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Missão prospectiva da Alemanha no Paraná
13/09/2017 – Fonte: FIEP
A FIEP receberá dia 15 de setembro, no Campus da Indústria – Curitiba, uma comitiva
da Alemanha para prospecção de potenciais parcerias no estado.
A empresa alemã Allmendinger estará participando da comitiva, com interesse em
conversar com empresas paranaenses que atuam nas áreas de máquinas com sistema
CNC e manutenção. Para que possam conhecer o perfil da empresa, segue anexo o
flyer da empresa e abaixo informações sobre os requisitos para parceria.
FLYER: AQUI
Requisitos da empresa brasileira a ser potencial parceira:
1. Contatos com empresas metalúrgicas, se possível contatos de venda ou
manutenção na área de usinagem.
2. Experiência em indústria no ramo de máquinas com sistema CNC.
3. Clientela estabelecida que pode oferecer adicionalmente os produtos da empresa
Allmendinger (p. ex. empresas que oferecem serviço para o sistema CNC,
fabricantes de ferramentas, de máquinas etc.).
4. Experiência em distribuição e vendas da área técnica.
5. Bons conhecimentos de alemão ou inglês, além do português.
6. Empresa solvente.
7. Ser comunicativo, performance segura e boa apresentação, grande disponibilidade.

8. Disposição para investir em propaganda, também on-line (eventualmente em
venda on-line).

Com recuperação da demanda doméstica,
competitividade da indústria brasileira

o

desafio

é

elevar

a

13/09/2017 – Fonte: CNI
O coeficiente de exportação da indústria, que mede a importância das exportações
para a produção, interrompe a tendência de crescimento. No acumulado de julho de
2016 até junho de 2017, o coeficiente de exportação é de 15,6% (a preços
constantes). O percentual é praticamente o mesmo apurado para 2016, o que sugere
que, ao fim de 2017, o coeficiente não deve ficar muito diferente do ano passado.
Número 02 - 2017

Paranaguá se integra à certificação ambiental internacional
13/09/2017 – Fonte: Agências de Notícias do Paraná
É o primeiro do Brasil a integrar o Ecoport, sistema de certificação e gestão
ambiental global e internacional, especial para terminais marítimos. Isso se

deve à evolução na área ambiental. Em 2011, Paranaguá operava sob liminar,
sem licença ambiental. Hoje possui mais de 30 licenças.
O Porto de Paranaguá passou a integrar, nesta semana, o Ecoport - sistema de
certificação e gestão ambiental global e internacional desenvolvido especialmente para
autoridades e terminais portuários. O Porto paranaense é o primeiro do Brasil a fazer
parte do sistema, devido a sua evolução na área ambiental. Ao todo, 91 portos de 21
países fazem parte do sistema, sendo 48 certificados com ISO e outros 25 certificados
pelo Sistema de Revisão Ambiental do Porto (PERS - Port Environmental Review
System).
O diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa),
Luiz Henrique Dividino, diz que a inclusão de Paranaguá na Ecoport demonstra o
reconhecimento dos projetos e ações que vem sendo desenvolvidos na área de meio
ambiente. “Paranaguá é o primeiro Porto Público do Brasil a dar início a este processo
e isto só foi possível em função da atenção que dedicamos ao meio ambiente. A
sustentabilidade ambiental tem sido uma das nossas prioridades”, declarou Dividino.
O próximo passo da Appa é buscar a certificação PERS, com a padronização de ações
de monitoramento e de gestão ambiental. “Estamos buscando a maior e mais completa
certificação, com o objetivo de avançar ainda mais na gestão ambiental das atividades
portuárias”, ressalta o diretor-presidente da Appa.
Nos últimos seis anos a Appa já investiu cerca de R$35 milhões em meio ambiente e
outros R$ 32 milhões estão previstos até 2018, para dar continuidade e aprimorar os
mais de 40 projetos e programas que estão em andamento.
O QUE É – O sistema Ecoport é a principal iniciativa do setor portuário europeu voltada
ao meio ambiente e foi desenvolvida com o apoio da Comissão Europeia em 1997. Ela
é apoiada por associações portuárias na Europa, na América do Norte, América do Sul
e na África e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
O Ecoport é reconhecido pelo Banco Mundial como um padrão global de gestão
ambiental. “Isso se deve especialmente às ações de prevenção de riscos ambientais”,
conta o diretor de Meio Ambiente da Appa, Bruno da Silveira Guimarães. Ele ressalta
que a certificação, assim como a introdução de um padrão global de gerenciamento
ambiental reconhecido é exigida pelo Banco Mundial para pedidos de financiamento e
para investimentos de extensão dos portos.
“Como o Porto de Paranaguá está localizado fora da Europa, a certificação Ecoport é
obtida pela empresa ECO Sustainable Logistics Chain Foundation (ECOSLC). Esta
fundação, independente, imparcial e sem fins lucrativos, tem o apoio da European Sea
Ports Organization (ESPO), que é a organização dos portos europeus responsável pela
certificação Ecoport, mas somente na Europa”, explica Bruno.
Porto que operava sob liminar tem hoje mais de 30 licenças ambientais
O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, lembra que, no
início da atual gestão, em 2011, o Porto de Paranaguá operava sob liminar, sem
licenciamento ambiental. Em 2010 foi embargado pelo Ibama, com uma autuação de
mais de R$ 10 milhões. “Hoje temos mais de 30 licenças ambientais e, em vez de
pagar multas, investimos na prevenção e conservação do meio ambiente”, afirma o
José Richa Filho.
Os recursos foram aplicados em estudos ambientais, étnicos e arqueológicos para
novos licenciamentos, planos de emergência, centro de prontidão ambiental,
saneamento e tratamento de efluentes, coleta e destinação de resíduos sólidos,
monitoramentos de dragagens, controle de pragas e proliferação de vetores, varrição
mecanizada de ruas e avenidas, recuperação de passivos ambientais, gerenciamento

de emissões atmosféricas e de ruídos, gerenciamento de água de lastro dos navios e
monitoramento da qualidade das águas e dos sedimentos.
Além dos estudos, as demais atividades são permanentes e relatórios semestrais com
os resultados são apresentados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
SALTOU POSIÇÕES - Devido a ações e investimentos em meio ambiente, o Porto de
Paranaguá saltou da 26ª posição, em 2012, no Índice de Desempenho Ambiental da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), para a 3ª colocação, em 2016,
em qualidade de serviços ambientais.
No ranking de Portos Públicos, o Porto de Paranaguá se apresenta na terceira posição,
sendo atribuída a nota de 94,97 pela ANTAQ. O Porto paranaense fica atrás somente
do Porto de São Sebastião, que conta com apenas um berço e Porto Itajaí, que possui
dois berços de atracação.
Prorrogado edital sobre siderurgia sustentável
13/09/2017 – Fonte: MMA
Inscrições de chamada pública para apoio a tecnologias sustentáveis na
produção e no uso do carvão vegetal seguem até sexta-feira, dia 15.
Foram prorrogadas, até 15 de setembro, as inscrições para a chamada pública que
apoiará tecnologias sustentáveis para produção e uso do carvão vegetal. Instituições
públicas ou privadas de setores como o de ferro-gusa e aço poderão se candidatar
para participar do “Mecanismo de Apoio ao Desenvolvimento, Melhoria e
Demonstração de Tecnologias Sustentáveis de Produção e Uso de Carvão Vegetal na
Indústria Siderúrgica”. O edital também se destina a entidades de produção de carvão
vegetal e de seus coprodutos.
Com o Mecanismo de Apoio, o Projeto Siderurgia Sustentável busca alcançar uma
redução mínima de emissão de gases de efeito estufa de 270 kg CO2e/tonelada de
carvão vegetal produzido, além de catalisar, no mínimo, uma capacidade produtiva de
80 mil toneladas de carvão vegetal ao ano com o uso de tecnologias e/ou processos
sustentáveis.
O projeto Siderurgia Sustentável é uma parceria entre Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud) no Brasil e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) com
apoio dos ministérios de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e de
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e Governo do Estado de Minas Gerais.
O projeto conta com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).
CARVÃO VEGETAL
O ferro-gusa, o aço e as ferroligas são utilizados na produção de máquinas, carros,
aviões, eletrodomésticos e até celulares. Para se produzir o ferro, o carvão é
indispensável, não apenas porque gera energia, mas também porque transforma o
minério extraído da terra em ferro adequado para a indústria.
O Brasil é o único país no mundo que ainda mantém uma significativa produção de
ferro-gusa, aço e ferroligas com uso de carvão vegetal. Entre 2005 e 2016, por
exemplo, cerca de 25% do ferro-gusa foi produzido com carvão vegetal no país.
O Projeto Siderurgia Sustentável foi elaborado para incentivar a produção sustentável
do carvão vegetal e fomentar o uso desse insumo na siderurgia brasileira. Para isso,
apoia a criação de um arcabouço favorável à produção de carvão vegetal sustentável,
fortalecendo a base tecnológica e a capacidade humana no setor e implementando um

mecanismo de apoio a novos investimentos na produção e uso do carvão vegetal,
baseado no pagamento por resultados.
SAIBA MAIS SOBRE O EDITAL:
Quem pode participar?
A chamada pública é voltada aos setores de ferro-gusa, aço, ferroligas e de produção
de carvão vegetal. Incluem-se no público-alvo instituições públicas ou privadas que
prestam serviços aos citados setores ou que trabalham com inovações produtivas e
sustentabilidade.
Quais os benefícios da participação?
As propostas selecionadas receberão:
 Subvenção para apoiar o desenvolvimento e/ou melhoria de tecnologias e
processos produtivos sustentáveis;
 Pagamento por resultados alcançados na redução de emissões de gases de
efeito estufa;
 Apoio, caso necessário, para acesso a linhas de financiamento; e
 Visibilidade e reconhecimento dos resultados alcançados (monitorados e
validados pelo Projeto Siderurgia Sustentável), por meio da divulgação das boas
práticas junto a produtores, sociedade civil, indústria, academia, consumidores
de carvão vegetal e de produtos siderúrgicos, governos e organismos
internacionais.
Que tipo de proposta pode ser enviada?
Poderão ser apresentadas propostas que estejam relacionadas às seguintes
categorias:









Produção de carvão vegetal sustentável – instalação ou ampliação de
capacidade produtiva, com ou sem aproveitamento de coprodutos.
Melhoria de processos na produção de carvão vegetal sustentável.
Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão vegetal sustentável.
Adoção e/ou ampliação e/ou melhoria de arranjos tecnológicos que impliquem
o uso do carvão vegetal sustentável e/ou de seus coprodutos na produção de
ferro-gusa, aço e ferroligas.
Recuperação e/ou beneficiamento de coprodutos de carvão vegetal sustentável,
fabricação de produtos complementares (briquetes, biocoque etc.) voltados à
produção de ferro-gusa, aço e ferroligas.
Lembrando que o objetivo final das propostas técnicas deve ser a redução de
emissão de gases de efeito estufa.



Como se candidatar?
Todos os interessados em participar deverão acessar o link do edital no seguinte
endereço:
www.un.org.br/licitacoes/Home/Licitacoes
Processo Nº: JOF - 0191/2017
O novo limite para recebimento de propostas é 15 de setembro de 2017.
As instruções de documentos a formulários que deverão ser preenchidos e enviados
estão constantes no Edital de Seleção, disponível no link acima
MDIC promove curso de veículos elétricos e híbridos no Rio de Janeiro
13/09/2017 – Fonte: MDIC
Trinta servidores públicos discutiram o futuro da mobilidade elétrica no Brasil

Gestores públicos do INMETRO, BNDES, SPTRANS e da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) participaram, nos dias 29 e 30 de agosto, de um curso de capacitação
com foco em mobilidade elétrica.
O evento, realizado no Rio de Janeiro, foi promovido pelo Projeto PROMOB-e –
Sistemas de Propulsão Eficiente, executado pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC). A iniciativa faz parte do acordo de cooperação técnica
realizado em parceria com o Ministério Alemão de Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (BMZ), por meio da Agência Alemã de Cooperação Internacional
(GIZ, na sigla em alemão).
O curso foi ministrado pelo professor Wanderlei Marinho, no Centro de Estudos do
BNDES, e reuniu trinta servidores públicos brasileiros. O encontro proporcionou a
interação e formação de parcerias entre profissionais interessados na mobilidade
elétrica no Brasil.
Para o Analista de Comércio Exterior Ricardo Zomer, do Departamento das Indústrias
para a Mobilidade e Logística do MDIC, trata-se de um momento positivo para a
discussão. “Os principais atores internacionais da indústria automotiva estão
investindo fortemente na promoção de veículos elétricos. O Brasil também deve
estabelecer políticas de fomento a essas novas tecnologias, aplicáveis tanto para a
indústria automobilística, como para os serviços públicos de transporte”, afirmou.
Como destacou o coordenador do PROMOB-e, Marcos Oliveira, “o curso é uma
oportunidade de intercâmbio de informações e para subsidiar os diversos atores de
instituições públicas a respeito de sistemas de propulsão mais eficientes e também de
outros temas relacionados ao desenvolvimento sustentável”.
Agenda
Este foi o segundo Curso Básico de Veículos Elétricos e Híbridos promovido pela
cooperação técnica MDIC-BMZ. O primeiro evento aconteceu no primeiro semestre, na
sede do MDIC, em Brasília. Um novo curso deverá acontecer ainda neste semestre
MDIC vai selecionar nova instituição executora do InovAtiva Brasil
13/09/2017 – Fonte: MDIC
Edital para selecionar organização da sociedade civil para executar programa será
lançado em outubro. Convênio atual se encerra em dezembro de 2017
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) lançará, em outubro
de 2017, um Edital de Chamamento Público para selecionar organização da sociedade
civil interessada em celebrar Termo de Colaboração para a execução do programa
InovAtiva Brasil.
Criado em 2013 pelo MDIC e realizado pelo Ministério em parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o InovAtiva Brasil é o
maior e mais abrangente programa de aceleração de startups do país. O programa
oferece, sem nenhum custo, capacitação, mentoria e conexão a empreendedores
inovadores iniciantes.
Desde 2015, o InovAtiva Brasil é realizado por Convênio entre o Ministério e a
Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). O Convênio atual
se encerra em dezembro de 2017, e o novo Termo de Colaboração visa dar
continuidade à execução do programa nos próximos anos. Mais informações em
http://www.mdic.gov.br/index.php/inovacao-in.

INPI lança sistema eletrônico para registro de software
13/09/2017 – Fonte: MDIC
Como parte das medidas lideradas pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) com o intuito de reestruturar o sistema nacional de propriedade
industrial, foi lançado nesta terça-feira (12) pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) o sistema de registro de programa de computador mais simples,
rápido e totalmente acessível pela internet. O novo sistema foi regulamentado pela
Instrução Normativa nº 74/2017, publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
nº 2435, de 5 de setembro de 2017.
O resultado da desburocratização implantada é que o prazo de registro teve redução
significativa (de cem dias, em 2016, para apenas sete, a partir de setembro). As ações
desenvolvidas pelo INPI nos últimos nove meses já permitiram que o número de
pedidos pendentes caísse de cinco mil, em 2016, para menos de dois mil neste ano. A
meta, segundo o órgão, é chegar a zero até o fim de 2017.
Para que o usuário faça o pedido de registro de software, o instituto estipulou uma
taxa única no valor de R$ 185, que passa a valer por 12 meses e para todos os tipos
de usuários. A proteção é por 50 anos a partir da criação do programa.
Com o novo sistema, o INPI elimina o recebimento de pedidos feitos por meio de papel
ou com o código-fonte do software em CD-rom. No portal do INPI, o usuário passa
poderá acessar o sistema e, com isso, fica obrigado a preencher um formulário na
internet (após pagar a taxa citada por meio de Guia de Recolhimento da União que
também é gerada no mesmo portal) e fornecer um código hash, que pode ser gerado
on-line pelo depositante. O hash é a segurança de que aquele pedido corresponde ao
programa de computador registrado.
Intenção de investimentos da indústria cai 2,8 pontos no 3º trimestre, revela
FGV
13/09/2017 – Fonte: EM.com
O Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria recuou 2,8 pontos no terceiro
trimestre de 2017 em relação ao trimestre anterior, informou nesta quarta-feira, 13,
a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com a perda, o indicador caiu para o patamar de
105,1 pontos. O Indicador de Intenção de Investimentos mede a disseminação do
ímpeto de investimento entre as empresas industriais. O objetivo é antecipar
tendências econômicas.
"O arrefecimento da tendência da alta do Indicador de Intenção de Investimentos
retrata bem a dificuldade de se acelerar investimentos em um ambiente de elevadas
ociosidade e incerteza. O setor industrial coloca-se em compasso de espera por
notícias que aumentem o grau de certeza quanto ao rumo da economia no horizonte
de dois a três anos. Essa postura pode ser ilustrada pela ocorrência de um recorde de
empresas prevendo estabilização do ritmo de crescimento dos investimentos nos
próximos meses apesar de a economia apresentar uma inequívoca tendência de
aceleração no momento", avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de
Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota
oficial.
Pelo segundo trimestre consecutivo, a proporção de empresas prevendo investir mais
nos 12 meses seguintes superou a fatia das que projetam investir menos, movimento
que não ocorria desde 2014.
Na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2017, houve redução tanto da
parcela de empresas que preveem investir mais, passando de 25,6% para 21,1%,
quanto das que preveem investir menos, de 17,7% para 16,0%.

Com a menor incidência de respostas extremas, a proporção de empresas prevendo
estabilidade dos investimentos foi a maior já registrada na série histórica iniciada em
2012. Segundo a FGV, o resultado foi possivelmente afetado pelo aumento do grau de
incerteza em relação à execução do plano de investimentos na comparação com a
sondagem do segundo trimestre, que teve a apuração quase inteiramente realizada
no período anterior à crise política agravada em 17 de maio, quando foi divulgada a
delação do empresário Joesley Batista envolvendo o presidente Michel Temer.
Quanto ao grau de certeza em relação à execução do plano de investimentos nos 12
meses seguintes, a proporção de empresas que estão certas em relação à execução
do plano de investimentos (28,2%) superou a proporção de empresas incertas
(27,3%) pelo terceiro trimestre consecutivo. Nos dois trimestres anteriores, porém,
as respostas denotavam um maior grau de certeza. No segundo trimestre, estas
proporções
tinham
sido
de
25,0%
e
21,3%,
respectivamente.
A coleta de dados para a sondagem agora divulgada ocorreu entre os dias 3 de julho
e 31 de agosto, com informações de 723 empresas.
Empresários e sindicalistas criticam política econômica de Temer
13/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Empresários e sindicalistas criticaram na manhã desta terça-feira (12) a política
econômica do governo durante reunião aberta no Palácio do Planalto com a presença
do presidente Michel Temer e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Chamados ao palco pelo presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo), Paulo Skaf, 10 líderes empresariais e sindicais apontaram problemas na
condução da economia, como baixa geração de empregos, falta de crédito, ausência
de investimentos, negociação de débitos tributários e burocracia, entre outros.
As reclamações foram reunidas em um documento e entregues a Temer. Os
representantes das empresas e dos sindicatos almoçarão com Temer no Palácio da
Alvorada.
"O BNDES precisa aplicar o máximo e temos um problema, porque há dificuldades com
os agentes. Se não houver a disposição e boa vontade dos agentes, fica tudo
engessado", afirmou Skaf.
O presidente da Fiesp ainda afirmou que é a favor de um "meio termo" na proposta
do novo Refis, que ainda está em debate entre a equipe econômica e o Congresso.
"Nós queremos um meio-termo da proposta do Refis, nem o que o governo apresentou
nem o que o relator sugeriu", afirmou.
O deputado federal e presidente da Força Sindical Paulinho da Força (Solidariedade)
afirmou que a economia começa a dar "alguns sinais de crescimento". "Mas é preciso
mais. Havia um período em que era possível parcelamentos em 90 meses. É necessário
retomar isso", disse.
Paulinho afirmou que Meirelles "deveria se encarregar da questão dos juros". "O BC
tem acertado na contínua queda dos juros, mas é preciso reduzir mais".
O presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, também citou
Meirelles em seu discurso. "Meirelles é meu amigo, você sabe disso, não é?", disse,
provocando risadas.
Nessa hora, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, (PMDB-CE) fez gesto de mais
ou menos com a mão.

