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Com recuperação da demanda doméstica,
competitividade da indústria brasileira

o
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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.
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Recuperação da produção de veículos faz indústria de fundição voltar a
crescer
19/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Puxada, principalmente, pela retomada da indústria automobilística, a produção
nacional de peças fundidas, que vem de três anos consecutivos em queda, cresceu
6,8% no acumulado de janeiro a julho e deve encerrar o ano marcando alta de 10%,
segundo números da Associação Brasileira de Fundição (Abifa), entidade que reúne as
empresas do setor.
Pelas previsões da associação, a indústria de fundição vai produzir 2,3 milhões de
toneladas em 2017, voltando ao patamar de 2015, mas ainda bem abaixo da
capacidade de produção do setor de fundir 4 milhões de toneladas de peças por ano.
“Sinto que não estamos mais em um voo de galinha, mas vivemos um crescimento
sustentável, que gera muito otimismo no mercado de fundição”, afirma Roberto João
de Deus, diretor-executivo da Abifa.
A indústria de fundição brasileira está entre as dez maiores do mundo, num ranking
encabeçado pela China, que produz mais de 45 milhões de toneladas por ano.
No total, 1,2 mil empresas trabalham nesse ramo de atividade, que, conforme as
previsões da Abifa, deve faturar US$ 7,5 bilhões neste ano.
Governo tem 15 dias para definir se 2018 começará com nova regra no IPI
de carros
19/09/2017 – Fonte: G1
Norma atual, que impõe cota e 'Super IPI' para importados, foi condenada
pela OMC e termina no fim do ano. Novo regime ainda está em discussão.

Programa Inovar-Auto vai até 31 de dezembro, e nova política ainda está em discussão
(Foto: REUTERS/Stringer)

O governo federal tem 15 dias para definir sobre uma possível mudança no Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) dos veículos vendidos no Brasil, se quiser que a
alteração comece a valer já em 1º de janeiro de 2018.
Apesar de montadoras e importadoras acreditarem que haverá alterações, ainda falta
consenso sobre o tema. As regras atuais, que encarecem os carros importados,
terminam em 31 de dezembro, junto com o Inovar-Auto. Elas impõem:



30 pontos percentuais a mais de IPI para os que vêm de fora do Mercosul e do México;
limite de cotas para o número de veículos que podem ser trazidos sem a sobretaxa,
para quem aderiu ao Inovar.



O que pode mudar
O novo regime automotivo, chamado Rota 2030, ainda não está pronto. Na questão
do IPI, uma das intenções do governo é passar vincular as alíquotas do imposto aos
níveis de eficiência energética dos veículos e à emissão de poluentes, e não apenas ao
tamanho do motor, como é atualmente.
"Precisamos desenvolver um modelo de política em que haja forte estímulo à produção
de veículos ambientalmente sustentáveis e com tecnologia de ponta", afirmou, em
nota, Igor Calvet, secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério da
Indústria (MDIC).
"Por que não pensar em um modelo de tributação proporcional à quantidade de
poluentes emitidos?", questionou o secretário.
A legislação exige um período de 90 dias para este tipo de alteração tributária começar
a valer. Assim, ela precisaria ser publicada no próximo dia 3.
Ainda se especula sobre uma possível vontade do governo de manter uma tributação
maior para os importados, mas isto terá de ser feito de modo que não provoque nova
queixa na Organização Mundial do Comércio, que condenou a regra atual.
Medida condenada
Desde abril, membros de diversos ministérios e representantes da indústria
automotiva se encontram semanalmente para definir uma nova política de longo
prazo, mais extensa que o Inovar, criado em 2012 para durar 5 anos.
No entanto, a mudança na tributação é um dos assuntos em que, segundo o governo,
ainda não há consenso. Ela está sendo discutida junto a Receita Federal.
A OMC deu 3 meses para o Brasil mudar as regras relacionadas aos veículos
importados, mas o governo deverá recorrer da decisão, o que pode arrastar a disputa
até o fim do Inovar, em dezembro.
Se não houver nenhuma definição nos próximos 15 dias, em 1º de janeiro as alíquotas
de IPI voltarão aos patamares de 2011. Qualquer veículo importado com motor até
1.0 voltará a pagar 7% de IPI, assim como o nacional, além dos 35% de imposto de
importação.
O que dizem as marcas
As importadoras, que tiveram as vendas bastante afetadas com o "Super IPI", já
trabalham com o cenário de imposto menor e fazem planos para uma retomada, com
previsão de alta de até 50% nas vendas em 2018.
"Pacientemente, estamos aguardando o fim do programa Inovar-Auto", afirmou José
Luiz Gandini, presidente da Kia Motors e da associação de importadores (Abeifa).
A associação das montadoras (Anfavea) considera que há possibilidade de mudança.

"Este foi um ponto levantado, mas não está nada decidido. A decisão final é do
governo, mas acreditamos que há espaço para reduzir a tributação dos importados
(ao mesmo nível dos carros nacionais)", disse Antonio Megale, presidente da Anfavea.
Mas o executivo não espera que a alteração aconteça logo no início do ano, devido ao
prazo curto. "A gente não acredita que estruturação de IPI seja mudada em 1º de
janeiro do ano que vem. Se houver alguma mudança, será mais a médio prazo",
afirmou.
Enquanto não há consenso sobre o IPI, as metas de redução de consumo de
combustível e um cronograma para novos itens de segurança obrigatórios nos carros,
que também entrariam no novo regime automotivo, estão mais perto de uma
definição, segundo representantes que participam das negociações.
Artigo: PEC do teto e mudança nos juros do BNDES são travas para
investimento
19/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Rafael Andrade/Folhapress

Prédio do BNDES no Rio de Janeiro
Investimentos públicos e privados são um motor de crescimento econômico. Nem é
preciso usar linguagem de economista para explicar por quê.
Quando o governo faz investimentos para construir uma estrada ou uma escola, além
de melhorar a logística dos transportes ou a educação da população, contrata serviços,
compra material de construção e, mais importante, cria empregos diretos e indiretos.
Quando uma empresa privada constrói uma fábrica, ocorre o mesmo. Ela contrata
serviços, compra máquinas e cria empregos para pessoas que vão trabalhar na obra
civil e na montagem dos equipamentos. Quando a fábrica fica pronta, a empresa
contrata trabalhadores para entrar em operação.
Tudo isso faz girar e crescer a economia: mais demanda de produtos, mais compras
no comércio, enfim, mais dinheiro na praça.
O dilema de hoje é que estão colocadas duas enormes travas para os investimentos
no país.
A primeira está no setor público, que tem a obrigação de investir e fazer concessões
para obras, principalmente na área de infraestrutura. A trava advém das restrições
impostas pela PEC do teto dos gastos públicos. Só para lembrar, essa norma
constitucional aprovada recentemente impede o governo de aumentar seus gastos
anuais acima da variação da inflação durante dez anos. Ou seja, os gastos precisam
permanecer inalterados em valores reais nesse período.
Nada contra a contenção de gastos do governo. Ao contrário, ela é muito necessária
e benéfica. Só que há um problema: quando existem restrições orçamentárias, como
a que será imposta pela PEC, o governo, qualquer que seja ele, vai cortar
investimentos, e não gastos correntes. É o que sempre se dá, porque uma grande
parte dos gastos correntes, como salários do funcionalismo e Previdência Social, é
pouco controlável.

Isso está ocorrendo neste exato momento no país em razão da austeridade nos gastos.
O investimento público (excluídas as estatais), que já atingiu 3,2% do PIB (Produto
Interno Bruto) em 2010, neste ano foi cortado de tal forma que vai representar 0,4%
do PIB, com um valor estimado de apenas R$ 25 bilhões em todo o exercício deste
ano.
A trava no setor privado tem outra característica. Decorre de uma visão equivocada
que vai tornar muito menos acessível, por causa das taxas de juros, o financiamento
de longo prazo. O BNDES, principal indutor de investimentos no país, deve passar a
operar cada vez mais com taxas de juros elevadas, próximas às de mercado.
Além disso, o banco de fomento terá recursos mais escassos. Já foi anunciada a
intenção do governo de obrigá-lo a devolver R$ 50 bilhões ao Tesouro neste ano e
mais R$ 130 bilhões em 2018.
Então, para resumir, a PEC do teto dos gastos, criada com a melhor das intenções,
será uma exterminadora de investimentos públicos. Por outro lado, os mecanismos de
financiamento de longo prazo com juros civilizados estão em extinção, o que torna
muito mais cara e improvável a retomada dos investimentos no setor privado.
Eis, portanto, um problema que precisa ser resolvido. Em algum momento, mais cedo
ou mais tarde, o país terá de religar o motor dos investimentos tanto no setor público
quanto no privado para que a economia volte a crescer de forma sustentada. O
governo deveria cortar os gastos correntes e incentivar investimentos privados. É hora
do recomeço.
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
Aumento de PIS e Cofins sobre importado pode parar na Justiça
19/09/2017 – Fonte: Contábeis.com
Para especialistas, exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos federais pode
levar a questionamento da majoração dessas contribuições, ocorrida em 2015, para
importação.

