitas, devido à remodelagem do 

acordo no Banco Postal, parceria que tem com o Banco do Brasil.  
 
O acordo anterior, vencido em dezembro, previa que o BB pagasse ao Correios uma 

remuneração fixa maior. Sem interessados na última licitação para mais cinco anos, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1912349-privatizacao-da-eletrobras-e-aprovada-pelo-conselho-do-ppi.shtml


coube aos Correios toparem uma proposta do BB de 36 meses baseada em 
remuneração mais variável.  
 

Na prática, a receita que os Correios tinham com a parceria, que foi de R$ 1,2 bilhão 
em 2016, ficará ao redor de R$ 200 milhões neste ano.  

 
Segundo Campos, essa receita sequer é suficiente para pagar os custos obrigatórios 

com vigilantes nas agências.  
 
"Precisamos rever esse modelo; do jeito que está, o Banco Postal está fadado a sumir 

ou ser drasticamente reduzido", disse Campos.  
 

CORTE DE BENEFÍCIOS  
Além da redução do quadro de empregados, a empresa também busca mediação com 
sindicatos no TST (Tribunal Superior do Trabalho) para reduzir gastos com plano de 

saúde.  
 

Em 2015, essa linha custou R$ 1,6 bilhão, ano em que os Correios tiveram prejuízo 
de R$ 2,1 bilhões. No ano passado, plano de assistência médica custou R$ 1,8 bilhão 
à empresa, que teve um prejuízo de R$ 2 bilhões. Para este ano, a expectativa da 

empresa é de que essa linha consuma outros R$ 1,9 bilhão. O pacote de medidas que 
a empresa tentar implementar inclui transferir para os empregados os custos de 

assistência médica a dependentes.  
 
O passo seguinte será emplacar um pacote de benefícios mais enxuto, reduzindo uma 

série de concessões que não estão previstas na CLT, como adicional de 70% de férias 
e auxílio-refeição para 30 dias.  

 
"Isso tudo é um escândalo", disse Campos. Ele calcula que as mudanças tragam 
economia anual ao redor de R$ 1,4 bilhão.  

 
Todas as férias previstas para este ano foram adiadas. Cerca de 400 cargos de diretoria 

foram extintos.  
 
A empresa também cortou 80% dos valores destinados a patrocínios esportivos e 

zerou os voltados para cultura.  
 

Reforma Trabalhista - Mudanças na CLT podem reduzir gastos com INSS 

06/09/2017 – Fonte: Valor Econômico 
 

A entrada em vigor da reforma trabalhista, em novembro, é vista por grande parte 
das empresas como uma oportunidade para economizar, principalmente com encargos 

previdenciários. As companhias, segundo advogados especialistas na área, estudam 
mudanças nas políticas internas – especialmente de remuneração variável – para 

reduzir os desembolsos ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
 
Para diminuir a carga tributária, de acordo com o advogado Caio Alexandre Taniguchi 

Marques, do Bichara Advogados, é preciso analisar as alterações na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) sem perder de vista a legislação previdenciária e a 

jurisprudência a respeito. “É preciso estudar caso a caso. Mas o que parece ser o mais 
comum é a renovação das políticas de diárias para viagem e de planos de saúde”, diz. 
“Será preciso, porém, ter muito cuidado para evitar a configuração de discriminação.” 

 
Hoje, não incide contribuição previdenciária sobre diárias de viagem até o limite de 

50% do salário do empregado. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, 
desaparece esse percentual e os empregadores poderão excluir da base de cálculo das 
contribuições ao INSS tudo o que for pago. 

 

http://www.valor.com.br/legislacao/5107530/mudancas-na-clt-podem-reduzir-gastos-com-inss


Para as advogadas Andrea Giamondo Massei Rossi e Maria Eugênia Doin Vieira, do 
Machado Meyer Advogados, agora só importará saber qual é a destinação da verba. 
“Isso é positivo porque sobre o excesso [acima dos 50%] incide hoje contribuição 

previdenciária patronal de 20%, acrescidos do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e 
Risco Ambiental do Trabalho (RAT), cujas alíquotas vão até 3%, além das contribuições 

destinadas a terceiros como as contribuições do sistema S, podendo chegar a quase 
30% de carga tributária no total”, afirmam. 

 
Nas empresas com muitas filiais ou multinacionais, são comuns os casos de 
empregados que gastam mais de 50% do salário com custos de viagem, segundo as 

advogadas. Da mesma maneira, dizem ser comum que o Judiciário caracterize esses 
altos gastos como remuneração disfarçada. “Agora, há mais segurança jurídica para 

pagar diárias de viagem e afastar essa possibilidade.” 
 
De acordo com Andrea e Maria Eugênia, vários clientes da banca estão revisando suas 

políticas para identificar o que só é aplicado em decorrência da lei e poder ajustar tudo 
à nova realidade, a partir do dia 11 de novembro. “Já estamos também revendo 

contratos de trabalho que tratam de planos de opções de ações. Tudo com muito 
cuidado para não violar o direito adquirido.” 
 

Uma das alternativas aos planos de compra de ações será a instituição de uma política 
de prêmios. Hoje, prêmio está sempre ligado à produtividade do empregado. “Com a 

reforma trabalhista, se o prêmio for pago por liberalidade do empregador, de forma 
não previamente acordada com o empregado, não integra remuneração para a 
incidência de contribuição previdenciária, mesmo sendo habitual”, diz Cristiane I. 

Matsumoto, especialista do Pinheiro Neto Advogados. 
 

Segundo a advogada, como a lei trabalhista altera a legislação previdenciária, agora 
pode-se defender que prêmio não é salário. Por exemplo, um funcionário de uma 
fábrica de linha branca poderá receber uma geladeira por desempenho superior ao 

esperado. “A prática era muito comum na área varejista e aboliram isso por causa das 
condenações judiciais que cobravam o pagamento de contribuições previdenciárias. 

Agora pode representar uma economia, algo para se pensar”, afirma Cristiane. 
 
Outro ponto analisado é o que trata de planos de saúde e odontológicos. 

Recentemente, a Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) decidiu que planos de saúde diferenciados entre diretores e empregados 

configuram salário. Com a decisão, as empresas tiveram que fazer provisionamentos. 
 
A reforma trabalhista, porém, autoriza a diferenciação, não configurando salário. 

Portanto, sem encargos previdenciários. “Com isso, as empresas não terão mais que 
manter provisões em relação a esse benefício”, diz Cristiane. 

 
Além dos planos de saúde, os Planos de Participação em Lucros e Resultados (PLR) 

também estão sendo revisados por empresas. Segundo o advogado Alessandro 
Mendes Cardoso, do escritório Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados, atualmente a 
Receita Federal cobra contribuição previdenciária sobre PLR quando considera que foi 

pago em desacordo com os critérios da Lei nº 10.101, de 2000. 
 

Mas com a nova lei trabalhista, estabeleceu-se, por meio do artigo 611-A, a 
prevalência de convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho sobre a lei, nos casos 
de PLR, prêmios ou programas de incentivo. “Muitas empresas desestimuladas a ter 

planos sofisticados de PLR, pelo risco de autuação fiscal, agora estão revendo essa 
posição”, afirma Cardoso. 

 
O advogado lembra que PLR não substitui verba salarial, mas é um incentivo para a 
retenção do trabalhador e para aumentar a produtividade da empresa. “Por isso, não 

prevejo uma diminuição de salários e aumento de PLR.” 
 



Com todas as mudanças, segundo o advogado trabalhista José Eymard Loguercio, 
sócio do LBS Advogados e assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
Nacional, a arrecadação de contribuição previdenciária deve cair. “Assim como a base 

salarial para aposentadorias futuras”, afirma. “A norma reforça o pagamento em 
modalidades diferentes de salário, como PLR, prêmios e comissões.” 

 
As situações que dependem de negociação entre empregados e patrões deverão 

constar no contrato de trabalho, destaca o advogado trabalhista Claudio Sampaio 
Pinto, sócio do escritório Sampaio Pinto Advogados. “Assim que a nova lei entrar em 
vigor, as empresas poderão convocar os funcionários para fazer um aditivo contratual 

e mudar pontos do contrato vigente”, afirma. 
 

MP com nova contribuição sindical pode ser alvo de ações no Judiciário 

06/09/2017 – Fonte: DCI 
 

A “contribuição por negociação coletiva” ao sindicato que o governo federal estuda 
implementar por meio de Medida Provisória (MP) corre o risco de ser alvo de 

judicialização antes de virar lei, já que a jurisprudência atualmente vai contra o que 
quer o Planalto. 
 

Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical obrigatória foi derrubada. Mas 
especula-se a criação de uma nova contribuição, que seria uma contrapartida ao 

sindicato pelos serviços oferecidos à categoria de classe ao realizar uma negociação 
coletiva. Esses valores seriam pagos por todos os trabalhadores representados, não 
apenas por aqueles que são filiados. 

 
O problema na implementação dessa ideia é que, segundo sócio do Peixoto & Cury 

Advogados, Marcel Tadeu Alves da Silva, antes da reforma trabalhista, o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) consolidou uma jurisprudência no sentido de que com a 
exceção da contribuição sindical, as taxas que o sindicato cobra de todos os 

trabalhadores são ilegais. 
 