RECESSÃO
O ministro da Fazenda, que falou após os empresários e sindicalistas, enfatizou que o
Brasil enfrentou a pior recessão da história e reafirmou que, na avaliação da equipe
econômica, o país estará crescendo a uma taxa de 3% no início de 2018.
"Não devemos nos enganar, essa recessão tem causas profundas e as consequências
que estamos enfrentando são sérias", afirmou.
Meirelles disse ainda que o crescimento econômico já se dissemina por todos os
setores. "Nossa previsão para o crescimento de 2017 ainda é uma média de 0,5%,
mas com viés de alta", disse.
"A sociedade ja tem evidências pontuais de que a economia está crescendo. Estamos
fazendo um trabalho sério, profundo, para que no futuro o país passe a crescer a taxas
mais elevadas do que seria a tendência hoje, ao redor de 4%", declarou.
O ministro da Fazenda ainda destacou a importância de aprovação das reformas.
"A mensagem é: vamos trabalhar, cada um cumprindo sua função, seu dever", disse
Meirelles.
Em resposta às críticas, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, presdente
ao evento, disse que o banco de investimento desembolsou nos últimos seis meses,
descontando projetos em infraestrutura, 60% de sua carteira de crédito para micro,
pequenas e médias empresas.
Ele defendeu ainda a retomada de obras paralisadas e disse que é necessário separar
as grandes empresas que cometeram irregularidades das que atuaram com padrões
éticos. E que as últimas não podem ser afetadas por mal-feitos.
"Aqui os senhores falaram e tiveram resposta. E a síntese de falar e ouvir significa
diálogo", disse Temer.
MDIC destaca contribuição do Siscoserv para competitividade do setor de
serviços brasileiro
13/09/2017 – Fonte: MDIC

Em evento em São Paulo, secretário de Comércio e Serviços ressaltou a relevância do
sistema
Os cinco anos do Siscoserv, sistema operacional cogerido pelo Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pela Receita Federal do Brasil, foi tema de
Seminário realizado nesta terça-feira (12) na Federação das Indústrias de São Paulo
(Fiesp). O evento reuniu empresários e autoridades como o secretário de Comércio e
Serviços do MDIC, Marcelo Maia, e o diretor titular adjunto do Departamento de
Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, Vladimir Guilhamat.
Para Maia, o seminário foi uma oportunidade para esclarecer aos empresários os
mecanismos disponíveis no Siscoserv e a correta utilização dessa ferramenta pelo
setor privado. “O Siscoserv surgiu a partir da necessidade de um sistema
informatizado específico para as operações de comércio exterior de serviços. Hoje, o
Siscoserv se transformou num importante instrumento que auxilia o governo, mas

também o setor privado pois contribui na tomada de decisão em estratégias
empresariais”, explicou o secretário.
Marcelo Maia ressaltou, ainda, que, a partir dos dados identificados no sistema, a SCS
está trabalhando para elaborar políticas públicas que possam contribuir para alavancar
o comércio exterior de serviços para os setores estratégicos identificados. “Estamos
estudando a possibilidade de medir a eficácia dessa, e de qualquer outra política
direcionada para promover o comércio externo de serviços, pois o monitoramento dos
dados do sistema aumenta a confiabilidade e a efetividade dessas políticas”, garantiu.
O Seminário da Fiesp contou com a participação de 306 pessoas, sendo que 429
internautas puderam interagir e fazer perguntas por meio remoto on-line.Os
representantes da Receita Federal e da área responsável pelo Siscoserv no MDIC
puderam contribuir com respostas às mais de 500 perguntas apresentadas durante
todo o evento.
Siscoserv
O Siscoserv é um sistema operacional de registro obrigatório das transações do
Comércio Exterior de Serviços do Brasil, inclusive as operações de exportações e
importações de intangíveis. O sistema permite extrair uma base de dados com
estatísticas sobre o comércio exterior de serviços no Brasil.
O sistema é, ao mesmo tempo, um instrumento que auxilia o governo na formulação
de políticas públicas e o mercado privado na tomada de decisão em estratégias
empresariais.
Além das empresas que já atuam no comércio exterior, as informações disponibilizadas
a partir do sistema são úteis para empresários do setor que ainda não exportam, mas
buscam informações para o planejamento de ações de exportação. Usufruem dos
dados do sistema, ainda, institutos de pesquisa e universidades.
Há "chance muito boa" de acordo de livre comércio com o Mercosul, diz
Juncker
13/09/2017 – Fonte: EM.com
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou nesta quarta-feira
que há "uma chance muito boa" de que a União Europeia feche um acordo de livrecomércio com o México e também com o Mercosul, grupo formado por Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai. A declaração foi dada durante seu discurso do Estado da
União Europeia em Estrasburgo, na França.
Funcionários da UE mantêm diálogos para atualizar um acordo de livre-comércio de
17 anos com o México e também para fechar um acordo com o Mercosul. Em sua fala,
Juncker também defendeu a expansão dos vínculos econômicos da UE com a região
da Ásia/Pacífico. Ele propôs o início de diálogos por acordos de livre-comércio com a
Austrália e a Nova Zelândia e a conclusão de uma série de acordos comerciais até o
fim de 2019, quando seu mandato acaba.
"A Europa sempre tem sido um espaço econômico atraente", disse Juncker. "Mas desde
o ano passado eu vejo parceiros pelo mundo batendo à nossa porta para assinar
acordos comerciais conosco", garantiu. A UE busca também marcar posição em
contraponto às políticas protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump.
Em julho, Bruxelas e Tóquio chegaram a um acordo político em relação a um acordo
comercial abrangente.
Juncker disse também desejar um reforço nas defesas comerciais da UE, o que incluiria

a avaliação de investimentos estrangeiros - essa política é voltada a proteger ativos e
companhias da Europa diante da forte demanda por aquisições liderada pela China.
França, Alemanha e Itália têm defendido o reforço nessas defesas, mas outros
membros mostram-se contrários.
"Nós não somos partidários ingênuos do livre comércio. A Europa precisa defender
seus interesses estratégicos", afirmou Juncker. "A Europa é aberta ao comércio, sim,
mas precisa haver reciprocidade."
A autoridade também citou medidas para reforçar a segurança do bloco nos próximos
meses. Ele propôs a criação de uma unidade de inteligência europeia que iria
compartilhar automaticamente informações. Além disso, a promotoria da UE deve ser
capaz de atuar em crimes de terrorismo transfronteiriços. Todas as propostas precisam
ser avalizadas pelos governos dos países e pelo Parlamento Europeu.
Juncker buscou responder ao crescente descontentamento dentro do bloco entre os
países ex-comunistas, ao dizer que todos os membros são livres, iguais e sujeitos ao
Estado de Direito. Ao fazer isso, aparentemente rebateu pedidos de alguns governos
de uma Europa com "várias velocidades", na qual alguns países almejam níveis
diferentes de integração.
O presidente do braço executivo da UE renovou os pedidos para integrar os blocos
mais novos da zona do euro, na área de livre trânsito da UE e em sua união bancária,
propondo novos financiamentos e assistência para isso. Vários países, entre eles
Hungria e Polônia, já poderiam entrar no euro, mas esse passo ainda não foi dado.
Juncker disse que a UE precisa continuar a crescer no oeste dos Bálcãs, onde avançam
as discussões com Sérvia e Montenegro. Mas, em uma mostra de que continuam as
tensões com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que a entrada da
Turquia está fora da agenda no futuro previsível e acusou Ancara de provocar a UE a
encerrar o diálogo para a entrada.
O presidente da Comissão Europeia mal mencionou as negociações para a saída do
Reino Unido do bloco, ressaltando que a decisão foi tomada pelo país e que o bloco
precisa se concentrar em moldar seu futuro comum. Ele disse que a saída do Reino
Unido seria "um momento trágico da nossa história" e advertiu: "Nós sempre
lamentaremos isso. E eu acho que você vai se lamentar também em breve", disse,
referindo-se a Nigel Farage, ex-líder do Partido UK Independence que trabalhou pelo
"Brexit".
Juncker ainda pediu a realização de uma cúpula dos 27 países restantes da UE em 30
de março de 2019, o dia seguinte à data prevista para o Brexit, para a tomada de
decisões sobre importantes propostas para o futuro do bloco.
Temer deve editar em outubro medida provisória da reforma trabalhista
13/09/2017 – Fonte: Bem Paraná
O presidente Michel Temer pretende editar em outubro medida provisória com ajustes
na reforma trabalhista, cujas regras passarão a valer em novembro. A ideia,
manifestada em reunião nesta segunda-feira (11), é antecipar a iniciativa para evitar
que as mudanças nos direitos trabalhistas passem a vigorar sem as salvaguardas aos
trabalhadores que foram negociadas com o Senado Federal. O peemedebista se reuniu
com ministros e sindicalistas nesta segunda-feira (11) no Palácio do Planalto. A minuta
da medida provisória será enviada aos partidos da base aliada ainda neste mês.
A intenção é de que, em um prazo de trinta dias, haja um consenso para que seja
assinada pelo presidente no início da segunda quinzena de outubro. "A ideia é não ter
mais um motivo de tensão. Nós temos de distensionar a relação e iniciar um diálogo

para convencer deputados e senadores sobre a necessidade da contribuição", disse o
presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah.
Segundo relatos de presentes no encontro, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) se
mostrou favorável à regulamentação da contribuição assistencial. A proposta é
defendida pelas centrais sindicais como uma alternativa de financiamento com o fim
do imposto sindical. A intenção é de que ela seja facultativa e o valor definido por meio
de assembleias e convenções, com o estabelecimento de um quorum mínimo.
Pela regra, 60% da arrecadação seria destinada ao sindicato que realizou a negociação
e o restante seria divido entre federação, confederação e central sindical às quais o
sindicato é filiado. Além da contribuição assistencial, outros pontos que devem ser
alterados são o impedimento que as empresas demitam trabalhadores para
recontratá-los por contrato de trabalho intermitente, impondo uma quarentena de 18
meses.
Ela deve ainda manter a proibição ao trabalho de grávidas e lactantes em ambientes
que ofereçam perigo ou risco à saúde dos bebês, como na legislação em vigor e que
foi modificada pela reforma trabalhista.
ENTREVISTA: nova lei trabalhista prevê demissão por acordo a partir de
novembro; Especialista esclarece dúvidas sobre o assunto
13/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Segundo o advogado Marco Aurélio Poffo, empregado poderá receber parte da multa
do FGTS
Empregados que pedirem para sair da empresa poderão negociar com o patrão suas
demissões e receber parte da multa do FGTS. É o que prevê a nova lei trabalhista, que
entra em vigor em novembro e oferecerá a possibilidade de demissão por comum
acordo. “Hoje isso não existe — ou o contrato é encerrado por vontade do empregador,
por vontade do empregado ou por justa causa praticada por qualquer uma das partes”,
comenta.

Como vai funcionar a demissão por acordo? Quais serão as mudanças, em
relação ao que é praticado hoje?
“Caso a rescisão do contrato de trabalho se dê por vontade mútua, o funcionário
receberá 50% do aviso prévio, 20% da multa do FGTS e poderá, ainda, sacar 80% do
saldo do FGTS.”
Como vai funcionar o aviso prévio no caso da demissão por comum acordo?
“Quando a rescisão ocorrer por comum acordo, o aviso prévio será devido pela
metade.”
A nova lei trabalhista prevê que o trabalhador poderá negociar a extinção o
do contrato de trabalho até na demissão por justa causa?
“Não, a demissão por justa causa continua prevista na legislação. Caso seja constatada
qualquer uma das faltas graves previstas no artigo 482 da CLT, o empregador poderá
rescindir o contrato por justa causa. A alteração da modalidade de rescisão não é um
direito do empregado que praticou a falta grave. Se o empregador consentir na
realização do acordo será por mera liberalidade”, destaca o advogado.

Haverá mudanças em relação ao seguro-desemprego?
“O empregado permanecerá tendo direito ao benefício sempre que seu contrato for
rescindido sem justa causa, desde que cumpridas as regras específicas, especialmente
no que se refere ao período mínimo de trabalho e interregno de tempo entre os
benefícios requeridos”, diz o advogado.
O autor Marco Aurélio Poffo é advogado do escritório BHP Advogados, com unidades
em Blumenau e Lages.
Reforma trabalhista será aplicada à luz de direitos constitucionais, diz
ministra do TST
13/09/2017 – Fonte: Notícias do Senado
A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Delaíde Arantes (D) disse que a
reforma trabalhista não será aplicada isoladamente nos julgamentos de processos

Maior alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) desde sua criação, a
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), que passará a valer no dia 11 de novembro,
poderá não ser aplicada exatamente como foi aprovada. Magistrados, procuradores e
advogados afirmaram durante audiência pública promovida nesta segunda-feira (11)
pela Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho que a norma está contaminada
por inúmeras inconstitucionalidades e retrocessos.
Como a reforma trabalhista é uma lei ordinária, magistrados afirmam que ela não
poderá se sobrepor aos direitos e garantias assegurados pela Constituição nem
tampouco violar convenções globais das quais o Brasil é signatário. Entre os pontos
considerados inconstitucionais, está a prevalência do negociado sobre o legislado,
princípio central da reforma, que contrariaria o artigo 7º da Constituição Federal na
avaliação de participantes do debate.
— Fizemos um juramento de julgar e vamos aplicar a lei ordinária que aprovou a
reforma trabalhista, mas não vamos aplicá-la isoladamente. É uma lei trabalhista que
se insere à luz da proteção constitucional e à luz da legislação internacional - afirmou
a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Delaíde Arantes.
Pressa
Apresentado em dezembro pelo governo federal, o projeto de reforma levou sete
meses para virar lei. Por se tratar de um tema complexo, a reforma trabalhista deveria
ter passado por um debate mais amplo na opinião dos participantes do debate. O
texto sofreu mudanças na Câmara dos Deputados, mas não foi modificado no Senado
após um acordo com o Palácio do Planalto.
Em carta lida pelo líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), o presidente
Michel Temer comprometeu-se a editar uma medida provisória para modificar alguns
pontos da reforma, como a questão que envolve a não obrigatoriedade do imposto
sindical e a permissão do trabalho de gestantes e lactantes em condições insalubres.
— Um projeto como esse não pode prescindir de um debate amplo. Não é admissível
que tenhamos um rito legislativo como nós tivemos nesta Casa – criticou o advogado
trabalhista Luis Carlos Moro.

O senador Paulo Paim (PT-RS), que conduziu a reunião, e a presidente da Comissão
de Direitos Humanos (CDH), senadora Regina Sousa (PT-PI), queixaram-se da pressa
com que a base governista levou o projeto à votação na Casa.
Retrocessos
O procurador do Trabalho, Helder Amorim, condenou a possibilidade de trabalhadores
e empregadores negociarem livre e diretamente seus interesses, de modo que a
Justiça do trabalho não possa anular acordos. Segundo Amorim, o “negociado sobre o
legislado” ignora que o trabalhador é hipossuficiente, ou seja, é mais frágil nas
relações de trabalho:
— Trata-se de uma reforma que pode ser exterminadora dos direitos dos
trabalhadores. São direitos que foram conquistados no longo processo histórico de
afirmação dos direitos coletivos – argumentou.
Para Gabriela Delgado, professora da Universidade de Brasília (UnB), é um mito
afirmar que a reforma promoverá a modernização da legislação trabalhista.
— É uma grande falácia. Como se a autonomia da vontade dos contratos individuais
pudesse garantir uma posição de maior proteção ao trabalhador – afirmou.
Maximiliano Nagl Garcez, diretor para Assuntos Legislativos da Associação Latino
Americana de Advogados Laboralistas, disse que o trabalhador, sem uma proteção
minimamente adequada, será transformado em mercadoria durante o tempo de
trabalho.
UGT: nova contribuição negocial pode ser maior que 1 dia de trabalho
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A nova contribuição que os trabalhadores poderão ter de pagar em substituição ao
imposto sindical vai unificar três diferentes pagamentos feitos aos sindicatos e “com
certeza absoluta” poderá ser maior que o equivalente a um dia de trabalho. A
afirmação foi feita pelo presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo
Patah, que lembrou que atualmente empregados não pagam apenas a contribuição
sindical e, em alguns casos, têm de pagar a contribuição confederativa e assistencial.
Após reunião com o presidente Michel Temer e os ministros da Fazenda, Henrique
Meirelles, e do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o presidente da UGT defendeu a proposta
de uma nova contribuição a ser paga por todos os trabalhadores beneficiados pelas
negociações coletivas.
O presidente da central sindical argumenta que atualmente trabalhadores
sindicalizados pagam três diferentes contribuições: o imposto sindical, a contribuição
confederativa e a assistencial. Juntas, as três podem chegar ao equivalente a três dias
de trabalho, reforçou o sindicalista após a reunião. Diante desse quadro, Patah
argumenta que a nova contribuição representará carga menor aos trabalhadores.
“Com certeza absoluta, a somatória das três poderá ser mais que um dia”, disse.
Patah não quis detalhar qual valor deve ser pago pelos empregados para manter a
estrutura sindical.
“Quem vai decidir (os valores) são os trabalhadores em assembleia”, respondeu. “Nós
queremos ter recursos suficientes para fazer trabalho para acabar com a
informalidade, discriminação racial e da mulher. Nós temos que ter condições para
estrutura sindical forte”, disse.