Elevação de tributos em 2015 foi justificada por queda da competitividade das
mercadorias brasileiras.
São Paulo – A expectativa de publicação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de
decisão que excluiu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da
base do PIS e da Cofins deve abrir espaço para questionamento da majoração dessas
contribuições sobre os importados na Justiça.
Na opinião do sócio tributarista do Murayama Advogados, Janssen Murayama, a não
incidência do ICMS provocou uma distorção tributária que torna os produtos brasileiros
artificialmente mais competitivos, o que contraria o Acordo Geral de Tarifas e Comércio
(GATT, na sigla em inglês), do qual o Brasil é signatário. “O GATT determina que os

produtos brasileiros devam ter as mesmas condições dos importados. A partir do
momento em que existe uma alíquota maior para os importados, estamos em
discordância com esse acordo”, afirma.
Em 2015, as alíquotas gerais do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para produtos importados foram
majoradas de 9,25% para 11,75% sob a justificativa de que, como essas mercadorias
não pagavam o ICMS, criava-se uma situação anticompetitiva para os produtos
nacionais, que sofriam com a incidência daquele imposto.
No entanto, em março de 2017, o STF excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins,
derrubando o argumento que justificava aquele aumento.
“Esse precedente pode ser utilizado porque o STF criou uma desigualdade de preços e
condições”, comenta Murayama.
De acordo com o advogado, essa distorção pode, no limite, causar até problemas
diplomáticos para o Brasil. “Outros países, caso se sintam lesados, podem entrar na
OMC [Organização Mundial do Comércio] para criticar essa política de preços
brasileira.”
A boa notícia para os contribuintes é que existe jurisprudência garantindo a validade
do GATT. Murayama lembra que, na década de 1990, a Justiça derrubou a tributação
diferenciada sobre o bacalhau importado da Noruega, país que também é signatário
do GATT.
Para especialistas, o único fator que tem segurado os contribuintes de discutir
judicialmente a majoração do PIS/Cofins é a falta da publicação do acórdão daquela
decisão sobre o ICMS e a indefinição sobre uma possível modulação dos efeitos da
sentença.
O sócio da área tributária do Demarest Advogados, Marcelo Annunziatta, explica que
apesar de ter perdido a disputa, a Receita Federal continua cobrando ICMS sobre
PIS/Cofins por conta da insegurança jurídica que decorre da falta de um acórdão. “A
Receita ainda está esperando a publicação do acórdão e da modulação daquela
sentença”, acrescenta o especialista.
Sem essa segurança, fica difícil para os contribuintes acreditarem em reversão do
aumento do PIS/Cofins sobre importados.
A sócia tributarista do Chamon Santana Advogados (CSA), Ester Santana, acredita que
o contribuinte que ajuizar ação hoje só deve receber uma restituição dos valores pagos
a maior desde a majoração daqui a cinco anos. “O lado bom é que o contribuinte
poderia receber com correção da Selic”, pondera ela.
Boa parte dessa postura do fisco tem a ver com o impacto dessa decisão para as
contas públicas. Pelos cálculos da Advocacia-Geral da União (AGU), a exclusão do ICMS
da base do PIS/Cofins gerará um rombo de R$ 250 bilhões para os cofres do Tesouro
Nacional, que equivale à arrecadação do governo com PIS e Cofins, incluindo o ICMS
no cálculo, entre 2003 e 2014.
De forma semelhante, a majoração do PIS/Cofins em importações também produziu
efeito nas contas públicas. A arrecadação do fisco com essas contribuições para
importação cresceu de R$ 39,56 bilhões, em 2014, para R$ 45,31 bilhões em 2015
mesmo com o efeito da crise econômica, o que também pode ser parcialmente
atribuído à desvalorização do real. Assim, para os especialistas, não deve ser fácil
conseguir a redução das alíquotas, pois deve ser esperada alguma resistência da
Receita.

Solução política
Marcelo Annunziatta destaca que será difícil reverter a majoração do PIS/Cofins em
importações com base no novo entendimento do Supremo porque não há argumentos
sólidos para além do GATT. “A Medida Provisória 668/2015, que aumentou as
alíquotas, foi totalmente legal. A lei pode aumentar o tamanho dessas contribuições
e, via de regra, essas majorações não podem ser questionadas.”
Mesmo usando o GATT como justificativa para reaver valores pagos a maior, quem
ajuizar a ação precisaria ter a certeza que a decisão do STF sobre o ICMS valerá
também para o passado, o que depende da modulação. O sócio do Demarest ressalta
que, no momento, nem mesmo os contribuintes que questionaram a cobrança de ICMS
na base do PIS/Cofins conseguiram restituição de valores.
Entretanto, o advogado considera que há mais uma possível solução para quem não
quiser pagar o PIS/Cofins majorado em importações. “É possível brigar politicamente
para baixar essa alíquota”, aponta.
Annunziatta lembra que a justificativa para elevar as alíquotas originalmente foi
política e tinha a ver com uma suposta redução da competitividade dos produtos
brasileiros que pagavam o ICMS na base do PIS/Cofins, enquanto os importados não
tinham essa mesma obrigação.
Vale a pena?
Ester Santana alerta que os contribuintes devem avaliar se vale a pena entrar na
Justiça para questionar a majoração do PIS/Cofins, uma vez que, na sua visão, essa
briga compensa mais para as empresas que recolhem imposto por meio do regime
cumulativo.
“Pelo regime não cumulativo, tudo que o contribuinte paga na importação ele pode
descontar na saída na forma de crédito. Não existe a mesma tributação em cascata
que ocorre para as companhias que estão em regime cumulativo”, conta.
Na opinião da advogada, o que torna a discussão mais relevante é que muitas
empresas no Brasil estão no regime cumulativo. “Esse contribuinte pode reclamar que
foi majorado injustamente em relação ao produto interno”, conclui.
EFD-Reinf Começa em 2018
19/09/2017 – Fonte: Contábeis.com
Dessa forma, a DIRF não será substituída logo de imediato, referente ao anocalendário 2018 (DIRF 2019).

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-REINF
– constitui um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
Logo no início de sua implantação, a EFD-REINF substituirá a GFIP referente às
informações tributárias previdenciárias prestadas nesses instrumentos e que não estão
contempladas no eSocial.

Num segundo momento, após sua implantação, a EFD-REINF também substituirá a
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF.
Entretanto, o cronograma prevê a entrada da EFD-REINF em dois períodos: janeiro e
julho de 2018, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 1701, de 14/03/17.
Dessa forma, a DIRF não será substituída logo de imediato, referente ao anocalendário 2018 (DIRF 2019).
Sendo assim, o evento da EFD-REINF que colherá informações a respeito de Retenções
na Fonte, denominado “R-2070 – Retenções na Fonte – IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP”,
não estará disponível para o início da primeira entrada em produção, em janeiro de
2018.
As demais informações previstas nos leiautes publicados em setembro de 2017 (versão
2) serão exigidas dentro do cronograma mencionado.
Falta de investimento breca retomada da produção de bens de capital no País
19/09/2017 – Fonte: DCI
A indústria de máquinas e equipamentos vem registrando melhora da receita,
mas a recuperação não será suficiente para proporcionar ao setor um retorno
aos níveis pré-crise ao menos até 2020

Em meio à ociosidade elevada e à falta de investimentos no País, a indústria de
máquinas e equipamentos continuará patinando. A lenta recuperação da economia
brasileira deve levar a uma retomada da produção aos níveis pré-crise apenas a partir
de 2020.
"Vamos levar algum tempo para recuperar os níveis de 2014, o que deverá acontecer
apenas dentro de quatro ou cinco anos", diz o economista e professor da PUC-SP,
Antonio Corrêa de Lacerda.
Segundo ele, a indústria de bens de capital foi duramente afetada pela crise política e
econômica, o que dificulta uma retomada plena da produção. "Temos um princípio de
recuperação, que será lenta, já que a produção de bens de capital depende do
investimento de outras empresas", afirma Lacerda.
"Como a ociosidade está alta, as empresas endividadas e as linhas de crédito para
financiar estão escassas, a produção de bens de capital voltará gradualmente, ano a
ano", acrescenta.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), João Carlos Marchesan, ressalta que o uso da capacidade instalada da
indústria de bens capital, historicamente, gira em torno de 80%. Em julho deste ano,
o índice ficou em 73,2%, acima do registrado em junho, de 70%. "Realmente, ainda

está faltando muita coisa para recuperação [da capacidade]. Mas essa é a realidade
que vivemos", afirma.
Questionado sobre a perspectiva de retomada dos níveis pré-crise apenas em 2020,
Marchesan diz esperar que isso "aconteça antes".
De acordo com os dados da Abimaq, a receita líquida total do setor entre janeiro e
julho segue no terreno negativo, com uma retração acumulada de 5,6% sobre igual
intervalo do ano passado. "Tivemos uma melhora em julho e tudo indica que teremos
crescimento em agosto", afirma, ponderando que essa recuperação não será suficiente
para levar o setor a encerrar o ano no terreno positivo.
Para o dirigente, a indústria de máquinas e equipamentos deverá encerrar este ano
com uma retração no faturamento de 2% sobre 2016.
"O número é negativo, mas em relação ao que vivemos nos últimos tempos podemos
considerar um processo de retomada", observa.
No ano passado, a receita líquida total recuou 24,3%, enquanto o faturamento interno
despencou 33,9%.
De forma consolidada, cerca de 40% da receita da indústria de máquinas e
equipamentos veio, até julho, das exportações. De acordo com a Abimaq, os
embarques cresceram 4,7%, atingindo R$ 4,8 bilhões. As vendas de máquinas para
petróleo, agricultura e logística e construção civil puxaram esse crescimento.
O presidente da Weg, Harry Schmelzer Junior, diz que "a dinâmica dos negócios" já
está melhor em comparação ao ano passado, sobretudo nos pequenos negócios,
enquanto as grandes indústrias estão com uma atividade mais lenta.
"A indústria de forma geral parou de cair e as consultas estão voltando. O problema é
o padrão de recuperação, se é que se pode chamar de recuperação, já que está muito
lenta", pontua.
No primeiro semestre deste ano na comparação anual, a receita líquida no mercado
interno da Weg cresceu 1,1%, para R$ 1,9 bilhão.
Segundo Schmelzer Junior, antes que ocorra uma volta disseminada da atividade da
indústria, é preciso reduzir a capacidade ociosa. Ele destaca, por exemplo, a
necessidade do aumento de aportes em infraestrutura. "Esses investimentos são
essenciais para estimular o crescimento do País, criando um cenário econômico mais
favorável. Mas isso virá apenas no médio e longo prazo, sem efeito imediato na
economia", explica.
Investimentos
Já o investimento medido pelo consumo aparente, por sua vez, acumula uma retração
de 25,4% este ano, até julho, após uma retração de 24,9% ao longo de 2016. Para a
Abimaq, a expectativa é de que o setor encerre o quarto ano consecutivo com retração
dos investimentos produtivos.
"Embora ainda tenhamos capacidade ociosa, as empresas precisam voltar a investir.
Nossas máquinas estão ficando obsoletas, enquanto as indústrias da China e da Índia
seguem investindo em tecnologia. Corremos o sério risco de perdermos o bonde da
história", diz Marchesan.
Segundo ele, um dos maiores desafios para a indústria neste momento é retomar o
investimento, em meio à piora no cenário de financiamento do setor. O dirigente fez
críticas à substituição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos contratos com o
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para a Taxa de Longo Prazo (TLP), que

será definida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais a taxa de juro
real da NTN-B de cinco anos. A convergência da TLP para a taxa de juro real da NTNB será gradativa, ao longo de cinco anos.
Segundo ele, a intenção das associadas é pleitear com o novo governo, em 2019, essa
alteração na forma do cálculo da TLP, por meio de Projeto de Lei. "Essa alteração vai
começar a nos afetar a partir de 2019. É uma medida muito difícil, que tornará as
taxas mais caras."
Outro risco à indústria, afirma ele, é de uma alta das importações pela perda de
competitividade decorrente do maior custo do crédito. Apesar de ter recuado 27%, o
déficit da balança comercial até julho somou R$ 2,403 bilhões.
Europa e Japão querem acelerar condenação de Brasil por subsídios
19/09/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
OMC pode exigir fim de 7 medidas, inclusive o Inovar Auto; medida obrigará
Itamaraty a recorrer da decisão antes do dia 29 de setembro
O Brasil tem até o dia 29 de setembro para recorrer da decisão da Organização Mundial
do Comércio (OMC) que condenou os incentivos fiscais dados pelo governo brasileiro
aos setores de telecomunicações, informática e automotivo. Nesta terça-feira, 19,
Europa e Japão solicitaram que a entidade inclua o assunto em sua reunião da semana
que vem.
O Itamaraty já indicou que irá recorrer da decisão. Mas, com a iniciativa dos governos
estrangeiros, o Brasil será forçado a reagir e terá de apresentar seu recurso antes do
dia 29. Caso contrário, a condenação será oficialmente aprovada pela OMC, obrigando
o governo a retirar os subsídios proibidos num prazo de apenas três meses.