“A orientação da jurisprudência do TST é que isso não pode valer para toda a categoria, 
mas apenas para os associados”, acrescenta o advogado trabalhista. 
 

Uma Medida Provisória, que é um instrumento com força de lei adotado pelo presidente 
da República com prazo de vigência de 60 dias prorrogáveis por mais 60, poderia não 

ser forte o bastante para reverter todo o posicionamento que a Justiça Trabalhista 
construiu nos últimos anos, na opinião de Alves da Silva. Isso traria como risco a 
judicialização da matéria, com diversas ações questionando a obrigatoriedade da 

contribuição para negociações. 
 

O especialista da área trabalhista do escritório Cahen e Mingrone Advogados, Arthur 
Cahen, explica que a transformação permanente em lei traria mais força para a 

mudança que o governo quer implementar. “Pode ser avaliada a legalidade ou 
aplicabilidade, mas me parece que o caráter mandatório será real após a MP e sua 
eventual transformação em lei”, avalia Cahen. 

 
Caso isso ocorra, o quadro de enfraquecimento dos sindicatos que parecia certo após 

a aprovação da reforma trabalhista pode ser revertido. Na opinião de Cahen, ao 
contrário, os sindicatos podem até arrecadar mais se essa mudança se concretizar. 
“Vai ser estabelecido um valor por cada negociação realizada. Não existe piso e teto 

para o montante cobrado como havia na contribuição sindical. Isso vai gerar uma alta 
arrecadação para os sindicatos”, comenta. 

 
Além disso, Alves da Silva lembra que embora a reforma tenha permitido negociações 
diretas entre empregador e empregado, muitos dos direitos que estão previstos no 

artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ainda precisam da participação 

http://www.dci.com.br/legislacao-e-tributos/mp-com-nova-contribuicao-sindical-pode-ser-alvo-de-acoes-no-judiciario-id649585.html


de um sindicato para serem negociados. “Jornada, redução do intervalo, Participação 
nos Lucros ou Resultados (PLR), questões de cargos e trabalhos, teletrabalho e 
remuneração por horas trabalhadas no feriado são todos abarcados por esse artigo. É 

um rol grande de direitos que, para serem colocados em uma condição diferente, vão 
ter que ser negociados com o sindicato”, destaca. 

 
Vale lembrar também que a reforma estabeleceu a prevalência do acordado sobre o 

legislado, de modo que essas negociações coletivas, tanto com intervenção do 
sindicato como sem, terão força de lei. 
 

“A questão é o sindicato saber se aproveitar desse monopólio de direitos para se 
fortalecer”, acrescenta Marcel Tadeu Alves da Silva. 

 
Representatividade 
O sócio do Peixoto & Cury Advogados salienta que o aumento da arrecadação do 

sindicato, se acompanhado por uma aproximação com o empregado, pode ser positiva 
para os trabalhadores. “Não é só arrecadar mais, tem que haver representatividade. 

Quando o sindicato provê serviços de qualidade, há aproximação com o empregado”. 
 
Segundo ele, a reforma é interessante nesse sentido, ao criar uma relação de 

equilíbrio. “Ela amplia o rol do que pode ser negociado e define a primazia do 
negociado sobre o legislado. Há muito mais possibilidades de jornada, remuneração 

etc. Se for acompanhada por um fortalecimento dos sindicatos, não há por que temer 
uma redução nos direitos dos trabalhadores também”, observa o especialista. 
 

Arthur Cahen alerta, contudo, para uma situação possível em que o sindicato negocia 
com a empresa, flexibiliza direitos, e ainda ganha os valores da negociação caso se 

converta em lei essa contribuição por negociação coletiva. 
 
“O que a MP quer estabelecer é o caráter compulsório para aquela nova contribuição”, 

conclui. 
 

Plenário do Senado aprova texto-base da MP da TLP por 36 votos a 14 

06/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O plenário do Senado aprovou nesta noite de terça-feira, 5, por 36 votos a 14 o texto-
base do relatório da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para 

substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos financiamentos concedidos pelo 
BNDES. Os senadores ainda rejeitaram dois destaques apresentados pela oposição. O 
projeto segue agora para sanção da Presidência da República e a nova taxa entrará 

em vigor em 1º de janeiro de 2018. 
 

Desde a edição da MP, a equipe econômica frisou que a nova taxa é um dos principais 
projetos do governo dentro do ajuste fiscal, na medida em que reduz os subsídios 

implícitos custeados pelo Tesouro Nacional nos empréstimos do banco de fomento. 
Diretores do Banco Central e secretários do Ministério da Fazenda acompanharam a 
votação no plenário. 

 
Atualmente o BNDES empresta a uma taxa de juros (TJLP, hoje em 7% ao ano) menor 

do que o custo de captação do governo federal no mercado por meio da emissão de 
títulos públicos (Selic, hoje em 9,25% ao ano). No passado, o diferencial de juros já 
foi muito maior, gerando uma conta bilionária aos cofres públicos. Em 2016, por 

exemplo, esse custo foi de R$ 29 bilhões, e este ano deve chegar a R$ 15 bilhões. 
 

Com a adoção da TLP, a expectativa é de que a conta seja zerada em até cinco anos, 
na medida em que a nova taxa – que começará valendo o mesmo que a TJLP – convirja 
para um valor de mercado baseado na inflação e nos títulos do próprio Tesouro. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/plenario-do-senado-aprova-texto-base-da-mp-da-tlp-por-36-votos-a-14/


A nova taxa será calculada mensalmente pelo Banco Central a partir da variação do 
IPCA e da taxa de juros prefixada das NTN-Bs de cinco anos, que refletem o custo de 
captação do Tesouro. Já a TJLP atualmente é definida trimestralmente pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), com base na meta de inflação e no prêmio de risco do País. 
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá, (PMDB/RR), disse que hoje a TJLP é 
decidida sem parâmetro algum pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). “Uma taxa 

definida assim não tem nenhuma previsibilidade e, portanto, o mercado não consegue 
fazer hedge com ela. Já a TLP dará essa capacidade ao setor produtivo”, afirmou Jucá. 
“A TLP é um avanço na forma de financiar o setor produtivo nacional”, completou. 

 
Apesar da aprovação, a medida enfrentou resistências da oposição e até mesmo de 

senadores da base do governo, como José Serra (PSDB-SP), que defendeu a 
manutenção da TJLP pelo menos nos financiamentos concedidos com recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 
“Se eu aumentar a TJLP eu vou me confrontar com uma demanda menor de 

investimentos. A TLP ira golpear a taxa de investimentos do Brasil que é nossa maior 
angústia”, atacou Serra. 
 

"Investimentos vão ter um custo menor" 

06/09/2017 – Fonte: EM.com 

 
Qual a importância da TLP para a política de juros? Vai ajudar a diminuir a Selic? 
 

A TLP é extremamente importante para a política de juros. Aumentará a capacidade 
do Banco Central de combater a inflação e controlá-la com juros menores. Hoje, o 

crédito que é relacionado à TJLP não afetado pela mudança na Selic. 
 
Os críticos alegam que os investimentos ficarão mais caros. 

 
Os investimentos tenderão a ficar na realidade de menor custo. Por quê? A introdução 

da TLP fomentará o mercado de capitais e ajudará o desenvolvimento de instrumentos 
que acessem diretamente o mercado de capitais, de longo prazo, a juros mais baixos. 
A existência hoje da TJLP, com juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, faz com que 

não haja possibilidade de desenvolver o mercado de capitais de longo prazo no País. 
 

Quais as consequências para o setor produtivo? 
 
O setor produtivo em consequência terá maior acesso aos recursos. Disponibilidades 

de um mercado de capitais mais amplo e profundo. E a possibilidade, portanto, de ter 
acesso de recursos através do sistema bancário como diretamente do mercado. 

 

Artigo:TLP põe fim a distorções e desequilíbrios na economia 

06/09/2017 – Fonte: G1 
 
Aos 47 minutos do segundo tempo, sem direito a prorrogação, o Senado aprovou a 

TLP, a nova taxa de juros que será adotada pelo BNDES a partir de janeiro de 2018. 
A MP 777 que criou a TLP iria caducar na quinta-feira, dia 07. O dia da votação teve 

de tudo. A oposição chegou a comemorar vitória, mas o governo conseguiu levar 
senadores ao plenário e aprovou o relatório do deputado Betinho Gomes, responsável 
pelo encaminhamento da MP na comissão mista que foi criada para analisar a medida. 

 
“Relatar a MP 777 foi o grande momento do meu mandato. Todo esse debate, a 

discussão sobre o país e a economia, me deu a convicção necessária de que o melhor 
caminho e o correto a ser percorrido era o da aprovação. Formulamos um relatório 
com base técnica, respondendo questões que foram levantadas e, principalmente, 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/06/internas_economia,898231/investimentos-vao-ter-um-custo-menor.shtml
http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/tlp-poe-fim-distorcoes-e-desequilibrios-na-economia.html


abrindo caminho político para aprovação da MP. Eu me sinto realizado de ter 
contribuído profundamente para o futuro melhor do nosso Brasil”, disse ao Blog o 
deputado Betinho Gomes. 

 
A mudança na taxa do BNDES transformou aliados em oposição ferrenha, fogo amigo 

clássico, como do senador José Serra, do PSDB, mesmo partido do relator da MP. Serra 
votou contra a TLP e atacou um dos pontos fundamentais da troca da TJLP, pela TLP. 