Modernização pode gerar 2,3 milhões de novos empregos, aponta estudo
13/09/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho
Elaborado pelo Santander, estudo tem como base o impacto da flexibilização das
relações de trabalho e da segurança jurídica para a geração de vagas de trabalho
formal

A modernização da legislação trabalhista pode gerar 2,3 milhões de empregos,
segundo estudo realizado pelo banco Santander divulgado. A estimativa é baseada nas
alterações das leis trabalhistas, que conferem mais segurança jurídica às relações de
trabalho. Segundo o estudo, as alterações devem estimular novas contratações.
O levantamento teve como base o índice agregado sobre regulação do mercado de
trabalho construído pelo Instituto Fraser, do Canadá. O Brasil aparece na 144º posição,
de um total de 159 nações, no ranking de flexibilidade da legislação trabalhista, sendo
considerado um dos países menos flexíveis do mundo. Foram avaliados, entre outros
fatores, as regras e os custos para contratação e demissão, negociação coletiva e as
regras sobre jornada de trabalho.
Segundo os autores do estudo, existe uma relação entre a rigidez do mercado de
trabalho e a taxa de desemprego dos países. Quanto menor a rigidez, mais baixa a
taxa de desemprego. Por essa razão, o estudo aponta que a modernização da
legislação trabalhista pode levar a uma queda de 1,5 ponto percentual na taxa de
desemprego no Brasil, o que corresponderia à criação de 2,3 milhões de empregos.
"A maior flexibilidade nas relações trabalhistas tende a estimular contratações de mão
de obra na economia doméstica, assim como observado em outros países que
promoveram reformas desse tipo em período relativamente recente", disse o
economista do Santander Rodolfo Margato.
Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a modernização da legislação
trabalhista “abriga em seu âmago a semente que resultará na quebra de paradigmas
e no alvorecer de uma nova compreensão das relações de trabalho no Brasil”. De
acordo com o ministro, "esse é um passo imprescindível para a vitória do país na luta
contra aquele que é atualmente seu pior inimigo: o desemprego”.
Segurança Jurídica - Além dos efeitos diretos sobre o emprego, o estudo prevê um
impacto relevante no crescimento potencial do país, por meio da melhoria da
competitividade associada a um ambiente saudável com maior segurança jurídica.
Os economistas do Santander acreditam que a modernização trabalhista levará a uma
redução do custo efetivo do fator trabalho na composição dos custos das empresas,
tanto na forma de gastos relacionados à prevenção e atendimento de demandas
judiciais, quanto na forma de ônus associado à incerteza em relação ao resultado dos
processos judiciais.
"Estimamos que a queda dos custos associado à regulamentação, encargos e
incertezas jurídicas tendem a melhorar o cenário de ampliação do emprego formal na
economia", destacou Margato. O banco estima que o custo da legislação trabalhista
para o empregador brasileiro atinge 0,56% do Produto Interno Bruto (PIB), ou R$ 37

bilhões em valores atuais, incluindo a estrutura jurídica com o custo processual na
esfera trabalhista.
Reforma da CLT deve impedir herdeiro de cobrar danos morais
13/09/2017 – Fonte: Contábeis.com

Uma polêmica previsão que consta na lei da reforma trabalhista poderá impedir
herdeiros de buscar na Justiça, como espólio, indenização por danos morais sofridos
por trabalhador. O texto, que deixa margem para interpretação, segundo advogados,
é contrário à jurisprudência. Hoje o entendimento predominante no Tribunal Superior
do Trabalho (TST) é o de que os familiares têm direito a entrar com ação judicial para
fazer a cobrança.
A Lei nº 13.467, de 13 de julho, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
entra em vigor no mês de novembro. O artigo 223-B da norma determina que "causa
dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou
existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito
à reparação"
Para a advogada Juliana Bracks, do escritório Bracks Advogados Associados,
professora da FGV-RIO e PUC-Rio, a redação do artigo é clara e encerra a polêmica.
"A família pode cobrar danos morais sobre o sofrimento que teve com a perda de um
ente querido. Mas o espólio não poderá mais ajuizar ação entendendo que o
trabalhador tinha um dano moral a cobrar da empresa e não o fez", diz. De acordo
com ela, não daria para dizer que o empregado tinha mesmo a intenção de cobrar
uma indenização.
No Tribunal Superior do Trabalho, os ministros têm garantido o direito aos herdeiros
por meio da aplicação do artigo 943 do Código Civil. O dispositivo estabelece que "o
direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança".
Agora, porém, com lei específica, a perspectiva, segundo Juliana, é de mudança de
entendimento no tribunal superior. A previsão é reforçada pelo fato de o artigo 223-A
da norma determinar que "aplicam-se à reparação de danos de natureza
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste
título".
Porém, para outros especialistas da área trabalhista, a redação do artigo da Lei nº
13.467 não é tão clara e poderia dar margem para interpretação. O problema é quem
seriam esses titulares do direito: apenas o trabalhador ou os autores da ação, no caso
os herdeiros.
Na opinião do advogado trabalhista Arthur Cahen, sócio do escritório Cahen e Mingrone
Advogados, a redação da forma como está trata apenas do caráter personalíssimo do
titular do direito, sem dizer claramente se ele seria intrasmissível aos seus herdeiros,
o que acabaria com controvérsias.
Um dos casos analisados pelo Tribunal Superior do Trabalho, segundo Cahen, tratou
de um ex-empregado de uma empresa que teria sofrido assédio moral e depois se
suicidou. "A família depois de alguns anos ajuizou ação pedindo reparação por danos

morais pelo assédio que o trabalhador sofreu e o TST entendeu que esse direito era
transmissível aos herdeiros", diz.
Para o advogado, a nova previsão não será suficiente para os magistrados reverterem
esse entendimento. "A mudança na lei não faz com que exista uma alteração
automática no pensamento de quem julga. O magistrado pode usar a interpretação de
um conjunto de leis e deixar de aplicar um dispositivo que trata de um tema
específico."
A advogada trabalhista Daniela Yuassa, do escritório Stocche Forbes Advogados,
também concorda que o texto ainda pode trazer as mais diversas interpretações. "O
texto apenas diz que é direito exclusivo do titular. Não está excluindo de forma
explícita o espólio. Ainda existe margem para discussão", afirma.
Todo esse capítulo da lei que trata do dano extrapatrimonial e de sua precificação,
segundo a advogada, traz previsões polêmicas, que podem ainda ser alteradas por
medidas provisórias pelo governo federal. Sem ajustes no texto, acrescenta, deverão
gerar controvérsias no Judiciário. "Tudo isso deve ser ainda muito questionado daqui
para frente", diz Daniela.

Dívida trabalhista da Caixa pode elevar o rombo da Funcef em R$ 6,3 bi
13/09/2017 – Fonte: EM.com
Ações trabalhistas contra a Caixa podem resultar em uma perda adicional de R$ 6,35
bilhões para a Funcef, fundo de pensão dos funcionários da estatal. Aposentados,
pensionistas e empregados da ativa acusam o banco de não pagar horas extras ou
exigem a incorporação de remunerações por função de confiança e gerência, o que
acarreta revisão do valor a ser pago em aposentadorias e pensões.
Na prática, o funcionário da Caixa que ganha a ação na Justiça passa a receber uma
aposentadoria maior do que o salário-base que o banco lhe pagava e sobre o qual
contribuía. Hoje, a Funcef arca com essa diferença.
Um dos planos que estão no centro da disputa (o REG/Replan saldado), já tem um
rombo de R$ 5,4 bilhões, sendo um quarto disso de ações trabalhistas. O outro
(REG/Replan não saldado) teve um déficit de R$ 1,2 bilhão em 2016, quase metade
oriundo de passivos trabalhistas. Rombos seguidos fazem com que os participantes
desses dois planos tenham de pagar contribuições extras para evitar um colapso futuro
no fluxo de benefícios.
Por considerar que as condenações judiciais têm reforçado o déficit, a Federação
Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) quer que o banco banque
sozinho esse custo. A Funcef diz que as próprias entidades de funcionários estimulam
o ingresso dessas ações, potencializando o prejuízo. A Caixa não comentou.
O fundo de pensão da Caixa já incluiu no balanço financeiro um total de R$ 2,4 bilhões
referentes a causas com condenação provável, que devem resultar em custo maior
com benefícios. Mas há outros R$ 12,7 bilhões em passivos trabalhistas que não foram
incluídos nas contas do Funcef até o fim do ano passado, segundo levantamento da
Fenae. O valor é 67% maior do que o de 2015 e metade disso (R$ 6,3 bilhões) é
considerado passível de perda, ou seja, pode afetar as contas do fundo de pensão.
Uma decisão judicial que resulte em aumento no valor do benefício cria um "buraco"
no plano, uma vez que a contribuição não foi devidamente recolhida. Se ninguém se
responsabiliza por esse aporte adicional, a conta é repartida entre os participantes, ou
seja, o banco e seus funcionários.

"Caixa e Funcef não autorizaram que os funcionários contribuíssem sobre função de
confiança e horas extras, não é justo que eles arquem com isso agora", diz a diretora
de Administração e Finanças da Fenae, Fabiana Matheus.
Segundo ela, a Caixa já faz sozinha o aporte necessário quando algum beneficiário
ganha na Justiça causas envolvendo auxílio-alimentação e plano de saúde, por
exemplo. A entidade quer estender esse entendimento às demais questões de litígio
entre a Caixa e os funcionários.
A Funcef disse que os déficits decorrem do momento econômico e de eventuais perdas
sofridas com investimentos, mas que o "aumento de demandas judiciais agrava a
situação".
Maioria dos empregos criados em julho foi na linha de produção da indústria
13/09/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho

A recuperação da Indústria da Transformação trouxe com ela a volta das contratações
no setor. Em julho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), foram criados 12.594 empregos com carteira assinada nessa área. O
alimentador de linha de produção foi o profissional com o melhor desempenho.
A atividade aparece na primeira colocação no ranking por ocupação do saldo de
empregos do mês, com a criação de 12.002 vagas e salário médio de admissão de R$
1,2 mil. Elas estão principalmente nas empresas da indústria de produtos alimentícios
e das do material de transporte, subsetor que inclui a produção automobilística.
Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esse é mais um sinal de que a
economia está se equilibrando e, com ela, os empregos. “Quando vemos vagas novas
surgindo em setores que não dependem tanto da sazonalidade, podemos respirar um
pouco mais aliviados porque isso mostra estabilidade”, avalia.
Alimentação de linha de produção é uma atividade importante que está presente em
diferentes etapas da fabricação de produtos alimentares e bebidas, artigos de borracha
e plástico, máquinas, equipamentos e aparelhos de material elétrico. Mas ainda é
majoritariamente masculina. Das mais de 12 mil vagas criadas para essa ocupação
em julho, 84% foram ocupadas por homens, a maioria jovens. Do total de contratados,
55% tinham entre 18 e 24 anos e 16% entre 25 e 29. Os empregados na faixa dos 30
aos 39 anos ocuparam 23% do saldo de empregos.
Já a escolaridade predominante foi o ensino médio (completo ou incompleto), que
respondeu por 75% do saldo de empregos no mês. Os empregados com até o ensino
fundamental completo foram 22% do total. Trabalhadores com nível superior foram
minoria, com apenas 3% das novas contratações.
Outras ocupações
O ranking das ocupações para julho mostra também um índice alto de contratação nas
atividades relacionadas à agricultura, como trabalhador volante no campo e no cultivo
de árvores frutíferas. Elas figuram na segunda e terceira colocações, respectivamente,
e somam 9.628 novos postos.

Em quarto lugar, ficou outra ocupação importante para os resultados positivos da
economia: a de servente de obras, com saldo de 4.458 postos. Ela reflete o
desempenho da Construção Civil, que, após 33 meses de desempenhos negativos,
criou 724 vagas formais em julho. A última vez que o saldo de empregos formais havia
sido positivo no setor foi em setembro de 2014, quando tinham sido abertos 8.437
postos.
Ranking das ocupações de acordo com o saldo de vagas:
Ocupação

Saldo

1

Alimentador de Linha de Produção

12.002

2

Trabalhador Volante da Agricultura

4.953

3

Trabalhador no Cultivo de Árvores
Frutíferas

4.675

4

Servente de Obras

4.458

5

Auxiliar de Escritório, em Geral

4.213

6

Faxineiro

3.566

7

Repositor de Mercadorias

2.781

8

Assistente Administrativo

2.559

9

Embalador à Mão

2.457

10

Atendente de Lojas e Mercados

2.268

11

Trabalhador da Cultura de Cana-deAçúcar

2.189

12

Recepcionista, em Geral

1.985

13

Técnico de Enfermagem

1.920

14

Auxiliar nos Serviços de Alimentação

1.708

15

Atendente de Lanchonete

1.655

16

Operador
Receptivo

1.280

17

Armazenista

1.150

18

Trabalhador no Cultivo de Espécies
Frutíferas Rasteiras

1.064

19

Motorista de Caminhão
Regionais e Internacionais)

1.060

20

Vendedor de Comercio Varejista

de

Telemarketing

(Rotas

1.058

Abimaq: estabilidade macroeconômica não é suficiente para reanimar
indústria
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um ambiente macroeconômico favorável, com juros baixos e inflação controlada, é
necessário, mas não suficiente para garantir o desenvolvimento da indústria de
transformação brasileira, que voltou a níveis de 30 anos atrás, disse nesta segundafeira, 11, o diretor de competitividade da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Mario Bernardini.

Além da estabilidade macroeconômica e medidas microeconômicas que reduzam as
ineficiências do Brasil, é preciso uma reforma política e do Estado, defendeu o diretor
da Abimaq. “Ineficiências sistêmicas levaram a uma forte destruição da indústria no
Brasil”, disse o diretor da Abimaq, citando que aumentou a diferença tecnológica entre
a indústria brasileira e a do exterior. É preciso uma política de Estado para recriar a
indústria, ressaltou durante palestra no 14º Fórum de Economia da Fundação Getulio
Vargas (FGV).
Bernardini observou que o Estado brasileiro se tornou disfuncional, tanto do ponto de
vista político como administrativo. Entre os diversos problemas, o executivo
mencionou que há excesso de partidos políticos, instituições conflitantes e politizadas,
judicialização excessiva no País e burocracia pública ineficiente.
“Há 30 anos que a indústria brasileira não sai do lugar”, afirmou Bernardini. “Se houver
consenso que o desenvolvimento precisa do setor industrial, o Brasil está fazendo
errado há três décadas”, disse ele, ressaltando que o País passou por forte processo
de desindustrialização nos últimos 30 anos. A participação da indústria de
transformação no Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 36% em 1985 para 10,8% em
2016.
A desindustrialização do Brasil ocorreu de forma rápida, destacou Bernardini. Ao
mesmo tempo, o setor industrial da Coreia do Sul e outros países teve comportamento
oposto e a participação da indústria de transformação no PIB aumentou. “Perdemos
capacidade de competir nos mercados internacionais”, afirmou Bernardini. Além de
perder espaço no exterior, a indústria brasileira perdeu espaço no mercado interno,
por causa de concorrentes externos mais competitivos.
“A perda de nossa competitividade decorreu basicamente da manufatura brasileira
deixar de ter preços competitivos”, disse o diretor. “A consolidação da China, como
‘fábrica mundial’ coincidiu com a perda de competitividade da manufatura brasileira.”
Ao comentar as causas da desindustrialização, o diretor da Abimaq ressaltou que a
taxa de câmbio foi mantida apreciada ao longo dos últimos anos, reduzindo margens
e competitividade da indústria brasileira. Outro fator foi a taxa elevada de juros, que
desestimula investimentos e aumenta os custos de produção.
Vendas da indústria de materiais de construção caem 2,9% em agosto, diz
Abramat
13/09/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
As vendas da indústria de materiais de construção no País em agosto cresceram 6,2%
em comparação com julho e caíram 2,9% em relação ao mesmo mês de 2016. No ano,
as vendas baixaram 6,1%, enquanto no acumulado de 12 meses a queda totalizou
7,8%.
As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 13, pela Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Os dados são deflacionados.
Com a queda na comercialização de materiais, a indústria seguiu cortando
funcionários. A quantidade de pessoas empregadas no setor em agosto registrou
queda de 5,3% frente a agosto de 2016. No ano e em 12 meses, as baixas foram,
respectivamente, de 6,2% e 6,7%.
A Abramat avaliou em nota que a redução do mercado em 2017 deverá girar ao redor
de 5% a 6%, conforme o previsto.

A associação também destacou que a queda de vendas de materiais de base tem sido
um pouco maior do que a dos materiais de acabamento, refletindo a redução no início
de novas obras de infraestrutura e edificações.
Indústria paulista fecha 2,5 mil postos de trabalho em agosto, diz Fiesp
13/09/2017 – Fonte: PEGN
Na comparação com agosto de 2016, o recuo no nível de emprego foi de 3,27%, com
menos 73,5 mil trabalhadores empregados.
"A produção industrial mostra recuperação, apesar de ainda não ser vigorosa, é
contínua, refletindo na manutenção dos postos de trabalho", diz Paulo Francini, diretor
titular do Depecon.
O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,01% em agosto ante julho, na série
com ajuste sazonal, o que o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
(Depecon), da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e
Ciesp) classificou como estabilidade. Sem ajuste sazonal, a queda foi de 0,11%,
calculada a partir da demissão de 2,5 mil trabalhadores no mês.

Na comparação com agosto de 2016, o recuo no nível de emprego foi de 3,27%, com
menos 73,5 mil trabalhadores empregados. Contudo, no acumulado do ano, o saldo
de emprego continua positivo, com 5,5 mil vagas criadas, subindo 0,26% na
comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fiesp. Esse é o melhor
resultado desde 2013, quando foram contratados 40,5 mil trabalhadores.
"A produção industrial mostra recuperação, apesar de ainda não ser vigorosa, é
contínua, refletindo na manutenção dos postos de trabalho. A geração de novos
empregos é a última variável a reagir. Ainda temos muita capacidade ociosa, o que
deve levar as empresas a resistirem a novas contratações por um tempo", argumentou
Paulo Francini, diretor titular do Depecon.
Distribuição
A maioria dos 22 setores consultados - 14 - mostrou demissão líquida de funcionários
em agosto. Apenas quatro segmentos tiveram resultado positivo e outros quatro
ficaram estáveis.O setor com o pior saldo do mês, segundo a federação, foi o de
veículos automotores, reboque e carroceria (-1.171).
Na contramão, a indústria de alimentos teve o melhor desempenho de agosto, com a
geração de 1.060 postos. Por regiões, tanto a Grande São Paulo quanto o interior
registraram fechamento de vagas de trabalho no mês, com o nível de emprego caindo
0,12% e 0,07%, respectivamente.
Das 36 diretorias regionais, 18 demitiram em agosto, com destaque para São Bernardo
do Campo (-2,49%), por veículos automotores e autopeças (-2,61%) e produtos de
metal (-3,18%). Já entre as 14 diretorias que contrataram no período, o maior
aumento do nível de emprego foi registrado em Santo André (1,38%), influenciado
pelo setor de produtos alimentícios (11,40%) e produtos de borracha e plástico
(0,94%).

Indústria da região corta 1.050 em agosto
13/09/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC

Em meio ao cenário de tímida retomada na economia nacional, a indústria da região,
que esboçou reação em julho, ao contratar 50 profissionais, voltou a demitir. Conforme
levantamento mensal do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), as
empresas do setor nas sete cidades eliminaram 1.050 postos de trabalho somente no
mês passado.
Os cortes foram capitaneados por São Bernardo, único município a apresentar
resultado negativo. Somente em agosto, foram extintos aproximadamente 1.800
empregos, a maior parte no ramo de veículos automotores e autopeças. Os números
assustam, já que eles entram para a estatística em meio a recentes anúncios de
investimentos da Volkswagen, Scania, Toyota e Mercedes-Benz na cidade que, até
2021, somam R$ 5,8 bilhões.
Na avaliação do diretor titular em exercício do Ciesp São Bernardo, Mauro Miaguti, o
resultado é pontual, e podem ter influenciado os fatos de que, no mês passado, a
Volkswagen colocou 1.500 operários em férias coletivas e 687 em lay-off (suspensão
temporária do contrato de trabalho) – o que pode configurar como corte e, quando
retornarem ao batente, contratação – para adaptar a planta e iniciar produção do novo
Polo, e transferiu a produção do Gol para Taubaté, no Interior.
“As autopeças são as que mais sofrem com essas mudanças, já que elas perdem
pedidos e não têm as mesmas ferramentas que as montadoras para manter os
operários quando a demanda cai”, justifica.
Para Miaguti, “também pode ter contribuído alguma empresa que, por exemplo,
anunciou fechamento em maio e só encerrou a operação agora.” É onde entra a Panex,
que embora vá fechar as portas em dezembro, já tem demitido funcionários por meio
de PDV (Programa de Demissão Voluntária) na unidade.
Das 18 diretorias do Ciesp que apresentaram resultado negativo no mês passado, São
Bernardo foi a pior. Em contrapartida, as demais verificaram performance positiva,
sendo Santo André (que também engloba Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra)
a que mais criou postos, 600, seguido de Diadema (100) e São Caetano (50).
RITMO MENOR - Miaguti defende que o comportamento de agosto não indica tendência
para o decorrer do ano. “As empresas estão parando de demitir como antes, a lógica
é voltar a contratar mais adiante.” O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC concorda, e
diz que as indústrias da região já atravessaram o momento mais crítico, de demissões
massivas, e que já é possível verificar “redução na perda de postos de trabalho”.
De fato, quando se compara a períodos anteriores, o ritmo de cortes diminuiu. Neste
ano, o segmento acumula perdas de 3.400 postos de trabalho, o que significa 14
demissões diárias. Embora de janeiro a julho a velocidade estivesse em 11 por dia,
nos oito primeiros meses de 2016 o cálculo era de 62 dispensas diárias e, em igual
período de 2015, 85 por dia.