Programas de incentivos fiscais e redução do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), como para a indústria automotiva, foram condenados pela OMC
Foto: Epitácio Pessoa/Estadão
A condenação da OMC exige o fim a sete programas que distribuíram mais de R$ 25
bilhões às empresas brasileiras nos últimos anos e numa derrota nos tribunais sem
precedentes da política industrial nacional. A entidade alega que diversos programas
de incentivo violam as regras internacionais e exige mudanças imediatas por parte do
Brasil.
Na tentativa de se defender, o Brasil justificou que as medidas de apoio tinham um
cunho social, ambiental, de saúde e foram implementadas até mesmo para proteger
a "moral pública".
Ao recorrer, o Brasil compra tempo. Uma medida nesse sentido iria garantir que os
programas sejam mantidos enquanto uma nova avaliação será realizada pelo Orgao
de Apelação da OMC. Estimativas internas da entidade chegam a apontar que uma
nova decisão poderia ocorrer apenas em meados de 2018.

Alguns já estavam programados para serem encerrados no final do ano, como o caso
do Inovar-Auto e que será substituído por um novo regime automotivo a ser anunciado
no início de outubro.
Mas outros ainda vigoram até meados da próxima década. Caso nada seja feito,
Europa e Japão já deixaram claro que pedirão para retaliar os produtos brasileiros.
Na base da condenação, a OMC julgou que programas davam subsídios ilegais ou
reduziam impostos para garantir vantagens competitivas às empresas nacionais contra
os itens importados.
Programas de incentivos fiscais e redução do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) foram condenados. Entre as iniciativas que terão de mudar estão
o Inovar Auto, Lei de Informática, o Padis (Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays), o Programa de apoio ao
desenvolvimento tecnológico da indústria de equipamentos para a TV digital (PATVD),
além do Regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras
(Recap), que suspende a cobrança de PIS e Cofins para quem vai exportar.
No total, centenas de empresas nacionais foram beneficiadas por esses programas,
entre elas a Samarco ou a Embraer.
Aviões. Também no dia 29, o Brasil retornará à OMC para pedir a abertura de um
processo contra os subsídios que o Canadá da à empresa Bombardier. Segundo o
Itamaraty, a ajuda seria ilegal e afetou as exportações da Embraer ao mercado
internacional.
Numa primeira tentativa de abrir um processo nos tribunais da OMC, o Brasil teve sua
iniciativa barrada pelas autoridades de Ottawa. O gesto, porém, foi apenas uma
manobra dos canadenses para ganhar tempo.
Comissão especial debate substituição tributária para microempresas
19/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara
A comissão especial que analisa o projeto que limita a aplicação da substituição
tributária nas operações envolvendo micro e pequenas empresas realiza audiência
pública nesta tarde.
O colegiado analisa o Projeto de Lei Complementar 341/17, que altera o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei complementar
123/06). Um dos objetivos do projeto é reduzir os efeitos da substituição tributária
para os optantes pelo Simples.
O texto limita em 3,95% a alíquota do ICMS incidente sobre produtos sujeitos à
substituição tributária adquiridos por microempresas e por empresas de pequeno porte
enquadradas no Simples Nacional.
A proposta prevê ainda que o teto do Simples Nacional será reajustado anualmente
pela inflação medida conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A audiência foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Carlos Melles (DEMMG). "É imprescindível a constante discussão sobre a simplificação do ambiente
empreendedor para o microempreendedor e pequeno empreendedor", disse Melles.
Convidados
Foram convidados para discutir o assunto:
 - o gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do
Sebrae, Bruno Quick;



 - o coordenador-geral de Gestão de Cadastros da Secretaria da Receita Federal,
Daniel Belmiro Fontes;
 - o secretário Especial de Micro e Pequena Empresa, José Ricardo de Freitas
Martins da Veiga;
 - o diretor da Área de Planejamento e Pesquisa do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos da Costa; e
 - o presidente da Endeavor Brasil, Juliano Seabra;
 A audiência está marcada para as 14h30, no plenário 14.
O debate poderá ser acompanhado ao vivo pelo WebCamara
Íntegra da proposta:
PLP-341/2017
Receita moderniza o controle aduaneiro de remessas internacionais
19/09/2017 – Fonte: Ministério da Fazenda
Comércio Exterior
Modernização traz mais agilidade e segurança na passagem das remessas postais e
expressas pelo controle aduaneiro
Instrução Normativa RFB nº 1.737, de 2017, publicada hoje no Diário Oficial da União
dispõe sobre o tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro
aplicáveis às remessas internacionais, e altera a IN RFB nº 1.059, de 2010, com
relação à bagagem desacompanhada.
Atendendo a antigos pleitos da sociedade, a nova Instrução Normativa moderniza o
controle aduaneiro das remessas internacionais e coloca o Brasil no mesmo patamar
dos países mais desenvolvidos quanto ao tratamento aduaneiro das remessas postais
e expressas.
Entende-se por remessas internacionais tanto as remessas postais transportadas sob
responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), como as
remessas expressas transportadas sob responsabilidade de empresa de transporte
expresso internacional porta a porta, conhecidas como empresas de Courier.
Nos últimos anos, apesar da retração econômica, houve um crescimento acentuado
das operações de e-commerce internacionais. Os volumes nominais de remessas
importadas apresentaram crescimento levando à necessidade de modernização do
controle aduaneiro, preparando a Receita Federal e as empresas fornecedoras do
serviço para um futuro em que o volume de remessas internacionais seguirá
crescendo.
A nova Instrução Normativa traz ainda estímulos, via simplificação de procedimentos
e eliminação de restrições, para ampliação das exportações no canal de remessas
internacionais, atendendo principalmente às micros e pequenas empresas.
O canal logístico de remessa expressa e postal é considerado estratégico para melhor
inserção da cadeia produtiva de um país na rede global de comércio, sendo que a
atualização da legislação é fruto desse reconhecimento. Com a nova norma uma
operação porta a porta poderá ter suas formalidades aduaneiras cumpridas de formas
diversas, dentro da conveniência do importador ou exportador, oferecendo às
empresas e aos cidadãos brasileiros, facilidade e segurança nessas operações de
importação e exportação.
Esse canal logístico poderá ser utilizado em operações do regime comum de
importações e exportações, via registro de Declaração de Importação (DI), Declaração
de Exportação (DE) ou Declaração Única de Exportação (DU-E), desde que as cargas
estejam compreendidas no conceito de remessa internacional estabelecido na norma.

Outro ponto relevante na inovação da legislação é a eliminação da obrigatoriedade do
uso de Despacho Simplificado de Importação (DSI) registrada no Siscomex nas
operações com finalidades comerciais ou industriais ao abrigo do Regime de Tributação
Simplificado (RTS).
Não raro uma empresa se vê na necessidade de rapidamente obter um insumo ou um
produto para seu estoque no exterior e gostaria de poder contar com a previsibilidade
e rapidez da carga expressa ou postal. A partir de agora esta operação ocorrerá de
maneira mais célere e com menores custos, por meio da Declaração de Importação de
Remessa (DIR).
Além da mudança na legislação, o processo de modernização envolve a
disponibilização da nova ferramenta tecnológica, o Siscomex Remessa, que passa a
controlar também as remessas internacionais postais, além das remessas expressas.
As remessas postais internacionais passam a ser processadas 100% eletronicamente,
por declaração a partir de informações prestadas no sistema pelo operador postal,
como é realizado no despacho das remessas expressas.
O avanço permite o cálculo automático dos tributos, seleção para fiscalização
aduaneira por análise de risco, liberação automática das remessas que não forem
selecionadas, e liberação ou desembaraço aduaneiros controlados pelo sistema. A
modernização alcançada traz mais agilidade e segurança na passagem das remessas
postais pelo controle aduaneiro.
Com relação às empresas de Courier, cria-se um novo modelo de habilitação para
operar o despacho aduaneiro de remessas expressas, com o estabelecimento de duas
modalidades: comum e especial. A habilitação na modalidade especial colocará as
operações das empresas de Courier no padrão internacional da indústria de carga
expressa, no qual a empresa possui gestão sobre toda a carga expressa que
transporta, resultando numa operação mais eficiente e eficaz, com repercussão
positiva para o importador ou exportador.
Os operadores que se habilitarem na modalidade especial, além de todas as operações
permitidas na modalidade comum, poderão ainda realizar despachos de remessas,
sem limite de valor e para qualquer finalidade, por meio do Siscomex Importação ou
Exportação, no próprio recinto aduaneiro em que se habilitarem a operar. Essa medida
assegura proporcionar mais agilidade e economia de custos aos importadores e
exportadores.
Os requisitos para habilitação na modalidade especial estão relacionados à qualidade
da operação da empresa de Courier e aos requisitos de infraestrutura exigidos do
recinto aduaneiro. Tais requisitos elevam o nível de segurança aduaneira e de
automação da operação expressa nos recintos operados por empresas habilitadas na
modalidade especial.
Na exportação aumentam-se as opções de despacho conduzidos utilizando a logística
da remessa expressa ou postal, por meio de várias opções à disposição do exportador,
tais como: Nota Fiscal (a Declaração de Remessa de Exportação, DRE, será emitida
pela Courier ou pelos Correios); Declaração Simplificada de Exportação (DSE);
Declaração de Exportação (DE) e Declaração Única de Exportação (DU-E).
Plenário retoma hoje discussão das propostas de reforma política
19/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara
O Congresso tem até o dia 7 de outubro para fazer mudanças nas regras eleitorais
para que possam valer em 2018