“O objetivo desse projeto não é dar mais transparência, mas segurar o investimento 
no Brasil”, disse o senador tucano no plenário do Senado. 
 

A TJLP será substituída ao longo de cinco anos e, se o governo quiser dar crédito 
subsidiado a alguém, pagando a diferença dos juros de mercado, o BNDES terá que 

ter aprovação do Congresso e a receita para cobrir o incentivo terá que ser prevista 
em orçamento - o que não aconteceu até hoje. Este é o valor “transparência” que foi 
rechaçado por Serra. Os subsídios concedidos estes anos todos pelo banco de fomento, 

especialmente durante o governo de Dilma Rousseff, custaram dezenas de bilhões aos 
cofres públicos e vão continuar custando enquanto os contratos estiverem valendo. 

 
Em uma atitude inédita, o Banco Central suspendeu a reunião do Copom (a primeira 
parte) para que quatro dos oito diretores pudessem circular pelo Senado e angariar 

votos para aprovação da TLP. O governo não podia perder esta batalha sob risco de 
perder parte do apoio que os investidores têm dado à equipe econômica de Henrique 

Meirelles.  
 
E num dia como este, tinha tudo para dar errado. Da suspensão da delação da JBS, à 

liberação dos áudios comprometedores de Joesley Batista; da ação da PF contra Carlos 
Nuzman e outras pessoas envolvidas na organização das Olimpíadas do Rio, à mala 

com mais de R$ 40 milhões que seriam de Geddel Vieira Lima, terminado com a 
denúncia de Rodrigo Janot contra Lula, Dilma e outros petistas. A terça-feira (6) pegou 
fogo em Brasília. 

 
Logo em seguida, o governo conseguiu aprovar a nova meta fiscal, em mais uma 

vitória inesperada numa semana de feriado, com apenas 3 dias úteis, e debaixo da 
saraivada de escândalos. Os analistas políticos dizem que tanto quórum quanto o 
número de votos foram baixos, indicando que governo não estava com a bola toda. 

 
Mas o fato inesperado do dia é que o Congresso aprovou uma medida que, há um ano 

e pouco, não era nem cogitada por aqui. Ao contrário, o BNDES continuaria servindo 
aos campeões nacionais escolhidos pelos governantes. 
 

No meio de tanto escândalo, do tipo surreal como as malas com mais de R$ 40 milhões, 
ou a atrapalhada com os áudios da família Batista, o país conseguiu avançar 

consideravelmente com a aprovação da TLP. Ela vai gerar duas mudanças 
fundamentais para um país que quer e precisa de equilíbrio na relação de forças entre 

o setor público e o privado, transparência na aplicação do dinheiro público e menores 
distorções na formação de preços na economia. 
 

Parabéns ao deputado Betinho Gomes que, mesmo sem “entender muito de 
economia”, como ele mesmo diz, cercou-se de quem lhe mostrou um retrato real dos 

benefícios que a mudança da taxa de juros do BNDES geraria ao país.  
 
Ele é um deputado jovem, de 42 anos apenas, em seu primeiro mandato. Enfrentou 

resistências de uma entidade como a FIESP, poderosa representante dos poderosos 
industriais paulistas, e de ninguém menos do que José Serra, cacique tucano e parceiro 

de Betinho Gomes no PSDB. 
(Thais Herédia- Colunista do G1) 
 

 



Aprovar reforma da Previdência não vai tirar voto de ninguém, diz Maia 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

   

Ciente de que os deputados não querem discutir medidas impopulares às vésperas de 
ano eleitoral, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse 

nesta terça-feira (5) que a aprovação da reforma da Previdência "não vai tirar voto de 
ninguém".  

 
Em defesa de uma das principais bandeiras do governo —desaprovada por 71% da 
população, segundo o Datafolha—, Maia afirmou que as mudanças na aposentadoria, 

"se bem explicadas para a sociedade", resultarão em um bom impacto na economia 
do ano que vem e, consequentemente, vão trazer "ganhos políticos para todos nós".  

 
"O meu medo é que a gente não consiga fazer isso este ano, e aí, no ano que vem, há 
perda de confiança dos investidores se não avançarmos nessas reformas", disse Maia 

após cerimônia no Palácio do Planalto em que homologou o acordo de recuperação 
fiscal do Rio.  

 
O presidente da Câmara reconheceu que hoje o governo de Michel Temer não tem 
votos para aprovar a reforma da Previdência mas disse que, mesmo em meio à crise 

política, é preciso "convencer os deputados" a discutir o tema.  
 

A expectativa no Planalto é a de que as suspeitas que foram levantadas pela própria 
PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre o acordo de delação da JBS, que implica 
diretamente o presidente, deram fôlego político ao discurso de Temer para barrar uma 

possível segunda denúncia contra ele.  
 

Vencida essa etapa, os auxiliares de Temer focarão os esforços na aprovação da 
reforma que, mesmo antes da delação, tinha dificuldade para avançar no Congresso.  
Maia reconheceu que, para fechar acordo com os deputados, o governo já perdeu "de 

25% a 30% do ajuste" que conseguiria com a proposta original e que é preciso tratar 
do texto que está agora na Câmara.  

 
"É ruim começar a conversa já entregando o paletó, daqui a pouco a gente vai ficar só 
de bermuda e não resolve o problema", disse o deputado, sem descartar, porém, que 

caso não haja acordo, o governo pode ceder ainda mais. "Se lá na frente algo 
acontecer, se não tiver voto para [aprovar] o texto, vamos trabalhar outro texto", 

completou.  
 

Fernando Bezerra Coelho defende valor dos salários de trabalhadores 
terceirizados 

06/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara (postado em 04-09-2017). 

 
Em discurso nesta segunda-feira (4), o senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) 

citou estudo que comprova que o salário pago ao trabalhador terceirizado é apenas 
2,3% menor em relação ao de quem é contratado diretamente pelas empresas. 
 

O senador citou o resultado da pesquisa dos economistas Hélio Zylberstajn, Eduardo 
Zylberstajn e Guilherme Stein, obtido pela análise de dados de cerca de 13 milhões de 

trabalhadores, constantes na Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do 
Trabalho, entre 2007 e 2014. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1916029-aprovar-reforma-da-previdencia-nao-vai-tirar-voto-de-ninguem-diz-maia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1916018-no-lugar-de-temer-maia-chora-ao-assinar-acordo-de-recuperacao-do-rio.shtml
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http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/04/fernando-bezerra-coelho-defende-valor-dos-salarios-de-trabalhadores-terceirizados


Fernando Bezerra Coelho lembrou que o resultado é bem distinto dos números 
apontados pelas centrais sindicais, contrárias à terceirização, que apontavam uma 
diferença salarial de cerca de 25%. 

 
O senador acrescentou que o estudo também indica aumento de apenas 4,7% dos 

salários de quem deixa de ser prestador de serviço em uma empresa terceirizada e 
passa a ser contratado diretamente. 

 
Eletrobrás 
O senador Fernando Bezerra Coelho também citou estudo da empresa Paraná Pesquisa 

que revela que a maioria da população brasileira, embora por pequena margem de 
diferença, apoia a ideia do governo de privatizar a Eletrobras  para a iniciativa privada. 

Segundo o senador, mesmo com essa operação, o governo terá direito de intervir em 
questões estratégicas de interesse nacional. 
 

Fernando Bezerra Coelho lembrou que a proposta ainda será debatida no Congresso 
Nacional, antes de ser efetivada. 

 
— Nos últimos 15 anos, o setor público, o setor elétrico, formado pelas estatais do 
governo federal, representou apenas 17% da geração de energia nova nesse país. Ou 

seja, é um setor que hoje está aberto ao capital nacional e internacional e, portanto, 
não é verdade que essa democratização do capital da Eletrobras vá contrariar os 

interesses importantes para o desenvolvimento da infraestrutura e da economia 
brasileira — concluiu. 
 

Artigo: Sem reforma da Previdência, crescimento do PIB será inútil 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 

O PIB do segundo trimestre de 2017 revela que estavam certos os que viam uma 
recuperação —ainda que modesta— da economia. A relação entre o trimestre e o seu 
anterior do PIB, ajustado pela sazonalidade, como faz o IBGE, é o melhor indicador.  

 
Por convenção —utilizada, inclusive, pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos 

(Codace, da FGV)—, dois trimestres consecutivos de crescimento positivo marcam o 
fim de uma recessão. A Codace determinou que a que vivemos iniciou-se em nos 

segundo trimestre de 2014.  
 
Mesmo os que têm má vontade com o governo Temer, por motivos ideológicos ou por 

motivos éticos, já não poderão negar que a situação econômica melhorou desde o 
segundo trimestre de 2016, quando ele tomou posse, a despeito da tragédia 

hiperpremiada da delação da JBS. Os números parecem dar fôlego a um crescimento 
do PIB em 2017 maior do que o consenso atual, talvez 0,8%.  
 