Emprego na construção no país sobe em julho após 33 meses de queda, diz
sindicato
13/09/2017 – Fonte: G1
Levantamento foi feito pelo Sinduscon-SP em parceria com a FGV, com dados do
Ministério do Trabalho; em 12 meses, no entanto, nível de emprego acumula queda
de 10,3%.
O nível de emprego na indústria brasileira de construção civil em julho subiu pela primeira vez
após 33 meses consecutivos de queda, informou nesta terça-feira (12) o Sindicato da
Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP).
O setor contratou 1.677 pessoas em julho, empregando um total de 2,458 milhões de
trabalhadores, um número 0,07% maior em relação ao mês anterior, mostrou uma pesquisa
da entidade em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) com base em dados do
Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).

O Sinduscon-SP atribuiu a melhora a segmentos como preparação de terrenos e obras de
infraestrutura, mas alertou que ainda não vê uma inversão da tendência para este ano.
"Tanto a atividade da construção imobiliária como a da infraestrutura seguirão em queda em 2017,
em função da falta de investimentos públicos e privados em volumes suficientes para reativar de
forma robusta o nível de emprego da construção", disse o presidente do SindusCon-SP, José Romeu
Ferraz Neto.
Segundo ele, o cenário tende a ser mais favorável no ano que vem, com o reaquecimento do
mercado imobiliário e a retomada dos investimentos em infraestrutura.
Em 12 meses, o nível de emprego na indústria de construção civil acumula queda de 10,3%,
conforme o Sinduscon-SP.
Fiesp: neste momento, BNDES precisava estar aplicando ao máximo seus
recursos
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf,
defendeu nesta terça-feira, 12, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aplique “ao máximo” seus recursos para financiamentos neste
momento de crise. Em evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente
Michel Temer e do presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro, Skaf
disse que a medida pode ajudar a impulsionar a atividade das empresas.
“Ninguém fala em recursos do Orçamento, estamos falando recursos do próprio
BNDES. O banco recebe cerca de R$ 80 bilhões em retorno de pagamentos e em
recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) que não estão sendo aplicados. O
banco precisava estar aplicando ao máximo”, disse Skaf.
O presidente da Fiesp lembrou que grande parte dos recursos do BNDES são
repassados por outras instituições financeiras (as chamadas operações indiretas). Ele

acusou essas instituições de estarem represando o crédito. “Se não houver boa
vontade dos agentes, fica tudo engessado, há dificuldade nesse sentido”, afirmou.
Skaf ainda defendeu um “meio-termo” na proposta de parcelamento de débitos
tributários, o Refis. Segundo ele, é preciso chegar a um texto com condições
intermediárias entre a proposta do governo e a do relator, deputado Newton Cardoso
Jr. (PMDB-MG), que previu descontos praticamente integrais em juros e multas.
‘Dilema do câmbio’
O presidente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil (Abit), Fernando Pimentel,
defendeu que a indústria não pode voltar a viver o “dilema do câmbio”, segundo o
qual a valorização do real ante o dólar pode voltar a impulsionar importações,
prejudicando a atividade local. Pimentel adiantou que mostraria sua posição mesmo
sob o risco de “desagradar” ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, presente ao
evento no Planalto.
“Não podemos voltar ao dilema do câmbio. No mês passado já tivemos aumento de
importações no nosso setor”, afirmou o representante da Abit. Pimentel disse também
que o País precisa crescer pelo menos 4% ao ano.
Representantes da indústria e das centrais sindicais têm listado uma série de medidas
consideradas necessárias para impulsionar a atividade, como a retomada do crédito,
o aumento no número de parcelas pagas pelo seguro-desemprego, a queda mais
acelerada dos juros, a retomada de obras públicas que estão paradas, entre outras
iniciativas.
BNDESPar prevê levar empresas investidas ao mercado acionário ainda em
2017
13/09/2017 – Fonte: Reuters
O BNDESPar, pode levar ao mercado ainda em 2017 empresas de pequeno porte nas
quais investiu nos últimos anos, disse a diretora do braço de participações do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eliane Lustosa.
“Ainda neste ano podemos ter algumas empresas da carteira indo para o mercado”,
disse Lustosa à Reuters às margens de evento da Associação de Investidores no
Mercado de Capitais (Amec), na B3.
Desde 2012, o BNDES acertou com seis de suas empresas investidas para que elas se
listassem na bolsa e listassem ações no Bovespa Mais, mercado de acesso da B3, sem
uma oferta de ações imediata.
O grupo inclui Altus Sistema de Automação, Nutriplant, Biomm, CAB Ambiental, Nortec
Química, Quality Software e Senior Solution. Esta última já era listada no Bovespa
Mais e migrou neste ano para o Novo Mercado.
A Nutriplant já é listada no Bovespa Mais e tem ações negociadas no mercado.
A executiva disse que o BNDESPar deve lançar nos próximos meses novas iniciativas
para incentivar o maior uso do mercado de capitais por empresas menores, como a
criação de um fundo de dívida, que será chamado Venture Debt.
Questionada, Lustosa evitou se manifestar sobre as medidas que a instituição está
tomando para defender seus interesses na JBS, que está no centro de um escândalo
de investigação da operação Lava Jato.
O BNDESPar, que tem cerca de 21 por cento das ações da JBS, tem defendido a saída
do presidente-executivo da companhia Wesley Batista. Uma assembleia de acionistas

convocada para o último dia 1º para votar entre outros assuntos a proposta de saída
do executivo do posto, foi suspensa pela Justiça.
Receita quer reaver R$ 22,7 bilhões de 500 mil empresas do Simples
13/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Receita vai notificar devedores e quem não regularizar a situação será excluído do
Simples a partir de janeiro de 2018
A Receita Federal informou nesta segunda-feira (11) que notificará 556 mil
microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional em
relação a débitos previdenciários e não previdenciários com o fisco e com a PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
As empresas que não regularizarem sua situação serão excluídas do programa a partir
de janeiro de 2018.
Os devedores que serão notificados respondem por dívidas que somam R$ 22,7
bilhões, de acordo com o fisco.
Segundo o órgão, os atos declaratórios com as notificações serão disponibilizados
nesta terça-feira (12) no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN)
–o prazo máximo para realizar essa consulta é 45 dias a partir de hoje.
A partir da data em que o contribuinte tomar ciência do ato declaratório executivo
(ADE), terá 30 dias para regularizar sua situação.
A comunicação pode ser acessada pelo portal do Simples Nacional na internet ou pelo
Atendimento Virtual e-CAC, no site da Receita Federal, mediante certificado digital ou
código de acesso.
"A pessoa jurídica que regularizar a totalidade dos débitos dentro desse prazo terá a
sua exclusão do Simples Nacional automaticamente tornada sem efeito, ou seja, a
pessoa jurídica continuará no Simples Nacional, não havendo necessidade de
comparecer às unidades da Receita para adotar qualquer procedimento adicional", diz
o fisco.
A regularização poderá ser feita à vista, em parcelas ou por compensação.
O Simples é um programa criado em 2006 e é voltado somente para micro e pequenas
empresas.
O regime tributário permite o recolhimento dessas empresas de todos os tributos
federais, estaduais e municipais em uma única guia, o Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS).
A alíquota varia de acordo com a receita bruta anual, cujo limite máximo é de R$ 3,6
milhões até este ano.
Com a aprovação de uma nova lei, aprovada e sancionada no ano passado, esse teto
passará a ser de R$ 4,8 milhões em 2018, no caso das pequenas empresas.
O teto de faturamento para as microempresas também aumentou e passará de R$
360 mil por ano para R$ 900 mil.

Apostar em inovação e tecnologia aumenta faturamento das empresas
13/09/2017 – Fonte: PEGN

O Sebraetec subsidia pelo menos 70% do valor dos serviços tecnológicos para os
pequenos negócios (Foto: Divulgação)
Mais de 40% dos empreendedores que participaram do Sebraetec em 2016 –
programa que leva serviços de tecnologia e inovação aos pequenos negócios afirmaram que tiveram um aumento no faturamento. Pesquisa feita pelo Sebrae
mostra que 22% das empresas relataram um aumento mensal superior a 11%, e 18%
das empresas tiveram um incremento de até 10%. O levantamento também identificou
que 39% das empresas que foram atendidas relataram a manutenção do faturamento
naquele ano.
“Ano passado a economia brasileira teve bastante dificuldades e os pequenos negócios
também foram impactados. Mesmo assim, o aumento no faturamento de empresários
que participaram do Sebraetec demonstra que os investimentos em inovação e
capacitação são essenciais para o sucesso no negócio”, destaca o presidente do
Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Afif ainda afirma que o bom resultado do Sebraetec fez com que a instituição
aumentasse o investimento na aplicação do programa. Para esse ano, serão investidos
cerca de R$ 200 milhões, valor 154% superior ao investido em 2016, que foi de R$
78,7 milhões.
A pesquisa também revelou que 24% das empresas que foram atendidas pelo
Sebraetec apresentaram uma redução de no mínimo 10% nos custos mensais. Ainda
de acordo com o levantamento, 90% dos entrevistados afirmaram que após serem
atendidos pelo Programa melhoraram a qualidade dos produtos e serviços, 88%
aperfeiçoaram o atendimento e 81% diminuíram os desperdícios.
Em 2016, foram atendidos quase 54 mil empreendimentos. A expectativa é que cerca
de 98 mil empresas recebam consultoria e capacitação até o final deste ano. O
Sebraetec subsidia pelo menos 70% do valor dos serviços tecnológicos para os
pequenos negócios e atua nos seguintes temas: qualidade, inovação, produtividade,
design, serviços digitais, propriedade intelectual e sustentabilidade.
Por meio do programa, o Sebrae ainda viabiliza o acesso dos pequenos negócios a
serviços tecnológicos de avaliação da conformidade, para atender exigências baseadas
em requisitos de qualidade e sustentabilidade.
Programa gratuito vai promover exportação de indústrias brasileiras
13/09/2017 – Fonte: MDIC
Prazo para inscrição é até 15 de setembro. Iniciativa, desenvolvida com recursos da
União Europeia, ajudará centenas de indústrias a iniciar ou fortalecer operações
internacionais
Esta é a última semana para indústrias de 18 estados interessadas em atuar no
comércio exterior se inscreverem no Rota Global, programa que oferecerá consultoria
gratuita para empresas de todos os portes e setores industriais se consolidarem ou

começarem a operação no mercado internacional. As inscrições podem ser feitas até
o dia 15 de setembro através do site http://www.investexportbrasil.gov.br/.
As interessadas deverão preencher um questionário online de avaliação da maturidade
de internacionalização da empresa. A meta da primeira etapa é avaliar a capacidade
de atuação internacional de pelo menos 500 indústrias – não há limite de inscritos.
Todos os candidatos receberão um relatório que identifica pontos fortes e desafios
para a inserção internacional e, até o final do mês, 200 empresas serão selecionadas
para a próxima fase, que vai até abril de 2018.
Neste período, as indústrias receberão consultoria personalizada e gratuita para
construir o plano de negócios de apoio à internacionalização ou consolidação da
empresa no mercado externo. O objetivo é promover melhorias concretas na operação
internacional em pelo menos 100 delas até junho do ano que vem.
Inicialmente, o Rota Global estará disponível em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins. Podem participar empresas com níveis diferentes de experiência
no exterior.
A iniciativa, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), é mais um
serviço oferecido pelo Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), que visa
estimular a ampliação, a diversificação, a consolidação e a agregação de valor das
exportações brasileiras. O PNCE, oferecido a empresas de pequeno e médio porte de
setores com potencial exportador, integra a política de comércio exterior do governo
federal e é executado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC).
O Rota Global também tem apoio da União Industrial Argentina (UIA) e o Parque
Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-PCTEX), na Espanha. O programa é executado
pela Rede de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), presente em todas as
federações estaduais de indústrias, e será financiado com R$ 1,2 milhão obtido junto
à AL-Invest, programa da Comissão Europeia de fomento à competitividade de micro,
pequenas e médias empresas da América Latina. Por se tratar de um programa
internacional, empresas da Argentina e da Espanha também serão atendidas pelas
instituições parceiras nesses países.
Tecnologia dribla câmbio nas exportações
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A queda do dólar ante o real reduziu as receitas da divisão internacional da Cipatex,
uma fabricante de revestimentos sintéticos para automóveis, embalagens, calçados e
outros. Mas não os volumes vendidos ao exterior. “Temos um plano de
internacionalização de longo prazo e 30% de nossas receitas vêm do mercado
externo”, disse o diretor comercial da empresa, Fabiano Bianchi. No longo prazo, o
sobe e desce do câmbio tende a ter um efeito neutro, afirmou.
“O câmbio baixo nos força a ser melhores”, comentou. “Se o câmbio está baixo, temos
de buscar mais eficiência na operação para nos mantermos competitivos no mercado
externo.” Ele reconheceu que no ano passado, com o dólar mais valorizado, conseguiu
uma boa rentabilidade no mercado externo. “Agora caiu um pouco, mas o importante
é manter posições.” A Cipatex exporta para 20 países na América Latina e América do
Norte.
A tecnologia e a fabricação de produtos para grupos específicos é uma fórmula pela
qual a 2Rios, fabricante de lingerie, consegue se manter no comércio exterior. A

empresa fabrica itens com tecidos antimicrobianos e antiodor, por exemplo, e com
isso conquista consumidoras em mercados exigentes como o norte-americano.
Mesmo assim, a empresa amargou alguma queda nas exportações este ano, algo na
casa de 5% a 10% no primeiro semestre, segundo informou seu presidente, Matheus
Fagundes. “Teve queda nas exportações, principalmente por causa da variação do
câmbio”, disse.
Outros fatores também pesaram, como as dificuldades de desembaraçar as vendas
para a Bolívia e a Argentina. “E nos mercados em que trabalhamos para abrir para
exportação, a falta de acordos comerciais nos prejudica muito”, afirmou. Na região, a
Colômbia acaba sendo uma concorrente forte em função dos acordos comerciais que
possui, inclusive com os EUA.
Câmara aprova renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com
autarquias
13/09/2017 – Fonte: G1
Projeto prevê que dívidas não tributárias poderão ser parceladas em até 20 anos. Deputados
aprovaram o chamado texto-base e ainda precisam analisar destaques para concluir a votação.
Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12) a medida provisória que permite a
pessoas físicas e jurídicas o parcelamento, por até 20 anos, de dívidas não tributárias (como
multas) com autarquias e fundações públicas federais.
O chamado texto-base foi aprovado por 271 votos a 50 (houve 4 abstenções).
Mas, para concluir a votação do projeto, os deputados ainda precisam analisar os destaques,
propostas que podem alterar o conteúdo do texto – não há prazo para isso. Depois de
concluída essa fase na Câmara, a proposta seguirá para o Senado.
O texto beneficia quem tem dívidas com órgãos como as agências reguladoras, a exemplo da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
e entidades, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama).
Os créditos não tributários incluem, entre outros, multas administrativas, trabalhistas, penais
e decorrentes do poder de polícia; foros, laudêmios, aluguéis e taxas de ocupação; e créditos
decorrentes de garantias contratuais, como fiança e aval.
Regras da MP
Pelo Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD), poderão ser quitados os
débitos inscritos ou não em dívida ativa vencidos até 31 de março de 2017 de pessoas físicas
ou jurídicas, inclusive aqueles que são objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou
ativos, em discussão administrativa ou judicial.
Para aderir à regularização, o devedor pode optar por quatro prazos de pagamento, mas
precisará quitar no mínimo 20% da dívida consolidada na primeira prestação.
O valor mínimo de cada prestação mensal será de R$ 200,00 no caso de pessoa física e de R$
1 mil quando o devedor for pessoa jurídica.
Ficam de fora do programa
A medida provisória exclui do programa débitos com as autarquias e fundações vinculadas
ao Ministério da Educação (exceto contratos firmados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação), com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
e a Agência Nacional de Energia Elétria (Aneel).

Receita
Segundo o governo, a estimativa é que, com a medida, será possível arrecadar R$ 3,38
bilhões ainda em 2017.
O objetivo do governo é aumentar a arrecadação em um momento de ajuste fiscal, uma vez
que as contas públicas deverão fechar o ano com déficit de R$ 159 bilhões.
Após negociações, Câmara pode votar novo Refis nesta quarta
13/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Depois de semanas de negociação, o governo conseguiu fechar um acordo com a maior
parte dos líderes partidários sobre o texto do novo Refis, programa de refinanciamento
de dívidas tributárias. A proposta pode ser votada nesta quarta (13) pela Câmara.

A equipe econômica aceitou conceder desconto de 70% sobre a multa e de 90% sobre
juros para devedores que quitarem seus débitos à vista. As dívidas pagas em 145
meses terão desconto de 50% na multa e 80% sobre juros. O desconto para
pagamentos feitos em 175 meses será menor, de 25% sobre a multa e de 50% sobre
os juros.
O governo tenta acelerar a votação da medida provisória do Refis e evitar que a
tramitação do texto seja travada pela provável apresentação de uma denúncia da PGR
(Procuradoria-Geral da República) contra o presidente Michel Temer –o que deve
ocorrer ainda nesta semana.
A votação do Refis nesta quarta, entretanto, depende também do avanço da reforma
política, que é considerado prioridade pelos líderes da base aliada.
Pela manhã, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se mostrou otimista com o
acordo e afirmou que a ideia é que se chegue a uma proposta que preserve a
arrecadação e, ao mesmo tempo, passe a mensagem de que a melhor solução é pagar
impostos em dia.
Neste formato, o Refis pode gerar uma arrecadação extraordinária de cerca de R$ 8
bilhões neste ano. O governo conta com o dinheiro para cumprir a meta de deficit de
R$ 159 bilhões para 2017.
Meirelles diz esperar ter proposta sobre Refis em mãos até quarta-feira
13/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo espera ter até
quarta-feira (12) uma proposta "equilibrada" sobre o programa de refinanciamento de
dívidas de empresas, o chamado Refis.
"Esperamos que durante o correr do dia de hoje [terça] ou até amanhã [quarta]
tenhamos em mãos a proposta da comissão que está trabalhando nesse assunto,
visando exatamente chegar a uma alternativa equilibrada para o Refis", disse ele a
jornalistas depois de participar de evento com o presidente Michel Temer, empresários
e sindicalistas.

