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SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS NA SUÍÇA – INOVAÇÃO E TECNOLOGIA



O MENOR LUCRO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017



CNI LANÇA APLICATIVO PARA IOS E ANDROID PARA EXPLICAR A NOVA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA



EMPRESÁRIOS BRASILEIROS VÃO A ABU DHABI EM BUSCA DE NOVOS NEGÓCIOS



CRESCEM EXPORTAÇÕES DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS



INDÚSTRIA NACIONAL NÃO PLANEJA VOLTAR A EXPANDIR FÁBRICAS EM 2018



‘TENHO RESULTADOS CONCRETOS DE INVESTIMENTOS NO BRASIL’, DIZ MEIRELLES



PIB DE 2018 É VISTO COM OTIMISMO MODERADO POR ANALISTAS



IPEA CALCULA ALTA DE 0,2% NA INDÚSTRIA E 2,6% NO VAREJO EM AGOSTO



CMN DEFINE CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA TLP



FEBRABAN SE COMPROMETEU A ESTAR PRONTA PARA TLP EM JANEIRO, DIZ DIRETOR
DO



BNDES

ANDRÉ MOURA: ‘GOVERNO NÃO DEIXARÁ MP DO REFIS CADUCAR DE MANEIRA
NENHUMA’



FAZENDA MANTÉM NEGOCIAÇÃO SOBRE REFIS, MAS SUGERE SATISFAÇÃO COM
ARRECADAÇÃO JÁ LEVANTADA



BETO MANSUR ACHA DIFÍCIL CONSENSO SOBRE REFIS ENTRE GOVERNO E
PARLAMENTARES



ALGAR TELECOM CONTRATA BANCOS PARA POSSÍVEL IPO



COMISSÃO REJEITA PROJETO QUE OBRIGA FABRICANTES A RECEBEREM RESÍDUOS E
EMBALAGENS DE SEUS PRODUTOS



PROPOSTA QUE ESTABELECE DESTINAÇÃO AMBIENTAL PARA ÓLEO DE COZINHA PODE
SER VOTADA



RELAÇÕES EXTERIORES DEBATE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS ENTRE BRASIL E RÚSSIA



MINISTRO DO TST DEFENDE LEI TRABALHISTA COM RESPEITO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS



ESPECIALISTAS PEDEM ESTATUTO DO TRABALHO QUE GARANTA DIGNIDADE
HUMANA



ESTATAIS ALCANÇAM SÓ METADE DA META DE 34,5 MIL DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS



CRIAÇÃO DE EMPREGOS AJUDARÁ A REDUZIR DESIGUALDADE, DIZ MEIRELLES



EMPREGO NO CENTRO-OESTE ATINGE NÍVEIS PRÉ-CRISE; NO NORDESTE, SÓ PIORA



A ÚNICA PARANAENSE ENTRE AS 20 CIDADES QUE MAIS CRIARAM EMPREGOS NO
PAÍS



MEIRELLES: RESPOSTA PARA ACABAR COM CRISE É REFORMA



PAULO PAIM DIZ QUE REFORMA DA PREVIDÊNCIA SÓ ATINGIRÁ OS POBRES E A
CLASSE MÉDIA



COMISSÃO GERAL DISCUTE NESTA QUINTA-FEIRA PROPOSTA DE REFORMA
TRIBUTÁRIA



CONTA DE LUZ DEVE COMEÇAR 2018 SOB PRESSÃO POR SECA NA REGIÃO DE
HIDRELÉTRICAS



CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL TEM 4ª ALTA SEGUIDA EM SETEMBRO, DIZ
FGV



COMISSÃO PROMOVE NOVOS DEBATES SOBRE MUDANÇAS EM REGRAS DE
MINERAÇÃO



PETROBRAS AUMENTA PREÇO DO GÁS DE COZINHA EM 6,9%



TOYOTA VAI INVESTIR R$1 BI EM FÁBRICA DE VEÍCULOS EM SP



GOVERNO VÊ CHANCES DE RENOVABIO BAIXAR PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS NO
BRASIL



MUDANÇA EM RESOLUÇÃO SOBRE ESTOQUES DE ETANOL DEVEM SER DEFINIDAS ATÉ
OUTUBRO



MARKETING E DIGITALIZAÇÃO ANDAM LADO A LADO



BANCO MERCEDES-BENZ TEM NOVO PRESIDENTE



EXPERIÊNCIA PAGA É UM BOM NEGÓCIO



PROCESSO DE COMPRA DO VEÍCULO: 80% COMEÇAM NAS MÍDIAS DIGITAIS
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O menor lucro das empresas industriais no segundo trimestre de 2017
26/09/2017 – Fonte: IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial

Seminário de Investimentos na Suíça – Inovação e Tecnologia
26/09/2017 – Fonte: FIEP

CNI lança aplicativo para iOS e Android para explicar a nova legislação
trabalhista
26/09/2017 – Fonte: CNI

Ferramenta interativa e gratuita apresenta, de forma simples e
didática, as mudanças nas leis do trabalho. Usuário poderá
comparar o antes e o depois da lei, fazer buscas temáticas e
compartilhar suas pesquisas
A partir de 11 de novembro, empresas e trabalhadores brasileiros passarão a seguir
novas e mais modernas leis do trabalho. As regras que entrarão em vigor prestigiam
o diálogo, simplificam burocracias e disciplinam formas de trabalho típicas da era
digital. Mas como saber o que há de novo entre os 106 artigos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) inseridos, alterados e revogados pela Lei nº 13.467/2017, entre
outras mudanças em leis esparsas, e que obrigações e direitos regerão a vida de
empregadores e empregados?
Com o objetivo de apresentar as mudanças na lei, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) lançou, nesta terça-feira (26), o aplicativo Conexão RT. Disponível
para os sistemas iOS e Android, a ferramenta interativa permite a quem quiser
conhecer a nova legislação pesquisar as novas regras e visualizar a legislação anterior
e a posterior à aprovação da Lei nº 13.467/17, comparativamente. Para cada item,
são apresentadas as referências, seja na CLT, em leis esparsas ou na jurisprudência.

FUNCIONALIDADES - Ao pesquisar sobre o tema “férias”, o internauta conhecerá
todos os dispositivos da nova legislação que alteraram esse item. Por exemplo, o que
permitiu a divisão das férias em até três períodos, inclusive para maiores de 50 anos,
possibilidade inexistente pela lei atual. Em cada tema pode-se obter um quadro
comparativo entre a antiga e a nova lei. Será possível, ainda, marcar assuntos de
preferência e compartilhar, enviar por e-mail e imprimir as informações que considerar
mais relevantes.

Empresários brasileiros vão a Abu Dhabi em busca de novos negócios
26/09/2017 – Fonte: CNI
CNI lidera delegação empresarial que visitará os Emirados Árabes Unidos em
outubro durante a olimpíada internacional de educação profissional, a
WorldSkills. Na semana passada, o diretor da Câmara de Comércio e Indústria
de Dubai esteve na CNI para apresentar as oportunidades de investimentos
na região

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai coordenar missão empresarial para
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em paralelo à WorldSkills, olimpíada
internacional de educação profissional que ocorre entre os dias 15 e 18 de outubro.
Em 2015, na última edição da competição, realizada em São Paulo, a delegação
brasileira, composta, em sua maioria, por alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), conquistou o 1º lugar, à frente de equipes de países como Coreia
do Sul e Alemanha. Naquele ano, a disputa reuniu competidores de 62 países. O evento
foi visto de perto por empresários de várias nacionalidades que, além de acompanhar
a competição, aproveitaram para fazer intercâmbios comerciais.
Presidentes de federações de indústrias e empresários de diversos estados integrantes

da delegação organizada pela CNI estarão em contato com empresários, investidores
e autoridades dos 68 países que participam da competição neste ano. Assim como os
brasileiros, todos estão atentos às mudanças da dinâmica dos negócios e das
profissões, sobretudo com o advento da chamada Indústria 4.0.
No dia 17 de outubro, a CNI promoverá em Abu Dhabi um encontro dos empresários
e presidentes das federações estaduais de indústria com investidores dos Emirados
Árabes Unidos. O evento, que será realizado em parceria com a embaixada brasileira
na região, tem como objetivo a troca de informações e a prospecção de novos
mercados, clientes e negócios.
Na oportunidade, será apresentado um panorama da economia e do ambiente de
negócios no Brasil, bem como o portfólio de produtos e serviços do Sistema Indústria
de apoio a investidores estrangeiros. “Será uma oportunidade ímpar para os
presidentes das federações estaduais de indústria mostrarem as potencialidades
econômicas de seus estados e apresentarem oportunidades de negócios nas diversas
regiões brasileiras”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.
Está prevista também uma reunião entre integrantes da missão brasileira e
autoridades do governo de Abu Dhabi, que apresentarão aos brasileiros experiências
e avanços alcançados pelo emirado nas áreas de educação, tecnologia e inovação.
O diretor de Escritórios Internacionais da Câmara de Indústria e Comércio de Dubai,
Omar Abdulaziz Khan, se encontrou com o diretor de Desenvolvimento Industrial da
CNI, Carlos Abijaodi

Os empresários e presidentes de federações de indústrias terão ainda a oportunidade
de encontrar executivos de grandes empresas, que geralmente vão à competição em
busca de novos talentos profissionais.
Deverão participar ainda de um fórum de líderes, onde ocorrerão conferências e
debates sobre vários temas, como “Estratégia e habilidades de modelagem em um
mundo globalizado”, “Quais habilidades os empregadores realmente precisam”,
“Desenvolvimento de habilidades nas cidades: alimentando os motores de crescimento
econômico”, “Conectando criatividade e tecnologia” e “Habilidades e carreiras sem
fronteiras”.
DUBAI E CNI - A Confederação Nacional da Indústria negocia um encontro com
investidores de Dubai, emirado vizinho a Abu Dhabi. Na semana passada, o diretor de
Escritórios Internacionais da Câmara de Indústria e Comércio de Dubai, Omar
Abdulaziz Khan, esteve no Brasil e visitou a CNI para apresentar oportunidades em
áreas estratégicas de construção civil e engenharia, principalmente com a montagem
da Expo 2020. Dubai será sede da feira internacional, que dura seis meses e reúne
cerca de 30 milhões de pessoas de todas as regiões do mundo.
“Nós temos massa crítica e estamos buscando onde desenvolver o nosso setor
industrial, porque 10% do nosso PIB (Produto Interno Bruto) vem da indústria. Isso
ocorreu de forma orgânica sem um suporte focado. Agora nós estamos bem focados
e temos setores-alvo”, explicou Omar Khan durante reunião com o diretor
Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.