Os mau humorados dirão que isso não passa de uma ilusão causada pelo aumento do 
"consumo" das famílias, e não do "investimento". E têm alguma razão. O problema é 

que estarão aprovando a política econômica de Temer, que fez o que estava ao seu 
alcance! Estimulou o consumo com a distribuição de R$ 44 bilhões do FGTS, com a 
redução da inflação aumentou o poder de compra, e houve ligeira recuperação do 

emprego.  
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É realmente preocupante a continuada redução da Formação Bruta de Capital Fixo, o 
"investimento" com relação ao PIB, que caiu de 27% no segundo trimestre de 2012 
para 22% do PIB no início da recessão e, depois, para 16% no segundo trimestre de 

2017, quando ela terminou.  
 

A aceleração do crescimento depende de dois fatores: o investimento e a exportação. 
O primeiro é função, basicamente, das "expectativas" do próprio crescimento, do uso 

da capacidade ociosa da indústria e de condições objetivas, como crédito a juro menor 
do que a taxa de retorno.  
 

O segundo, da expansão da economia mundial e de cuidadosa vigilância da taxa de 
câmbio real, que o largo diferencial de juro interno e externo transforma num ativo 

financeiro que nada tem a ver com a economia real. Mas tudo será inútil enquanto não 
pegarmos "pelos cornos" a reforma da Previdência...  
 

(Antonio Delfim Netto- ex ministro da fazendo dos governos Costa e Silva e Médici), é 
economista e ex-deputado federal.  

 

Artigo: Retomada mostra tamanho do desafio de colocar país em rota 

sustentável 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
Se fosse pelo número em si, 0,2% de crescimento, teria até vergonha de comemorar, 
mas um olhar mais detalhado às entranhas das estatísticas do PIB no segundo 

trimestre dá um pouco mais de alento acerca do desempenho da economia no curto e 
médio prazos.  

 
Muito embora o crescimento tenha ficado bem aquém daquele verificado no primeiro 
trimestre (1,0%), observamos agora a primeira variação positiva da demanda interna 

em dez trimestres, 0,6%, puxada, como se sabe, pelo forte desempenho do consumo 
das famílias, que cresceu nada menos do que 1,4%.  

 
É um bom começo, pois o consumo representa quase 2/3 da demanda interna, de 
longe seu maior componente, seguido pelo consumo do governo, pouco acima de 20% 

dela. Assim, para onde o consumo se inclina, para lá irá a demanda interna.  
 

Por outro lado, o investimento voltou a cair. À exceção de um soluço no segundo 
trimestre do ano passado, vem em queda livre há quase quatro anos, acumulando 
declínio de R$ 108 bilhões (a preços de hoje) desde o terceiro trimestre de 2013, 

redução próxima a 30%.  
 

Essa combinação de consumo em alta com investimento ainda deprimido tem 
implicações importantes para o padrão de recuperação da economia depois da pior 

recessão de sua história.  
 
Noto, em primeiro lugar, que não há grandes problemas em recomeçar o crescimento 

por meio do consumo nas atuais circunstâncias.  
 

Há uma folga colossal de capacidade na economia como um todo: mesmo com a 
modesta queda observada do começo do ano para cá, o desemprego ainda se encontra 
na casa de 13%, praticamente o dobro daquele observado em 2014 (note que falo 
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aqui da pesquisa utilizada atualmente —a Pnad—, que mede desemprego no país, e 
não apenas em seis regiões metropolitanas, como se fazia).  
 

Isso sugere que há espaço para a economia crescer sem pressões inflacionárias, ao 
contrário, por exemplo, do período de 2012 a 2014, em que restrições pelo lado da 

oferta (baixo desemprego, falta de mão de obra qualificada e virtual inexistência de 
capacidade ociosa) implicavam limites claros ao crescimento, materializados na 

combinação de inflação elevada (apesar de controles de preços) e expansão anêmica 
da atividade.  
 

Em razão disso, o baixo investimento não deve se tornar, agora, um impeditivo à 
retomada. Mais à frente, porém, caso o investimento não volte a crescer, a capacidade 

de expansão sustentável do país ficará comprometida e os mesmos gargalos de oferta 
que minaram a economia brasileira anos atrás irão novamente se manifestar.  
 

Não há, hoje, como dizer quanto tempo temos para retomar o investimento antes que 
isso aconteça, pois depende da velocidade de expansão da demanda interna nos 

próximos anos.  
 
No entanto, também esse desenvolvimento sublinha a urgência de acelerarmos as 

reformas, visto que investimentos em grande escala dificilmente retornarão sem que 
haja clareza quanto à evolução do endividamento público, por um lado, bem como 

rumo acerca das medidas que poderão elevar a produtividade no país, por outro.  
 
A retomada do crescimento, ainda que modesta, é motivo para celebração comedida, 

pois deve marcar o fim da recessão, mas também deixa clara a escala gigantesca do 
tanto que é preciso fazer para colocar o Brasil numa rota sustentável.  

 
Ah, sim: mais uma vez os keynesianos de quermesse erraram feio.  
 

(Alexandre Schwartsman- Ex-diretor de Assuntos Internacionais do BC, é  doutor em 
economia pela Universidade da Califórnia). 

 

Entidades dizem que negociações sobre planos econômicos continuam 
abertas 

06/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Frente Brasileira pelos Poupadores 
(Febrapo) divulgaram nesta terça-feira, 5, nota conjunta a respeito da negociação, 
realizada com a intermediação da Advocacia-Geral da União (AGU), de um acordo a 

respeito das perdas da poupança com os planos econômicos das décadas de 1980 e 
1990. As entidades afirmaram que “as negociações em torno de um acordo para o 

caso dos planos econômicos continuam abertas”. 
 

“O processo, mediado pela AGU, envolve todas as partes que precisam ser 
contempladas na solução”, informou a nota. “O acordo está em estágio avançado, mas 
não há solução simples para problema difícil. Basta lembrarmos que o Judiciário 

acumula, nas últimas três décadas, quase 1 milhão de processos relacionados aos 
planos econômicos.” 

 
As entidades disseram ainda que, para o acordo ser consistente, as negociações são 
minuciosas. As partes tiveram um encontro na AGU, na manhã desta terça-feira, 5, 

para discutir valores e outros detalhes do acordo. “Hoje, o processo negocial foi 
novamente interrompido e deve ser retomado na próxima semana”, registrou a nota. 

Mais cedo, a própria AGU, por meio de nota, havia informado que uma nova rodada 
de negociação deve ocorrer na semana que vem. 
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“A Febraban e a Febrapo reafirmam seu entendimento de que o acordo é a melhor 
solução para os poupadores, para os bancos e para a sociedade. O entendimento 
abreviará o recebimento das indenizações pelos poupadores, gerará economia aos 

bancos e injetará na economia um montante relevante. Ao mesmo tempo, vai 
contribuir para desafogar o Judiciário”, acrescentou a nota conjunta. 

 
Ontem, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, já havia 

informado que o acordo para ressarcimento das perdas da poupança, conforme fonte 
a par das negociações, pode ficar entre R$ 8 bilhões e R$ 16 bilhões.  
 

O valor a ser pago aos poupadores, no entanto, ainda será definido a partir da 
negociação entre a Febraban, que fala em nome das instituições financeiras, e o 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Febrapo, que defendem os 
interesses dos poupadores. As partes apresentaram, no encontro de hoje, seus 
números. 

 
O valor exato dependerá de pontos do acordo que ainda estão em aberto. Entre eles, 

o porcentual de desconto aplicado sobre os valores a serem recebidos pelos 
poupadores e a quantidade de parcelas para a quitação dos débitos.  
 

A expectativa de quem participa das negociações é de que um acordo seja finalizado 
ainda em setembro, o que permitiria que os pagamentos fossem iniciados antes 

mesmo do Natal. Com isso, haveria injeção de recursos na economia, em um momento 
em que o governo luta para acelerar a retomada. 
 

Estudo - Falta de investimento em energia custará caro ao Brasil nos 

próximos anos 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias/Folha Regional 
 
Observamos uma grande janela de oportunidade para investimentos em 

energia limpa e renovável. A demanda mundial está numa curva ascendente 
neste segmento. Por isso, estamos concentrando nossos recursos neste 

mercado?, afirma Marcos Costa, CEO da DMI Group  
 
O anúncio do pacote de privatizações feito pelo governo federal espera-se que traga 

incentivos para o setor elétrico. A equipe econômica estima nos próximos cinco anos 
terá o rendimento de R$ 44 bilhões com as desestatizações. Boa parte do capital será 

para ajustar as contas fiscais que terão déficit de R$ 159 bilhões em 2017.  
 
Uma das questões que os analistas estão aguardando é se haverá investimento no 

setor, pois, um dos grandes entraves ao crescimento econômico é a falta de 
infraestrutura. "Acreditamos que a privatização da Eletrobras, apesar de boa para a 

empresa, não será interessante para o setor elétrico.  
 

Se no momento o risco de um racionamento de energia elétrica está totalmente 
afastado, pois houve ampliação da capacidade de geração de energia elétrica e das 
linhas de transmissão no país, por outro lado, a atividade econômica está voltando a 

demonstrar sinais de crescimento e isso demandará cada vez mais energia, o que pode 
gerar preocupação para os próximos anos.  

 
Além disso, se antes as termelétricas, que aumentam o preço da energia pelo uso de 
combustível, eram o backup do sistema hidráulico, agora já entram em operação com 

maior frequência. Isso significa que o custo da energia será cada vez mais alto", 
ressalta Vicente Koki, Analista-Chefe da DMI Group.  