No fim de agosto, o então presidente da República em exercício, deputado Rodrigo
Maia, editou medida provisória prorrogando o prazo de adesão ao Refis para 29
setembro. A adesão ao programa terminava em 31 de agosto.
O Refis deve garantir entre R$ 7 e R$ 9 bilhões aos cofres públicos, segundo Maia.
Inicialmente, o governo estimava uma arrecadação de R$ 13 bilhões.
Nesta quarta-feira, Maia disse a jornalistas acreditar ser possível votar o Refis na
Câmara ainda nesta semana.
O Refis é importante para que o governo consiga cumprir a nova, e maior, meta de
deficit primário, de R$ 159 bilhões para 2017 e 2018.
QUEDA DE BRAÇO
O tema provocou bastante polêmica no Congresso.
Desde que o texto do refinanciamento foi aprovado por uma comissão mista no
Congresso, governo e parlamentares protagonizam uma queda de braço para chegar
a um denominador comum.
De um lado, o Executivo deixava claro que não poderia aceitar as condições mais
benéficas —com descontos sobre os valores devidos— aprovadas na comissão. De
outro, parlamentares argumentavam que empresas estavam sem condições de
regularizar sua situação tributária.
Moody's avalia que TLP terá efeito negativo na rentabilidade do BNDES
13/09/2017 – Fonte: EM.com
A Taxa de Longo Prazo (TLP), nova taxa de juros para empréstimos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), terá um efeito negativo na
rentabilidade do banco, de acordo com a agência de classificação de risco Moody's.
Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 12, a agência comenta que a
implementação da TLP, em 2018, levará a uma redução na participação de mercado
do banco "à medida que sua originação de empréstimos diminui de forma gradual". A
Moody's diz ver um impacto imediato limitado para companhias de infraestrutura,
"mas os custos de financiamento delas irão se elevar no futuro".
Embora a Moody's espere que o BNDES mantenha uma posição dominante no mercado
para financiamento de longo prazo e de infraestrutura, "a sua capacidade de competir
em financiamentos com prazos entre dois e três anos diminuirá". No comunicado, a
agência afirma que a ampla liquidez do BNDES poderia reduzir a dívida pública do
governo e cita negociações em andamento "para que o banco use alguns dos ativos
líquidos que acumulou devido à fraca demanda por crédito para pagar empréstimos
com o Tesouro Nacional".
Para a Moody's, os projetos de infraestrutura e as empresas não financeiras, que são
os principais tomadores de empréstimos do BNDES, "provavelmente irão buscar outras
alternativas de captação com bancos comerciais e no mercado de capitais". De acordo
com a agência, a queda das taxas de juros e das necessidades de investimento devem
contrabalancear o impacto do aumento do custo dos empréstimos do BNDES para
essas empresas.
Dyogo: reforma mais urgente é a da Previdência, a tributária é o passo
seguinte
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que “não há pernas” nem
condições operacionais hoje em Brasília para tocar duas reformas ao mesmo tempo,

a tributária e a da Previdência. “A reforma mais urgente é a da Previdência. A tributária
é o passo seguinte”, disse a jornalistas após fazer palestra em evento na Fundação
Getulio Vargas (FGV).
“Reforma da previdência e tributária é a sequência para revigorar o crescimento”,
disse Dyogo na palestra.
Após a apresentação na FGV, na parte de perguntas e respostas da plateia, o ministro
foi questionado sobre se haverá necessidade de nova alta de imposto. Dyogo ressaltou
que o governo está trabalhando para a reforma tributária. “Falar em aumentar imposto
na atual conjuntura é inviável”, disse ele.
Receitas e despesas
O ministro do Planejamento afirmou ainda a jornalistas que o governo fará nesta
semana uma revisão de receitas e despesas e a expectativa é que seja divulgado ainda
este mês o volume de descontigenciamento que pode ocorrer. Ele disse que segue
com a expectativa de que para manter o funcionamento dos órgãos público são
necessários entre R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões.
Dyogo descartou que haja fechamento de órgãos do governo, como têm alertado
economistas. “Acreditamos que manteremos o funcionamento regular dos órgãos”,
disse ele, ressaltando que não há possibilidades de aumento de despesas.
O ministro ressaltou ainda aos jornalistas que o Brasil está em processo de
recuperação e mesmo assim está gerando empregos, processo que tende a ocorrer
quando a recuperação já está em um estágio mais avançado. “A formalização da
economia é permanente”, disse ele.
Novamente sobre a reforma da Previdência, Dyogo Oliveira ressaltou aos jornalistas
que o calendário de votação será determinado pelo Congresso. “O máximo que
podemos fazer é prestar toda informação, todo apoio que os parlamentares
necessitam.”
Artigo: Descumprimento do teto salarial atrasa o país
13/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Alan Marques/Folhapress

Plenário do Senado Federal
Poucos observadores do teatro brasileiro recusariam a hipótese de que somos
controlados por uma "casta" de burocratas não eleitos sobre a qual, praticamente, não
existe controle social.
Organizada em fortíssimo sindicato, criou, para blindar-se, uma cena na qual a simples
discussão de seu papel é tachada de "combate sub-reptício à Operação Lava Jato",
hoje, talvez, o único consenso da nossa sociedade.
É preciso afirmar com convicção que o argumento é falso. É mera estratégia defensiva,
que, inclusive, tem dificultado as "reformas" de que tanto o país precisa.
A chamada Operação Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. Depois
dela, ele nunca mais será o mesmo.

A exposição das vísceras do conúbio criminoso entre o setor privado e o Estado
revigorará as nossas instituições. Expor à sociedade eventuais abusos de poder da
"casta" privilegiada (que pretende manter-se acima da lei) é, ao contrário, apoiar a
Lava Jato.
Não há exemplo melhor para provar a validade desse fato que o seguinte. O artigo
mais claro e cuidadoso da Constituição de 1988 é o que fixa os limites da remuneração
de todos os servidores públicos. Pois bem. Ele foi transformado em letra morta pela
astuta exegese "criativa" dos tribunais superiores!
Em dezembro de 2016, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que apenas
confirmava o que diz a Constituição sobre salários do serviço público. Logo a "casta"
se movimentou e organizou sua defesa, afirmando que o projeto não passava de uma
"vingança" contra a Lava Jato.
Na Câmara dos Deputados, seus membros acovardados pelas eventuais consequências
da operação não querem ouvir falar do assunto, com receio da "vingança" da "casta".
Basta lembrar que, só agora, em meados de agosto, foi criada a comissão especial
para analisar a proposta do Senado Federal...
Nesse meio tempo, o assunto virou um escândalo nacional, com a divulgação na
imprensa (graças à liberdade de informação) do desrespeito ao teto constitucional
generalizado nos Poderes Legislativo e Judiciário e no Ministério Público, graças à
"largueza interpretativa" dos tribunais superiores.
Com um caso espantoso ocorrido em Mato Grosso, a ilustre ministra Cármen Lúcia,
presidente do STF, viu-se na obrigação de tomar a iniciativa e ordenou a todo o
Judiciário que publique a remuneração integral dos seus membros e passe a cumprir
o teto.
Trata-se de mais um exemplo em que a covardia do Legislativo exigiu a intervenção
saneadora do Judiciário. E depois queixam-se do excesso de judicialização da política!
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal).
Bradesco registra 7,4 mil adesões ao Plano de Desligamento Voluntário
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Bradesco registrou 7,4 mil adesões ao Plano de Desligamento Voluntário Especial
(PDVE) lançado em 13 de julho, ao qual puderam aderir os funcionários da
Organização Bradesco.
“O Bradesco reitera que a implementação do PDVE não afeta o elevado padrão de
qualidade dos serviços prestados aos seus clientes e usuários, em todas as localidades
e atividades em que atua”, informa, em comunicado, o banco, que não divulgou
expectativas para o plano.
Empresa do Simples entra na mira do fisco
13/09/2017 – Fonte: Bem Paraná
A Receita Federal informou nesta segunda-feira (11) que notificará 556 mil
microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional em
relação a débitos previdenciários e não previdenciários com o fisco e com a PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). As empresas que não regularizarem sua
situação serão excluídas do programa a partir de janeiro de 2018.

Os devedores que serão notificados respondem por dívidas que somam R$ 22,7
bilhões, de acordo com o fisco. Segundo o órgão, os atos declaratórios com as
notificações serão disponibilizados nesta terça-feira (12) no Domicílio Tributário
Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) -o prazo máximo para realizar essa consulta
é 45 dias a partir desta terça (12). A partir da data em que o contribuinte tomar ciência
do ato declaratório executivo (ADE), terá 30 dias para regularizar sua situação.
A comunicação pode ser acessada pelo portal do Simples Nacional na internet ou pelo
Atendimento Virtual e-CAC, no site da Receita Federal, mediante certificado digital ou
código de acesso. "A pessoa jurídica que regularizar a totalidade dos débitos dentro
desse prazo terá a sua exclusão do Simples Nacional automaticamente tornada sem
efeito, ou seja, a pessoa jurídica continuará no Simples Nacional, não havendo
necessidade de comparecer às unidades da Receita para adotar qualquer procedimento
adicional", diz o fisco.
A regularização poderá ser feita à vista, em parcelas ou por compensação. O Simples
é um programa criado em 2006 e é voltado somente para micro e pequenas empresas.
O regime tributário permite o recolhimento dessas empresas de todos os tributos
federais, estaduais e municipais em uma única guia, o Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS).
A alíquota varia de acordo com a receita bruta anual, cujo limite máximo é de R$ 3,6
milhões até este ano. Com a aprovação de uma nova lei, aprovada e sancionada no
ano passado, esse teto passará a ser de R$ 4,8 milhões em 2018, no caso das
pequenas empresas. O teto de faturamento para as microempresas também aumentou
e passará de R$ 360 mil por ano para R$ 900 mil.
ARTIGO: Em favor da adesão do Brasil à OCDE
13/09/2017 – Fonte: CNI
Em artigo publicado no jornal Valor Econômico, o presidente da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, afirma que a adesão à Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reforça a capacidade de o
Brasil influenciar na construção de regras globais que afetam o país e suas empresas
O governo brasileiro formalizou em maio o pedido de adesão à Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na visão da indústria brasileira, a
adesão fortalece a modernização de nossas instituições, concorre para a sua melhor
governança, alinha o sistema regulatório às melhores práticas internacionais e reforça
a capacidade de o Brasil influenciar na construção de regras globais que afetam o país
e suas empresas.
Em 2007, o Brasil foi convidado a ter um "engajamento ampliado" na OCDE, o que
apontava para um possível ingresso. Somos um parceiro-chave e já adotamos 26
instrumentos legais da Organização. Entre os países não membros, o Brasil é o que
mais participa em comitês e o segundo em número de assinatura de instrumentos da
instituição.
O pedido de entrada precisará ser aceito por unanimidade pelos 35 países membros e
a expectativa é de que a decisão ocorra ainda este ano. Se aprovado, o Brasil se
tornará candidato oficial e se submeterá a uma rigorosa avaliação, por parte da OCDE,
de praticamente todas as suas políticas públicas. A modernização regulatória e das
estruturas brasileiras de governança é necessária e urgente.
A participação como membro pleno da OCDE permitirá ao país contar com a
experiência e o apoio técnico da entidade para o desenho das reformas que poderão

dotar o Brasil de um arcabouço regulatório e institucional compatível com os desafios
da economia mundial no século 21.
A adesão do Brasil à OCDE exigirá a adequação dos nossos órgãos governamentais às
melhores práticas regulatórias internacionais e colocará as políticas domésticas sob o
escrutínio de seus parceiros na Organização. Esse processo contribuirá para conferir
mais qualidade às instituições e para garantir transparência às ações do setor público.
Isso tudo auxiliará na recuperação da confiança na economia, incentivando os
investimentos e o crescimento.
Esse processo não será trivial, mas certamente ensejará a aceleração das reformas
estruturais já em curso e a realização das mudanças em marcos regulatórios - como
o regime tributário - que estão na agenda do setor produtivo há muito tempo. São
exemplos: regras sobre investimentos estrangeiros, interpretação dos acordos para
evitar a dupla tributação e regulação de preços de transferência, além de um maior
engajamento do país no debate global sobre política fiscal. Esses ajustes favorecerão
o aumento da segurança jurídica e a redução da burocracia.
Como integrante da OCDE, o Brasil será parte ativa e poderá influenciar as discussões
e a formulação de diretrizes acerca de políticas públicas em diversos setores. Além
disso, a participação como membro oficial desse seleto grupo de 35 países permitirá
ao Brasil a troca de experiências, a absorção de boas práticas e a divulgação dos seus
casos públicos e privados de sucesso.
O elevado grau de dificuldade em se adequar às rigorosas regras da OCDE é
justamente o motivo pelo qual se costuma dizer que a adesão equivale a ganhar um
selo de qualidade ou obter um grau de investimento. Assim como ocorre no setor
privado, a maior qualificação resulta em ganhos econômicos e comerciais, pois o país
se torna mais confiável aos olhos dos investidores domésticos e estrangeiros. A
redução do risco-país e a melhora do ambiente de negócios atraem investimentos
estrangeiros e aumentam as exportações.
O fato é que o Brasil já tem participação ativa em algumas áreas temáticas da OCDE,
nas quais se observam evolução de práticas regulatórias, troca de experiências e
referências de benchmarking que orientam o desenho de políticas públicas. O próprio
Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022, um dos principais documentos com
propostas do setor, aponta que não há muito distanciamento entre os objetivos da
Organização e da indústria brasileira.
O Business Industry Advisory Committee (BIAC), da OCDE, congrega representações
empresariais dos países-membros, e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) atua
como observadora. Essa participação tem sido uma fonte importante de informações
sobre tendências regulatórias. A indústria brasileira tem avançado em diversos campos
da agenda da Organização, tais como inovação, mudança do clima, sustentabilidade
ambiental e créditos de exportações.
Nesse processo de atuação empresarial, destaca-se o envolvimento da indústria
brasileira nas discussões do Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Foram realizados três
seminários, com participação ativa da OCDE, da Secretaria da Receita Federal e de
líderes do processo de elaboração dessas novas regras.
O objetivo é sensibilizar a indústria e os formuladores de políticas domésticas sobre
as normas em construção e mostrar a importância de o Brasil se aproximar dos
padrões globais. As regras do Brasil para preços de transferência e para as Controled
Foreign Companies (CFC) ainda são muito distantes das preconizadas pela OCDE e,
certamente, serão objeto de análise durante o processo de avaliação do Brasil.
A indústria brasileira trabalha para fortalecer o pleito do Brasil por meio da interlocução
com representantes empresariais no exterior e com os órgãos governamentais que

lideram o processo. O ingresso na OCDE propiciará ao Brasil uma posição estratégica
no sistema internacional, sendo o único país a integrar simultaneamente a OCDE, o
Brics (grupo que inclui Rússia, Índia, China e África do Sul) e o G-20, que reúne as
principais economias do mundo.
A adesão do Brasil como membro pleno da Organização é o caminho natural para uma
nação que se destaca pelo grau de participação, entre os países não membros, nos
comitês e instrumentos da OCDE. As reformas em direção ao padrão da OCDE são
objetivos que já perseguimos em várias áreas.
É, essencialmente, uma pauta de interesse doméstico, voltada para o aumento da
produtividade, da competitividade e da qualidade regulatória. Trata-se de uma
oportunidade única de criar segurança e dar ritmo mais acelerado para as reformas
necessárias à modernização institucional e ao desenvolvimento brasileiro.
Robson Braga de Andrade- Presidente da CNI
Duas primeiras semanas de setembro têm superávit de US$ 1,376 bilhão
13/09/2017 – Fonte: MDIC
No ano, exportações superam importações em US$ 49,482 bilhões
Nas duas primeiras semanas de setembro, que tiveram cinco dias úteis, a balança
comercial brasileira alcançou um superávit de US$ 1,376 bilhão - resultado de
exportações no valor de US$ 4,560 bilhões e importações de US$ 3,184 bilhões. No
ano, as exportações já chegam a US$ 150,502 bilhões e as importações, a US$
101,021 bilhões, com saldo positivo de US$ 49,482 bilhões.
Acesse os dados completos da balança comercial
Mês
Nas exportações houve crescimento de 21,2% na comparação da média das vendas
externas até a segunda semana de setembro deste ano (US$ 912 milhões) com a
média de setembro de 2016 (US$ 752,4 milhões), em razão do aumento nos
embarques de produtos básicos (28,7%, por conta, principalmente, de soja em grãos,
milho em grãos, minério de cobre, minério de ferro e carnes bovina, suína e de frango)
e de manufaturados (28,7%, em função de aviões, óxidos e hidróxidos de alumínio,
automóveis de passageiros, motores e turbinas para aviação, torneiras, válvulas e
partes).
Por outro lado, caíram as vendas de produtos semimanufaturados (4,7%, em função,
principalmente, de semimanufaturados de ferro e aço, celulose, óleo de soja em bruto,
açúcar em bruto, manteiga, gordura e óleo de cacau).
Em relação a agosto de 2017, houve crescimento de 7,7%, em virtude do aumento
nas vendas das três categorias de produtos: manufaturados (19%), básicos (3%) e
semimanufaturados (2%).
Nas importações, a média diária até a segunda semana de setembro de 2017 (US$
636,7 milhões) ficou 11,5% acima da média de setembro de 2016 (US$ 570,8
milhões). Neste comparativo, aumentaram os gastos, principalmente, com adubos e
fertilizantes (81,1%), equipamentos eletroeletrônicos (29,1%), siderúrgicos (27,3%),
químicos orgânicos e inorgânicos (15%) e veículos automóveis e partes (14,4%).
Em relação a agosto de 2017, registrou-se crescimento de 5,5% pelo aumento nas
compras de adubos e fertilizantes (48,6%), alumínio e obras (45,6%), equipamentos
mecânicos (19,6%), químicos orgânicos e inorgânicos (11,2%) e equipamentos
eletroeletrônicos (8,4%).

BC chegou a discutir benefícios de antecipar fim da redução dos juros, mostra
ata do Copom
13/09/2017 – Fonte: Reuters
O Banco Central chegou a discutir os benefícios de antecipar oportunamente o fim do
ciclo de redução dos juros, mas julgou mais benéfico sinalizar o encerramento gradual
do aperto monetário diante das circunstâncias atuais de inflação baixa e indícios de
recuperação econômica.
“Um processo gradual facilita a comunicação e permite o acúmulo de mais evidências
sobre o comportamento da economia à época de encerramento do ciclo”, apontou o
BC por meio da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terçafeira.
“Avaliando as circunstâncias atuais, o Copom julgou conveniente sinalizar que, caso o
cenário básico evolua conforme esperado no momento, o Comitê antevê encerramento
gradual do atual ciclo de flexibilização monetária”, completou o comunicado.
Na semana passada o BC cortou a taxa básica de juros novamente em 1 ponto
percentual, levando-a a 8,25 por cento ao ano, e indicou que vai desacelerar o ritmo
de reduções de forma gradual, mensagem reforçada na ata.
Os membros do Copom ainda repetiram que o processo de flexibilização monetária
continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de
possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e
expectativas de inflação.
“A importância da ata é que ela explica melhor a estratégia gradualista do final do ciclo
adotada pelo BC. Traz uma racionalidade sobre a estratégia adotada e reforma a
comunicação já feita no dia da decisão”, afirmou o economista-chefe da Votorantim
Corretora, Roberto Padovani.
Sobre a inflação, o BC destacou na ata a surpresa desinflacionária da queda intensa
dos preços dos alimentos, explicando que esse fator responde por parcela relevante
da diferença entre as projeções de inflação para 2017 e a meta.
O IPCA acumula em 12 meses até agosto alta abaixo de 2,5 por cento, o que fica bem
aquém do piso da meta oficial -de 4,5 por cento, com margem de 1,5 ponto percentual.
Os membros do Copom, porém, avaliaram que os níveis baixos de inflação vêm
melhorando o poder de compra da população, o que contribui para a retomada da
economia e gradualmente levará a inflação em direção à meta ao longo de 2018.
No comunicado da decisão de política monetária, a autoridade monetária já havia
diminuído a projeção de inflação pelo cenário de mercado para em torno de 3,3 por
cento em 2017, de 3,6 por cento antes. Para 2018, a perspectiva de alta do IPCA subiu
a 4,4 por cento, contra 4,3 por cento.
A mais recente pesquisa Focus que o BC realiza semanalmente com uma centena de
economistas mostra que a expectativa é de um corte de 0,75 ponto percentual na
Selic na reunião de outubro.
Contudo, os economistas consultados reduziram a projeção para a taxa básica de juros
no final deste ano a 7 por cento, de 7,25 por cento antes, enquanto que para 2018 foi
a 7,25 por cento, de 7,5 por cento.