De acordo com o executivo, as áreas estratégicas estão principalmente nas cadeias
produtivas de aviação civil, energia renovável, alimentos e bebidas, artigos de vidro,
papel, farmacêuticos e nos mais variados “produtos de giro rápido”, os chamados
FMCG (do inglês fast moving consumer goods).
Omar Khan disse ainda que a aproximação entre brasileiros e árabes é importante
para desmistificar a visão que alguns empresários de seu país ainda têm sobre Brasil.
“A primeira imagem é de carnaval e samba. Mas temos que dizer: “espera, há muito
mais”. Sei que tem muita inovação no Brasil, tecnologia, mentes e ideias. É isso o que
queremos importar”, acrescentou.
O executivo árabe também pretende atrair empresários brasileiros para a Global
Business Forum Latin America, que será realizada em fevereiro de 2018, em Dubai.
“O Brasil tem preciosidades e informações escondidas que, felizmente, nós vamos
descobrir. Nós abrimos o nosso escritório aqui porque relações de longas distâncias
são muito difíceis”, destacou Omar. Em abril deste ano, a Câmara de Comércio e
Indústria de Dubai montou em São Paulo seu primeiro escritório de negócios da
América Latina. Existem outros sete escritórios regionais espalhados pelo mundo.
Para o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, o Brasil precisa
ampliar seus mercados, seja por meio de acordos comerciais ou missões empresariais.
“Estamos em um momento crítico, com 13 milhões de desempregados e com o
mercado interno retraído. O trabalho de prospecção de novos clientes no exterior é
fundamental para aumentar as exportações e fortalecer nossas empresas para que
elas voltem a contratar”, ressaltou.
De janeiro a agosto de 2017, as exportações brasileiras para os Emirados Árabes
Unidos alcançaram US$ 1,5 bilhão – um aumento de 12,99% em relação ao mesmo
período do ano passado. No mesmo período, as importações brasileiras da região
foram de US$ 93,29 milhões. Atualmente, os Emirados Árabes são o 26º parceiro
comercial do Brasil. Entre os principais produtos exportados por empresas brasileiras
para aquela região destacam-se carnes, açúcar refinado, tubos de ferro, produtos
químicos e produtos elétricos.
O Brasil ficou em 1º lugar no último mundial, em 2015

BRASIL NA WORLDSKILLS 2017 - Desde 1983, o Brasil participa da WorldSkills, a
maior competição de educação profissional do mundo. Ao longo desses anos, o país
tornou-se referência mundial em ensino técnico. A Organização das Nações Unidas
(ONU), por exemplo, apontou o SENAI como uma das mais importantes instituições
para alcance do objetivo de assegurar educação de qualidade no Hemisfério Sul. A 44ª
edição da WorldSkills, que será realizada entre 15 e 18 de outubro deste ano em Abu
Dhabi, reunirá estudantes de 68 países. Entre os competidores da edição deste ano,
56 serão brasileiros, sendo 50 estudantes do SENAI, cinco do SENAC e um do Instituto
Federal de Educação de Santa Catarina.
Importante ressaltar que, ao participar da WorldSkills, o Brasil alinha a oferta de
educação profissional às melhores práticas internacionais. O desempenho dos
estudantes é parte de um conjunto de indicadores que ajuda o SENAI a avaliar e
atualizar os currículos dos seus cursos. O conhecimento adquirido durante o torneio
reverte-se em novas práticas pedagógicas levadas às salas de aula que beneficiam
todos os alunos da instituição.

Além disso, a participação no torneio tem efeito transformador na vida de
competidores brasileiros – muitos dos quais das classes C, D e E – que passam a fazer
parte de uma elite mundial de técnicos com padrão de excelência. No retorno ao Brasil,
muitas vezes como campeões, esses jovens devolvem ao país o investimento feito em
seu treinamento. Tornam-se instrutores do SENAI, ajudando na formação de novos
estudantes, ou profissionais de sucesso em diversas áreas do mercado de trabalho.
Crescem exportações de micro e pequenas empresas
26/09/2017 – Fonte: MDIC
Dados do MDIC mostram aumento tanto no valor exportado quanto no número de
operadores
A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) divulgou nesta quinta-feira (21) os dados completos de exportações
realizadas em 2016 por porte de empresa. De acordo com as estatísticas, as micro e
pequenas empresas foram as únicas que registraram aumento de suas exportações, o
que aconteceu pelo terceiro ano seguido.
Em 2016, as exportações das micro e pequenas empresas somaram US$ 2,2 bilhões,
um crescimento de 10,6% (ou US$ 218 bilhões) em comparação a 2015. Desde 2013,
o montante de embarques de produtos de micro e pequenas empresas vem crescendo,
passando de US$ 1,7 bilhões (2013) para US$ 1,9 bilhões em 2014 e US$ 2 bilhões
em 2015.
Para o ministro Marcos Pereira o crescimento de 10,6% nas vendas externas das micro
e pequenas empresas no ano passado deve-se a um conjunto de fatores, entre eles o
sucesso do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE). Atualmente, cerca de 6 mil
empresas estão cadastradas no PNCE. “Certamente esse resultado não seria alcançado
sem a atuação do governo federal e todas as ações de fomento que permitiram a
pequenas empresas ingressarem no comércio exterior”, afirma Marcos Pereira.
Coordenado pelo MDIC, o PNCE reúne iniciativas de instituições parceiras nacionais e
estaduais, com o objetivo de aumentar a base exportadora, estimulando a inserção de
empresas de pequeno porte no mercado externo. Em 2016, o PNCE foi lançado em 20
unidades da federação, com o apoio de 144 instituições nacionais e estaduais.
Apesar desse crescimento, as grandes empresas ainda concentram 94,1% do valor
das exportações brasileiras, que somaram US$ 185,2 bilhões em 2016. A participação
das micro e pequenas empresas nas exportações ainda é de apenas 1,2%, mas esse
é o maior percentual desde 2008.
O número de micro e pequenas empresas que operam no comércio exterior também
cresceu 16% (de 10.920 para 12.671). Com esse aumento, elas passaram a
representar 49,6% dos exportadores brasileiros – maior participação desde 2007.
Entre 2015 e 2016, houve um crescimento no número de operadores em todos os
portes de empresas, com exceção dos grandes exportadores que reduziram em 2,4%
o número de empresas no comércio exterior (de 6.112 para 5.965). Em 2016, 25.541
empresas brasileiras realizaram operações no comércio internacional.
A metodologia usada pelo Departamento de Estatística e Apoio à Exportação da
Secretaria de Comércio Exterior para enquadramento e identificação das empresas por
porte adota o critério que associa o número de empregados da empresa e o valor
exportado pela mesma, conforme a tabela abaixo:

PORTE

INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
Empregados VALOR
Empregados VALOR
Até US$ 400
Até
US$
Microempresa Até 10
Até 5
mil
200 mil.
Pequena
Até US$ 3,5
Até US$ 1,5
De 11 a 40
De 6 a 30
Empresa
milhões
milhão
Média
Até US$ 20
Até US$ 7
De 41 a 200
De 31 a 80
Empresa
milhões
milhões
Acima
de
Acima
de
Grande
US$
7
Acima de 200 US$
20 Acima de 80
Empresa
milhões
milhões
Indústria nacional não planeja voltar a expandir fábricas em 2018
26/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Ainda com forte ociosidade, a maior parte da indústria não deverá retomar os
investimentos em capacidade produtiva no próximo ano -mesmo com a perspectiva
de uma melhora das vendas, segundo executivos e entidades.
"Temos disponibilidade suficiente para comportar um aumento de demanda até 2019
ou mesmo 2020", afirma Thierry Fournier, presidente do grupo Saint-Gobain no Brasil,
na Argentina e no Chile.
O perfil dos aportes -que, em 2016 e 2017, se restringiram a modernizações e
melhorias de eficiência das fábricas-, deverá se manter no próximo ano.
"Os investimentos em atualizações nunca param, especialmente nas multinacionais
que fazem lançamentos globais. Expansões, porém, não estão no radar", diz Humberto
Barbato, presidente da Abinee, do setor eletroeletrônico.
A ociosidade da indústria no país está em 35%. Se consideradas apenas as grandes
empresas, a taxa cai para 30%, segundo Renato Fonseca, da CNI (confederação da
indústria). O índice era de cerca de 20% em 2011.
Uma expansão deverá ocorrer em alguns segmentos, como nas indústrias que
fornecem ao agronegócio e no setor farmacêutico, avalia o executivo da Saint-Gobain.
A queda da taxa de juros deverá ser um fator determinante para o aumento dos
investimentos, afirma José Velloso, presidente-executivo da Abimaq, que reúne
fabricantes de equipamentos.
"O ritmo atual de redução dos juros, porém, não será suficiente para justificar uma
expansão da produção em 2018", diz ele. O setor de máquinas registra a pior taxa de
ocupação, segundo a CNI.
‘Tenho resultados concretos de investimentos no Brasil’, diz Meirelles
26/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 25, que já
colheu informações em sua viagem atual para o Exterior (Estados Unidos, Bélgica e
Inglaterra) de dados de investimentos concretos que serão realizados no País. “Mas
não me compete falar em nome de empresas privadas: a empresa tal vai investir