 
Investimentos no setor foram feitos desde o último alerta de racionamento, o que 
aumentou a potência para produção de energia alcançando mais de 151,5 mil MW, um 

crescimento de 4,2% ao ano. Porém, sendo a matriz predominante hidráulica, é 
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possível que o país tenha uma nova crise de energia, caso não ocorra a quantidade de 
chuva esperada. "Entendemos que tal crescimento de geração foi suficiente até o 
momento, porque a economia tem apresentado baixa atividade econômica, mas em 

contexto de economia em expansão, com redução de desemprego, taxa de juros 
menor e aumento de consumo das famílias, então será necessário também 

desenvolver o setor elétrico, para que o crescimento do país não fique ofuscado, 
limitado", analisa Vicente Koki. A intenção é que o país tenha investimentos no setor 

de energia renovável, como solar, eólica e biomassa.  
 
"A construção de uma hidrelétrica, além dos altíssimos custos, demora cinco anos para 

ser finalizada, sem contar o tempo da licitação e estudo. Entendemos que é importante 
considerar-se estímulos para outras matrizes energéticas, tais como a fotovoltaica, a 

eólica e as térmicas à biomassa.  
 
Na produção distribuída de energia, a geração é feita em pequena escala e próximas 

dos consumidores, o que não demanda a construção de grandes linhas de transmissão. 
Para distribuir eletricidade vinda de hidroelétricas é necessário extensas ligações até 

chegar aos grandes centros, aumentando o custo de instalação e manutenção e 
tornando o preço da energia para população o maior da América Latina e 6° mais caro 
do mundo?, afirma o Analista-Chefe da DMI Group.  

 
Na última divulgação de crescimento, 1% do PIB no primeiro trimestre, foi observado 

que o agronegócio continua sendo o carro chefe para dados positivos. “Observamos 
uma grande janela de oportunidade para investimentos em energia limpa e renovável. 
A demanda mundial está numa curva ascendente neste segmento. Por isso, estamos 

concentrando nossos recursos neste mercado”, afirma Marcos Costa, CEO da DMI 
Group. Com o forte setor agrícola, o país é gerador de insumos que podem gerar 

energia, porém, não são aproveitados.  
 
"O agronegócio oferece uma grande quantidade de biomassa para as pequenas usinas 

térmicas. Além de ser até 40% mais barata é 100% renovável e pouquíssimo poluente. 
E também, a energia eólica é bastante complementar a matriz hidráulica, pois quando 

cessam as chuvas, iniciam-se os ventos", comenta Vicente Koki. Analisando o setor 
elétrico para o futuro com as privatizações, Koki vê a imensa necessidade de 
investimentos em infraestrutura.  

 
"As privatizações apenas auxiliarão o Governo a fechar a meta de déficit fiscal. Os 

problemas e carências da infraestrutura, serão mais uma vez postergados. Mais 
interessante seria alocar os recursos dos novos investidores para a expansão da 
capacidade de geração de energia do sistema.  

 
Assim que o país voltar a crescer aumentará muito a demanda e com a redução da 

oferta os preços subirão. Isso significa que, o brasileiro terá o poder de compra 
reduzido, pois quase todos os produtos subirão de preço e ainda observará o impacto 

direto na inflação?, finaliza, Vicente Koki.  
 
Sobre DMI Group 

 
Constituída em 2011 a DMI Group é uma empresa focada na estruturação e gestão de 

fundos de Private Equity, no entanto, possui também sob gestão Fundos 
Multimercados e de Direitos Creditórios. Habitualmente investe em companhias que 
possuam nichos diferenciados de mercado e apresentem alta expectativa de retorno.  

 
Com acesso a recursos de até R$ 2 bilhões para investimentos até 2029, a DMI Group 

estuda investimentos em empresas de capital aberto e fechado. A expertise do grupo 
é a fusão e aquisição de empresas de um mesmo setor, visando sua consolidação e 
posterior venda a um player estratégico ou processo de IPO no Brasil e no exterior. 

Recentemente a DMI Group adquiriu 50% da Companhia de Transporte de Gás (CTG) 



e já projeta um investimento de R$ 80 milhões durante os próximos 5 anos na matriz 
brasileira e no projeto de expansão na América Latina.  
 

Petroleira Shell tem aval para comercializar energia elétrica no Brasil 

06/09/2017 – Fonte: G1 

 
A Shell Energy do Brasil Ltda foi autorizada a atuar como agente 

comercializador de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica. 
  

A petroleira Royal Dutch Shell recebeu autorização para iniciar as operações de uma 
comercializadora de energia elétrica no Brasil, segundo aval da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (5).  
 
A Shell Energy do Brasil Ltda foi autorizada a atuar como agente comercializador de 

energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
segundo a publicação da agência reguladora.  

 
Não foi possível contatar imediatamente representantes da Shell para comentar a 
abertura da comercializadora de eletricidade.  

 
 

Conta de luz sobe menos e desacelera inflação ao consumidor no IGP-DI de 
agosto 

06/09/2017 – Fonte: EM.com 

 
A conta de luz aumentou menos em agosto, o que ajudou a desacelerar a inflação ao 

consumidor dentro do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) do 
mês, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 6. O Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,13% em agosto, após um avanço de 0,38% 

em julho. 
 

Seis das oito classes de despesa tiveram taxas de variação menores. A principal 
contribuição para o arrefecimento da inflação partiu do grupo Habitação, que saiu de 
1,15% em agosto para 0,23% em julho, sob influência do item tarifa de eletricidade 

residencial, que passou de alta de 5,95% para aumento de 1,32% no período. 
 

Também houve variação menor nos grupos: Alimentação (de -0,22% para -0,83%), 
Comunicação (de 0,58% para 0,05%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,32% para 
0,21%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,19% para 0,13%) e Despesas Diversas 

(de 0,18% para 0,10%). 
 

Os destaques partiram dos itens hortaliças e legumes (de 1,49% para -8,09%), 
pacotes de telefonia fixa e internet (de 1,70% para 0,00%), artigos de higiene e 

cuidado pessoal (de 0,08% para -0,24%), salas de espetáculo (de 1,93% para 0,17%) 
e cartão de telefone (de 1,24% para 0,00%), respectivamente. 
 

Na direção oposta, as taxas foram mais altas em Transportes (de 0,40% para 1,46%) 
e Vestuário (de -0,08% para 0,12%), com impacto dos itens gasolina (de 2,61% para 

6,42%) e roupas (de -0,31% para -0,02%). 
 
O núcleo do IPC registrou alta de 0,14% em agosto, ante avanço de 0,13% em julho. 

Dos 85 itens componentes do IPC, 44 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice 
de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, foi de 44,67% 

em agosto, 7,11 pontos porcentuais abaixo do resultado de 51,78% registrado em 
julho. 
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Construção 
 
Os custos materiais de construção pressionaram a inflação do setor em agosto no IGP-

DI. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,36% no último mês, 
após uma alta de 0,30% em julho. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e 

Serviços subiu 0,39% em agosto, ante um aumento de 0,07% no mês anterior. Já o 
índice que representa o custo da Mão de Obra teve elevação de 0,33% em agosto, 

depois do aumento de 0,49% em julho, segundo a FGV. 
 

Copom inicia reunião, e mercado espera que juros caiam para 8,25% ao ano 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias 
Publicado em 05/09/2017 por Jornal O Estado do Ceará 

 
 
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central inicia nesta terça (5), em 

Brasília, a sua sexta reunião do ano com a expectativa de nova redução na taxa básica 
de juros, a Selic. 

 
Instituições financeiras consultadas pelo BC esperam por mais um corte de 1 ponto 
percentual nos atuais 9,25% ao ano para 8,25%. 

 
Neste ano, o Copom tem mais duas reuniões em outubro e dezembro. Para o mercado 

financeiro, a Selic continuará a ser reduzida e encerrará 2017 em 7,25% ao ano. 
 
Hoje, excepcionalmente, a dinâmica da reunião será diferente, por questões de agenda 

da diretoria do BC, informou a assessoria de imprensa da instituição. A primeira parte 
da reunião, com análise de mercado, teve início às 9h03 e será encerrada por volta 

das 13h. 
 
DECISÃO 

A segunda parte, com análise de conjuntura, que seria realizada na tarde desta terça 
(5), foi adiada para esta quarta-feira (6), pela manhã. Já o encontro da tarde desta 

quarta (6) não sofreu alteração e se encerrará às 18h, para, em seguida, ser anunciada 
a decisão sobre taxa Selic. 
 

A taxa Selic vem sendo reduzida desde outubro do ano passado, quando passou de 
14,25% para 14% ao ano. Em novembro, houve mais um corte de 0,25 ponto 

percentual, seguido por reduções de 0,75 ponto percentual em janeiro e em fevereiro. 
Em abril, o Copom acelerou o ritmo de cortes para 1 ponto percentual. Assim, nas 
duas últimas reuniões de maio e julho, a Selic também foi reduzida em 1 ponto 

percentual. 
 

A Selic é um dos instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e, 
consequentemente, a inflação. Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência 

é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo. 
 
Para o mercado financeiro, a inflação está sob controle, abaixo do centro da meta de 

4,5%, o que permite a continuidade dos cortes na Selic. A previsão do mercado para 
o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é de 3,38% este ano e 

4,18%, em 2018. 
 