O Plenário terá sessão extraordinária na terça-feira, a partir das 9h
Os deputados podem voltar a debater hoje a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
77/03, que define novo sistema eleitoral e cria um fundo público para financiar
campanhas eleitorais.
Na semana passada, as votações dessa PEC não avançaram. Os partidos maiores
apresentaram emendas aglutinativas para tentar incluir em uma única votação as
mudanças no sistema eleitoral e a criação do fundo, mas não houve apoio do Plenário
para aprovação.
Também não prosperou uma votação nominal sobre a parte do substitutivo do
deputado Vicente Candido (PT-SP) que trata do sistema eleitoral, propondo o chamado
“distritão” para 2018 e 2020 e o distrital misto nas eleições posteriores para deputados
estaduais e federais.
O “distritão” é um sistema assim apelidado porque prevê a escolha dos deputados
mais votados em cada estado, transformado em um único grande distrito. Seria
aplicado ainda à eleição de vereadores em 2020.
Já o distrital misto divide o total de vagas a serem preenchidas em cada estado, para
a Câmara dos Deputados, entre os mais votados em cada distrito de um determinado
estado e os indicados em uma lista preordenada pelos partidos. O eleitor votaria duas
vezes: uma vez no candidato distrital e outra vez na legenda.
A PEC 77/03 é o único item da pauta da sessão desta manhã, marcada para as 9
horas.
Trabalhadores querem discutir com o Ministério Público proteção ao emprego
na JBS
19/09/2017 – Fonte: Senado Notícias

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) proporá à
Procuradoria-Geral da República (PGR) a criação de um grupo de trabalho para definir
medidas de proteção ao emprego e ao trabalhador no âmbito do acordo de leniência
fechado com a JBS. O encaminhamento foi tomado nesta segunda-feira (18) após
audiência que discutiu o tema.
Segundo o vice-presidente da CDH, Paulo Paim (PT-RS), a comissão proporá ao
Ministério Público que técnicos indicados pela própria JBS, pelo Ministério do Trabalho,
pelas confederações sindicais e pelo Ministério Público do Trabalho façam parte desse
colegiado. Também deverão compor o grupo o próprio Paim e um representante da
PGR.

— É preciso que se estabeleçam medidas compensatórias aos trabalhadores em caso
de venda ou fechamento das unidades — pontuou o senador.
Salvaguardas
O advogado Marthius Savio Cavalcante Lobato, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria de Alimentação (Contac), disse que o acordo de leniência
do Ministério Público (MPF) com a JBS não prevê medidas de proteção ao emprego ou
salvaguardas aos trabalhadores.
Lobato e outros participantes da audiência pública lembraram que a gigante do setor
de proteína animal recebeu nos últimos anos aportes bilionários de recursos públicos,
por meio de políticas de fomento e até de associação, fazendo com que hoje 27% das
ações estejam em nome da Caixa Econômica e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Para Lobato, estas políticas tornam obrigatório que se protejam os mais de 120.000
empregados diretos da empresa, que fazem da JBS a maior empregadora privada do
país. Somam-se a este número os seis postos indiretos que cada um dos empregos
diretos movimenta na cadeia de produção.
— O estado concede 25 anos para a empresa pagar uma multa de R$ 10,3 bilhões, e
nenhuma cláusula relacionada ao emprego. Como pode isso, depois de ter na prática
concedido à JBS um monopólio de mercado sem nenhuma contrapartida? — criticou o
advogado.
Ele também criticou o MPF por ter estabelecido 49 áreas de aplicação de R$ 2,3 bilhões
desta multa. Para Lobato, o órgão não tem a competência para definir políticas sociais
por conta própria, sem diálogo institucional dos três Poderes e do próprio Ministério
Público com a sociedade.
Demissões
Outros participantes, como Siderlei Silva (presidente da Contac), Ernane Garcia (da
Federação dos Trabalhadores em Alimentação do Paraná), Vilson Gimenes (da
Federação dos Trabalhadores em Alimentação do Mato Grosso do Sul) e Celio Elias
(vereador e presidente do Sindicato de Alimentação de Criciúma-SC) fizeram relatos
sobre demissões em massa praticadas pela JBS em diversos estados, fazendo com
que o número de empregados diminuísse em dezenas de milhares desde 2015.
Segundo eles, quadro este de desemprego que pode se agravar diante do grande
endividamento e das investigações em torno da companhia, cuja cúpula é alvo de
diversas apurações envolvendo corrupção na relação da empresa com setores da
administração pública.
Comissão autoriza uso de duplicatas na locação de bens móveis e imóveis
19/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços aprovou,
com emenda, proposta que autoriza a emissão de duplicatas por empresas, fundações
ou sociedades civis que se dediquem à locação de bens móveis e imóveis.
Atualmente, a Lei das Duplicatas (5.474/68) proíbe a emissão desses títulos de
créditos em operações de locação, que não é considerada por lei prestação de serviço.
Relator da proposta na comissão, o deputado Jorge Côrte Real (PTB-PE) lembrou que
a duplicata somente pode ser emitida nos contratos de compra e venda mercantil ou
de prestação de serviço. Na opinião dele, não há razão para isso.

“Não há razão para negar aos locadores de bens a possibilidade de contar com
mecanismos que facilitem sua gestão financeira, em que pesem os elevados custos
que ainda são observados no Brasil para as operações de crédito”, defendeu.
Côrte Real propôs emenda para permitir a emissão de duplicatas também nas locações
de bens imóveis. Essa modalidade não é prevista no projeto original (PL 7546/17), do
deputado Luiz Carlos Ramos (PTN-RJ).
Operação
Segundo a lei atual, a duplicata é um documento emitido por uma empresa que vende
uma mercadoria ou presta um serviço. Nela constam o valor a ser pago e o vencimento
do título, bem como o aceite do comprador. Normalmente, as empresas negociam
suas duplicatas com instituições financeiras. Basicamente, a operação de desconto de
duplicatas consiste na cessão ao banco de duplicatas a vencer em troca do pagamento
à vista de um valor menor que o valor que consta do documento.
“É preferível realizar uma operação de desconto de duplicatas do que ser obrigado
efetuar uma outra modalidade de operação de crédito bancário cujos juros envolvidos
podem ser substancialmente mais elevados”, conclui o relator.



Tramitação
O projeto será ainda analisado conclusivamente pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
Íntegra da proposta:
PL-7546/2017
Superávit da balança na terceira semana de setembro foi de US$ 1,080 bi
19/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,080 bilhão na terceira
semana de setembro (11 a 17), conforme divulgação do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). No período, as exportações somaram US$ 4,550
bilhões e as importações, US$ 3,470 bilhões.
Em setembro, o saldo positivo acumula US$ 2,454 bilhões até o dia 17, com
exportações de US$ 9,108 bilhões e importações de US$ 6,654 bilhões.
Em 2017, a balança acumula superávit de US$ 50,560 bilhões, já acima do recorde
registrado em todo o ano de 2016. A expectativa do governo é que o valor ultrapasse
US$ 60 bilhões.
Setembro
Até a terceira semana deste mês houve alta de 21,1% nas exportações, na
comparação com setembro de 2016. Houve aumento nas vendas das três categorias
de produtos: básicos (+33,5%, destaque para soja em grãos, milho em grãos e
minério de ferro), manufaturados (+16,4%, destaque para automóveis de
passageiros, torneiras e válvulas e partes) e semimanufaturados (+7,4%, destaque
para celulose, ferro-ligas e ouro em formas semimanufaturadas).
Também nas importações foi registrado um aumento de 16,6% na mesma base de
comparação, com aumento nas compras de adubos e fertilizantes (+32,8%), químicos
orgânicos e inorgânicos (+32,0%), equipamentos eletroeletrônicos (+31,5%) e
veículos automóveis e partes (+20,4%).

FGV: IPC-S recua em 5 das 7 capitais analisadas na 2ª quadrissemana de
setembro
19/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A variação do Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou em cinco das sete capitais pesquisadas na
segunda quadrissemana de setembro em relação à leitura anterior, divulgou a
instituição nesta terça-feira, 19. No geral, o IPC-S recuou 0,11 ponto porcentual entre
os dois períodos, passando de uma inflação de 0,10% para uma deflação de -0,01%.
Por região, o IPC-S apresentou redução nas taxas em São Paulo (+0,03% para 0,10%), Porto Alegre (+0,17% para -0,16%), Rio de Janeiro (+0,06% para -0,09%),
Brasília (de 0,52% para 0,43%) e Belo Horizonte (+0,43% para +0,35%).
Nas outras duas capitais, o IPC-S continuou evidenciando um processo de deflação,
porém mais fraco do que no período anterior, informou a FGV. Foi o caso de Salvador
(-0,24% para -0,03%) e de Recife (-0,07% para -0,02%).
Reajuste de planos de saúde e escolas supera inflação
19/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
No sentido oposto do movimento de desaceleração da inflação, entidades que
representam planos de saúde e escolas pleiteiam índices de correções de mensalidades
muito acima da inflação.
A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) queria um aumento de 19,4%
para as mensalidades, mais que o triplo da inflação oficial acumulada em 2016 pelo
IPCA, de 6,2%. A Agência Nacional de Saúde (ANS) autorizou 13,55%, um porcentual
bem menor do que o solicitado, mas muito acima da inflação. Os planos de saúde têm
seus preços monitorados pelo governo e precisam que o reajuste seja autorizado.
Já no caso das escolas, os preços são livres. Porém, elas só podem reajustá-los uma
vez por ano. Para 2018, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São
Paulo (Sieeesp) prevê que os reajustes variem entre 4% e 8%. É um índice que supera
a inflação como um todo deste ano, em torno de 3% esperada para o IPCA.
Pedro Ramos, diretor da Abramge, diz que o descolamento entre os índices de
reajustes das mensalidades pleiteados e concedidos ao setor em relação aos índices
de inflação ocorre por conta de vários fatores. O primeiro é que a inflação médica é
muito mais elevada do que a inflação geral, porque envolve medicamentos, mão de
obra especializada, por exemplo.
Fraudes
Além disso, ele aponta o grande desperdício, com a solicitação de exames
desnecessários. Ramos acrescenta a grande incidência de fraudes, que impõe custos
maiores.
Ele admite que um reajuste de preço nesse nível é uma dinâmica perversa que atinge
o consumidor, mas ressalta que, se o setor não tiver preço adequado, as empresas
vão fechar. “Temos capacidade instalada um pouco ociosa e os sinais de recuperação
da economia são muito fracos. Nossa margem está abaixo de 0,5%.” Por causa da
crise, entre janeiro de 2015 e junho deste ano, o setor perdeu três milhões de
beneficiários de planos de saúde.
Já as escolas do Estado de São Paulo não sentiram retração. Em 2016, houve
crescimento de 1,4% no número de alunos. “Não perdemos alunos para a rede pública
porque o nosso concorrente é muito ruim”, diz o presidente do Sieeesp, Benjamin