tanto… Isso compete às empresas. A mim, (compete) falar sobre o Brasil”, disse a
jornalistas após participar de um evento em Londres.
Segundo ele, na viagem a Nova York, soube de empresas que já operam no Brasil e
que estão ampliando sua atuação e outras que ainda não chegaram ao País, mas se
preparam para tal. “Estou ouvindo isso de todas as áreas. São planos concretos”,
disse. “Essas coisas estão acontecendo no momento e acredito que vão acontecer
ainda mais”, previu.
BNDES
Meirelles também afirmou que vê, no futuro, um Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) “forte, efetivo, eficiente”. Ele traçou esse quadro para o
banco de fomento quando questionado em uma palestra em Londres sobre sua opinião
para o papel mais adequado a ser desenvolvido pela instituição, que teria
desempenhado funções diferentes no governo de Fernando Henrique Cardoso e das
gestões posteriores do PT (Lula e Dilma).
“Vejo um BNDES que não é apenas dependente do Tesouro Nacional, como foi até
agora”, afirmou. Segundo ele, a grande mudança será o banco obter funding para
projetos de longo prazo. “Temos que eliminar distorções do mercado de crédito”,
afirmou. “A boa notícia é que essa mudança já está acontecendo”, continuou. Ele
voltou a dizer que os subsídios via BNDES custaram mais de R$ 100 bilhões nos últimos
10 anos aos cofres públicos.
Meirelles ressaltou que tem conversado com investidores “o tempo todo” e que os
empresários olham para os números da economia brasileira, em especial, os que
mostram a melhora da confiança. O ministro fez a afirmação quando questionado
sobre se a Operação Lava Jato estaria atrapalhando os planos de investimento de
estrangeiros no País. “As coisas estão andando no Brasil, apesar das discussões, para
a direção certa. As pessoas estão olhando para frente”, afirmou.
Emprego e desigualdade
Meirelles também foi questionado sobre um estudo da ONG britânica Oxfam, publicado
hoje, e que mostra que os seis brasileiros mais ricos do País concentram a mesma
riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Os dados estão no relatório “A
distância que nos une”, lançado pela Oxfam Brasil.
O ministro não fez avaliações específicas sobre o relatório, mas disse que a forma mais
eficaz de diminuir desigualdade social é por meio da criação de empregos e também
por meio da macroeconomia, dando condições para que a inflação seja mais baixa.
“Não se enganem: a inflação penaliza os de renda menor, que têm menor capacidade
de defesa”, disse. Sobre a desigualdade no País, ele comentou que se trata de uma
situação histórica e que não surgiu agora. “Aumentar o custo da máquina do Brasil
não resolve e os programas sociais estão sendo mantidos e expandidos. Temos que
ter um governo mais eficiente”, defendeu.
Presidenciável?
O ministro da Fazendo também evitou fazer uma afirmação taxativa sobre se será
candidato ou não a presidente da República em 2018, apesar de responder a várias
perguntas de jornalistas sobre o tema, em Londres, após conceder uma palestra sobre
a recuperação do Brasil. “Não tomo decisões previamente; não trabalho com
hipóteses. Isso eu digo há muitos anos, não fico pensando no que eu faria. Não perco
tempo com isso, mas com o que eu tenho que fazer no momento”, despistou.
O ministro enfatizou que está neste momento “totalmente concentrado” em suas
atividades atuais, que são a de colocar a economia brasileira “na rota do crescimento”,
fazer reformas, aprovar medidas como as que serão discutidas esta semana no

Congresso, e outras na área de produtividade e de microeconomia. “É este o meu foco
no momento”, afirmou.
Questionado sobre se esse enumerado de feitos na área econômica já seria uma
plataforma para campanha, Meirelles respondeu de forma rápida: “Não”.
PIB de 2018 é visto com otimismo moderado por analistas
26/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Economistas e analistas de mercado estão cautelosamente otimistas com a economia,
o que se reflete nas projeções para o PIB (Produto Interno Bruto) do próximo ano.
As estimativas de analistas reunidas pelo Banco Central para 2018 cresceram pela
terceira semana consecutiva, mas ainda podem ser consideradas comedidas, em
2,3%.
A avaliação geral é que a recuperação econômica está em curso e deve ter
continuidade, mas a falta de fôlego do mercado de trabalho, além de incertezas que
devem preceder a sucessão presidencial de 2018, ainda não autoriza números mais
fortes.
"O otimismo existe, mas falar em alta de 4% para o PIB do ano que vem parece um
sonho", diz Marco Casarin, economista-chefe para América Latina da consultoria
inglesa Oxford Economics.
As previsões para este ano estão melhores, diz, muito influenciadas por preços em
níveis historicamente baixos –as expectativas para inflação estão abaixo de 3% pela
primeira vez no ano– e os efeitos positivos disso sobre a renda dos consumidores.
A economia também se beneficia do cenário externo bastante favorável aos
emergentes, com dólar sob controle e commodities em alta.
Os próximos trimestres, no entanto, podem enfrentar mais turbulências. Os preços
das commodities devem se estabilizar, e o dólar, que caiu 8% em relação a uma cesta
de moedas desde junho, não deve depreciar o mesmo tanto daqui para frente.
Casarin diz ainda que o crescimento do PIB entre 3,5% e 4% em 2018 exigiria que o
consumo repetisse o desempenho do segundo trimestre, quando cresceu 5% em
termos anualizados.
"Fora que nada me faz pensar que, diante de uma eleição tão incerta, vai ter
investimento crescendo a dois dígitos", diz o economista.
João Pedro Ribeiro, economista do banco Nomura, em Nova York, diz que o termo
otimismo "requer contexto".
Ele prevê alta de 2% para o PIB de 2018 e diz que o viés é de alta, ao se levar em
conta os últimos sinais do Banco Central sugerindo juros baixos pelo menos até 2020.
Para Ribeiro, o país de fato entrou em trajetória de crescimento mais sólida, mas
alguns entraves se mantêm, como a lenta recuperação do mercado de trabalho.
Rodolfo Margato, do Santander, espera alta de 2,5% para o PIB de 2018 e diz que
uma expansão acima disso dependeria do comportamento do investimento.

Para ele, o pacote de concessões em infraestrutura e os cortes mais agressivos do juro
são pontos positivos, mas a fragilidade da construção civil e o nível de utilização da
capacidade instalada das empresas, hoje bem abaixo da média, desautorizam um
avanço mais forte dos investimentos na economia.
O Itaú começou o ano com alta de 4% para o PIB de 2018, revisou o número após o
cenário político ter colocado em xeque o avanço das reformas e acha difícil voltar atrás.
A expectativa hoje é de alta de 2,7%. Artur Passos, economista do banco, diz que as
concessões são elemento importante para a retomada da atividade, mas seria preciso
que envolvessem desembolsos efetivos já no próximo ano, o que ainda é incerto.
Luiz Carlos Mendonça de Barros, lembrado como um dos economistas mais otimistas
para 2018, diz que a previsão é mesmo de crescimento mais forte, mas uma alta de
4% será vista apenas no último trimestre de 2018.
Ipea calcula alta de 0,2% na indústria e 2,6% no varejo em agosto
26/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A indústria e o comércio devem voltar a mostrar resultados positivos em agosto,
segundo cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os dados
corroboram a avaliação de que há uma recuperação gradual em curso na atividade
econômica do País.
O Indicador Ipea de Produção Industrial registrou alta de 0,2% em agosto ante julho.
Na comparação com agosto de 2016, a expansão alcançou de 5,3%.
O indicador busca antecipar os resultados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção
Física apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Já o Indicador Ipea de Comércio aponta crescimento de 2,6% nas vendas do varejo
ampliado – que inclui os segmentos de material de construção e veículos – na
passagem de julho para agosto. Em relação a agosto do ano passado, avançou 13,1%.
O novo indicador tem como objetivo antecipar os resultados da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), também conduzida pelo IBGE.
“Embora as questões de natureza fiscal ainda permaneçam como condicionantes da
trajetória de médio e longo prazo, o bom desempenho observado nos indicadores
mensais de atividade ao longo de 2017 corrobora o diagnóstico de recuperação gradual
da economia”, avaliou o pesquisador Leonardo Mello de Carvalho, da Diretoria de
Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, na seção especial da Carta de
Conjuntura divulgada nesta segunda-feira, 25.
Alguns dados de julho já tinham sido animadores, segundo o instituto. O Indicador
Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais mostrou recuo de 0,3% em julho ante
junho, mas crescimento de 1,7% em relação a julho de 2016.
O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos
no PIB), registrou alta de 1,1% na passagem de junho para julho. A construção civil
teve o segundo avanço consecutivo, mas o consumo aparente de máquinas e
equipamentos recuou, afetado negativamente pela exportação de uma plataforma de
petróleo por questões de tributação. A exclusão do fenômeno do cálculo faria o
indicador de mensal de FBCF ter crescido 1,4%.
Quanto à produção agropecuária, houve estabilidade na passagem de junho para
julho. Em relação a julho do ano passado, porém, o crescimento foi de 13,5%.
Segundo o Ipea, a melhora da demanda doméstica foi puxada pelo aumento no
número de vagas no mercado de trabalho, pela recuperação do poder de compra das
famílias diante do arrefecimento da inflação, pela redução nas taxas de juros e pela
liberação dos saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS). No entanto, a manutenção desse cenário mais favorável no médio e longo
prazo depende de uma solução para as questões de natureza fiscal, defendeu o órgão.
“Apesar desse ambiente econômico mais benigno, e da melhora observada na maioria
dos indicadores econômicos, os níveis de confiança dos agentes têm apresentado um
comportamento heterogêneo nos últimos meses.
Enquanto os empresários das atividades da indústria de transformação e construção
continuaram reduzindo o pessimismo, nas atividades do comércio e serviços houve
algum retrocesso. Já a confiança dos consumidores, que também havia retraído nos
últimos meses, voltou a crescer em setembro”, alertou Carvalho.
CMN define critério para cálculo da TLP
26/09/2017 – Fonte: Reuters
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta segunda-feira a metodologia
para cálculo da Taxa de Longo Prazo (TLP), que será a referência para empréstimos
feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir
de 2018.
A TLP também será referência para remuneração dos recursos do Fundo de
Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo da
Marinha Mercante (FMM).
Segundo comunicado do Banco Central, a TLP será composta pela variação do IPCA e
por uma taxa de juros prefixada, definida na data de contratação da operação de
financiamento.
O BC divulgará a parte prefixada da TLP, mensalmente. A parte prefixada da TLP será
divulgada no último dia útil do mês anterior ao mês de sua vigência e o cálculo terá
como base a média diária de três meses da NTN-B de cinco anos.
O presidente Michel Temer sancionou na última sexta-feira a lei que institui a TLP, que
substituirá gradualmente a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Febraban se comprometeu a estar pronta para TLP em janeiro, diz diretor do
BNDES
26/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Taxa de Longo Prazo (TLP), que balizará os empréstimos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir de janeiro, seguirá competitiva
ao longo de 2018, afirmou nesta segunda-feira, 25, o diretor da Área de Operações
Indiretas da instituição de fomento, Ricardo Ramos. O executivo também disse que
não deverá haver problemas na implementação da TLP junto à rede de bancos
repassadores, pois a Febraban, entidade que representa as instituições financeiras, se
comprometeu com o prazo de janeiro.
“Principalmente em 2018, a TLP continuará competitiva”, afirmou Ramos, descartando
a possibilidade de a mudança nos juros frear o movimento de recuperação dos
desembolsos do BNDES para linhas indiretas, como a Finame, que financia a aquisição
de bens de capital, e o BNDES Giro, para capital de giro.
Ramos lembrou que a TLP começará a valer com um redutor em relação aos juros das
NTN-Bs de cinco anos. O objetivo do redutor é fazer com que a TLP comece a valer no
mesmo patamar da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP, hoje em 7,0%), atual custo
do crédito do BNDES, que é definida trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN).
Apesar do compromisso público da Febraban, há uma preocupação com o ajuste dos
sistemas de informática da rede bancária repassadora das operações indiretas do