 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/copom-inicia-reuniao-mercado-e-5920171443


Custo da construção sobe 0,13% em agosto 

06/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo subiu 0,13% 
em agosto na comparação com o mês anterior, chegando a R$ 1.319,13 por metro 

quadrado. Esta é a quarta alta seguida no indicador. Já em 12 meses, o crescimento 
atingiu 1,84%, de acordo com pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil 

do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). 
 

O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos mensais das construtoras 
para a utilização nos reajustes dos contratos de obras. 

 
Dentro da composição do indicador, os custos médios com mão de obra representaram 
61,81%, materiais, 34,95%, e despesas administrativas, 3,24%. 

 
Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos a alta foi de 0,12% no 

CUB na comparação de agosto com julho, totalizando R$ 1.221,48 por metro 
quadrado. Em 12 meses, o indicador registra alta de 1,74%. 
 

De acordo com o vice-presidente de Economia do SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, a 
ligeira oscilação positiva em agosto no CUB resultou de reajustes anuais 

remanescentes em salários de trabalhadores e de engenheiros, em alguns municípios. 
“A tendência daqui para diante é de estabilidade no indicador”, afirmou. 
 

Comissão aprova audiências públicas para debater MP da Mineração 

06/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara 

 

 
Proposições legislativas 

 MPV 790/2017  
 

Em acordo entre governo, oposição, representantes de ONGs, mineradoras e 
municípios, a comissão mista de deputados e senadores que examina a Medida 

Provisória 790/2017, que altera o Código da Mineração, aprovou nesta terça-feira (5) 
seu plano de trabalho. Dia 12 de setembro, ocorrerá a primeira audiência pública, 

sobre mineração e desenvolvimento sustentável. No dia 19 de setembro, ocorrerá a 
segunda, sobre mineração e sociedade; dia 26 de setembro, ocorrerá o terceiro 
debate, sobre outorga de direitos minerais; e no dia 3 de outubro, ocorrerá a última 

audiência, sobre incentivo à mineração. 
 

O relator da matéria, senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), disse que poderão ser 
realizadas, lembrando a importância do tema para o país. 
 

- Nós propusemos, no plano de trabalho que foi aprovado, quatro audiências públicas. 
Mas tenho a tranquilidade de saber que teremos outras. O tema é da maior importância 

para o nosso país. Você tem que ter condicionantes de compensar o município, a 
sociedade do município, pela instalação desse projeto, que traz demanda de saúde, 
de segurança, de educação, e para que ao final da exploração você tenha a área 

totalmente recuperada - defendeu. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/custo-da-construcao-sobe-013-em-agosto/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/05/comissao-aprova-audiencias-publicas-para-debater-mp-da-mineracao
javascript:void(0)
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130146
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130146


Os parlamentares pretendem compartilhar as audiências públicas com as comissões 
mistas das MPs 789 e 791, que também tratam de temas ligados à mineração. A ideia 
é unificar os convites ao ministro de Minas e Energia e aos representantes de órgãos 

como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) para que em uma única reunião 
possam ser debatidas as três medidas provisórias conjuntamente. 

 

Superintendência do Cade defende reprovação de compra da Votorantim 
Siderurgia por ArcelorMittal 

06/09/2017 – Fonte: Reuters 
 

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
recomendou nesta terça-feira a reprovação da aquisição da Votorantim Siderurgia pela 

ArcelorMittal Brasil, em caso que será analisado pelo tribunal do órgão de defesa da 
concorrência, a quem caberá a palavra final sobre a operação.  
 

Em nota, a Superintendência do Cade diz ter avaliado que a operação afeta os 
mercados de aços longos comuns, além dos mercados regionais de corte e dobra de 

vergalhões e compra de sucata.  
 
Segundo a superintendência, o negócio consiste na fusão de duas das três principais 

fornecedoras de aços longos do Brasil. “A transação significaria a eliminação de um 
‘player’ relevante em um segmento onde as três maiores empresas respondem por 

mais de 80 por cento da oferta do mercado”, diz a nota.  
 
Além disso, com a redução da demanda causada pelo atual cenário de crise econômica, 

o setor tem “elevada capacidade ociosa” o que, para a superintendência, dificulta a 
entrada de novos concorrentes.  

 
“De acordo com o parecer, um pacote de desinvestimentos que pudesse endereçar de 
forma adequada todas as preocupações identificadas seria de difícil desenho, com 

resultados incertos em termos de efetividade.”  
 

Assim, a conclusão da superintendência foi a de que a operação poderia resultar em 
elevação dos preços de aços longos no país.  
 

O grupo Votorantim afirmou em nota à imprensa que “as empresas continuam 
confiantes de que a operação será aprovada pelo Cade e, durante esse processo, 

apresentarão sua visão sobre a dinâmica do mercado e as sinergias que serão geradas 
com a operação”.  
 

Enquanto isso, a ArcelorMittal Brasil afirmou também em nota que as companhias 
“continuarão colaborando com o Cade para identificar e solucionar eventuais 

preocupações concorrenciais. As empresas continuam confiantes de que a operação 
será aprovada pelas autoridades antitruste” e que a operação deverá gerar 

“significativas eficiências”.  
 
Em meados de agosto, o vice-presidente financeiro do grupo Votorantim, Sergio 

Malacrida, afirmou que a companhia tinha expectativas de aprovação do acordo, 
citando que a operação não tirava a importância da importação de aços longos no país 

em meio ao cenário de excesso global de capacidade produtiva.  
 
Porém, para o setor de sucata, a transação, em que o grupo Votorantim poderá ficar 

com uma participação minoritária na ArcelorMittal Brasil, poderá resultar em 
concentração de mercado que causaria pressão sobre os preços do insumo usado na 

produção da liga.  
 
Em entrevista à Reuters no início de agosto, o superintendente-geral interino do Cade, 

Diogo Thomson de Andrade, afirmou que o cenário de crise vivido pela economia, e 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BG3A8-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BG3A8-OBRBS


que atingiu fortemente o mercado siderúrgico, tem levado a uma maior complexidade 
das fusões e aquisições apresentadas à autarquia, o que tende a elevar as 
possibilidades de reprovação. 

 

Cobre sobe na esteira de PMIs chineses positivos 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

Os futuros de cobre operam em alta em Londres e Nova York, na esteira de dados 
positivos de atividade econômica da China, o maior consumidor mundial de metais 
básicos. 

 
Por volta das 7h10 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal 

Exchange (LME) subia 0,28%, a US$ 6.942,50 por tonelada, tocando novas máximas 
em três anos. 
 

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para 
entrega em dezembro tinha alta de 1,44%, a US$ 3,1630 por libra-peso, às 7h28 (de 

Brasília). 
 
Pesquisa da IHS Markit com a Caixin Media, divulgada ontem à noite, mostrou que o 

índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China subiu de 
51,5 em julho para 52,7 em agosto. Já o PMI composto, que também considera a 

indústria, foi de 51,9 em julho para 52,4 no mês passado, atingindo o maior nível em 
seis meses. 
 

Os avanços acima da marca de 50,0 sugerem que a economia chinesa se expandiu em 
ritmo mais acentuado em agosto. 

 
Outro fator que beneficia o cobre é o índice DXY do dólar, que se enfraquece nos 
negócios da manhã, tornando-o mais barato para investidores que utilizam outras 

moedas. 
 

Brasil e China fecham parceria de tecnologia de produção de biocombustível 

06/09/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A cooperação em biotecnologia e agricultura, a colaboração no desenvolvimento de 
nanotecnologia e a criação de novos laboratórios e plataformas conjuntas foram alguns 

dos temas discutidos, nesta terça-feira (5), na IV Reunião da Subcomissão de Ciência, 
Tecnologia & Inovação (CT&I) da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de 
Concertação e Cooperação (Cosban), realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. 

 
No encontro, Brasil e China discutiram monitoramento das ações planejadas e 

firmaram acordo para a utilização de nova tecnologia de produção de biodiesel. 
 

A empresa chinesa Biostar Company vai adquirir 80% das ações da usina brasileira 
Biopar – Produção de Biodiesel Parecis Ltda, localizada no estado do Mato Grosso, que 
passará a se chamar New Biopar. O investimento de R$ 880 mil dará a oportunidade 

dos chineses produzirem biodiesel, que será vendido para o mercado interno. 
 

O Itamaraty espera que a aplicação da nova tecnologia possa contribuir com a 
concretização do compromisso firmado pelo Brasil, na Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança no Clima, a Cop 21. O país concordou em aumentar a 

participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 
aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis. 

 
A nova tecnologia de produção é baseada na catalise heterogênea e enzimática e no 
craqueamento do óleo vegetal. Essa nova rota de produção é parte de convênio, 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/cobre-sobe-na-esteira-pmis-chineses-positivos
http://www.bemparana.com.br/noticia/524407/brasil-e-china-fecham-parceria-de-tecnologia-de-producao-de-biocombustivel


estabelecido a partir das discussões da subcomissão, em 2009, entre a Universidade 
de Tsinghua, em Pequim, e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia (Coppe), vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), que criaram o Centro China – Brasil de Mudança Climática e Tecnologias 
Inovadoras para Energia. Desenvolvida na China, essa forma de obtenção do 

biocombustível foi objeto de uma experiência piloto no Coppe, onde se provou sua 
viabilidade comercial. Com o acordo firmado hoje, a cooperação avança do campo da 

pesquisa para o da transferência de tecnologia. 
 