Ribeiro. Ele explica que houve migração de escolas mais caras para as mais baratas e
que negociações entre pais e alunos para obter descontos se intensificaram. “Mas as
famílias estão privilegiando manter os filhos na escola particular.”
Quanto ao porcentual de reajuste, Ribeiro diz que escola não é produto de prateleira
e os custos variam de escola para escola. Como os aumentos só podem ser feitos uma
vez ao ano, ele ressalta que é preciso cautela para não errar. “O mercado é muito
competitivo e qualquer reajuste errado pode afetar a escola, que só tem como fonte
de receita a mensalidade.”
Comissão debate MP que altera regras sobre mineração
19/09/2017 – Fonte: Portal da Câmara
A comissão mista que analisa a medida provisória 790/17, que altera 23 pontos do
Código de Mineração (Decreto-lei 227/67), promove audiência pública nesta terçafeira (19). O governo alega que as mudanças visam atualizar o código para reduzir a
burocracia e estimular a atividade de exploração mineral.
Estão convidados representantes dos governos de Minas Gerais e do Pará, do Instituto
Brasileiro de Mineração (Ibram), do Instituto Socioambiental (ISA), da Federação das
Cooperativas de Garimpo, da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais
(Amig), da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral
Brasileira, e da Fundação Nacional do Índio (Funai).
Multas
O texto aumenta o valor das multas das empresas que desrespeitarem o Código de
Mineração. Os valores poderão variar de R$ 2 mil a R$ 30 milhões. O teto hoje é de
R$ 2,5 milhões, segundo o governo.
A MP também cria três novos tipos de sanções: a multa diária, a suspensão temporária
(parcial ou total) das atividades e a apreensão dos minérios, equipamentos e bens.
Foram mantidas as sanções hoje existentes (advertência, multa e caducidade do
direito).
Prazo de pesquisa
A MP amplia o prazo para realização de pesquisa mineral, que será de dois a quatro
anos. Hoje é de um a três anos. Esse prazo poderá ser prorrogado sucessivamente,
desde que o titular do direito comprove a dificuldade de acesso à área ou a não
obtenção da licença ambiental por motivo alheio a ele.
A medida provisória permite que o titular continue os trabalhos, inclusive em campo,
após o término da fase de pesquisas visando ao aproveitamento econômico da mina.
Mas os dados obtidos pós-pesquisa terão que ser comunicados à agência reguladora.
A medida estabelece ainda que o responsável poderá ser obrigado a apresentar, duas
vezes por ano, um relatório de progresso das pesquisas.
Compensações ambientais
Está expressa no texto da MP como responsabilidade do minerador a recuperação das
áreas ambientalmente degradadas. Há ainda previsão de fechamento da mina em caso
de necessidade.
O texto explicita que qualquer exigência ou fase não cumprida pelo titular do direito
pode tornar a área disponível para disputa através de leilão eletrônico, no qual vencerá
a oferta de maior valor.
Ao todo o Congresso Nacional analisa três medidas provisórias (789, 790 e 791/17)
que alteram o marco legal do setor mineral e os percentuais da Compensação

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), e criam a Agência Nacional
de Mineração.
Audiência
interativa
A audiência será interativa e os cidadãos poderão participar enviando perguntas e
comentários pelo site e-Cidadania.
A audiência está marcada para as 16 horas, no plenário 3 da ala Alexandre Costa, no
Senado.
Saiba mais sobre a tramitação de MPs



Íntegra da proposta:
MPV-790/2017
Brasil perdeu liderança em minério de ferro por burocracia, diz diretor da
Vale
19/09/2017 – Fonte: Reuters
Logo da mineradora Vale no Rio de Janeiro, Brasil 07/08/2017 REUTERS/Ricardo
Moraes
O Brasil precisa urgentemente reduzir a burocracia para atrair mais investimentos no
setor de mineração, disse nesta segunda-feira um diretor da mineradora Vale, para
quem a lentidão em processos como o licenciamento ambiental foi responsável pela
perda, pelo Brasil, da posição de maior produtor global de minério de ferro para a
Austrália.
“Perdemos a posição de maior produtor de minério de ferro para a Austrália porque
passamos dez anos sem licenciar uma mina”, disse o diretor-executivo de Recursos
Humanos e Consultoria Geral da Vale, Clovis Torres.
O executivo disse que uma redução da burocracia e um trâmite mais ágil de processos
poderiam incentivar a atuação no país de pequenas mineradoras, conhecidas no setor
como “junior companies”, que geralmente realizam pesquisas e abrem caminho para
a entrada posterior de grandes companhias nos investimentos.
“Elas são um instrumento fortíssimo para o desenvolvimento do setor mineral... mas
a Vale passou anos sem abrir uma mina porque não conseguia licenciar... como uma
empresa junior pode ficar anos esperando?”, questionou Torres ao participar de debate
no Congresso Brasileiro de Mineração, em Minas Gerais.
Alcoa Brasil elogia mudanças nas regras de mineração, mas critica aumento
de custos
19/09/2017 – Fonte: Reuters
O presidente da Alcoa Brasil disse ver com bons olhos algumas das mudanças
propostas pelo governo brasileiro na regulamentação da mineração, mas criticou o
aumento de custos, em evento em Belo Horizonte nesta segunda-feira.
Otávio Carvalheira, presidente da companhia no Brasil, disse que reportou à matriz
que haverá aumento de custos com o maior royalty proposto pelo governo na reforma
das regras do setor.
O governo anunciou no fim de julho a reforma do setor pautada por três medidas
provisórias.

Conselho de trabalhadores da Thyssenkrupp ameniza oposição a fusão com
Tata Steel
19/09/2017 – Fonte: Reuters
O conselho de trabalhadores da Thyssenkrupp está preparado para avaliar uma fusão
das operações de aço do grupo alemão na Europa com as da Tata Steel, embora
continue se opondo a essa medida como uma forma de reestruturar os negócios.
“As negociações serão difíceis”, afirmou Wilhelm Segerath, diretor do conselho de
trabalhadores da Thyssenkrupp e membro do comitê de supervisão do grupo alemão,
a repórteres nesta terça-feira.
“Nós vamos examinar isso e, se no final nossas condições forem satisfeitas e toda a
unidade estiver livre de dívida, então é uma possibilidade”, acrescentou ele.
O conselho de trabalhadores quer garantias de emprego e fábricas, bem como
promessas de investimentos.
O comitê de supervisão da Thyssenkrupp se reunirá em 23 de setembro para discutir
a possível fusão, que o presidente-executivo da empresa, Heinrich Hiesinger, diz ser
o melhor modo de lidar com o excesso de capacidade do mercado.
Líderes sindicais, contudo, temem que a medida custará milhares de empregos.
Preço do etanol sobe em 14 Estados e no Distrito Federal, diz ANP
19/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 14 Estados brasileiros
e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Outras
oito unidades da federação registraram queda nos preços. Em São Paulo e no Pará
houve estabilidade e a ANP não divulgou os valores nos postos do Amapá e em
Roraima.
Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado
permaneceu em R$ 2,443 o litro. No período de um mês, os preços do combustível
subiram 2,22% nos postos paulistas.
A maior alta no biocombustível na semana passada, de 8,76% foi em Mato Grosso. A
maior queda semanal, de 1,56%, ocorreu na Bahia. Na média dos postos brasileiros
pesquisados pela ANP, houve alta de 0,77% no preço do etanol na semana passada.
No período de um mês, os preços do etanol subiram 19 Estados e no Distrito Federal,
com destaque para Rondônia, com alta de 3,96% e Paraíba, com aumento de 3,85%.
O maior recuo mensal foi em Goiás, de 3,74%. Na média brasileira, o preço do etanol
nos postos brasileiros pesquisados pela ANP acumulou aumento de 1,46% no período
de um mês.
No Brasil, o preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$
2,097 o litro, em São Paulo, e o máximo individual foi de R$ 4,21 o litro, no Rio Grande
do Sul. O menor preço médio estadual foi de R$ 2,443 o litro, também em São Paulo,
e o maior preço médio foi verificado no Acre, de R$ 3,642 o litro.
Competitividade
Mesmo com a alta generalizadas de preços, pela terceira semana seguida os valores
médios do etanol hidratado seguiram competitivos com os da gasolina em São Paulo,
Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas.

O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico,
tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado
vantajoso.
Em Mato Grosso, onde o etanol está mais competitivo, o combustível é vendido em
média por 62,07% do preço da gasolina. Em São Paulo a paridade está em 67,64%,
em Minas Gerais o etanol custa em média, 68,06% do preço da gasolina e, em Goiás,
a paridade é de 68,97%.
A gasolina segue mais vantajosa principalmente no Rio Grande do Sul. Naquele Estado,
o preço do etanol custa 87,47% do cobrado em média pela gasolina.
Petrobras eleva gasolina em 1,4% e reduz diesel em 2,3% nesta quarta-feira
19/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Petrobras vai elevar a partir desta quarta-feira, 20, o preço da gasolina nas refinarias
em 1,4% e reduzir o do diesel em 2,3%. A nova política de revisão de preços foi
divulgada pela estatal 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 Petrobras agora avalia todas
as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da
concorrência, na decisão de revisão de preços da companhia, pesam as informações
sobre o câmbio e as cotações internacionais.
Opinião: Carro a gasolina vai acabar em 30 anos?
19/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