BNDES, como revelou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado)
no início do mês.
O banco de fomento se diz preparado para cumprir o cronograma de começar com a
TLP em janeiro, mas os bancos privados repassadores pediram mais prazo, tanto ao
BNDES quanto à equipe econômica.
“O BNDES vai estar pronto (em janeiro). A Febraban se comprometeu com a meta e
acho que vai conseguir cumprir”, disse Ramos, que participou nesta segunda da
cerimônia de abertura do XVI Encontro Verde das Américas, na sede do BNDES, no
Rio.
Por isso, mesmo com a mudança nos juros, o executivo acredita na possibilidade de
cumprir a meta de liberar R$ 20 bilhões no BNDES Giro, nos 12 meses seguintes a
partir de agosto passado.
Ramos também vê continuidade no processo de melhoria dos dados de desembolsos
da Finame, que, segundo ele, vem ocorrendo desde março, na esteira da supersafra
agrícola e de alguma recuperação nos investimentos em modernização de maquinário.
“Vamos confirmar de vez a recuperação (nos dados de desempenho) quando ela
chegar a (linhas de financiamento de) caminhões e ônibus”, afirmou Ramos.
André Moura: ‘Governo não deixará MP do Refis caducar de maneira
nenhuma’
26/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE), afirmou
na tarde desta segunda-feira, 25, que o Executivo não deixará caducar a medida
provisória (MP) que cria o novo Refis. De acordo com o parlamentar sergipano,
lideranças partidárias devem fechar ainda hoje um novo acordo com o governo sobre
o texto da proposta, para tentar votá-la até o fim desta semana no plenário da Câmara.
“Fechamos ainda hoje o texto. Caducar, não, de maneira nenhuma”, afirmou Moura
ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, ao ser
questionado se o governo continuava com a ideia de deixar a MP caducar, informação
que circulava nos bastidores até a semana passada. Como mostrou a reportagem, a
equipe econômica queria deixar a proposta perder a validade, pois já estaria satisfeita
com a arrecadação com o programa até agora.
Moura e o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), estão
tendo uma série de reuniões nesta segunda-feira no Palácio do Planalto para tentar
chegar a um acordo sobre o texto. Parlamentares correm contra o tempo para fechar
o acordo antes do fim desta semana. Eles precisam aprovar as mudanças nas regras
originais do Refis antes de sexta-feira, 29, data em que o prazo de adesão ao programa
em vigor se encerra.
Fazenda mantém negociação sobre Refis, mas sugere satisfação com
arrecadação já levantada
26/09/2017 – Fonte: Reuters
A equipe econômica mantém o canal de diálogo com parlamentares para a redação de
um novo texto para o Refis, programa de renegociação de dívidas tributárias, mas vê
com bons olhos a arrecadação com o programa assegurada até aqui sob as regras
dadas por medida provisória.

A preocupação em seguir costurando um acordo com o Congresso Nacional sobre o
tema se dá em meio ao delicado panorama político às vésperas de votação de nova
denúncia contra o presidente Michel Temer.
Com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no exterior, o secretário-executivo da
Fazenda, Eduardo Guardia, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid,
permanecem na linha de frente das conversas em busca de um texto de consenso,
segundo uma fonte com conhecimento direto do assunto.
O movimento se dá num momento em que o governo quer manter a base aliada coesa
para derrotar a nova denúncia contra Temer.
Por outro lado, declarações recentes de Meirelles e do ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, sugerem satisfação com a arrecadação levantada até agora com o
Refis, considerando a formatação dada por MP que segue em vigor.
O próprio Meirelles chegou a admitir que havia a tendência de deixar a MP caducar
caso não houvesse acordo sobre o tema. O vencimento da medida se dará em 11 de
outubro.
Um possível desinteresse do governo pela MP, no entanto, deve gerar cobranças.
“O impasse persiste, estamos esperando a resposta do governo sobre o que eles
querem fazer”, disse na sexta-feira à Reuters o relator da proposta na comissão
especial por onde tramitou a MP, deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG).
“Caso eles desistam, caso estejam satisfeitos com a arrecadação que já ocorreu, o
governo vai precisar explicar claramente isso para o Congresso”, acrescentou.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse em rápida entrevista a
jornalistas, que vai tentar colocar em votação a MP na quarta-feira, mas vai depender
do quórum.
CONFORTO
O relativo conforto da equipe econômica advém dos 8,8 bilhões já garantidos com o
programa até aqui. O montante inclui valores já pagos e os que serão quitados até o
final do ano por contribuintes que aderiram ao programa até agosto.
Como o prazo do Refis foi estendido até o final de setembro, a expectativa é que a
cifra aumente, chegando perto dos cerca de 10 bilhões de reais que o governo
estimava ser possível arrecadar num novo texto a ser acordado com o Congresso.
No Orçamento, inclusive, o governo passou a contar apenas com os 8,8 bilhões de
reais que já estão garantidos, ante estimativa anterior de cerca de 13 bilhões de reais.
O que vier a mais irá compor uma margem de segurança para eventuais frustrações
de receita, de modo a garantir o cumprimento da meta de déficit primário de 159
bilhões de reais em 2017.
O parecer de Newton Cardoso Jr. aprovado na comissão mista abria caminho para um
parcelamento bem mais benevolente para os contribuintes, com desconto de até 99
por cento sobre multas e juros, achatando a previsão de arrecadação com o Refis a
menos de 1 bilhão de reais. O parecer, contudo, nunca chegou a ser votado em
plenário, sendo duramente criticado pela equipe econômica.
A versão do governo, aberta aos contribuintes até esta sexta-feira, permite um
abatimento máximo de 90 por cento dos juros e de 50 por cento da multa.
Enquanto o acordo com os parlamentares não é fechado, é o formato do programa
desenhado pelo governo que segue valendo.

Uma liderança governista, que preferiu não ser identificada, dá como praticamente
descartada uma votação do Refis na Câmara. Esse parlamentar diz que a essa altura
não haveria real interesse do governo em mudar as regras do programa.
Mesmo que com o acordo as regras não ficassem tão flexíveis quanto o parecer do
relator, argumenta a liderança governista, elas ainda seriam mais brandas do que a
proposta original do governo, o que poderia afetar o volume de recursos já arrecadado
aos cofres públicos.
Questionado se o governo deixaria a MP caducar, o ministro do Planejamento disse na
sexta-feira passada que esta era uma questão parlamentar que não lhe competia.
“O que é importante é que as empresas façam a adesão. Falta basicamente uma
semana. Então aquelas empresas que realmente pretendem se regularizar devem
buscar a Receita Federal e fazer a adesão. Até porque, se houver qualquer alteração,
esta alteração será também benéfica para todos que aderirem”, destacou.
Beto Mansur acha difícil consenso sobre Refis entre governo e parlamentares
26/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Vice-líder do governo na Câmara e um dos homens da tropa de choque do presidente
Michel Temer, o deputado Beto Mansur disse nesta segunda-feira, 25, no Palácio do
Planalto que acha difícil que o governo e parlamentares cheguem a algum consenso
sobre a MP do Refis e que é contra a concessão de benefícios que possam estimular
os maus pagadores.
Segundo ele, o presidente deve chamar os líderes e membros da equipe econômica
ainda hoje para discutir o tema. “Acho muito difícil (chegar a um acordo hoje), até
porque o presidente nas reuniões que eu participei acaba transferindo a decisão para
a equipe econômica”, disse. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não está no
Brasil.
Para Mansur, o governo pode “eventualmente” deixar a MP – que vence na próxima
sexta-feira – caducar. “Pode ser (que deixe caducar) e aí arrecada o que tiver que
arrecadar”, afirmou. “O Refis é importante fazer no momento em que o Brasil passou
por uma crise forte, mas não se pode fazer algo que prejudique aquele que paga
corretamente”, completou.
O deputado disse ainda que um alívio nos juros e nas multas em torno de 90%, 95%,
como querem os parlamentares, “não tem nenhum cabimento”. “Tem que ter meio
termo. Tem que respeitar quem paga em dia”, destacou, afirmando que ele considera
“razoável” algo em torno de 50%, 60% de multa e juros.
Denúncia
Mansur minimizou o fato de o governo não conseguir quórum mais um dia para que a
denúncia contra Temer fosse lida na Câmara. Segundo ele, os partidos não
mobilizaram seus deputados e deixaram os parlamentares “à vontade para atender às
suas bases” nesta segunda-feira. “Mas amanhã teremos os 51 e vamos ler, entregar
na CCJ e notificar o presidente”, disse.
Mansur disse ainda que o governo continua com pressa para derrubar essa segunda
denúncia. “O governo tem pressão, até porque isso mexe com a pauta da Câmara”,
disse.
O deputado disse ainda que na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o governo
deve repetir o mesmo placar da primeira denúncia. “Vamos ter possivelmente o
mesmo número de votos, 41 a 24, e uma abstenção”, afirmou. Ele não quis opinar
sobre a escolha do relator, mas salientou que tem que ser alguém com “saber jurídico”.