Acompanhamento 

A Cosban foi instituída em maio de 2004 e, até hoje, quatro reuniões da subcomissão 
que trata de ciência e tecnologia foram realizadas. Nesta última, Brasil e China 

decidiram criar um secretariado permanente da comissão, a fim de acompanhar a 
execução das ações conjuntas. O secretariado terá reuniões trimestrais para fazer o 
acompanhamento de prazos e metas das iniciativas no nível técnico. Semestralmente, 

autoridades dos dois países discutirão as políticas. 
 

Na reunião de hoje, a delegação brasileira foi chefiada pelo subsecretário-geral de 
Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, 
embaixador José Antônio Marcondes Carvalho. Já a delegação chinesa contou com a 

presença do vice-ministro da Ciência e Tecnologia, Xu Nanping. 
 

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Em 2016, o intercâmbio bilateral 
alcançou US$ 58,5 bilhões. 
 

Secex publica portaria que regula cotas para a importação de etanol sem 

cobrança de imposto 

06/09/2017 – Fonte: MDIC 
 
Documento define critérios para a internalização de 1,2 bilhões de litros do produtos 

por 24 meses 
 

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) publicou nesta segunda-feira (4), no Diário Oficial da União, 
a portaria nº32, que estabelece critérios para alocação de cota para importação de 

etanol isenta de Imposto de Importação (II), determinada pela Resolução Camex 
nº72. 

 
A decisão de isenção do II para o etanol (NCMs 2207.10.10 e 2207.20.11) é limitada 
a cota de 1,2 bilhão de litros, por um período de 24 meses. Também ficou estabelecido 

que a importação com tarifa zero não pode ultrapassar o volume de 150 milhões de 
litros por trimestre. 

 
O ministro substituto do MDIC, Marcos Jorge de Lima, ressaltou que a decisão de zerar 

o imposto de importação para o etanol é um pleito do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) devido à crise enfrentada pelo setor sucroalcooleiro 
e pelo aumento das importações de etanol, principalmente no Norte e Nordeste do 

Brasil, regiões onde as compras externas do produto têm representado grande parte 
do consumo regional, colocando em risco cerca de 80 mil empregos. 

 
Segue abaixo tabela explicativa sobre a administração das cotas com a vigência, 
quantidade e descrição dos tipos de etanol, publicada hoje no texto da portaria Secex 

nº32: 
 

 
 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2718-secex-publica-portaria-que-regula-cotas-para-a-importacao-de-etanol-sem-cobranca-de-imposto
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Código NCM Descrição 
Alíquota 

do II 
Quantidade Vi g ê n c i a 

2207.10.10 

Com um teor de água igual 

ou inferior a 1% vol. (Álcool 
Etílico) 

0 % 

150.000.000 

litros 

01/09/2017 a 

30/11/2017 

150.000.000 
litros 

01/12/2017 a 
28/02/2018 

150.000.000 
litros 

01/03/2018 a 
31/05/2018 

150.000.000 
litros 

01/06/2018 a 
31/08/2018 

2 2 0 7 . 2 0 . 

11 

Com um teor de água igual 

ou inferior a 1% vol. (Álcool 
Etílico) 

150.000.000 

litros 

01/09/2018 a 

30/11/2018 

150.000.000 

litros 

01/12/2018 a 

28/02/2019 

150.000.000 
litros 

01/03/2019 a 
31/05/2019 

150.000.000 
litros 

01/06/2019 a 
31/08/2019 

Leia aqui matéria completa referente à Resolução Camex nº72, publicada no dia 1º de 

setembro. 
 

Petrobras eleva GLP industrial em 2,5% e gás de cozinha em 12,2%, em 

média 

06/09/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
RIO - A Petrobras aumenta a partir da quarta-feira, 6, o preço do Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP) da indústria e do comércio em 2,5%, segundo informe da empresa 
divulgado nesta terça-feira, 5. No caso do GLP de consumo residencial em botijões de 

13 quilos o aumento do gás de cozinha será de 12,2%, em média, e entra em vigor à 
zero hora da quarta-feira. 
 

O Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp) levou em consideração nos ajustes 
de preços do produto para uso residencial "estoques muito baixos e eventos 

extraordinários, como os impactos do furacão Harvey na maior região exportadora 
mundial de gás liquefeito de petróleo", segundo nota da Petrobras. 
 

O ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos. 
Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a Petrobras calcula que o 

preço do botijão pode ser reajustado, em média, em 4,2% ou cerca de R$ 2,44 por 
botijão, "isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as 
alíquotas de tributos". 

 
A empresa diz que a correção aplicada neste momento não repassa integralmente a 

variação de preços do mercado internacional e que nova avaliação do comportamento 
deste mercado será feita pelo Gemp no próximo dia 21 de setembro. 
 

Preço do GLP está descolado da paridade internacional, diz Sindigás 

06/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) para fins industriais praticado pela 
Petrobras está 39,94% acima do praticado no mercado internacional, segundo o 

Sindigás, que representa as empresas distribuidoras do derivado. Já o combustível 
para fim residencial está 16,56% abaixo da paridade de importação, pelos cálculos da 

entidade. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2712-camex-limita-importacao-de-etanol-sem-incidencia-de-imposto
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/petrobras-eleva-glp-industrial-em-2-5-gas-cozinha
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/petrobras-eleva-glp-industrial-em-2-5-gas-cozinha
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/preco-do-glp-esta-descolado-da-paridade-internacional-diz-sindigas/


Em nota, o Sindigás informou que as empresas associadas foram comunicadas na 
tarde desta terça-feira, 5, pela Petrobras dos reajustes. 
 

As embalagens de até 13 quilos ficarão de 11,3% a 13,2% mais caras, de acordo com 
o polo de suprimento. Já os preços das embalagens de mais de 13 quilos oscilaram de 

2,4% a 2,6%. 
 

“Na avaliação do Sindigás, o aumento do GLP para embalagens que atendem o 
comércio e a indústria é preocupante, pois afasta ainda mais o preço interno dos 
valores praticados no mercado internacional, impactando justamente setores que 

precisam reduzir custos”, afirmou o sindicato. 
 

Volkswagen anuncia recall de quase 2 milhões de carros na China 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A montadora alemã Volkswagen e duas de suas empresas locais convocarão um recall 
de 1,82 milhão de veículos na China, anunciou a agência reguladora de Pequim. Isso 

representa um sério revés para o grupo em um mercado importante.  
 
A Volkswagen e suas joint-ventures com as montadoras chinesas FAW e SAIC 

convocarão o recall dos veículos, em sua maioria fabricados na China, por potenciais 
problemas nas bombas de gasolina, informou a agência de controle de qualidade na 

China.  
 
O grupo Volkswagen é o líder mundial do setor. A China é o maior mercado 

automobilístico mundial.  
 

Mercedes terá serviço de transportes em parceria com start-up 

06/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Os londrinos poderão em breve usar um app americano de compartilhamento de 
veículos para solicitar corridas em vans Mercedes-Benz, depois que a montadora alemã 

de automóveis revelou uma nova parceria com o app Via.  
 

O Via, que funciona diversas cidades dos Estados Unidos e está começando a operar 
em Londres, busca permitir que passageiros compartilhem percursos sem longos 

desvios.  
 
A fabricante de automóveis está investindo US$ 50 milhões (cerca de R$ 157 milhões) 

em uma joint-venture com o Via, em sua primeira incursão aos serviços de carros. A 
Daimler, controladora da Mercedes-Benz, passará a ser investidora estratégica no Via.  

 
Volker Mornhinweg, presidente da Mercedes-Benz Vans, disse que "os benefícios são 
evidentes. O Via libera as ruas e reduz as emissões de poluentes e o tráfego em geral. 

Para os usuários, é uma maneira eficiente e de preço acessível de usar o transporte 
público".  

 
Muitas montadoras de automóveis estão fazendo apostas em estratégias para 
percursos compartilhados, como maneira de explorar novas fontes de receita e ganhar 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915685-volkswagen-anuncia-recall-de-quase-2-milhoes-de-carros-na-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915656-dona-da-mercedes-tera-servico-de-transportes-em-parceria-com-start-up.shtml


posição inicial em um negócio que um dia pode vir a substituir a propriedade de 
veículos individuais, nas áreas urbanas densas.  
 

O banco Goldman Sachs previu que o mercado mundial de serviços de carros pode 
crescer para cerca de US$ 285 bilhões anuais, a partir de 2030, apequenando o setor 

de táxis, cujo movimento o banco americano avalia hoje em US$ 108 bilhões anuais. 
Embora a Uber seja a empresa mais conhecida no setor, outros grupos estão surgindo 

e formando parcerias com fabricantes de automóveis.  
 
A Volkswagen lançou a marca Moia, que começará a operar serviços de micro-ônibus 

elétricos para percursos compartilhados em cidades europeias, e também investiu no 
Gett, um app para serviços de táxi. A Volkswagen antecipa gerar parte significativa de 

seus lucros com novos serviços de transporte, dentro de uma década.  
 
A Ford lançou o serviço Chariot, que usa micro-ônibus operando em percursos fixos. 