China se junta a países como Noruega, França, Suécia e Inglaterra em plano para
acabar com os veículos gasolina e diesel. Mas o fim dos carros movidos a petróleo em
No século 19, mais especificamente na década de 1890, havia uma corrida na Europa
para em busca de um processo mecânico para substituir os cavalos como meio de
movimentar veículos. Após anos de tentativas e experiências, o motor a combustão
interna venceu a disputa com inventos que utilizavam eletricidade, vapor, ar
comprimido e força hidráulica.
No século seguinte, o motor a combustão reinou absoluto nos veículos automotores,
especialmente nos automóveis, caminhões e ônibus. Seu concorrente, o motor
elétrico, apesar da grande expansão e seu domínio em aparelhos que vão dos
eletrodomésticos às bombas d´água e até nos vidros elétricos dos carros, não
conseguiu ser amplamente utilizado em veículos – com exceção dos trens e metrôs.
A entrada do novo milênio, no entanto, trouxe uma frente de resistência à hegemonia
do motor a combustão. O crescente número de carros nas ruas, o aumento dos preços
dos combustíveis e o aquecimento global provocado pela emissão de gases resultantes
combustão de petróleo tornaram urgente – como ocorreu no século 19 na busca por
uma alternativa aos cavalos – substituir os veículos movidos a combustível fóssil. E a

alternativa mais viável no momento é um invento anterior ao do motor à combustão:
o velho e limpo motor elétrico.
Um anúncio do governo chinês neste mês de que pretende banir os veículos a gasolina
e diesel até 2040 causou grande impacto, considerando que a China é o hoje o maior
produtor de carros do planeta.
O plano mais ousado é o da Noruega, que tem como meta tornar o transporte público
gratuito, com veículos movidos a biogás e energia elétrica até 2020 e acabar com os
carros a gasolina e diesel até 2025. Os vizinhos Suécia e Dinamarca têm planos
semelhantes, mas preveem um pouco mais de tempo. Holanda, França e Inglaterra,
também já anunciaram que pretendem substituir seus veículos poluentes em pouco
mais de duas décadas.
Mundo sem petróleo
Em meio aos grandes debates que se faz sobre o tema em todo o planeta, uma
pergunta vem à tona: existe possibilidades reais de substituir a curto prazo os veículos
movidos a petróleo?
A questão envolve interesses variados, de grupos defensores do meio ambiente à
indústria automobilística às petroleiras. Entre especialistas e defensores de carros não
poluentes a maioria defende que é possível avançar em uma estrada que levará a um
mundo livre da poluição, mas há visões diferentes de como chegar lá e também de
gente que defende os combustíveis fósseis.
“Infelizmente, esta será uma transição complexa, e vale a pena pensar tanto nos
meios de descarbonizar veículos quanto nos obstáculos”, escreveu o engenheiro e
especialista em planejamento energético Hal Harvey em artigo publicado no site da
Energy Innovation, uma organização voltada ao apoio a políticas que buscam acelerar
o progresso em energia limpa.
Ele diz que no período de transição será necessário simultaneamente viabilizar a
expansão dos carros elétricos e melhorar drasticamente o motor de combustão
interna. Assim, as duas tecnologias conviveriam juntas por um período.
Para o engenheiro químico Carlos Yamamoto, diretor da Agência de Inovação da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), têm uma visão um pouco diferente. Para ele,
nos países europeus que já anunciaram planos para acabar com os veículos a gasolina
e diesel é possível fazer a mudança rapidamente sem grandes problemas.
“São países com frotas pequenas, autossuficientes em energia. Só precisam de
estrutura, mas isso é facilmente resolvido”, diz. Quanto à China, Yamamoto vê
dificuldades pelo fato de o país ser dependente do petróleo. “Certamente vão usar
termelétricas para produzir a energia que irá mover os carros elétricos”, prevê. “Além
da questão econômica, eles têm um problema grave de poluição. É uma necessidade”,
acrescenta.
A questão central, segundo professor, é a baixa eficiência energética do motor movido
a petróleo, que fia em torno de 23%. “Para se ter uma ideia, o combustível usado em
uma termelétrica gera energia que dá para rodar mais quilômetros com um carro
elétrico do que seria possível percorrer se o mesmo combustível fosse usado num
carro com motor a combustão”, explica Yamamoto.
Para o especialista em transporte sustentável em Olimpio Alvares, fundador da
Comissão de Meio Ambiente da Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP,
as mudanças rápidas. “O mundo vai agir rápido daqui para frente na migração para as
tecnologias baseadas em energias renováveis não-fósseis. Estamos falando de
banimento daqui a 22 anos das vendas de veículos leves, basicamente automóveis,
movidos a gasolina e diesel”, prevê.

Do outro lado da batalha está Matthew Ridley, jornalista, escritor, político conservador
e zoólogo inglês. Premiado autor de obras de ciência popular, Ridley é taxativo em
suas avaliações sobre o uso de combustível fóssil.
“Nos anos recentes, o movimento ambientalista avançou três argumentos para
justificar o abandono dos combustíveis fósseis: (1) que, em qualquer caso, dentro em
breve se esgotarão; (2) que as fontes alternativas de energia irão arredá-los, pelo
preço, do mercado; e (3) que não podemos arcar com as consequências da sua queima
para o clima. Nos dias que correm, nenhum dos três argumentos parece gozar de boa
saúde. Na verdade, uma avaliação mais realista da nossa energia e situação ambiental
sugere que, nas próximas décadas, iremos continuar a depender esmagadoramente
dos combustíveis fósseis que têm contribuído de forma tão dramática para a
prosperidade e progresso do mundo”, disparou o escritor em recente artigo.

Carros elétricos e baterias: as dificuldades
Um dos principais problemas apontados para o avanço rumo ao fim do uso de
combustível fóssil em veículos automotores é a falta de infraestrutura para atender a
demanda de carros movidos a eletricidade. Para massificar os veículos elétricos seria
preciso implantar milhões de estações de carregamento em todo o mundo.
“Isso requer uma despesa de centenas de bilhões de dólares. E ainda não está claro
quem deve pagar por isso e quem deve fazer o trabalho. Muitos acreditam que a
eletrificação do veículo pode ser um elemento central de um novo modelo de negócios
para empresas elétricas – e certamente concordamos – mas isso, por sua vez, exige
uma mudança nos regulamentos em que os serviços públicos operam e geralmente
uma mudança na abordagem de gerenciamento”, explica o engenheiro e especialista
em planejamento energético Hal Harvey.
Outro problema são as baterias, hoje ainda muito pesadas, caras e que exigem muito
tempo para carregamento. Mas os avanços são rápidos. “Hoje já temos baterias que
permite viajar 600 quilômetros e com uma recarga de meia hora – o tempo de fazer
um lanche – é possível andar mais 400 quilômetros. Os preços também cairão
drasticamente com novas tecnologias e a produção em série”, diz o engenheiro Carlos
Yamamoto, professor da UFPR.
(Célio Martins -Célio Martins é jornalista profissional e escritor, com atuação nos
jornais Folha de SP, Folha de Londrina, Correio do Estado (Campo Grande) e O Estado
do Paraná. Atualmente é editor na Gazeta do Povo. Em televisão, trabalhou na TV
Iguaçu (SBT), TV Campo Grande e Rede CNT).
Governo manifesta interesse em parceria de Santander e Hyundai para
formar instituição financeira
19/09/2017 – Fonte: Reuters
O governo federal avalia que é de seu interesse a participação estrangeira no capital
social da instituição financeira que será formada por meio de uma parceria entre o
Santander e a montadora Hyundai, segundo publicação no Diário Oficial da União desta
terça-feira.

Em abril do ano passado, a Reuters noticiou que Santander e Hyundai haviam firmado
acordo para uma joint venture para fornecer serviços de financiamento de automóveis
e corretagem de seguros para consumidores e concessionárias da marca automotiva
no Brasil.
“É do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira de até cem por cento
no capital social de instituição financeira a ser constituída pelos Grupos Hyundai e
Santander, sediados na Coreia do Sul e Espanha, respectivamente”, afirma o decreto
publicado no Diário Oficial.
Ainda de acordo com o texto, o Banco Central adotará providências cabíveis para a
parceria entre Santander e Hyundai.
Justiça condena Volks a pagar R$ 1 bilhão a donos de Amarok no Brasil por
'dieselgate'
19/09/2017 – Fonte: G1
Valor de R$ 64 mil por veículo afetado seria por danos materiais e morais,
segundo decisão da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro; a empresa pode
recorrer.
A Volkswagen foi condenada, em 1ª instância, a pagar um total de R$ 1,09 bilhão de
indenização aos 17.057 proprietários das picapes Amarok no Brasil que estão
envolvidas na fraude de emissão de poluentes, conhecida pelo termo "dieselgate".
A decisão foi do juiz Alexandre Mesquita, da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro,
que determinou pagamento de R$ 54 mil por danos materiais e R$ 10 mil por danos
morais a cada dono dos veículos afetados.
Além disso, a Volkswagen deverá pagar R$ 1 milhão por dano moral coletivo à
sociedade brasileira - uma medida de "caráter pedagógico e punitivo", segundo a
decisão. A empresa ainda pode entrar com recurso.
A indenização total de R$ 1,092 bilhão (sem contar os juros) é muito maior que a
multa máxima de R$ 50 milhões estipulada pelo Ibama por infração ambiental.
A ação coletiva contra a Volkswagen do Brasil foi movida pela Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor e Trabalhador (Abradecont). A Volkswagen ainda não
respondeu solicitação do G1 para comentar o processo.

Saiba sobre a acusação de fraude da Volkswagem
O que é o "dieselgate"?
O escândalo dos motores a diesel da Volkswagen, que poluem acima do permitido,
completou 2 anos na segunda-feira (18).
Após a acusação do governo dos EUA, a Volkswagen assumiu que 11 milhões de
veículos em todo o mundo tinham um software fraudulento, que reduzia as emissões
de poluentes durante testes de laboratório e liberava no uso normal.
No Brasil, 17 mil unidades da picape Amarok a diesel também foram envolvidas. No
entanto, a fabricante afirma que o software não estava ativo por aqui.

Em meio a uma batalha jurídica com autoridades, o recall destas unidades só foi
anunciado depois de uma determinação do Ibama. Veja os chassis envolvidos (não
sequenciais):




Amarok 2011 - BA000257 até BA000338
Amarok 2011 - B8000200 até B8082605
Amarok 2012 - CA001950 a CA026145
Até agora, o grupo se comprometeu a pagar mais de US$ 20 bilhões em multas e
compensações por prejuízos com a fraude nos EUA. A empresa é processada em
diversos países.
Vendas de veículos novos no Brasil em 2018 devem crescer mais que este
ano, diz Anfavea
19/09/2017 – Fonte: DCI
Anfavea elevou estimativa de crescimento das vendas em 2017 para 7,3%,
de 4% anteriormente

As vendas de veículos novos no Brasil no próximo ano devem superar o crescimento
esperado para 2017 pela associação de montadoras, a Anfavea, afirmou nesta terçafeira o presidente da entidade, Antonio Megale.
"Todos os indicadores nos dão confiança de dizer que a retomada (da economia) já
chegou. O ano de 2018 ainda será de grandes desafios, mas podemos dizer que o
crescimento será superior a 2017, voltaremos a níveis mais próximos de dois dígitos",
disse Megale durante evento do setor promovido pela revista Quatro Rodas, da editora
Abril.
A Anfavea elevou este mês a estimativa de crescimento das vendas em 2017 para 7,3
por cento, de 4 por cento anteriormente, para 2,2 milhões de veículos.
GM faz recall de 2,5 milhões de carros na China por airbags da Takata
19/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Carro da General Motors; empresa anuncia recall de 2,5 milhões de veículo na China
A General Motors vai convocar um recall de mais de 2,5 milhões de veículos na China
pelo caso dos airbags potencialmente defeituosos da marca japonesa Takata, um duro
golpe para a montadora americana no maior mercado de carros do mundo.
A marca GM, como o sócio local Shanghai GM, vai iniciar o recall em 29 de outubro,
anunciou a agência chinesa de consumo.