Algar Telecom contrata bancos para possível IPO
26/09/2017 – Fonte: Agência Câmara Notícias
A operadora de telecomunicações Algar Telecom informou nesta segunda-feira que
contratou bancos para assessorá-la numa possível oferta inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês).
A empresa não deu mais detalhes sobre os termos de uma possível oferta de ações,
incluindo prazos nem se a operação poderia incluir a venda de tranches primária
(ações novas) e secundária (papéis detidos pelos atuais sócios).
A Algar Telecom é companhia aberta desde 2007, tem concessão de telefonia fixa em
87 cidades nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Em
regime de autorização, a empresa presta serviços nas regiões Sul, Sudeste e parte do
Centro-Oeste.
No final do segundo trimestre deste ano, a empresa tinha 498 mil clientes de banda
larga fixa, 1,7 milhão de usuários de telefonia fixa e 1,3 milhão de clientes de telefonia
móvel. A operadora teve lucro líquido de 65,2 milhões de reais no segundo trimestre
deste ano, ante 41,3 milhões no mesmo período de 2016.
Comissão rejeita projeto que obriga fabricantes a receberem resíduos e
embalagens de seus produtos
26/09/2017 – Fonte: Agência Câmara Notícias
Comissão rejeita projeto que obriga fabricantes a receberem resíduos e
embalagens de seus produtos
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços rejeitou
proposta que obriga comerciantes e distribuidores a receber dos consumidores
resíduos e embalagens de agrotóxicos e de óleos lubrificantes, pilhas, baterias, pneus,
lâmpadas e produtos eletrônicos.

Deputado Renato Molling, relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
A medida está prevista no Projeto de Lei 226/15, do deputado Rômulo Gouveia (PSDPB), que recebeu parecer pela rejeição do relator, deputado Renato Molling (PP-RS).
Também foi rejeitado o PL 5718/16, igualmente de Gouveia, que tramita em conjunto
e trata do mesmo assunto.
A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). A ideia é, a
partir do envolvimento dos consumidores finais, acelerar a implantação dos sistemas
de logística reversa dos produtos enumerados, que a lei relegou para os acordos
setoriais posteriores.

Soluções diferentes
Renato Molling, no entanto, argumentou que a postergação da definição por meio de
acordos foi aceita justamente para facilitar a aprovação da lei. “Não resta dúvida de
que a natureza de cada resíduo demanda soluções diferentes. Alguns resíduos, como
o óleo lubrificante usado, têm valor comercial e há um incentivo econômico natural
em sua reciclagem, o que é diferente de outros resíduos, como as embalagens de
agrotóxicos, sem apelo comercial natural”, acrescentou.
Em sua avaliação, como cada caso demanda detalhamentos específicos, eles serão
melhor resolvidos pelos agentes econômicos diretamente envolvidos.
O relator também argumentou que a falta de comprometimento do cidadão mediano
com a causa ambiental poderia inviabilizar os objetivos do projeto. “Imagine todo o
investimento para possibilitar a logística reversa sendo frustrado pela desmotivação
de os consumidores levarem seus resíduos para os pontos de coletas”, ponderou.
Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado ainda pelas comissões de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
 Íntegra da proposta:
 PL-226/2015
 PL-5718/2016
Proposta que estabelece destinação ambiental para óleo de cozinha pode ser
votada
26/09/2017 – Fonte: Senado Notícias
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) pode analisar nesta terça-feira (26) o PLS
75/2017, do senador José Medeiros (Pode-MT), que inclui o óleo de cozinha na lista
de produtos do sistema de logística reversa, o que pode mudar o quadro ambiental no
saneamento. A reunião tem início às 11h30.

Reunião da Comissão de Meio Ambiente (CMA), presidida pelo senador Davi
Alcolumbre (DEM-AP). Na bancada, o relator do projeto, senador Cristovam Buarque
(D)



Proposições legislativas
PLS 75/2017

O senador argumenta que o descarte inadequado de óleos de cozinha acarreta diversos
impactos ambientais, sendo os principais relacionados à poluição de cursos de rios e
ao entupimento de redes de esgoto. Ele afirma que ainda se desperdiça um insumo
que pode ser utilizado, por exemplo, na produção de biocombustíveis.
A proposta passa para as empresas - fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes dos produtos - a coleta, o reaproveitamento e a destinação ambiental
correta. Em entrevista concedida para a Rádio Senado, Medeiros disse acreditar que,
se a nova política pública for adotada, será uma referência internacional.
Ainda de acordo com a proposta, caberá aos consumidores devolver produtos e
embalagens após utilizados aos comerciantes ou distribuidores. O projeto ainda prevê

o estabelecimento de prazos para a criação de postos de coleta, campanhas educativas
e a lista de pessoas físicas e jurídicas que realizem esse tratamento.
Em seu relatório pela aprovação do projeto, Cristovam Buarque (PPS-DF) cita um
estudo da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp), indicando que
um litro de óleo de fritura polui mais de 25 mil litros d'água.
"Quando despejados em pias e ralos, os óleos e gorduras entopem as instalações
sanitárias e as redes de esgoto municipais, inclusive elevando os custos de
manutenção. E quando são lançados ao meio ambiente, provocam a multiplicação de
micro-organismos que consomem oxigênio, podendo causar a morte da fauna",
descreveu o senador na análise do projeto.
Ele ainda lembrou que hoje a coleta e reciclagem de óleos e gorduras culinárias não
chega a 5% do total descartado.
A proposta terá votação terminativa na comissão. Se aprovada e não for apresentado
recurso para levar o texto à votação pelo Plenário do Senado, poderá seguir para a
Câmara dos Deputados.
Logística reversa
De acordo com a Lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
12.305/2010), a logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada (artigo 3º XII).
Relações Exteriores debate relações diplomáticas entre Brasil e Rússia
26/09/2017 – Fonte: Agência Câmara Notícias
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional promove audiência pública
nesta quarta-feira (27) para analisar os avanços nas relações entre Brasil e Rússia
desde a Revolução Russa de 1917. A deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), que propôs o
debate, destaca que, nos últimos anos, o relacionamento entre os dois países tem se
intensificado de maneira significativa.
Segundo a deputada, essa relação se dá por meio de visitas de altas autoridades, da
atuação conjunta no âmbito multilateral (ONU, G-20, Brics), do aumento do
intercâmbio comercial e dos fluxos de investimentos e do aprofundamento da
cooperação, especialmente em matéria aeroespacial e técnico-militar.
“A Revolução Russa de 1917 certamente é um marco do século XX. Evento mundial
de magnitude reconhecido mesmo entre aqueles que discordam dos ideais que o
provocaram. Seria impossível compreendermos muitos elementos que marcam hoje
nossas sociedades sem conhecermos os efeitos da Revolução Russa sobre o mundo”,
afirma Jô Moraes.
Foram convidados:
- o presidente da Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo, Gilberto
Ramos;
- o professor da Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Luis
Manuel Fernandes; e
- a professora da Universidade Federal Fluminense, Zoia Prestes (UFF).
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26/09/2017 – Fonte: Senado Notícias
O novo Estatuto do Trabalho deve observar o princípio da dignidade da pessoa
humana. A afirmação é do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto de
Carvalho, que participou de audiência pública na Subcomissão do Estatuto do Trabalho
que trata do tema no Senado.
Na avaliação do vice-presidente da Subcomissão, senador Paulo Paim (PT–RS),
a reforma trabalhista aprovada retira direitos e favorece os patrões. Para ele, as
conquistas devem ser recuperadas.
Especialistas pedem Estatuto do Trabalho que garanta dignidade humana
26/09/2017 – Fonte: Senado Notícias

Em audiência pública interativa da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho
(CDHET), nesta segunda-feira (25), especialistas defenderam uma nova legislação
trabalhista, que respeite princípios como a dignidade da pessoa humana.
A CDHET é uma subcomissão da Comissão de Direitos Humanos (CDH). O Estatuto é
uma proposta do senador Paulo Paim (PT-RS) para substituir as atuais leis trabalhistas,
sobretudo a recém-aprovada reforma (Lei 13.467/2017), que entra em vigor em
novembro, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Paim, relator da
subcomissão, prometeu para 1º de maio a primeira versão do projeto do Estatuto do
Trabalho, após a realização de outras audiências como a desta segunda.
— A intenção é deixar a sociedade debater para votar [o projeto] só no próximo
Congresso, eleito em 2018. Porque com este aqui não temos a mínima chance de
aprovar nada decente — previu Paim.
Para Cristiano Paixão, procurador regional do Trabalho da 10ª Região, o Estatuto do
Trabalho, ou qualquer legislação trabalhista que venha a suceder a atual, “tem que
resgatar e reafirmar o compromisso da Constituição de 1988 com o valor social do
trabalho, a dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades”.
Francimary Oliveira Michiles, diretora do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho (Sinait), também citou a dignidade da pessoa como um dos princípios
“basilares” para o projeto de estatuto.
Os participantes da audiência criticaram a lei recém-sancionada, apontando o que
consideram incoerências e inconstitucionalidades. Segundo Augusto César Leite de
Carvalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), quando a lei entrar em
vigor haverá situações em que os juízes terão que aplicar em suas decisões o Direito
Civil, e não o novo texto legal. Ele deu como exemplo o caso de um empregado em
regime de teletrabalho (ou seja, que trabalha a distância, em casa) cuja jornada
ultrapasse o previsto em contrato:

— O que vamos aplicar é o princípio da primazia da realidade, o artigo 167 do Código
Civil: quando há uma simulação de contrato, o que vale é contrato dissimulado. A lei
não pode mudar a realidade — afirmou.
Para Paulo da Cunha Boal, diretor legislativo da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra), o governo iludiu os empresários, fazendo-os crer
que alguns itens da nova lei acabam com o risco de ações trabalhistas – por exemplo,
ao excluir da jornada de trabalho os minutos gastos para vestir o uniforme ou a
caminho do serviço, em meio de transporte fornecido pela empresa (as chamadas
“horas in itinere”):
— Estão vendendo algo que não podem entregar. Entregaram ao empresariado um
projeto dizendo: 'Resolvemos todos os problemas que vocês tinham.' E tudo isso é
uma falácia.
Graça Costa, secretária de relações do trabalho da CUT, e Anjuli Tostes, representante
da Intersindical (central de trabalhadores), afirmaram que os sindicatos lutarão para
que a reforma sancionada seja anulada:
— Estamos nos organizando para olhar cada item da lei. Aquilo que pode ser
questionado nós vamos questionar. Vai ter um processo de resistência também no
âmbito judicial. A luta vai ser árdua — disse Graça.
Estatais alcançam só metade da meta de 34,5 mil demissões voluntárias
26/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Empresas como Caixa e Banco do Brasil lançaram programas de desligamento
voluntário para tentar reduzir o custo com pessoal. Até agora pouco mais de
17 mil aderiram
Com dificuldades para fechar o orçamento, o governo federal planejava desligar
34.453 funcionários de empresas estatais, por meio de programas de demissão
voluntária (PDVs) e de aposentadoria incentivada anunciados desde o ano passado.
Mas, até agora, apenas metade dessa meta foi alcançada: 17.254 empregados serão
desligados, sendo 10.625 em 2016 e o restante em 2017.

Caixa e Banco do Brasil lideram lista de estatais com maiores adesões aos planos de
demissão voluntária, os PDVs. Átila Alberti/ Tribuna do Parana
Os dados são do Ministério do Planejamento e os números consideram as adesões
efetivas aos PDVs da Petrobras, Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,
entre outras. O Planejamento informou que a economia efetiva declarada pelas
estatais para os PDVs de 2016 é de R$ 2,25 bilhões e de R$ 4,57 bilhões em 2017.
O Banco do Brasil é a que apresentou a maior redução do quadro profissional, com o
desligamento de 9.309 pessoas no ano passado. Outra estatal com expressivo corte
de pessoal é a Caixa: 4.481 funcionários vão sair em 2017.

Relatório sobre estatais divulgado pelo ministério revela que, a partir de 2006, as
empresas tiveram aumentos sucessivos do corpo de funcionários, atingindo um pico
de 552 mil pessoas em 2014. O número começou a cair em 2015 e fechou 2016 em
534.216. E a tendência de queda se manteve nesse ano, com 523.087 empregados
no primeiro trimestre de 2017.
Na comparação entre o primeiro trimestre desse ano com do ano anterior, a Caixa
lidera o enxugamento com a redução de 4% da sua folha – a média de cortes das
estatais ficou em 2%, com o desligamento de 11.278 empregados.
Atualmente, o Brasil tem 151 empresas estatais, sendo 48 com controle direto da
União e 18 dependentes do reforço orçamentário do Tesouro Nacional.
O governo não está focando apenas nas estatais para a redução dos gastos com
pessoal. Em julho, foi editada uma medida provisória que criou um PDV para todos os
servidores da Esplanada dos Ministérios. O Planejamento não divulgou metas de
adesão por se tratar de uma iniciativa voluntária, mas afirmou que 5 mil desligamentos
gerariam um impacto de R$ 1 bilhão ao ano. A proposta também permite a redução
de jornada do servidor.
Criação de empregos ajudará a reduzir desigualdade, diz Meirelles
26/09/2017 – Fonte: Agência Brasil
A criação de condições para que o Brasil crie mais empregos é essencial para que o
país comece a reduzir a desigualdade, disse hoje (25) o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles. Em entrevista a jornalistas após uma palestra em Londres, cujo áudio foi
divulgado pela assessoria do ministério, Meirelles disse que as reformas propostas pelo
governo têm o objetivo de fazer o país voltar a crescer de forma sustentada.
“O que nós estamos construindo é um Brasil que cresça mais, que crie mais empregos
e que possa distribuir mais a renda. Existem diversas formas de distribuir renda. Uma
delas é a mais eficaz de todas é criar emprego. Segundo, criar empregos cada vez
melhores. Terceiro, criar condições macroeconômicas que baixem a inflação, porque a
inflação penaliza os de renda menor”, disse o ministro ao comentar relatório da
organização não governamental britânica Oxfam que apontou a forte desigualdade no
Brasil.
Segundo o estudo, divulgado hoje, os seis maiores bilionários brasileiros têm o mesmo
patrimônio que os 100 milhões mais pobres. O levantamento mostrou também que os
super-ricos pagam menos tributos que os 10% da população brasileira que ganham
menos.
De acordo com Meirelles, o levantamento revela uma situação histórica no Brasil, e o
caminho para redistribuir renda é ter um governo mais enxuto e que gaste com mais
racionalidade. Mesmo assim, o ministro ressaltou que os programas sociais estão
sendo expandidos.

“O Brasil aumentar o custo da sua máquina não distribui renda. Os programas sociais
estão mantidos, na verdade estão sendo expandidos. O que precisamos é ter um

governo mais eficiente e enxuto. Isso vai gerar mais recursos para consumo,
investimentos e empregos, na medida em que se possam ter discussões mais
aprofundadas [sobre a distribuição de renda]”, declarou o ministro.
Meirelles citou estudos recentes segundo os quais o crescimento econômico dos
últimos anos não melhorou significativamente a redistribuição de renda no Brasil. Para
ele, o aumento dos gastos públicos não é a forma mais eficaz de combater a
desigualdade.
“O crescimento do governo nos últimos anos não melhorou a distribuição de renda no
Brasil. O importante é fazer o contrário: criar mais emprego, menos inflação, menos
juros e mais renda”, acrescentou.
Reforma da Previdência
Segundo o ministro, a aprovação da reforma da Previdência é essencial para que o
país não enfrente desequilíbrios graves nas contas públicas nos próximos anos. Ele
ressaltou que o governo está empenhado em fazer a proposta avançar no Congresso,
mas não se comprometeu com um prazo de votação.
“Agora é uma questão de discussão. O projeto foi apresentado, discutido pela comissão
especial e aprovado lá com modificações. Agora está preparado para ser discutido em
plenário. O importante é que estamos enfrentando esse problema”.
Os juros e a inflação, ressaltou Meirelles, só estão caindo por causa da expectativa da
aprovação das reformas. Segundo ele, a população está sentindo o benefício,
principalmente por meio da reação do emprego, que voltou a crescer nos últimos
meses.
“Os juros no Brasil estão caindo. A inflação está caindo. Isso está beneficiando a
população de uma forma muito importante. Uma das razões é exatamente a
expectativa das reformas, principalmente desta reforma [da Previdência]. É muito
importante que o Brasil comece a criar empregos. Já começou a criar. É importante
que esse número cresça”, disse.
Meirelles advertiu que, se a reforma da Previdência não for aprovada logo, sobrará
menos dinheiro para despesas fundamentais do governo, como saúde, educação e
obras públicas, por causa do teto de gastos. Segundo ele, a aprovação do limite de
gastos e da reforma trabalhista indica que o Congresso tem condições de aprovar as
mudanças na Previdência e permitir que o país volte a crescer.
“Se a reforma não for feita, dentro de um tempo 80% do Orçamento público será
usado para a Previdência. Não teremos dinheiro para a saúde, a educação e
investimentos. Nas minhas conversas com parlamentares, de todos os partidos, com
exceção da oposição, a estratégia que estou usando é dizer a verdade e esclarecer o
que precisa ser feito pelo país”, declarou.
Emprego no Centro-Oeste atinge níveis pré-crise; no Nordeste, só piora
26/09/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Apesar de o emprego dar os primeiros sinais de reação, o mercado de trabalho não se
recupera da mesma forma em todo o País. Enquanto na região Centro-Oeste o total
de pessoas em atividade já recuperou os níveis pré-crise, no Nordeste, essa trajetória
vai na contramão: a queda da população ocupada só se aprofundou entre o primeiro
trimestre de 2015 e os três meses encerrados em junho deste ano.
No Sudeste, a queda na indústria e na construção civil ainda impedem uma
recuperação mais robusta no número de brasileiros ocupados. Sem depender demais
de um setor específico, a região Sul, por sua vez, é a que já está mais próxima da