Juros mais baixos podem ajudar a consolidar a recente melhora no consumo e no
mercado de trabalho, que contribuiu para o crescimento econômico acima das
expectativas no segundo trimestre.
O BC voltou a destacar, no entanto, que a questão fiscal permanece sendo um fator
de risco. O governo buscar retomar as negociações no Congresso para que a reforma
da Previdência seja aprovada.
“A aprovação e implementação das reformas, notadamente as de natureza fiscal, e de
ajustes na economia brasileira são fundamentais para a sustentabilidade do ambiente
com inflação baixa e estável, para o funcionamento pleno da política monetária e para
a redução da taxa de juros estrutural da economia”, apontou a ata.
Paulinho da Força: governo tem acertado em reduzir juros, mas tem que cair
mais
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, cobrou nesta terçafeira, 12, que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e outros ministros trabalhem
para destravar o crédito e afirmou que os juros precisam cair ainda mais. Paulinho
disse ainda que um conselheiro do FI-FGTS já disse que há dinheiro para emprestar e
que a “bandalheira” na instituição já foi resolvida.
“Governo tem acertado em reduzir juros, mas tem que cair mais”, disse, durante
cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Michel Temer, de
Meirelles, de sindicalistas e empresários. “Acho até o que o Meirelles deveria se
encarregar um pouco dessa questão dos juros”, disse, sem levar em conta que a
política monetária é uma atribuição do Banco Central e não da Fazenda.
Paulinho disse ainda que o crédito no País tem que ser estimulado e para isso é preciso
tomar algumas “medidas simples”. Ao criticar os juros do cartão de crédito e do cheque
especial – com taxas elevadas – Paulinho disse que o BC tem que mudar essa situação.
“Essa é uma tarefa do Banco Central de enquadrar o sistema financeiro, inclusive os
banco públicos para melhorar o crédito para as pessoas”, disse.
Segundo o deputado e sindicalista, o governo tem dado demonstrações de que quer
retomar o emprego, mas é preciso priorizar medidas para alguns setores que são
tradicionalmente puxadores de emprego como a construção civil e a indústria
automobilística. Paulinho disse ainda que é preciso retomar as obras paralisadas para
estimular a economia.
Bandalheira
Paulinho mencionou ainda a revelação de corrupção envolvendo o Fundo de
Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS) e afirmou que a
“bandalheira” diminuiu e há dinheiro para empréstimos.
“Não é por falta de dinheiro não. Nós temos conselheiros no FI-FTS, aqui o Serginho,
que sabe que lá tem dinheiro para emprestar”, disse referindo-se ao primeirosecretário da Força, Sergio Luiz Leite, que é membro do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).
“Tinha bandalheira lá, mas agora tomaram uma série de medidas para não ter mais
bandalheira” afirmou. Corrupção e manobras políticas marcam os bastidores dos
investimentos do FI-FGTS, o fundo mantido com o dinheiro do trabalhador. É o que
mostram delações premiadas de investigados em diferentes operações criminais, como
Lava Jato e Sépsis.

Expectativa é que Brasil termine ano com crescimento acima de 2%, diz
Meirelles
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou nesta terça-feira, 22, durante
reunião aberta com o presidente Michel Temer, sindicalistas e empresários que a
retomada do crescimento da economia brasileira está com viés de alta e que o objetivo
é que o país passe a crescer a taxas mais elevadas “ao redor de 4% ao ano”.
“Nossa expectativa, e isso é muito importante, é que o Brasil já termine o ano com
crescimento acima de 2%. Para o crescimento médio (2017) nossa previsão ainda é
de 0,5%, mas com viés de alta”, afirmou. “As previsões estão sendo revisadas para
cima por todos os economistas”, completou.
Segundo ele, para a entrada de 2018, o ritmo de crescimento deve ser de “3% ou
superior a isso”.
Meirelles disse ainda que ouviu todas as reivindicações de empresários e sindicalistas
e que o governo trabalha em duas frentes. “Estamos de um lado resolvendo os
problemas que levaram o Brasil a essa crise”, disse. “As consequências que estamos
enfrentando são serias, mas não há dúvida, no entanto, que já existem resultados
importantes”, completou.
O ministro da Fazenda afirmou ainda que a economia já voltou a crescer e que no
primeiro trimestre houve um crescimento muito expressivo “fortemente influenciado
pela safra agrícola”. “Mas os demais setores já começaram a crescer”, comentou.
‘Direção certa’
Meirelles reforçou durante a reunião aberta com o presidente Michel Temer,
sindicalistas e empresários que o governo está na “direção certa” e que isso precisa
ser mantido. Ele afirmou ainda que a agenda de reformas é fundamental para a
recuperação econômica e retomada do emprego. “Vamos trabalhar, vamos ter
confiança porque o país está na direção certa e nosso compromisso é mantê-lo nessa
direção”, disse.
Segundo Meirelles, alguns indicadores já mostram uma retomada da produção e da
confiança que dão ao país as condições de “perseguir agenda de reformas” e também
de medidas microeconômicas. O ministro destacou ainda que o presidente Temer está
comprometido com a agenda de reformas. “A mensagem é o seguinte: vamos
trabalhar, vamos de fato perseguir a agenda de reforma, mas no ambiente de cada
um, cada um cumprindo suas funções”, afirmou.
Meirelles disse ainda que está “trabalhando sério e que a economia vai ter condições
de produzir mais e melhor”. “Os resultados já são evidentes”. O ministro citou ainda
a queda da inflação e dos juros e disse que o aumento da capacidade das empresas
de investir vai dar oportunidades para que os juros possam cair ainda mais chegando
a um “padrão internacional”.
Entre algumas medidas que o governo tem tomada para acelerar o crescimento
Meirelles destacou a redução do tempo de abertura de empresas, que antes era de
101 dias. “Isso não é para construir escritório ou fábrica é só pra preencher papel”,
disse, afirmando que a ideia é reduzir o tempo para abrir empresa para 10 dias, depois
sete e por fim, três. “Que é o padrão das melhores e mais eficientes economias do
mundo”, destacou.
Meirelles falou ainda que os “dados são sólidos” e “alguns impressionantes” e citou
novamente o crescimento do setor automobilístico de 45% em agosto ante o mesmo
mês do ano passado. “É de fato um crescimento muito forte.”

Ibre/FGV revisa projeção de crescimento do PIB de 2017 para 0,7%
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após a surpresa positiva com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo
trimestre, os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV) revisaram para cima, de 0,3% para 0,7%, a projeção de alta da
atividade econômica em 2017. Para o terceiro trimestre, o Ibre/FGV manteve a
estimativa de crescimento de 0,1% na margem, ou seja, em relação ao segundo
trimestre.
A revisão na projeção para o ano fechado se impôs porque os pesquisadores da FGV
estimavam recuo de 0,2% na margem e queda de 0,3% em relação ao segundo
trimestre de 2016, quando, na verdade, os dados surpreenderam, com altas de 0,2%
e 0,3%, respectivamente, como informado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no último dia 1º.
“De fato, o número veio maior do que a gente esperada. A grande surpresa foi a
agropecuária”, afirmou a pesquisadora Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro
Ibre e responsável pelas projeções do instituto, em seminário de análise de
conjuntura, promovido pelo Ibre/FGV, no Rio.
A composição do PIB no terceiro trimestre caminha para um desenho semelhante ao
do segundo trimestre, segundo Silvia. Nesse caso, o avanço do consumo das famílias
seguirá chamando atenção, embora em ritmo inferior ao visto no PIB de abril a junho.
O PIB da indústria também deverá vir positivo, enquanto o forte desempenho da
agropecuária no primeiro semestre deverá contribuir negativamente com a atividade,
na margem.
Para 2018, o Ibre/FGV projeta crescimento de 2,2%. “Continuamos com algo mais
conservador”, afirmou Silvia, citando a incerteza eleitoral, e seu efeito sobre o
comportamento dos investimentos, assim como a crise fiscal como problemas para o
cenário de crescimento no próximo ano.
Volume de serviços prestados cai 0,8% em julho ante junho, aponta IBGE
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O volume de serviços prestados teve redução de 0,8% em julho ante junho, após a
alta de 1,3% registrada no mês anterior, na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços revelados na manhã desta quarta-feira, 13, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com julho do ano anterior, houve redução de 3,2% em julho deste
ano, já descontado o efeito da inflação. A taxa acumulada pelo volume de serviços
prestados no ano ficou negativa em 4,0%, enquanto o volume acumulado em 12
meses registrou perda de 4,6%.
Desde outubro de 2015, o órgão divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS). Antes disso, o IBGE anunciava apenas os dados da receita
bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado. Por esse indicador,
que continua a ser divulgado, a receita nominal diminuiu 0,1% em julho ante junho.
Na comparação com julho do ano passado, houve alta na receita nominal de 1,9%.
Famílias
O segmento de serviços prestados às famílias registrou um avanço de 0,9% na
passagem de junho para julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços.

Os demais resultados, porém, foram negativos entre as atividades pesquisadas:
Outros Serviços, -2,8%; Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, 0,9%; Serviços profissionais, administrativos e complementares, -2,0%; e Serviços
de informação e comunicação, -0,8%. O agregado especial das Atividades turísticas
apresentou redução de 2,1% em julho ante junho.
Bolsa supera recorde de 2008 com alívio na política e otimismo na economia
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Impulsionada pela prisão do empresário Joesley Batista e pelo consequente cenário
favorável ao governo de Michel Temer, a Bolsa atingiu um patamar histórico ontem,
com o Ibovespa – seu principal índice – ultrapassando pela primeira vez a casa dos 74
mil pontos. O índice subiu 1,7% e fechou em 74.319 pontos. Até então, o recorde era
de 73.516 pontos, registrado em 2008.
A leitura do mercado é que a prisão de Joesley, aliada à saída do procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, do cargo no fim desta semana, enfraquece a possibilidade
de uma segunda denúncia contra Temer, que poderia ameaçar o governo.
Com a permanência de Temer, crescem as expectativas de que a reforma da
Previdência sairá este ano. As movimentações na Bolsa não consideravam o relatório
da Polícia Federal encaminhado ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) que aponta
indícios de que Temer cometeu crime de corrupção.
A colaboração do ex-ministro petista Antonio Palocci com a Lava Jato também
alavancou o Ibovespa, segundo o professor de estratégia financeira do Ibmec Paulo
Azevedo. “O acordo (do político com a Justiça) reduz as chances de uma candidatura
de Lula em 2018, e o mercado financeiro prefere um governo de direita”, diz.
Do lado econômico, a Bolsa se beneficiou dos indícios de que o pior da crise já passou
e da queda dos juros – na semana passada, o Banco Central reduziu a Selic, a taxa
básica de juros, a 8,25%. “Os juros mais baixos desviam os investimentos da renda
fixa para a variável”, diz o economista Silvio Campos, da Tendências Consultoria.
A diretora da consultoria MB Associados Tereza Fernandez lembra também que, com
a redução da Selic, as empresas precisam de um volume de recursos menor para o
pagamento dos juros da dívida. Há ainda, segundo os economistas, um fator externo:
o mundo continua com grande liquidez e com apetite a risco, já que os países ricos
estão pagando taxas de juros baixas. Nos EUA, por exemplo, os juros básicos estão
entre 1% e 1,25%.
Futuro
As estimativas das consultorias indicam que a Bolsa continuará sua tendência de alta,
mas numa velocidade menor. A XP Investimentos projeta um crescimento de 15% –
em um cenário base – até o fim de 2018, com o Ibovespa atingindo 85,2 mil pontos.
Em sua estimativa mais otimista, a corretora aposta em 90,8 mil pontos, o que
significaria uma elevação de 22%. No acumulado deste ano, a expansão foi de 23,5%.
“Por enquanto, o clima é positivo. Mas talvez isso não vá muito longe. Ano que vem
tem eleições e aumenta a volatilidade política”, destaca Campos.
O economista-chefe da ModalMais, Álvaro Bandeira, projeta um Ibovespa de 77 mil
pontos até dezembro deste ano. “A Bolsa está claramente em uma tendência primária
de alta e não deve mudar tão cedo”. Bandeira faz apenas uma ressalva para a
possibilidade de o governo falhar com o avanço das reformas. “Se o governo não tocar
direito isso, vai ficar complicado.”

Para André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimento, a euforia na Bolsa
indica que o mercado não está atento às questões estruturais do País, já que a
economia ainda está frágil e a dívida pública é crescente. Perfeito destaca que o
crescimento de 0,2% do PIB no segundo trimestre se deu sobretudo pelo aumento do
consumo das famílias impulsionado pela liberação dos recursos das contas inativas do
FGTS.
O analista da XP Investimentos Marco Saravalle diz que os investidores estão olhando
“a metade cheia do copo”, como a privatização da Eletrobrás. “No curto prazo, o
mercado vem perdendo o foco com as preocupações.”
Melhora na governança corporativa é positiva para estatais, diz Moody’s
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A agência de classificação de risco Moody’s afirmou que a melhora nos padrões de
governança corporativa é positiva para empresas estatais brasileiras, como a
Petrobras, a Eletrobras, a Sabesp e o Banco do Brasil.
Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 11, a agência comenta que as perdas
econômicas, financeiras e de reputação decorrentes da Operação Lava Jato e de outros
escândalos expuseram “importantes fraquezas institucionais no Brasil”.
No entanto, a Moody’s ressalta que as empresas estatais “estão fortalecendo suas
funções de compliance e controle interno e, em alguns casos, implementando-as pela
primeira vez”.
Para o vice-presidente sênior da Moody’s, Gersan Zurita, “as instituições mais fortes e
bem-administradas são consistentes com governos soberanos com maior qualidade de
crédito”.
Para a agência, as medidas adotadas pelas estatais incluem a Lei Anticorrupção, que
impõe multas e outras sanções às empresas brasileiras por atos contra a administração
pública, e a nova Lei de Responsabilidade das Estatais, a qual estabelece padrões para
seleção de membros do conselho de administração e regras rigorosas para contratos
públicos.
‘País tem de se diversificar para superar crise’
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Para o economista britânico Jim O’Neill, criador do conceito Bric – o grupo de
economias formado por Brasil, Rússia, Índia e China (a África do Sul seria incluída
depois) -, o Brasil precisa parar de contar com ciclos de commodities para crescer e
deve diversificar sua economia o mais rápido possível.
Ele defende que a política de corte de gastos do governo brasileiro deve ser
acompanhada pelo aumento dos investimentos públicos para melhorar a
infraestrutura. Apesar dos desempenhos negativos das economias brasileira e russa
nos últimos anos, O’Neill manteria os mesmos países no grupo. A seguir, os principais
trechos da entrevista.
Com a crise no Brasil e na Rússia, o conceito de Bric ainda faz sentido? O sr.
continua apostando nesses países como economias com potencial?
Sim, se tivesse de criar a sigla hoje, seria exatamente com Brasil, Rússia, Índia e
China. Os dois últimos foram os que tiveram uma performance mais parecida com as
minhas expectativas nos últimos 16 anos. Brasil e Rússia foram os que mais sofreram
com os ciclos de commodities, mas são economias que ainda têm muito potencial,

especialmente a brasileira. Um outro país emergente que eu incluiria no grupo e que
deve se aproximar dos outros nos próximos 10 ou 20 anos é a Indonésia.
O que o grave caso de corrupção envolvendo a Petrobrás e seu impacto na
economia brasileira têm a dizer sobre o País?
Uma das origens do problema é que o Brasil parece continuar sofrendo da chamada
“doença holandesa”, em que a produção e os preços de commodities, como o petróleo,
e os preços de companhias ligadas a esses produtos têm um peso grande demais na
economia.
Para aumentar o grau de imunidade a crises, o Brasil precisa tentar reduzir essa
exposição ao ciclo de commodities e a importância de poucas grandes empresas em
sua economia. Não é uma questão apenas da economia brasileira, ocorre em muitos
outros países, mas o Brasil, com uma população tão grande, tem mais condições de
se diversificar.
Como resolver essa equação?
Os políticos brasileiros precisam entender a importância de fazer o País parar de ser
tão dependente de commodities. Tem de ser um projeto nacional. Alguns outros
emergentes, como a Índia, se beneficiam bastante quando o preço desses produtos
no mercado internacional sobe, mas não sofrem tanto quanto o Brasil quando eles
caem. O Brasil precisa ser mais resistente e só vai conseguir isso se tiver uma
economia diversificada.
As empresas também têm um papel importante na construção de uma
economia mais sólida?
Sim. As empresas precisam parar de pensar apenas em seus resultados trimestrais e
na remuneração dos seus executivos. Nos últimos 20 anos, muitas companhias, de
diferentes partes do mundo, praticamente transformaram o capitalismo em um jogo,
em que, independentemente do que acontece no mercado, elas manipulam seus
balanços para mostrar resultados positivos e ganhar mais. É preciso pensar na
sustentabilidade dos setores.
O Estado brasileiro é muito maior do que deveria ser?
Nas economias de sucesso, os investimentos do setor privado em negócios são
fortemente incentivados. Se o governo tem espaço para investir, não deve confundir
o aumento dos gastos correntes com aumento dos investimentos. O Brasil deveria
pensar com mais cuidado na diferença entre gasto e investimento público.
O corte de gastos públicos é impositivo em tempos de crise?
O Brasil ainda gasta demais em atividades que não geram investimentos em
infraestrutura. O ideal seria cortar os gastos públicos, o que o governo brasileiro
anunciou que está fazendo, e aumentar investimentos. Os países que conseguem
articular essa iniciativa, mesmo em tempos de crise, conseguem atrair investimentos.
Por que alguns países europeus que implementaram uma agenda de
austeridade demoraram a sair da crise?
Porque o aperto da política fiscal gera dois efeitos: queda da inflação, pela diminuição
da demanda, e força a competitividade. Se olharmos para outros países em crise,
como Portugal e Espanha, eles tiveram recuperação mais robusta. A Grécia é um ponto
fora da curva, na minha opinião, por não ter conseguido elevar a competitividade de
suas empresas e, talvez, ter cortado gastos demais.
Tarifa branca começa em janeiro de 2018, diz Aneel
13/09/2017 – Fonte: EM.com
Clientes que mudarem o horário de maior consumo de energia da noite para o dia
poderão pagar uma conta de luz mais barata a partir do ano que vem. A Agência

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter o início da vigência da tarifa branca
em janeiro de 2018. A estimativa é que seja possível gastar entre 10% e 20% a
menos.
A tarifa branca é um regime tarifário que considera o horário do consumo para definir
do preço da energia. Atualmente, o consumidor paga o mesmo valor pela energia em
todos qualquer horário do dia, seja manhã, tarde, noite e madrugada.
Com a tarifa branca, a energia fica mais cara por três horas no momento em que a
rede é mais demandada: dias de semana, no início da noite, normalmente entre 18h
e 21h. Uma hora antes e uma hora depois do horário de ponta, o custo será
intermediário; e nos demais horas do dia, ela será mais barata. Nos fins de semana,
não haverá essa diferenciação.
Cada empresa tem suas especificidades. Na Eletropaulo, por exemplo, que atua na
Região Metropolitana de São Paulo, o horário de ponta será das 17h30 às 20h30. Já
na Cemig, que fornece energia em Minas Gerais, o horário de ponta será das 17h às
20h.
O início da noite concentra um consumo de energia mais elevado, pois é o horário em
que as pessoas normalmente voltam para casa do trabalho e tomam banho. Além do
chuveiro elétrico, o ar condicionado é um dos itens que mais consomem energia.
Para ter acesso à tarifa branca, é preciso solicitar a migração para a distribuidora.
Essas empresas terão 30 dias para instalar um novo medidor, capaz de verificar o
consumo de acordo com o horário. Não haverá custo para o consumidor.
Inicialmente, apenas aqueles com consumo acima de 500 quilowatts-hora (kWh) por
mês poderão solicitar o serviço, além de ligações de novos clientes. A Aneel estima
que esse grupo represente 4,5 milhões de clientes.
A partir de janeiro de 2019, aqueles com consumo superior a 250 kWh por mês
poderão migrar, ou cerca de 15,9 milhões de clientes. A partir de janeiro de 2020,
qualquer pessoa poderá solicitar a migração para a tarifa branca. Em média, uma
família brasileira consome cerca de 150 kWh mensais.
A Associação Nacional de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) havia solicitado
um adiamento na vigência da tarifa branca, mas o pedido não foi aceito pela Aneel.
As empresas temem perder receitas com a adesão de clientes que, por coincidência,
já consomem pouca energia no horário de ponta.
Antes de migrar para a tarifa branca, o consumidor deve analisar se consegue
efetivamente se adequar ao sistema. Caso seja difícil mudar o horário do banho para
o dia ou para a madrugada, será mais barato permanecer no regime atual. A mudança
é opcional.
A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste alerta os consumidores para
não decidirem pela tarifa branca no impulso. De acordo com a entidade, a tarifa branca
deve reduzir em 17% o valor da energia fora do horário de ponta. Porém, no horário
de
ponta,
a
energia
deve
ficar
84%
mais
cara.
"Ela pode ser uma armadilha para muita gente, principalmente para as pessoas que
passam o dia todo fora de casa", diz a entidade, em seu site. A Proteste recomenda a
adesão de pessoas que moram sozinhas e daquelas que estudam ou trabalham à noite.