A montadora de automóveis norte-americana anunciou que seus táxis autoguiados, 
que estão sendo desenvolvidos para entrada em serviço a partir de 2021, 

transportarão pessoas e mercadorias, e indicou que usará para eles uma versão 
adaptada de sua van Ford Transit.  
 

A Mercedes-Benz produz veículos comerciais de porte semelhante ao da Ford Transit.  
A tecnologia do Via já vem sendo usada para mais de um milhão de percursos 

individuais ao mês, em Nova York, Chicago e Washington. 
  
Muitas montadoras de automóveis formaram parcerias com grupos de serviços de 

carros como forma de ter acesso às suas tecnologias, e para ganhar vantagem no 
momento de vender seus veículos a frotas operadas por eles.  

 
Tanto a General Motors quanto a Jaguar Land Rover investiram na Lyft, rival americana 
da Uber, e a Honda investiu na Grab, uma companhia de serviços de carros do Sudeste 

Asiático que também tem a Didi Chuxing, da China, entre seus investidores.  
 

Pneu de soja chega desafiando a concorrência 

06/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Pesquisa começou buscando sustentabilidade, mas acabou obtendo um pneu macio e 
adaptado às intempéries 

 
 
Neste mês de setembro começa a chegar às lojas norte-americanas a primeira linha 
de pneus à base de óleo de soja, resultado de pesquisa de seis anos da multinacional 

Goodyear em parceria com a United Soybean Board (espécie de Conselho dos 
Produtores de Soja dos Estados Unidos). O pneu cria um mercado completamente 

novo para a leguminosa, o que pode levar a aumento da demanda e melhores preços 
para os produtores rurais. 
 

O interesse da Goodyear na fabricação do “pneu de soja” começou por questões de 
sustentabilidade, mas a pesquisa trouxe à tona um produto com qualidades superiores 

e altamente competitivo.  
 
O composto borracha e óleo de soja resultou em um pneu que permanece macio 

mesmo em condições climáticas adversas, garantindo melhor aderência e tração esteja 
o tempo seco, úmido ou frio. Daí a razão do nome comercial, WeatherReady – pronto 

http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/agricultura/soja/pneu-de-soja-chega-desafiando-a-concorrencia-3jllymd7xpfzwmzk5o80iw2k5


para o clima. Ao fim, o pneu se revelou mais sustentável, econômico, neutro em 
carbono e totalmente renovável. 
 

“Quando começamos a pesquisa conjunta, há seis anos, a ideia era apenas encontrar 
uma nova demanda para o óleo de soja. Agora temos um pneu que mostra do que a 

soja é capaz na estrada”, diz John Motter, presidente da United Soybean Board que 
também é produtor rural em Jenera, no estado de Ohio. 

 
A borracha com óleo de soja se mistura mais facilmente aos compostos reforçados 
com sílica, item muito utilizado em pneus com baixa resistência ao rolamento, 

reduzindo o consumo de energia na fabricação. 
 

“Em termos de tração, é o melhor pneu que já fabricamos”, afirma Ryan Peterson, 
presidente da Goodyear nos Estados Unidos. O apelo comercial do pneu é 
particularmente forte no hemisfério Norte, já que apresenta desempenho superior em 

aceleração, desaceleração e frenagem sobre a neve, e mantém mais estável também 
em curvas com pista molhada. 

 
O pneu de soja da Goodyear está disponível no mercado norte-americano em 40 
tamanhos e tipos, e pode ser usado em 77% dos modelos de carros, minivans e SUVs, 

incluindo marcas como Chevrolet, Ford, Honda e Toyota.  
 

A busca de novos usos para as commoditiesagrícolas, como soja e milho, é estratégica 
para o setor devido aos consecutivos recordes de produção. Atualmente, 15 milhões 
de toneladas de soja são destinadas por ano à produção de biodiesel no Brasil. No mês 

passado, Mato Grosso inaugurou a primeira usina 100% de etanol de milho. 
 

A pesquisa para chegar ao pneu de soja teve acompanhamento, supervisão e apoio 
financeiro do Conselho dos Produtores de Soja dos Estados Unidos. Contatada, a 
Goodyear informou que ainda não há data prevista para lançamento do pneu no Brasil. 

 

Jaguar Land Rover aumentará uso de alumínio reciclado 

06/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 

A Jaguar Land Rover anuncia que aumentará o uso de alumínio reciclado nas 

carrocerias de seus novos veículos a partir de um novo projeto que receberá 
investimento equivalente a R$ 8 milhões (£ 2 milhões) denominado Reality, que dará 

nova vida ao material encontrado em carros descartados.  
 

O projeto faz parte do Realcar, uma parceria entre a Jaguar Land Rover com a Innovate 
UK, Novelis, Norton Aluminium, Stadco, a Universidade Brunel de Londres, a Zyomax 
e a Innoval Technology. O trabalho com os fornecedores permitiu que a montadora 

recuperasse 75 mil toneladas de alumínio que seria descartado, mas que agora será 
reutilizado na produção. 

 
Para reciclar o alumínio de outros veículos em desuso, a empresa adotará o ciclo total 
de reciclagem do alumínio com uma tecnologia química inovadora a partir de uma 

nova infraestrutura que conta com investimento de mais de £13 milhões (quase R$ 53 
milhões). O projeto avalia o alumínio e os níveis de química e microestruturas para 

aumentar sua tolerância à reciclagem. Segundo a montadora, um dos benefícios mais 
significativos é que o uso desse alumínio reciclado precisa de 95% menos energia do 
que a sua produção primária. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26374/jaguar-land-rover-aumentara-uso-de-aluminio-reciclado


O projeto é parcialmente custeado pelo órgão Innovate UK e envolve mais de dez 
oficinas de prensa de chapas de alumínio (tanto da Jaguar Land Rover como de seus 
fornecedores) com alumínio sendo remodelado pela Novelis. 

 
“Innovate UK tem o prazer de apoiar o programa Realcar, e agora este novo e 

empolgante estágio do projeto, o Reality, que é um excelente exemplo de colaboração 
entre todos os participantes da cadeia, desde fornecedores até o fabricante. Esses 

projetos tornam o processo todo mais produtivo e são um modelo em termos de 
entrega profissional de desenvolvimento e pesquisa”, afirma o diretor de manufatura 
e materiais da Innovate UK, Simon Edmonds. 

 

Grupo Volkswagen suspende venda da Ducati 

06/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
  
 

 
 

 
 
 

 
O Grupo VW suspendeu a venda por € 1,5 bilhão da Ducati, fabricante de motos 

adquirida pela Audi em 2012 (veja aqui) por causa do interesse dos alemães na 
tecnologia aplicada nos motores compactos das motocicletas. 
 

O processo de venda foi suspenso por pressões sindicais e também dos trabalhadores, 
que ocupam 10 dos 20 assentos do conselho de supervisão da fabricante.  

 
As informações são da agência Reuters e do site português Negócios. A VW teria 
pedido a cinco interessados que aguardem para fazer suas ofertas. A interrupção gerou 

espanto e até raiva dos interessados.  
 

A família italiana Benneton, a empresa americana Polaris e os antigos proprietários 
estão entre os interessados. A Ducati foi posta à venda no primeiro semestre de 2017 
como forma de ajudar a financiar o pagamento de multas decorrentes do escândalo 

dieselgate, descoberto em 2015.  
 

Ohio organiza mais uma missão brasileira de autopeças 

06/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Ohio, nos Estados Unidos, está organizando a quarta missão brasileira de 
autopeças deste ano. O convite é para uma visita de empresários do setor de 

autopeças a potenciais clientes norte-americanos, prospecção de parcerias e locais de 
instalação de unidades de produção no Estado.  

 
As entidades Dayton Development Coalition e Cincinnati Regional Economic 
Development Initiative receberão, no próximo dia 23 de outubro, representantes de 

empresas brasileiras também do setor aeroespacial, que avaliarão as oportunidades 
no mercado nas regiões de Dayton e Cincinnati, centros de manufatura localizados em 

Ohio.  
 
A região está a poucas horas de distância de pelo menos 60% do mercado comprador 

nos Estados Unidos e abriga boa parte da indústria automotiva no país. Ohio oferece 
aos fabricantes de autopeças interessados em se instalar no Estado financiamento a 

custo subsidiado, mão-de-obra especializada e assessoria para instalação da fábrica, 
com compra ou aluguel de imóveis industriais, além de serviço de recolocação de 
negócios, assessoria de recursos humanos networking regional e apoio a pesquisa e 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26372/grupo-volkswagen-suspende-venda-da-ducati
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/13784/audi-fecha-negocio-e-arremata-ducati-por--860-milhoes
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26371/ohio-organiza-mais-uma-missao-brasileira-de-autopecas


desenvolvimento por meio de universidades e empresas locais. 
 
Recentemente, 16 empresas anunciaram mais de 20 grandes projetos no setor 

aeronáutico e de defesa no Estado, com investimento de US$ 108 milhões e a criação 
de 860 empregos.  

 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pedro@theinformationcompany.net. 

 

Capacitação - Calculando o Custo da Mercadoria Importada 

06/09/2017 – Fonte: FIEP 

 

 

http://www.fiepr.org.br/cinpr/capacitacao-empresarial-|-calculando-o-custo-da-mercadoria-importada-5-27033-355937.shtml