retomada. Já o mercado de trabalho da região Norte, apesar de ter registrado queda
no número de ocupados na indústria e também ser dependente de investimentos, tem
números melhores que os dos Nordeste – uma queda amortecida, em partes, por
resultados positivos na indústria extrativa.
A região que mais chama a atenção positivamente, no entanto, é o Centro-Oeste. A
população ocupada no segundo trimestre superou em 17,1 mil a do primeiro trimestre
de 2015, quando o País começou a ter redução no número de ocupados. A supersafra
gerou um movimento em cadeia na região, que aumentou as contratações não só na
agropecuária, mas também no setor de serviços. Lá, esse foi o segmento que puxou
o número de ocupados para cima nos últimos três meses, com 149 mil a mais
trabalhando desde 2015. Mato Grosso está atraindo mão de obra até de outros
Estados.
“A agropecuária, mais dinâmica no Centro-Oeste, teve um desempenho tão positivo
que ajudou a recuperar o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre e acabou
gerando renda e afetando a região como um todo”, analisa o professor da FEA/USP
Hélio Zylberstajn.
++Resultado do Caged em agosto está aquém da média para o mês, diz economista
Ao mesmo tempo, o Nordeste ainda amarga a maior perda de pessoas ocupadas e é
a única região sem ter dois trimestres seguidos de queda no desemprego. Entre 2015
e junho, a queda da população ocupada nos Estados nordestinos foi de 1,9 milhão –
reflexo da crise da indústria e da escassez de investimentos.
Retrato da crise. O município de Cabo de Santo Agostinho é um retrato da situação
precária do emprego na região: está entre as cidades do Nordeste que mais perderam
postos de trabalho entre janeiro e agosto deste ano. Foram 2.449 postos a menos
nesse período. A cidade divide com a vizinha Ipojuca a sede do conjunto que reúne
porto, empresas, estaleiros e a refinaria de Abreu e Lima.
O município, que atraía mão de obra de outros Estados, hoje sofre com a falta de
previsão para a construção da segunda fase de Abreu e Lima, com investimento
estimado em mais de R$ 3 bilhões, e com o fim dos contratos para a construção de
navios. Em frente à antiga prefeitura, onde os recém-chegados logo conseguiam
trabalho, os moradores agora disputam uma vaga temporária – a maioria volta para
casa sem nada.
“No Nordeste, levou mais tempo para que a crise econômica se refletisse no emprego.
Enquanto o emprego no Sudeste e no Sul já começava a desacelerar no fim de 2014,
no Nordeste, crescia. A demora para reagir agora faz parte do ciclo econômico”, diz
Fernando Holanda Barbosa Filho, do Ibre/FGV.
Segundo ele, parte do cenário se explica pela queda dos investimentos públicos e da
transferência de renda. “A base eleitoral da chapa vencedora em 2014 estava no
Nordeste, e a política de deslocar recursos foi suficiente para ganhar a eleição. O ajuste
veio na forma de alta do desemprego e demora para recuperá-lo.”

A única paranaense entre as 20 cidades que mais criaram empregos no país
26/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Com uma população estimada de 307 mil pessoas, São José dos Pinhais criou
860 novos postos de trabalho em agosto, segundo dados do Caged

No acumulado do ano, de janeiro a agosto, o município criou 1.311 novos empregos
no Paraná, atrás apenas de Pato Branco (1.697), Maringá (1.690) e Cascavel
(1.492). Divulgação/PMSJP
São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi a única cidade
paranaense entre as 20 brasileiras que mais criaram vagas de trabalho em agosto
deste ano, registrando o 15.º melhor desempenho entre todos os municípios
brasileiros.
Consequentemente, o município também liderou a abertura de novos empregos no
estado, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Ao todo, a cidade gerou 860 novos postos de trabalho no mês, com o saldo positivo
puxado pela criação de vagas da montadora francesa Renault e dos fornecedores da
empresa.
No início de agosto, a Renault finalizou a contratação de cerca de 600 trabalhadores
para complementar o terceiro turno de produção, reaberto no começo do segundo
trimestre para atender ao aumento das exportações dos dois lançamentos da
montadora, o SUV Captur e o hatch compacto Kwid.
Além das 532 vagas geradas no setor automotivo, na produção de automóveis, o
município também abriu 129 novos postos de trabalho na fabricação de produtos de
limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; 113 vagas na área
ligadas ao transporte rodoviário de carga; e 82 vagas no setor alimentício. Outros
setores contribuíram para o saldo positivo com um número menor de vagas abertas
em agosto.
No acumulado do ano, o saldo também é positivo. De janeiro a agosto, o município
criou 1.311 novos empregos no Paraná, atrás apenas de Pato Branco (1.697), Maringá
(1.690) e Cascavel (1.492).
Paraná
O saldo geral ficou positivo no Paraná, com a criação de 1.180 novas vagas de trabalho
no estado, o 13.º melhor desempenho entre os estados brasileiros que criaram
empregos em agosto. De janeiro a agosto deste ano, o estado acumula saldo positivo
de 23.760 vagas, o sexto melhor resultado do país, atrás apenas de São Paulo, Minas
Gerais, Goiás, Santa Catarina e |Mato Grosso.
Em todo o país, foram geradas 35.457 vagas de emprego em agosto. No acumulado
do ano, o mercado de trabalho brasileiro tem saldo positivo de 106 mil novos postos.

Confira as 20 cidades que mais geraram emprego no país em agosto:
Cidades/ novas vagas de emprego

Meirelles: resposta para acabar com crise é reforma
26/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, salientou a estudantes e convidados da
London School of Economics and Political Science (LSE), em Londres, que o Brasil sai
agora da pior recessão econômica da sua história. “A recessão dos últimos dois anos
foi a mais longa e a mais profunda da história do País”, relatou durante a apresentação
intitulada “Reform to recovery: where next for the Brazilian economy?”
O ministro fez um breve resumo da história econômica brasileira recente. Segundo
ele, no curto prazo, o Brasil cresceu com base no consumo e no crédito, que era,
muitas vezes, subsidiado pelo governo. Houve também expansão dos gastos públicos,
o déficit primário começou a crescer e isso levou o risco país a subir. “Junto com isso,
o governo também teve uma mente intervencionista em áreas como energia, gás e
petróleo e isso diminuiu a confiança das empresas e dos consumidores. Os
investimentos caíram”, salientou.
Ao mesmo tempo, comentou Meirelles, o Banco Central teve de elevar os juros básicos
da economia, com a inflação em alta. O consumo caiu e a crise se formou. Mesmo
neste caminho, salientou ele, os gastos públicos cresceram em porcentagem do PIB
de 2007 a 2016.
A resposta do governo agora para essa crise está sendo em focar em dois tipos de
reformas. As reformas estruturais, como a aprovação da PEC do teto, a reforma
trabalhista, a da Previdência e tributária, e reformas macroeconômicas, como
regulação setorial, ajuste fiscal e mercado de crédito.
Reforma da Previdência
Meirelles reforçou que prevê a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso
Nacional em outubro ou, no máximo, no início de novembro.
Meirelles apresentou uma explicação detalhada sobre o envelhecimento da população
no País e o impacto dos gastos da Previdência nas contas públicas brasileiras,
argumentando sobre a necessidade de mudança. Ao mesmo tempo, declarou, o
governo está preparando a reforma tributária em parceria com acadêmicos, técnicos
do governo e o Congresso Nacional.
TLP
Meirelles,fez mais uma vez uma ampla defesa da Taxa de Longo Prazo (TLP), aprovada
recentemente pelo Congresso Nacional e que substituirá a Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), que é subsidiada pelo governo. A TLP seguirá taxas de mercado. Segundo

ele, um dos principais pontos da mudança será que o efeito da política monetária
dirigida pelo Banco Central ficará mais forte sobre a economia.
Para o ministro, a TJLP é uma das razões para os juros altos no Brasil. “As taxas de
mercado tinham de ser desproporcionalmente maiores, puxadas pelo BC, porque
grande parte do mercado corporativo era subsidiada”, disse. Isso criava distorção,
segundo ele. A mudança está marcada para começar em 1º de janeiro do ano que
vem. “Cada vez mais a política monetária vai aumentando seu poder gradualmente e
permitindo que taxas menores gerem resultados mais eficazes.”
Com jeito de professor, Meirelles também escolheu um aluno para falar sobre toda a
burocracia no Brasil, usando-o como exemplo para falar sobre o tempo que um
empresário demora para abrir uma empresa no País.
Durante o evento, ele também citou o programa fiscal destinado ao Rio de Janeiro e a
modernização de regulações de vários setores da economia, como de óleo e gás. O
ministro falou ainda sobre o histórico da inflação, sobre o desempenho dos indicadores
de confiança e sobre a evolução da taxa de desemprego. “Leva tempo para o mercado
de trabalho reagir”, considerou.
O ministrou defendeu ainda que a entrada do Brasil na Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – que foi solicitada no primeiro semestre e
agora aguarda a resposta dos membros da entidade – será de “fundamental
importância”. “Com a OCDE, Brasil poderá modernizar várias áreas em conjunto com
outros membros”, disse.
PIB
Meirelles previu que a projeção do governo para o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) de 2018 é de 2%. “Mas o viés é de alta”, comentou. Mais cedo, ele disse
ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, em Bruxelas, que
não se surpreenderia se a taxa de crescimento no ano que vem for de 3%.
Durante a apresentação, Meirelles também apresentou três cenários com projeções
médias para o PIB e o PIB per capita em 10 anos, considerando 1) um quadro mais
pessimista, sem aprovação das reformas; 2) um quadro com aprovação parcial das
reformas indicadas pelo governo e 3), com a aprovação na íntegra das propostas do
governo, num cenário otimista. No primeiro, o PIB seria de 2%; no segundo, de 3,7%,
e, no terceiro, de 4,5%. “É uma taxa muito alta”, avaliou.
Paulo Paim diz que reforma da Previdência só atingirá os pobres e a classe
média
26/09/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Paulo Paim (PT-RS) criticou a proposta de reforma da Previdência por
considerar que as medidas só atingirão os pobres e a classe média. Ao ressaltar que
a Previdência tem R$ 1 trilhão a receber em tributos, o senador sugeriu que a reforma
deveria cobrar os bancos e os grandes devedores, além de melhorar a gestão
previdenciária.
Paulo Paim lembrou que a população da Suíça, consultada em referendo, rejeitou a
mudança nas regras de aposentadoria. O senador disse esperar que os trabalhos da