‘Made in Brazil’ volta a perder espaço
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Bastou o dólar baratear, e a velha tendência voltou: as exportações diminuíram de
importância na produção da indústria nacional. Ao mesmo tempo, os importados
ganharam espaço no mercado brasileiro. É o que aponta pesquisa inédita da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) obtida pelo “Estado”.
Os números mostram que um processo iniciado em 2015, de fortalecimento dos
produtos brasileiros na competição com os internacionais, parou. “O movimento de
aumento da importância das exportações e queda no uso de importados
aparentemente está se revertendo”, disse o gerente executivo de Pesquisas e
Competitividade da CNI, Renato da Fonseca.
No período entre julho de 2016 e junho de 2017, as indústrias brasileiras exportaram
15,6% da produção. Nos 12 meses anteriores, as vendas para outros países
responderam por um pouco mais: 15,8%.
O que chama a atenção é que os 15,8% eram resultado de um avanço de 2,6 pontos
sobre os 13,2% registrados entre julho de 2014 e junho de 2015. Ou seja, as
exportações vinham claramente ganhando importância na produção. Esse movimento
agora se inverteu.
Ao mesmo tempo, a penetração de produtos importados no mercado brasileiro se
fortaleceu. A medida sobre a participação desses itens no mercado nacional atingiu
16,8% nos 12 meses terminados em junho passado, ante 16,5% no período anterior.
O uso de insumos importados pela indústria atingiu 23,1%, ainda abaixo dos 23,4%
no período anterior.
Na avaliação de Fonseca, os números deixam evidente a dependência da indústria em
relação ao câmbio. Com o dólar na casa dos R$ 4 e o mercado interno retraído pela
crise, as empresas partiram para as exportações em 2015 e 2016. Houve também
substituição de insumos importados por nacionais. Agora, com o dólar na casa dos R$
3 e o mercado interno dando sinais de recuperação, todo esse movimento tende a se
inverter.
Susto
“A competitividade não deve se dar só pelo câmbio”, afirmou o presidente da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel. As
exportações tiveram participação de 9,4% na produção, uma queda de 2,4 ponto.
“Mas, com taxas de juros reais absurdas, crédito escasso, infraestrutura deficiente e
sem acordos comerciais, estamos no pior dos mundos.” Para ele, o resultado da
pesquisa da CNI não traz surpresa. Dado o cenário adverso, o câmbio é a variável de
ajuste mais rápida.
“O Brasil não tem política de comércio exterior, tem só uma política de susto para o
comércio exterior”, afirmou Pimentel. Como exemplo, ele citou o fato que o governo
decidiu manter em 2% a alíquota do Reintegra, um programa que dá créditos
tributários aos exportadores. A promessa era elevá-la para 3% em 2018, mas o plano
foi abortado pelas dificuldades de caixa do governo federal.
Avaliação semelhante é feita pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Calçados (Abicalçados), Heitor Klein. No setor de couro e calçados, 21,1% da produção
foi exportada, nos 12 meses encerrados em junho, queda de 1,1 ponto ante dezembro.
“O custo da produção no Brasil é muito alto, por isso temos um problema de
competitividade sistêmica”, avaliou o ex-secretário de Comércio Exterior Welber
Barral, sócio da consultoria Barral MJorge. Ele observou que vários países já começam

a aumentar suas exportações, mas não é o que está acontecendo com o conjunto das
exportações brasileiras.
Automotivo
Embora no global as vendas ao mercado externo tenham perdido importância na
produção das indústrias, houve segmentos que se destacaram na direção oposta. É o
caso das madeiras, com 29,8% de sua produção exportada, uma alta de 1,8 ponto em
relação a dezembro passado. A segunda maior alta se deu no setor automotivo, que
chegou a 15,7%, alta de 1,4 ponto ante 2016.
Na direção contrária, a maior queda foi observada no setor de fumo, que chegou a
43,1%, uma queda de 9,3 pontos em relação a dezembro. Mas esse desempenho se
deu por um fator climático. Em 2016, houve queda na produção de tabaco por causa
do El Niño, segundo informou a Souza Cruz.
Petrobras reduz preço da gasolina em 0,9% e do diesel em 0,1% a partir de
quinta
13/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias em 0,9% e do diesel em
0,1% a partir desta quinta-feira, dia 14. A nova política de revisão de preços foi
divulgada pela petroleira no dia 30 de junho.
Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e
enfrentar a concorrência de importadores.
Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a estatal agora avalia todas as
condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da
concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio
e as cotações internacionais.
Gasolina em Curitiba acumula alta de R$ 0,51 desde junho
13/09/2017 – Fonte: Bem Paraná
Alta da PIS/Cofins e sucessivos aumentos da Petrobras resultaram em
aumento de 13,8%

Preço da gasolina começou a subir mais a partir de julho deste ano (foto: Franklin de
Freitas)
O preço médio do litro da gasolina em Curitiba subiu 13,8% analisando o valor
pesquisado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre junho deste ano e a semana
de 3 a 9 de setembro. Em junho, o preço médio do litro do combustível estava em R$
3,22, com preço mínimo de R$ 2,97 e o máximo de R$ 3,79. Em setembro o preço
médio estava em R$ 3,74, sendo o mínimo encontrado de R$ 3,55 e o máximo de R$
3,99. A diferença é de R$ 0,51. Entre estes meses a inflação acumulada ficou em
0,66%.
Dois fatores contribuíram mais para esta alta. No final de julho o governo federal
aumentou a contribuição da PIS/Cofins sobre os combustíveis em R$ 0,41, valor que

foi repassado praticamente na totalidade para o preço na bomba. Em agosto, por
exemplo, o preço médio da gasolina em Curitiba já fechou em R$ 3,69 — R$ 0,47 a
mais que em junho.
Desde julho deste ano, também, a Petrobras vem praticando uma política de aumento
do litro dos combustíveis — a gasolina incluída — nas refinarias, que chega às bombas
para o consumidor.
Dois fatores contribuíram mais para esta alta. No final de julho o governo federal
aumentou a contribuição da PIS/Cofins sobre os combustíveis em R$ 0,41, valor que
foi repassado praticamente na totalidade para o preço na bomba. Em agosto, por
exemplo, o preço médio da gasolina em Curitiba já fechou em R$ 3,69 — R$ 0,47 a
mais que em junho.
Brasil
Analisando apenas a semana de 3 a 9 de setembro, o valor médio da gasolina vendido
nos postos brasileiros subiu em 22 Estados brasileiros (inclusive o Paraná) no Distrito
Federal. Os reajustes ocorreram após o repasse aos postos da série de reajustes dos
preços do combustível pela Petrobras às distribuidoras, ocorrida entre 31 de agosto e
5 de setembro, com alta acumulada de 11,1%.
Na média nacional, a alta na semana passada nos postos foi de 1,91%, para R$ 3,850
o litro, valor recorde no ano. Em São Paulo, maior consumidor do País, o litro da
gasolina subiu 1,03% na semana passada, de R$ 3,577 para R$ 3,614, em média. No
Paraná o preço médio no período estava em R$ 3,819, um aumento de 1,5% em
comparação ao período anterior — 28 de agosto a 2 de setembro — quando o litro da
gasolina estava em R$ 3,761.
Por que a gasolina tem mudado de preço todo dia?
13/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Petrobras implantou nova política de preços para os combustíveis no início
de julho, fazendo reajustes quase diários nos preços da gasolina e do diesel
nas refinarias

Daniel Castellano/Gazeta do Povo
Reajuste no preço dos combustíveis é algo que mexe com o consumidor: basta um
anúncio de aumento, ainda que nas refinarias, para os motoristas correrem para o
posto mais próximo encher o tanque do carro. Desde o início de julho deste ano,
alterações nos preços do diesel e da gasolina estão mais frequentes, reflexo da nova
política de preços da Petrobras. No período entre 4 de julho e esta segunda-feira (11),
os ajustes nos preços dos dois combustíveis já acumulam quase 20% de variação.
O novo modelo de ajuste de preço pode fazer alterações diárias e busca manter a
competitividade frente às variações no mercado internacional. Desde que a medida
passou a vigorar, em 3 de julho, a Petrobras já anunciou ao menos 44 alterações nos
preços da gasolina e do diesel, tanto para mais quanto para menos. No caso da
gasolina, a variação acumulada entre 4 de julho e esta segunda-feira é de 16,3% –

foram 23 reajustes para mais, dois dias sem alteração e outros 19 ajustes para menos.
Já para o diesel, o acumulado nesse período é de 21%, com 27 aumentos e 17 quedas.
E os ajustes não param por aqui. Na terça-feira (12), os combustíveis vão sofrer novo
ajuste no preço. Dessa vez, a gasolina será reduzida em 2,5% e o diesel em 2,4%. No
acumulado do período, a variação do preço do diesel é de 18,1% e a gasolina, 13,4%.
Nesse mesmo período, entre início de julho e setembro, o valor desses combustíveis
na bomba também acompanhou o viés de alta, embora não tenham subido tanto. De
acordo com dados da Associação Nacional do Petróleo (ANP), na semana de 2 de julho,
o preço médio da gasolina para o consumidor no Brasil era de R$ 3,489. Dois meses
depois, o custo da gasolina subiu para R$ 3,778, uma alta de 8,3%. No caso do diesel
S10, a variação no período foi de R$ 3,080 para R$ 3,233 – aumento de 5% – e o
diesel comum foi de R$ 2,948 para R$ 3,101 – um reajuste de 5,2%.
Para que tanto aumento?
A partir desta terça (11), diesel e gasolina terão reajustes de 0,1% e 3,3%,
respectivamente. Dessa vez, o Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) da
Petrobras autorizou o aumento para adequar um limite estabelecido pela área técnica,
de variação de -7% até +7%. Na última semana, os impactos do furacão Harvey na
região do Golfo do México causaram variações intensas no preço do petróleo no
mercado internacional. Por isso, houve alterações mais pesadas nos preços. A
frequência desde agosto tem se mantido a mesma: há reajuste de terça-feira a
sábado, praticamente todas as semanas.
“A avaliação dos representantes do GEMP é que a política de preços definida pela
Petrobras tem sido capaz de garantir a aderência dos preços praticados pela
companhia às volatilidades dos mercados de derivados e ao câmbio”, diz nota da
empresa divulgada na segunda-feira (4).
E vale a pena?
Na opinião do professor de finanças da FGV/EASESP Rafael Schiozer, que já atuou no
Centro de Estudos do Petróleo, a nova política da Petrobras é acertada, no sentido de
que o preço é uma variável que precisa responder a oferta e demanda. “A lógica de
seguir os preços do mercado internacional faz sentido. Isso de ser diário, semanal ou
quinzenal faz pouca diferença para a Petrobras, mas pode impactar mais o consumidor
final”, avalia.
A questão é que tanto sobe e desce com ajustes diários, que em algumas vezes
chegam a se anular, pode dar origem a um pouco de ‘esperteza’ de quem está no meio
do caminho: distribuidoras e postos de combustíveis podem repassar os aumentos,
mas não as quedas. “Com o tempo, os postos vão entender que essa situação será
comum e não vão repassar os ajustes muito pequenos”, pondera.
E se você lembrar da época do governo PT, principalmente o de Dilma Rousseff, em
que os aumentos eram mais impactantes, é válido lembrar que o reajuste do
combustível era ferramenta de controle da inflação. “O governo Dilma tinha uma
política bem estranha de repasse de preço, ajuste e reajuste, e isso foi uma das coisas
que levou a Petrobras para uma situação financeira bem difícil. Ela tinha custos que
se elevavam e não tinha para quem repassar”, avalia.
Haja reajuste
Desde o início de julho, a Petrobras mudou sua política de preços – agora, os
ajustes no valor dos combustíveis são praticamente diários. Veja a oscilação dos
preços de gasolina e diesel nas refinarias desde que a nova política começou.
Outro lado
O Sindicombustíveis-PR se posiciona contra a nova política de preços da Petrobras.
Veja a nota da entidade.

“Sobre os aumentos promovidos pela Petrobras:
O Sindicombustíveis-PR não concorda com a nova política de preços da Petrobras.
Entendemos que seria mais apropriado que a Petrobras realizasse alterações de preço
com frequência menor, o que traria mais estabilidade ao mercado e melhores
condições para o país sair da estagnação. As alterações até diárias, como estão
ocorrendo, prejudicam o planejamento e confundem a todos, empresários e
consumidores.
Salientamos ainda que, como a materia mostrou, a tendência foi de uma expressiva
alta nos últimos meses. Isto veio se somar ao recente aumento da carga dos impostos
PIS e Cofins. O resultado é uma elevação muito grande nos combustíveis, o que
prejudica a economia como um todo.
Sobre a cadeia de combustíveis – chegada de novos preços às bombas:
Os postos compram os combustíveis das empresas distribuidoras, e não diretamente
das refinarias. Deste modo, é importante reforçar que altas e baixas dependem do
repasse das companhias de distribuição.
Com a variação mais frequente de preços, tem se agravado uma situação sobre a qual
o Sindicombustíveis-PR já fez alerta: em geral as tendências de baixa são repassadas
pelas distribuidoras aos postos de forma lenta, em menor escala ou simplesmente não
são repassadas.

Por outro lado, quando o viés é de alta, os acréscimos são rapidamente aplicados pelas empresas
de distribuição e repassados aos postos. Vale salientar ainda que, diante do cenário recessivo, a
maioria dos postos tem trabalhado com estoques baixos e abastecimento diário.”
Vendas de combustíveis pressionam e varejo do Brasil tem estabilidade em
julho após 3 altas
13/09/2017 – Fonte: R7
As vendas no varejo do Brasil interromperam três meses de altas e apresentaram
estabilidade em julho na comparação com o mês anterior, num resultado abaixo da
expectativa devido à queda na comercialização de combustíveis como resultado da
demanda fraca.
Sobre o mesmo mês de 2016, as vendas tiveram alta de 3,1 por cento, o melhor
resultado nessa base de comparação desde maio de 2014 (4,6 por cento), segundo
dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Ambos os resultados ficaram abaixo das expectativas em pesquisa da Reuters, de alta
de 0,1 por cento na comparação mensal e de avanço de 3,5 por cento sobre um ano
antes.
O IBGE informou que a atividade de Combustíveis e Lubrificantes foi a que mais
pressionou o resultado de julho ao recuar 1,6 por cento sobre o mês anterior.
"A redução nas vendas de combustíveis tem a ver com o menor nível de atividade
econômica, que reduz a demanda, e com a renda ainda comprometida, embora com
sinais de ligeira melhora. Muita gente está buscando transporte público e deixando
mais o carro em casa", explicou a gerente do IBGE Isabella Nunes.
A queda nas vendas de combustíveis compensou a alta de 0,7 por cento em
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, atividade que
vem mostrando melhora diante do aumento da massa salarial.

De acordo com Isabella, do IBGE, o movimento de estabilidade das vendas no varejo
em julho é normal após três meses de alta, e o ambiente de inflação e juros baixos no
país favorecem o comércio.
"Temos inflação em baixa, os recursos do FGTS, além da massa salarial maior, que
criam um ambiente de mais compras. Há um aumento de liquidez. O setor de super e
hipermercados costuma ser o primeiro a reagir", afirmou ela.
O varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, avançou 0,2 por cento
em relação a junho, com destaque para a alta de 0,9 por cento nas vendas de materiais
de construção.
O Banco Central vem reduzindo a taxa básica desde outubro e na semana passada
cortou a Selic para 8,25 por cento. Juros mais baixos barateiam o crédito, o que vem
ajudando a estimular o consumo.
A economia vem dados sinais de recuperação como o crescimento de 0,2 por cento do
Produto Interno Bruto no segundo trimestre sobre o primeiro, acima do esperado.
Peugeot e Citroen são suspeitas de fraude com emissões a diesel, diz jornal
13/09/2017 – Fonte: PEGN
Montadora nega denúncia do francês ‘Le Monde’, mas ações recuam

Carro da Peugeot. Empresa é suspeita de cometer fraudes (Foto: Divulgação)
A agência francesa de repressão a fraudes suspeita que o grupo PSA — das marcas
Peugeot e Citroen — colocou em vigor “uma estratégia fraudulenta” para que seus
motores passem por testes de emissão na França, segundo denúncia do jornal “Le
Monde”, desmentida pela montadora.
A Volkswagen, a Renault e a Fiat Chrysler já estão na mira da Justiça francesa em
casos semelhantes.
De acordo com o jornal francês, os investigadores citam “uma estratégia global de
fabricar motores fraudulentos e comercializá-los” no relatório da Direção Geral de
Concorrência, Consumo e Repressão a Fraudes (DGCCRF, na sigla em francês).
Ao todo, teriam sido vendidos 1,9 milhão de veículos a diesel “cujos motores
funcionavam com estratégias fraudulentas” entre setembro de 2009 e setembro de
2015. A reportagem do “Le Monde” diz que a montadora estaria sujeita a até € 5
milhões em multas. O grupo usaria instrumentos especiais para programar os motores
para variar o nível de emissões no momento dos testes.
Em comunicado, a montadora desmentiu a estratégia fraudulenta e reafirmou a
correção de suas decisões tecnológicas. Na nota enviada à Agência France Presse,
informou que “não foi contactada pela Justiça”.

A fraude estaria ligada aos níveis de óxidos de nitrogênio, um gás nocivo emitido pelos
motores a diesel. Com a denúncia, as ações recuavam 4,5% na Bolsa de Paris, a €
17,76.
Volkswagen quer apagar ‘dieselgate’ com eletrificação total até 2030
13/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Empresa alemã diz que será a maior fabricante de carros elétricos do mundo em menos
de dez anos

O presidente do conselho executivo da Volkswagen Group, Matthias Müller, durante a
apresentação do conceito Sedric. Tobias SchwarzAFP
Até 2030 qualquer modelo fabricado pelo Grupo Volkswagen terá pelo menos uma
opção 100% elétrica ou híbrida, seja ele o subcompacto up!ou um superesportivo
da Bugatti. A plano audacioso de eletrificação total da sua gama foi anunciada nesta
segunda-feira (11) pela marca alemã no Media Night, evento que precede a abertura
para a imprensa especializada mundial do Salão do Automóvel de Frankfurt (IAA).
O investimento de € 20 bilhões (R$ 75 bilhões na conversão atual) atingirá cerca do
300
veículos
do
conglomerado
VW,
que
engloba
ambém Audi, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche e as fabricantes de
caminhões e ônibus MAN e Scania e de motocicletas Ducati.

O conceito Sedric dará origem a uma família de carros autonômos. Projeto começará
transportando funcionários na matriz da empresa em Wolfsburg.Renyere
TrovãoGazeta do Povo
É a resposta da companhia para recuperar a imagem manchada com o escândalo de
fraude em emissões nos carros com motores a diesel.
A Volkswagen pretende lançar 80 modelos ‘verdes’ - 50 elétricos e 30 híbridos - até
2025. A estratégia, batizada de 'Roadmap E', é tido pela montadora como o maior
programa de eletrificação já visto na indústria automotiva.
Nesta lista estão a versão de série do I.D. e do I.D. Buzz, releituras movidas a energia
limpa do Fusca e da Kombi, respectivamente, além do Sedric(carro família
autônomo) e do I.D. Crozz (SUV médio-compacto). O pacote ainda conta com os
conceitos da Audi, Aicon e Elaine.