Os airbags serão substituídos de forma gratuita. Especialistas acreditam que 16 mortes
estão relacionadas com dispositivos defeituosos em todo o mundo.
O problema dos airbags afetou milhões de veículos ao redor do planeta e provocou a
falência da Takata em junho.
Desde os anos 2000, a Takata usava um componente químico, o nitrato de amônia,
que em algumas condições pode provocar a explosão do airbag, lançando fragmentos
contra os passageiros do veículo.
O defeito, que a Takata demorou a reconhecer, foi revelado em 2014 e, desde então,
várias montadoras foram obrigadas a anunciar uma série de recalls, que afetaram
quase 100 milhões de veículos.
Na semana passada, a agência chinesa anunciou que a Volkswagen e seus sócios locais
convocarão um recall de 4,86 milhões de carros.
Intel colabora com dona do Google em tecnologia de carro autônomo
19/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Veículo Pacifica, da Chrysler
A Intel Corp anunciou nesta segunda-feira (18) uma colaboração com a Waymo,
unidade de direção autônoma da Alphabet (controladora do Google), dizendo que
trabalhou com a empresa durante o desenvolvimento de sua plataforma de
computador para permitir que carros autônomos processem informações em tempo
real.
A maior fabricante de chips do mundo disse que as suas tecnologias para sensores de
processamento, computação geral e conectividade foram usadas nas minivans híbridas
Pacifica da Chrysler, que a Waymo tem usado desde 2015 para testar seu sistema de
direção autônoma.
"À medida que a tecnologia autônoma da Waymo se torna mais inteligente e mais
capaz, seu hardware e software de alto desempenho exigirão um cálculo ainda mais
poderoso e eficiente", disse o presidente-executivo da Intel, Brian Krzanich, em uma
declaração anunciando a colaboração.
A Intel, que anunciou a aquisição por US$ 15 bilhões da empresa de visão autônoma
Mobileye em março, está buscando expandir sua participação em veículos autônomos,
uma indústria em rápido crescimento. Uma colaboração com a Waymo, que muitos
especialistas consideram estar na vanguarda da tecnologia autônoma, aumenta o
portfólio da fabricante de chips.
O anúncio também marcou a primeira vez que a Waymo reconheceu uma colaboração
com um fornecedor. A empresa realizou a maioria de seu trabalho de desenvolvimento
internamente.
A Intel começou a fornecer chips para o então programa de direção autônoma do
Google em 2009, mas esse relacionamento tornou-se uma colaboração mais profunda
quando o Google começou a trabalhar com a Fiat Chrysler Automobiles para

desenvolver e instalar a tecnologia de condução autônoma da empresa nas minivans
da montadora.
A Waymo, que desenvolveu seus próprios sensores, não está usando o sistema de
visão autônomo criado pela Mobileye.
O CEO da Waymo, John Krafcik, disse que o processamento rápido é crucial para o
desempenho de seus veículos autônomos.
"A tecnologia da Intel suporta o processamento avançado dentro de nossos veículos,
com a capacidade de fabricar para satisfazer as necessidades da Waymo em escala",
disse Krafcik em comunicado.

Empresas desperdiçam incentivos à exportação
19/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Jersony Souza, diretor de operações da Becomex, analisa comportamento das
empresas do setor em trâmites de exportações (Foto: Luis Prado)
A falta de eficiência das empresas do setor para lidar com questões tributárias e
burocráticas das exportações está gerando o improvável: muitos recursos referentes
a incentivos fiscais concedidos para quem exporta, aos quais a indústria tem direito,
não foram requisitados e estão parados no governo federal à espera da solicitação por
parte das empresas. O montante está na ordem dos R$ 300 milhões, calculou o diretor
de operações da Becomex, Jersony Souza, durante o Workshop Legislação Automotiva,
realizado na segunda-feira, 18, por Automotive Business em São Paulo.
O executivo apontou ainda que acima de 50% das empresas exportadoras pagam mais
impostos do que deveriam por não aproveitarem corretamente os benefícios fiscais e
aduaneiros existentes. Sua análise aponta que muitas empresas não fazem ideia do
potencial que poderiam economizar com o pagamento de impostos e tributos.
“A recuperação de impostos a partir de uma gestão organizada tem contribuído para
reduzir custos no setor e, principalmente, aumentar a competitividade. A metodologia
para recuperação de impostos já possibilitou benefícios de mais de R$ 80 milhões em

créditos às empresas do setor e nossa expectativa é chegar aos R$ 300 milhões”,
afirma Souza.
Ele cita oportunidades de recuperação em programas como Drawback, que nos últimos
quatro anos correspondeu a 29% de todo o benefício fiscal concedido pelo governo,
ou ainda o Reintegra (devolução de 2% do valor das exportações como compensação
de impostos), Recof (Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle
Aduaneiro Informatizado), Ex-tarifário (redução do imposto de importação a 2% para
equipamentos e produtos sem similar nacional), ACE14 entre outros.
“Somente o Reintegra foi de fato resgatado pelas empresas exportadoras, mas R$ 9,5
bilhões ainda estão lá na Receita esperando as empresas requisitarem.”
Brasil precisa atender norma global para exportar veículos
19/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Klizas, da Jato, alerta que exportar não será tão simples nos próximos anos
Se a indústria brasileira pretende seguir com a crescente exportação de veículos, será
necessário adequar os produtos feitos aqui a padrões internacionais de eficiência
energética e segurança. Entre as principais adequações, uma das mais importantes é
a nova norma global de medição de emissões de CO2 dos veículos, chamada WLTP
(Wordwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), que leva em conta maior
número de fatores para aferir o consumo dos carros e definir a tributação.
A partir da virada da década, todos os países membros da União Europeia e diversos
outros vão passar a adotar esse tipo de medição mais precisa, e quem não desenvolver
carros sob essa ótica corre o risco de ficar de fora desses mercados, conforme alertou
Vitor Klizas, presidente da Jato Dynamics no Brasil, que abordou o assunto durante o
Workshop Legislação Automotiva promovido por Automotive Business na segundafeira, 18, em São Paulo.
As regras do WLTP entram em vigor em 2021 nos países que aderiram. “A Europa já
entrou, seguida pela Turquia. Uma série de outros mercados importantes planeja a
sua agenda para a WLTP, como China e Índia”, conta o consultor, deixando claro que
os produtos que não se adequarem às normas terão participação internacional
bastante restrita. Pelas regras, a tributação dos carros vai variar de acordo com o
consumo, garantindo mais competitividade aos modelos econômicos.
Em resumo, a iniciativa vai harmonizar os parâmetros usados para medir
consumo/emissões e definir tributação entre os países, mas torna mais refinado (e
complexo) o teste veicular, que passa a levar em conta não só o powertrain, mas
também o peso/massa do carro, resistência ao rolamento dos pneus e aerodinâmica.
“Os resultados dos testes de consumo da WLTP podem ser alterados com simples
variações de itens nos carros de uma mesma linha. Versões de duas ou quatro portas,
por exemplo, poderão exigir testes separados”, alerta. Com isso, a análise será bem
mais refinada do que o simples ciclo de bancada para aferir emissões feito atualmente.
Klizas aponta que o Brasil precisa ter esses aspectos em vista se quiser ampliar suas
exportações nos próximos anos. “Subimos de patamar, mas não vamos conseguir ir

muito além disso sem adequação às normas WLTP, que afetam todas as fabricantes
em todo o mundo. Exportar não é tão simples”, resume.
BRASIL BUSCA REDUÇÃO DO CONSUMO E SEGURANÇA LOCAIS
O Rota 2030, programa de desenvolvimento para o setor automotivo que está em
discussão entre governo e representantes da indústria, promete desenhar um caminho
para que a produção nacional acompanhe a evolução global nos próximos anos. Por
enquanto, não há qualquer notícia de que o programa aborde a WLTP. De qualquer
forma, a promessa é que os carros brasileiros continuem avançando em eficiência
energética.
O plano é definir quatro ciclos obrigatórios de cinco anos para redução do consumo de
combustível e das emissões. Em paralelo, o País deve avançar em segurança veicular.
Edison Orikassa, presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva),
apresentou no Workshop algumas tecnologias que devem entrar no cronograma da
compulsório da indústria automotiva local até 2030.
Entre as iniciativas propostas, está o fortalecimento da estrutura das carrocerias para
suportar impactos laterais, sistema de frenagem autônoma diante de obstáculo fixo
ou móvel, utilização de sensores como radar e câmeras, além de itens mais
conhecidos, como luz diurna (DRL). “Estamos estudando em quanto tempo e em qual
ritmo podemos adotar essas novidades”, diz.
Rota 2030 traz mais desafios para a cadeia de autopeças
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Participantes do Workshop de Legislação apontam os desafios da cadeia de autopeças
com a nova política industrial (Foto: Luis Prado)
Diferente do Inovar-Auto (2013 a 2017) o principal fator que torna o Rota 2030 uma
política industrial mais assertiva é primar pela visão não só do curto, mas do médio e
longo prazos, uma vez que a ideia é revisar e atualizar o programa em três ciclos de
cinco anos, o que dá maior previsibilidade ao setor automotivo e, com isso, melhora a
chance de planejamento para as empresas da cadeia. Esta é primeira de muitas das
análises feitas pelos participantes do Workshop Legislação Automotiva, realizado na
segunda-feira, 18, por Automotive Business em São Paulo.
Segundo o presidente do Sindipeças, Dan Ioschpe, que avaliou as condições já
conhecidas do programa ainda em fase de definição, o programa que substituirá o
atual também se difere por trazer um novo foco à indústria, não mais voltada para
tributos ou protecionismo, uma vez que tais práticas foram condenadas pela OMC. “O
Rota 2030 será um conjunto de regras para o setor automotivo desenhado com foco
no mercado, não em tributos ou metas de manufatura, como é o Inovar-Auto”,
resumiu Dan.
Especificamente para as empresas fabricantes de autopeças, o programa denota
preocupação para viabilizar o fortalecimento e o desenvolvimento do segmento,
contudo, Dan explica que esse processo não prevê grandes novidades: “Não se trata
de financiamento ou capitalização, mas do incentivo a partir de ferramentas já
existentes, como o programa de capacitação de fornecedores realizado em parcerias