O I.D. e o I.D. Buzz são releituras 100% elétrica e autonômas do Fusca e da Kombi,
respectivamente.
Renyere TrovãoGazeta do Povo

O I.D. Crozz é o novo integrante da família de elétricos da Volkswagen.
A estratégia da Volks é baseada numa previsão de que em menos de dez anos um em
cada quatro carros vendidos será 100% elétrico, alcançando uma volume anual de
3 milhões de unidades.
Parte deste aporte financeiro será direcionado à criação de de duas novas plataformas
dedicadas às novas motorizações e ao desenvolvimento de baterias.
A Volkswagen também aposta que o futuro em breve será autônomo e por isso
apresentou o Sedric como solução para o transporte familiar. Por enquanto trata-se
de um conceito, mas a marca revelou que logo será o meio de locomoção para os
funcionários da sede da empresa em Wolfsburg. E a médio prazo dará origem a uma
família de autônomos, formada também por modelos esportivos, comerciais e até
caminhões pesados.

Audi Aicon
Renyere TrovãoGazeta do Povo
Dieselgate
Em 2015, a Volkswagen admitiu que manipulou testes de emissões regulatórias em
11 milhões de carros movidos a diesel em todo o mundo. Em novembro de 2016, o
grupo anunciou sua ambição de ser o maior fabricante de automóveis elétricos até
2025, cortando 30 mil empregos e liberando dinheiro para investimentos em pesquisa
e desenvolvimento de novas tecnologias.

Conheça o caminhão autônomo fabricado pela Volvo em Curitiba
13/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Veículo foi testado em lavouras de cana-de-açúcar e promete acabar com as perdas
de produtividade por “pisoteio” das linhas de plantio

O caminhão autônomo fabricado pela Volvo em Curitiba está mais para “sem as mãos
e sem os pés” – conforme define o diretor de veículos autônomos da marca, Hayder
Wokil - do que necessariamente para “sem motorista”. Mas já é um primeiro passo.
“Já tivemos o câmbio e sistemas de freio automáticos. A automação está no nosso
DNA, com soluções sustentáveis”, afirma Wokil.
Ainda que o fator segurança seja um dos pontos mais reforçados pelos executivos, o
que chama a atenção no novo modelo é o ganho em produtividade nos canaviais. Isto
porque, nesta primeira fase, o caminhão tem aplicação única em lavouras de cana-deaçúcar, como veículo de transbordo – aquele que segue ao lado da colheitadeira até
“encher” e despeja a carga em outros caminhões, maiores. E ele é capaz de fazer esse
trajeto pré-programado “sozinho”, sem pisotear as linhas de plantio.
Yamaha produz 33% mais motos em 2017
13/09/2017 – Fonte: Automotive Business

150 Factor, a Yamaha mais vendida: 15,5 mil unidades emplacadas em 2017
A Yamaha está vivendo um momento diferente de outras fábricas de motos
instaladas no Brasil. A vice-líder de mercado produziu em agosto 12,5 mil unidades, o
melhor mês desde setembro de 2015. No acumulado do ano ela montou 83,2 mil
unidades, 33,2% a mais que no mesmo período do ano passado.
Suas vendas no atacado somaram em agosto 11,7 mil unidades, o maior volume desde
dezembro de 2015. No acumulado do ano a Yamaha entregou aos concessionários
76,1 mil unidades, registrando alta de 19,9% sobre iguais meses de 2016. Como
comparação, a produção da líder Honda baixou 13,5% e suas vendas no atacado
recuaram
14,3%
em
relação
ao
período
janeiro-agosto
de
2016.

Vale dizer ainda que os emplacamentos da Yamaha cresceram 3%, enquanto os do
segmento de motos como um todo recuou 7,5% de acordo com a Abraciclo, associação
que reúne fabricantes instalados em Manaus (veja aqui).
Essa recuperação da Yamaha se deve a alguns modelos de baixa cilindrada. Sua moto
mais vendida, a YBR 150 Factor, teve 15,5 mil unidades lacradas de janeiro a agosto.
É mais do que os emplacamentos de BMW, Dafra e Suzuki juntas. E a Yamaha YS 150
Fazer, da qual a Factor deriva, registrou 7,5 mil unidades no período.
Outra contribuição importante à Yamaha foram os scooters Neo 125 e NMax 160.
Apesar de terem preços bem diferentes (R$ 7.990 e R$ 11.690, respectivamente),
registraram emplacamentos muito parecidos no acumulado até agosto, o que dá a
entender que não estão parando nas revendas. O Neo teve 6,3 mil unidades licenciadas
e o NMax, 6,25 mil. Outra Yamaha bem-aceita é a 150 Crosser, com quase 10 mil
unidades emplacadas nos mesmos oito meses.
HARLEY-DAVIDSON TAMBÉM RESPIRA
Depois de enfrentar um 2016 bastante ruim, com 4,7 mil unidades e queda de quase
30% em relação a 2015, a Harley-Davidson voltou a crescer em 2017. Seus
emplacamentos de janeiro a agosto (3,5 mil) aumentaram 17,6% sobre igual período
de 2016.
E tanto sua produção como as vendas no atacado ultrapassaram as 3,3 mil unidades,
registrando altas superiores a 11%.
Caminhões: meta de eficiência energética esbarra em montadoras
13/09/2017 – Fonte: Automotive Business
O Rota 2030, novo conjunto de regras para a indústria automotiva, vai impor metas
de eficiência energética não só para veículos leves, mas também para caminhões e
ônibus. Esta promessa do programa, no entanto, deve demorar algum tempo para se
concretizar aparentemente por resistência das montadoras.
“A ideia que está em discussão é começar as medições depois da implementação do
Euro 6 (prevista para 2022) para, em 2027, definir metas a serem alcançadas no fim
da década”, conta Luis Afonso Pasquotto, presidente da fabricante de motores diesel
Cummins e do Simea, simpósio de engenharia da AEA (Associação de Engenharia
Automotiva) que acontece entre 12 e 13 de setembro em São Paulo.
O executivo reconhece que a demora de 10 anos apenas para definir as metas é um
tanto exagerada. “Há um consenso de trabalhar com um software europeu para aferir
a eficiência dos pesados, já que a maior parte das fabricantes é desta região. A questão
é que uma série de empresas, como a Cummins, sugeriu a implementação mais rápida
de um sistema simplificado, dos Estados Unidos, para que a gente comece antes e
depois refine, mas há certa polemica em torno disso”, conta, sem entrar em detalhes.
Não é a primeira vez que fabricantes de veículos viram obstáculo para a elaboração
de metas de eficiência energética no Brasil. Em 2012, quando o Inovar-Auto estava
em gestação no governo, pessoas envolvidas no desenho do programa confirmaram
que as montadoras tentavam barrar o avanço da exigência de redução do consumo e
das emissões dos carros. Hoje a eficiência energética é vista como uma das grandes
vitórias do Inovar-Auto, que termina no fim de 2017. Dados indicam que, por causa
da legislação, o consumo de combustível dos carros vendidos no Brasil diminuiu 15%
nos últimos cinco anos .

Governo quer carro elétrico no Brasil, mas não muito
13/09/2017 – Fonte: Automotive Business
China, Alemanha, Reino Unido evoluem no plano de extinguir o carro com motor a
combustão nas próximas décadas. Enquanto isso o Brasil não planeja qualquer ação
consistente pelo veículo elétrico. O Rota 2030, conjunto de regras que está em
formulação e vai guiar a indústria automotiva a partir de 2018, não deve trazer
nenhuma novidade nessa área.
Quem conta é Luiz Miguel Falcão, coordenador da secretaria de desenvolvimento e
competitividade industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC). Ele participou do Simea, simpósio de engenharia da AEA (Associação de
Engenharia Automotiva) que acontece entre 12 e 13 de setembro em São Paulo.
“Vamos manter o desconto no Imposto de Importação para estes modelos e queremos
estimular o desenvolvimento dos carros elétricos no Brasil, mas por enquanto não há
medidas definidas para isso”, admite. A questão é que, assim como em qualquer outro
país, o avanço do modelo zero emissão localmente depende no primeiro momento de
incentivos para tornar interessante o preço mais alto da tecnologia, além da
implementação de uma boa estrutura de recarga, entre outras ações.
Ironicamente, mesmo sem um plano estratégico por enquanto, o assunto está em
discussão entre o MDIC e entidades que representam a indústria automotiva, como
Anfavea e Sindipeças. O carro elétrico ganhou até grupo de trabalho exclusivo no
ministério, formando o sétimo time responsável por desenhar os vários aspectos do
Rota 2030.
Assim, para todos os efeitos, governo e indústria trabalham nisso, mas não o bastante
para resolver a questão. Inicialmente a equipe que desenha as metas de eficiência
energética do programa tinha a responsabilidade de planejar também o avanço no
mercado de modelos zero emissão. A discussão cresceu e pareceu mais lógico separar
os times.
E AS EXPORTAÇÕES?
O Rota 2030 é visto no governo como a “evolução do Inovar-Auto”, conta Falcão,
reconhecendo que o programa que termina neste ano fracassou em muitos aspectos,
mas foi responsável por avanços importantes, como a imposição de metas de eficiencia
energetica para os carros vendidos localmente. A promessa é de corrigir os erros e
reforçar os acertos no Rota 2030, que tem a ambição de inserir a indústria automotiva
nacional no cenário global, aproximando em termos tecnológicos os veículos feitos
aqui dos construídos em outros grandes mercados.
A ideia, no entanto, não parece viável sem a definição do posicionamento do Brasil em
relação ao carro elétrico, que tende a ganhar amplo espaço globalmente nos próximos
anos. Por enquanto a legislação nacional coloca foco apenas no etanol e nos veículos
flex fuel, tecnologia ambientalmente amigável e ainda amplamente difundida
localmente.
“Se 100% da frota nacional usasse etanol, nós superaríamos imediatamente a meta
ambiental que a Europa tem apenas para 2030”, calcula Luis Afonso Pasquotto,
presidente da fabricante de motores diesel Cummins e desta edição do Simea.
Mesmo com tanta vantagem, nem mesmo o etanol tem política clara no Brasil e, ainda
que tivesse, seria necessário traçar uma estratégia para que o País não concentrasse
todos os esforços somente em uma solução energética exclusiva para o mercado
interno. No futuro, se quiser mesmo se integrar à indústria automotiva global, o setor
automotivo brasileiro terá de oferecer também tecnologias aceitas internacionalmente.

Rota 2030: legislação sai ainda em setembro
13/09/2017 – Fonte: Automotive Business

O Rota 2030, como é chamado o conjunto de regras que vai guiar a indústria
automotiva nos próximos anos, terá aspectos tributários definidos até o fim de
setembro. “Em breve sairá a medida provisória com alterações legais e o decreto vem
até o fim do mês”, conta Luiz Miguel Falcão, coordenador da secretaria de
desenvolvimento e competitividade industrial do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC). Ele participou da abertura do Simea, simpósio de
engenharia da AEA (Associação de Engenharia Automotiva) que acontece entre 12 e
13 de setembro em São Paulo.
Falcão está envolvido no desenho do programa e confirma que, a partir de janeiro de
2018, termina a cobrança do IPI adicional de 30 pontos porcentuais que serviu de base
para a construção das regras do Inovar-Auto, que vale até o fim de 2017. Ele diz que
a alíquota deve voltar a ser cobrada apenas com base na cilindrada do carro, não por
eficiência energética, como se especulou anteriormente. “É uma ideia interessante,
mas muito complexa porque estaria relacionada também ao volume de vendas dos
carros. Por isso deve ficar para o médio prazo”, esclarece.
Cauteloso, ele evitou divulgar qualquer outro detalhe do programa, que já deve ter
muitos aspectos definidos para a publicação neste mês, que será focada em aspectos
tributários e, portanto, mais complexos. “Vamos seguir desenhando uma série de
regras depois disso”, diz, citando os grupos de trabalho que reúnem governo e
entidades como Sindipeças e Anfavea para definir as metas de eficiência energética,
de segurança, de conteúdo tecnológico dos carros, além de ações para fortalecer a
cadeia produtiva, entre outras.
SIMPLIFICAÇÃO

DOS
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O coordenador do MDIC faz questão de enfatizar que o Inovar-Auto, apesar de ter
fracassado em alguns aspectos - como o fortalecimento da cadeia de fornecedores, foi
elaborado em outro contexto.
“Tínhamos mercado crescente e cambio favorável à importação de carros. De qualquer
forma, o programa elevou o patamar dos modelos nacionais”, lembra. Cinco anos
depois, o cenário é bem diferente, com desafios como a contração das vendas, a sobra
de capacidade produtiva em novas fábricas atraídas pelo Inovar-Auto e, com a crise,
uma piora importante da situação financeira das fabricantes de autopeças.
“Certamente a retomada do mercado já melhoraria esse cenário, mas também há
ações previstas dentro do Rota 2030”, conta. Entre as iniciativas está em negociação
a simplificação dos impostos cobrados de fornecedores. O governo estuda isentar
pequenas e médias empresas do pagamento de alguns tributos restituíveis. A alíquota
seria cobrada diretamente de sistemistas e montadoras, sem prejudicar a arrecadação
do governo nem o já apertado fluxo de caixa das fabricantes mais sensíveis da cadeia
produtiva.
Outra medida que deve ser lançada com o programa é um modelo de cooperação entre
montadora, sistemistas e o governo para oferecer consultoria às pequenas e médias
empresas em gestão, custos, treinamento, entre outros aspectos. “Seria um suporte
das grandes companhias para as menores, com os custos rateados e, portanto,

acessíveis”, conta Luís Afonso Pasquotto, presidente da Cummins Brasil desta edição
do Simea.
ZF e Baidu fazem parceria para direção autônoma
13/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Sommer, CEO da ZF: "Contaremos com uma parceira muito experiente"
A alemã ZF e a companhia chinesa de internet Baidu anunciaram uma nova cooperação
estratégica. As empresas pretendem desenvolver soluções técnicas para a China nas
áreas de condução autônoma, telemetria e serviços de mobilidade.
“Com a Baidu contaremos com uma parceira muito experiente em inteligência artificial,
big data e soluções de serviços baseadas em nuvem”, afirma o CEO da ZF, Stefan
Sommer. “Essas informações são fundamentais para as tecnologias necessárias à
condução autônoma. Com o ZF ProAI, nosso sistema de controle veicular, podemos
unir essas informações a outros dados gerados pelo carro, pelo ambiente ao redor e
assim entregar soluções de direção autônoma como fornecedora única”, estima
Sommer.
“A popularização do carro autônomo está diante de grandes desafios, como a reforma
da estrutura industrial e inovações tecnológicas. Sendo assim, nossa cooperação será
essencial para viabilizar a direção autônoma e sua comercialização”, acrescenta o vicepresidente da Baidu, Robin Wu.
A Baidu investe desde 2013 pesquisa e desenvolvimento de sistemas para veículos
autônomos. E em abril deste ano lançou o Projeto Apollo, uma plataforma colaborativa
aberta para auxiliar os fabricantes do setor automobilístico e desenvolvedores de
direção autônoma a acelerar a estruturação dos próprios sistemas exclusivos de
direção autônoma com base em programas veiculares e hardware.
Sinalsul firma acordo para produzir faróis Hella no Brasil
13/09/2017 – Fonte: Automotive Business

A Sinalsul, fabricante de componentes e autopeças sediada em Caxias do Sul (RS)
firmou um acordo para produzir no Brasil a família de faróis Oval 100, da alemã Hella,
que equipa máquinas agrícolas. Com início da produção previsto para janeiro de 2018,
a unidade caxiense vem passando por auditorias da Hella a fim de atender os padrões
globais para fabricar sua linha de produtos.
Segundo a empresa, a divisão Special OE da Hella encontrou em sua estrutura e equipe
condições ideais para a cooperação, que visa demandas ainda não atendidas no

mercado brasileiro, não só de máquinas agrícolas, mas também máquinas de
construção, caminhões e ônibus.
“Estamos viabilizando a produção nacional de itens atualmente importados da Europa,
oferecendo um produto de qualidade mundial com valores mais competitivos,
possibilitando assim até mesmo a futura exportação a partir do Brasil. Esse é o
primeiro passo – os próximos dependem de nossos clientes”, diz o gerente comercial
da Hella, Carlos Metzler.
Com previsão inicial para fabricar 40 mil unidades por ano, a Sinalsul estima ampliar
seu faturamento em 10% a partir deste novo acordo. Para seu gerente comercial,
Leonardo Bortolotto, a cooperação com a Hella consolidada sua posição como
referência em iluminação automotiva no mercado nacional e de reposição:
“Atuamos com a intenção de atender aos mais exigentes e diversificados mercados,
por isso a preocupação com a tecnologia sempre esteve muito presente. Dessa forma,
contamos com uma estrutura interna completa com setores de design, projeto, matriz,
produção e homologação de produtos”, afirma.
Honeywell elimina titânio dos rotores de turbo
13/09/2017 – Fonte: Automotive Business

A Honeywell desenvolveu uma tecnologia que resulta em melhor desempenho e
maior vida útil dos turbos Garrett para caminhões e ônibus sem a necessidade de
utilização de materiais caros como o titânio.
Chamada Boreless, essa tecnologia elimina o furo passante do eixo, que fixa o rotor
do compressor ao rotor de turbina, e possibilita a utilização do alumínio fundido ou
fresado. A solução é mais econômica que o emprego do titânio na produção do rotor,
como fazem outros fabricantes de turbos.
Atualmente, a Honeywell emprega essa tecnologia nos turbos fornecidos para
caminhões e ônibus Scania e Volvo. A empresa também fornece produtos desse tipo
para o mercado de reposição dos motores Mercedes OM924LA e OM457LA.
Além da redução de custo, a menor densidade do alumínio em relação ao titânio reduz
também a inércia do turbo. Isso proporciona acelerações e respostas mais rápidas,
economia de combustível, redução de emissões e até menor exigência da embreagem
nas arrancadas e trocas de marcha, o que prolonga sua vida útil.
Montadoras enfrentam realidade elétrica à medida que as perspectivas para
motores de combustão diminuem
13/09/2017 – Fonte: Reuters
Os líderes do mercado europeu de carros começam a enfrentar as realidades da
eletrificação de veículos em massa, com suas consequências para empregos e lucros,
atentos às promessas dos governos de proibir o motor de combustão.
À medida que o mais recente anúncio pela China na segunda-feira aumentou o impulso
para o automobilismo sem emissão de poluentes, Daimler, Volskwagen e PSA Group

deram detalhes sobre seus programas para carros elétricos que poderiam fornecer
uma pausa aos formuladores de política.
Os modelos elétricos planejados pela Mercedes terão, inicialmente, apenas metade da
lucratividade das alternativas convencionais, alertou a Daimler --forçando o grupo a
encontrar formas de economizar por meio da terceirização da fabricação de
componentes, o que pode, por sua vez, ameaçar os empregos alemães.
A empresa definiu uma meta de economizar 4 bilhões de euros até 2025 para ajudar
a financiar os custos dos carros elétricos.
“A Daimler é a primeira empresa a declarar explicitamente o quanto os veículos
elétricos vão prejudicar as margens”, disse o analista do Bernstein Max Warburton. “A
montadora foi corajosa em ser a primeira, mas é claro que não será a última.”
A Volkswagen, por sua vez, disse que está buscando novos contratos com
fornecedores globais no valor de 50 bilhões de euros em equipamentos para veículos
elétricos, incluindo baterias, que ainda não são fabricadas de forma competitiva na
Europa.