entre a iniciativa pública e a privada – a Bosch tem feito isso – e no contínuo incentivo
em P&D”, afirma.
Além disso, há esforço previsto para simplificar o sistema tributário do setor de
autopeças mediante a tentativa de diferimento em tributos federais na cadeia, o que
hoje onera o empresário em quase todo o processo de fornecimento.
Ao mesmo tempo, o representante defende que para viabilizar a agenda de
reindustrialização da cadeia de autopeças, o programa deverá contemplar medidas
que poderão integrar o Brasil em um cenário competitivo global, com medidas tais
como o acordo com a União Europeia, inserir o setor automotivo no Mercosul, definir
os ajustes das regras de origem com países do bloco e México, além de outros países
da América do Sul e Central, e por fim pensar a estratégia brasileira como um todo,
buscando outros mercados globais, como Japão e demais países e regiões relevantes.
Há rupturas que o setor de autopeças também precisa considerar, como novos
conceitos da não-propriedade e de carros compartilhados, o que vai influenciar nos
volumes de vendas e de produção; a aceleração de mercados importantes como a
China e a Alemanha que escolheram o carro elétrico como sua matriz veicular; as
novas arquiteturas de carros autônomos e mesmo híbridos ou elétricos que vão mudar
totalmente a maneira de fazer da indústria de autopeças:
“Se você tira o motor [a combustão] e o câmbio, são pelo menos 1,5 mil peças a
menos no veículo”, aponta Dan. “O Brasil também está passando por esse momento
de ruptura ao se inserir em um contexto competitivo global: ou caminha nessa direção
ou teremos problemas.”
OPORTUNIDADES E ENTRAVES
Nesse contexto, o diretor comercial da Aethra, Osias Galantine, aponta a necessidade
de o País se alinhar de alguma forma com o que está sendo feito fora: “O Brasil precisa
entender a sua vocação; não vamos produzir tudo, mas focar naquilo que sejamos
bons em fazer”, defende.
Para o presidente do Grupo Continental na América do Sul, Frédéric Sebbagh, ainda
não há como prever quais serão de fato os benefícios do Rota 2030 para a indústria
de autopeças, mas embora ele acredite nas mudanças, aponta que serão gradativas.
Sobre o fato de o Brasil possuir uma matriz energética voltada para o etanol, o que
parece só servir ao mercado interno, há uma equação a resolver, uma vez que o
mundo está apostando nos elétricos.
“Em 2030, apenas 10% da frota mundial será elétrica; o Brasil terá o elétrico, e isso
com certeza virá pela importação, mas ainda assim o volume ainda não sustentará um
investimento para produzi-los aqui; agora não é o momento, mas é algo que precisa
ser definido por legislação. Se queremos um Brasil como base de exportação sólida,
temos que trazer essas tecnologias, não agora, mas planejar isso para algum
momento.”
Na opinião do presidente da ZF América do Sul e presidente da VDI, Wilson Bricio,
entre as necessidades da cadeia estão fatores que não são exclusivos do setor, como
a desburocratização e a simplificação da tributação.
Sua análise defende ainda a expansão dos negócios de forma estruturada para além
da América do Sul e uma séria avaliação sobre quem vai investir na próxima geração
de tecnologias a fim de não depender das importações. “A indústria precisa de
planejamento, de estabilidade e de produtividade. Se quiser ser competitivo no
mundo, tem que ser competitivo em alguma coisa.”
O presidente da MWM Motores Diesel, José Eduardo Luzzi, lembra que o caminho para
inserir o Brasil na competição global deve passar pela parceria com o governo: “E isso

só é possível com combate à corrupção, desburocratização e investimento em
infraestrutura, que hoje é pífio. Estou otimista com o Rota 2030, está sendo levado
com muita seriedade por seus múltiplos parceiros [montadoras, autopeças e
governo].”
Em palestra sobre o possível caminho prático para a recuperação de empresas em
dificuldade, o sócio-presidente da TCP Latam, Wilbert Sanches, apontou que não há
uma abordagem única – ou algo como receita – para definir a reestruturação da cadeia
automotiva.
Segundo o consultor, isso dependerá do estágio atual em que se encontra a empresa
e é necessária uma auto-diagnose para identificar os gargalos, as possíveis falhas de
fluxo de caixa, os custos e tudo o que envolve a operação com o único intuito de prever
possíveis quebras e assim evita-las.
“No fundo, a operação sabe o que tem que fazer, mas como tudo na vida, é difícil de
fazer: melhor tomar as decisões difíceis agora, pois nada melhora postergando.” Ele
destacou que caso o caminho seja o da recuperação judicial, essa escolha deve ser
feita antes da perda total de faturamento, "ou não haverá mais solução possível".
Nissan chega a 150 mil carros em Resende
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A Nissan informa que acaba de alcançar a marca de 150 mil carros produzidos na
fábrica de Resende, pouco mais de três anos após iniciar a operação da planta no
polo automotivo sul-fluminense. Um Nissan Kicks, modelo que começou a ser
produzido na unidade há poucos meses, foi o veículo que atingiu o marco histórico
este mês. Além do SUV, também são fabricados na mesma planta o hatch compacto
March e o sedã pequeno Versa.
Inaugurada em abril de 2014 após receber investimentos de R$ 2,6 bilhões, a fábrica
na Nissan em Resende começou produzindo apenas o March e aumentou o ritmo de
forma expressiva este ano. Nos últimos 12 meses foram montados mais carros na
unidade do que nos dois primeiros anos de operação. Um ano após o início das
atividades, a fabricante somou 30 mil veículos e aos dois anos, já com o Versa
incorporado à produção, este número passou dos 70 mil.
Agora, cinco meses depois do terceiro aniversário, o complexo mais que dobrou seu
volume, com ajuda não só do mercado brasileiro, mas também das exportações que
começaram em 2016 e hoje alcançam mais oito países da América Latina (Argentina,
Bolívia, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, Paraguai e Uruguai).
Produzido em Resende desde que a planta completou seu terceiro ano de operação,
em abril deste ano, o Kicks já responde por quase 50% da produção mensal da Nissan
em Resende. A produção nacional do modelo é parte do mais recente programa de
investimento da montadora no País, de R$ 750 milhões. Desde julho a fábrica opera
em dois turnos, principalmente para atender à demanda pelo SUV, e agora soma 2,4
mil empregados.
Além de Kicks, Versa e March, a Nissan também produz em Resende os motores 1.6
16V flexfuel de quatro cilindros e o tricilíndrico 1.0 12V que equipam seus modelos
nacionais. A fábrica tem linha de produção completa, com estamparia, soldagem de

carrocerias, pintura, injeção de plásticos, montagem final, inspeção de qualidade e
pistas de testes.
Wabco paga US$ 250 milhões para se separar da Meritor nos EUA
19/09/2017 – Fonte: Automotive Business
A Wabco anunciou que vai assumir o controle total da empresa mantida em sociedade
com a Meritor nos Estados Unidos. A empresa com sede em Bruxelas, na Bélgica,
informa que assinou acordo de aquisição da parte da Meritor na joint venture por US$
250 milhões, em transação que deve ser concluída em 1º de outubro próximo. A
intenção, segundo comunicado da Wabbo, “é aumentar a presença da empresa na
América do Norte”.
A joint venture comercial Meritor Wabco tem sede em Troy, Michigan, emprega 200
pessoas e somou faturamento de US$ 300 milhões em 2016. Por meio da associação
com a fabricante de eixos, até agora a Wabco distribui nos EUA seu portfólio de
produtos, formado principalmente por sistemas automotivos de segurança e eficiência
para veículos comerciais, como conjuntos de freios a ar, controle de estabilidade e
tração, frenagem automática de emergência e assistência ativa de direção, módulos
de automação de caixas de câmbio, atuadores aerodinâmicos, entre outros.
A partir de outubro esses produtos serão fornecidos diretamente pela Wabco. Segundo
a empresa, a compra de sua parte da joint venture “irá fortalecer o relacionamento
com os fabricantes de veículos comerciais e frotistas por meio de canais mais
simplificados e diretos, de forma mais ágil, eficiente e focada no cliente”, diz o
comunicado.
“Ao combinar nossa organização sob uma só marca e estrutura de liderança,
poderemos implementar e alavancar na América do Norte todo o portfólio tecnológico
da Wabco para atender os clientes diretamente, como fazemos no resto do mundo”,
afirmou em nota Jon Morrison, presidente da Wabco Americas. A empresa já tem cinco
unidades industriais próprias nos Estados Unidos, México e Canadá, além de um centro
de engenharia e desenvolvimento de produtos na sua sede em Rochester Hills,
também em Michigan. Com a fabricante de eixos Meritor a empresa mantinha acordo
de distribuição comercial.
Toyota exportará Corolla brasileiro para a Colômbia
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A partir de janeiro do ano que vem a Toyota vai exportar o Corolla brasileiro para a
Colômbia, aproveitando o acordo automotivo fechado entre o Brasil e o país. A
companhia ainda não definiu os volumes que vai entregar à região, que até então era
abastecida apenas pela produção dos Estados Unidos. Segundo a companhia, o modelo
nacional é mais refinado e melhor adequado ao gosto do consumidor colombiano.
“A suspensão é melhor para atender a demanda local e o posicionamento mais
premium”, diz Ricardo Bastos, diretor de relações governamentais da montadora no
Brasil, que mencionou a novidade em sua participação no Workshop Legislação
Automotiva - O Impacto da Rota 2030 na Indústria Automobilística, rea lizado por
Automotive Business na segunda-feira, 18, em São Paulo.
A companhia trouxe ao Brasil um grupo de concessionários colombianos da marca para
conhecer a estrutura local de serviços, de garantia e, ainda, apresentar o Etios, que

também poderá ser exportado futuramente. “Os revendedores gostaram muito dos
modelos nacionais e ficaram seguros com a nossa estrutura”, conta Bastos.
Como muitas montadoras, a Toyota aposta na exportação para equilibrar a operação
nacional. “Precisamos voltar a participar desses mercados e depois, mesmo quando a
demanda nacional voltar a se aquecer, precisamos manter esses negócios”, avalia.
Este ano a companhia passou a exportar carros brasileiros à Costa Rica e Honduras.
Além disso, a Toyota já entrega veículos feitos no Brasil para a Argentina, Uruguai,
Chile e Peru. De janeiro a agosto de 2017 as vendas internacionais somaram 24 mil
unidades, com aumento de 21%.