CPI da Previdência convençam a opinião pública de que as reformas não são
necessárias.
— Nós vamos mostrar que a questão da Previdência no Brasil é de gestão, é de
fiscalização, é de combate à corrupção. Se garantirmos que isso seja feito, com certeza
a nossa Previdência vai dar superávit por décadas — afirmou.
Paim também leu mensagem da prefeita de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que chama
atenção para os cortes de recursos federais para o sul do estado. Segundo a prefeita,
a redução de repasses para instituições federais na região podem levar a uma
diminuição da qualidade dos serviços públicos e causar aumento do desemprego e da
insegurança.
Comissão geral discute nesta quinta-feira proposta de reforma tributária
26/09/2017 – Fonte: Agência Câmara Notícias
Na quinta-feira (28), a partir das 10 horas, o Plenário da Câmara dos Deputados se
transforma em comissão geral para discutir a reforma tributária. O objetivo é ouvir
especialistas que possam contribuir para o relatório final sobre o tema, em análise em
uma comissão especial.
O relator, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) já apresentou sua proposta na
comissão especial, mas, para ele, o debate é importante e pode, inclusive, subsidiar
as sugestões de mudança do texto.
Hauly defendeu a necessidade de diminuição no número de impostos para buscar o
crescimento econômico. O relator sugeriu, ainda, mudanças para que os tributos que
hoje recaem principalmente sobre o consumo passem a ser direcionados sobre a
renda.
“Vai ser um grande momento para apresentar não só para a Câmara dos Deputados,
mas também para todo o Brasil, a necessidade de aprovar a reforma tributária ainda
este ano, para que o País possa sair dessa brutal crise econômica e voltar a crescer
como de 1930 a 1980, quando tivemos 6,6 % ao ano em média”, disse.



Íntegra da proposta:
PEC-31/2007

Conta de luz deve começar 2018 sob pressão por seca na região de
hidrelétricas
26/09/2017 – Fonte: Reuters
Um clima bastante seco na área das hidrelétricas brasileiras e projeções de chuva
abaixo da média nos próximos meses devem fazer com que o ano de 2018 comece já
com pressão nas contas de luz, que poderão ter cobranças adicionais, segundo
projeções oficiais e especialistas ouvidos pela Reuters.
As preocupações vêm em um momento em que o governo já conversa sobre a
possibilidade de promover uma campanha a partir da reta final deste ano com o
objetivo de incentivar a população a reduzir o consumo, diante da perspectiva de custo
elevado para atender à demanda em meio à menor oferta de geração hídrica.
Atualmente, a bandeira tarifária das contas de luz é amarela, o que significa um custo
adicional de 2 reais a cada 100 kilowatts-hora em eletricidade consumidos. A bandeira
vermelha eleva o adicional para 3 reais em seu primeiro patamar e para 3,50 reais no
segundo patamar, o que deve ocorrer já em outubro, segundo avaliação do diretorgeral da Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino.

A consultoria Thymos Energia estima que o nível médio de armazenamento das
hidrelétricas ao final de setembro deverá ser de cerca de 24 por cento, praticamente
o mesmo visto em igual época de 2001, quando o país precisou recorrer a um
racionamento de eletricidade.
A situação atual só não é pior porque o Brasil depende menos de energia hídrica do
que no passado e conta com melhor infraestrutura de transmissão.
E, com o clima seco, a perspectiva ainda é de demora na recuperação dos lagos das
usinas mesmo com a retomada das chuvas, disse o analista de energia da Thomson
Reuters, Claudio Vallejos.
“A baixa umidade do solo agrava a situação hídrica... temos o fim de setembro mais
seco desde 2010 no Nordeste e no Sul, e o segundo mais seco desde 2010 no Sudeste
e no Norte”, apontou ele.
Na prática, isso significa que é preciso mais chuva para recuperar o nível de
armazenamento das usinas, uma vez que as primeiras precipitações serão absorvidas
pelo solo excessivamente seco.
Para o sócio da Thymos, João Carlos Mello, a atual projeção de hidrologia desfavorável
gera a perspectiva de que 2018 já comece com bandeira tarifária vermelha ou amarela
nas contas de luz, o que eleva os custos para os consumidores.
Criadas para incentivar uma redução do consumo quando a oferta de geração é menor,
as bandeiras tarifárias geram custo extra quando acionadas no patamar vermelho ou
amarelo. Se as condições são favoráveis, a bandeira é verde e não há cobrança
adicional.
“Mesmo que venha uma chuvarada, um toró, tipo Arca de Noé, nem assim você
consegue salvar, em termos de custo... vai ter um custo maior (para a energia) em
2018. Não sei se vai ser bandeira vermelha ou amarela, mas acho que não vai ser
verde em 2018”, disse Mello.
Dessa forma, os consumidores e indústrias sofrerão com custo adicional mesmo no
período úmido, em que deveria haver maior oferta hídrica.
A previsão de custo maior é devido à necessidade de acionamento de termelétricas,
cuja produção é mais cara que a energia das hidrelétricas.
OPERAÇÃO CARA
De acordo com projeções atualizadas nesta segunda-feira pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o cenário hídrico desfavorável deve
manter o custo de operação do sistema em níveis elevados até março ou abril de 2018.
As projeções da CCEE são de que o custo de operação do sistema poderá exigir
acionamento de bandeira vermelha nas contas de luz até ao menos novembro deste
ano.
Entre dezembro e março de 2018, com a chegada de alguma chuva, as simulações da
CCEE indicam um custo de operação que significaria bandeira amarela nas contas de
luz, em todas regiões.
Ainda segundo as projeções da CCEE, a bandeira amarela ainda poderia ser acionada
em abril devido a uma recuperação mais lenta esperada para as hidrelétricas do
Nordeste.
As simulações da CCEE apontam os reservatórios do Nordeste podem fechar novembro
com apenas 7 por cento de armazenamento.

Confiança da construção no Brasil tem 4ª alta seguida em setembro, diz FGV
26/09/2017 – Fonte: Reuters
A confiança da construção do Brasil avançou pela quarta vez seguida em setembro,
com melhora tanto da avaliação atual quanto das expectativas, informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.
O Índice de Confiança da Construção (ICST) brasileira registrou alta de 1,4 ponto e
chegou a 77,5 pontos em setembro, com um caráter mais disseminado de melhora
entre os segmentos, de acordo com a coordenadora de projetos da construção da
FGV/IBRE, Ana Maria Castelo.
Segundo ela, o destaque neste mês é a sexta alta seguida da confiança no segmento
de Preparação de Terreno, um segmento antecedente do início de obras.
“Pode significar um cenário menos negativo para as empresas da construção nesse
segundo semestre”, avaliou ela em nota.
Os dados da FGV mostram que o Índice de Expectativas (IE-CST) teve alta de 1,8
ponto, atingindo 89,2 pontos, com destaque para o indicador que mede a demanda
para os três meses seguintes.
Já o Índice da Situação Atual (ISA-CST) subiu 1,1 ponto, para 66,2 pontos, com alta
nos dois quesitos que o
compõem e com destaque para o indicador de percepção em relação à carteira de
contratos.
O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor avançou pelo terceiro mês
consecutivo, subindo 3,5 pontos percentuais e atingindo 65,6 por cento em setembro.
Em nota separada, a FGV informou também que o Índice Nacional de Custos da
Construção (INCC-M) avançou 0,14 por cento em setembro, desacelerando ante a alta
de 0,4 por cento em agosto.
Na sexta-feira, a FGV já havia informado que a confiança do consumidor em setembro
avançou após três quedas seguidas, enquanto a prévia da confiança da indústria
apontou o terceiro mês seguido de alta.
A melhora nos diferentes setores aponta para a retomada da economia, com juros e
inflação baixos incentivando o consumo, ainda que as incertezas políticas persistam.
Comissão promove novos debates sobre mudanças em regras de mineração
26/09/2017 – Fonte: Agência Câmara Notícias
A comissão mista que analisa a medida provisória 790/17, que altera 23 pontos do
Código de Mineração (Decreto-lei 227/67), promove novas audiências nesta terça (26)
e quarta-feiras (27). O governo alega que as mudanças visam atualizar o código para
reduzir a burocracia e estimular a atividade de exploração mineral.
Foram convidados para participar da discussão nesta terça: representantes do
Ministério de Minas e Energia, do Departamento Nacional de Produção Mineral, do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral, da Secretaria de Meio
Ambiente do Pará e o advogado Adriano Drummond Cançado Trindade.
Já na quarta, a MP será discutida com representantes do Centro de Tecnologia Mineral;
do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo
(Sindirochas); do Movimento Nacional pela Soberania Popular Frente à Mineração; do
Ministério Público Federal; da WWF Brasil; do Greenpeace Brasil; entre outros.

Secretaria de Segurança Pública/Mato Grosso

MP prevê ainda que o minerador deverá recuperar as áreas degradadas
Multas e prazos
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).
Além disso, 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.
Outras MPs
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
As duas audiências serão interativas e os cidadãos poderão participar enviando
perguntas e comentários pelo site e-Cidadania.
Ambas as reuniões estão marcadas para as 16 horas, no plenário 9 da ala Nilo Coelho,
no Senado.



Íntegra da proposta:
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Petrobras aumenta preço do gás de cozinha em 6,9%
26/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pelo segundo mês consecutivo, a Petrobras aumentou o preço do gás de cozinha
vendido em botijões de 13 quilos, mais usado pelo consumidor residencial. O reajuste,
que entra em vigor nesta terça (26), será de 6,9%.
Em nota distribuída nesta segunda (25), a estatal diz que, se o repasse for integral, o
preço do botijão subirá 2,6% nos pontos de venda.

Em agosto, a companhia já havia aumentado o preço do combustível, também em
6,9%. Desde então, o preço de revenda do botijão teve alta de 3,4%.
De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis),
o preço médio do botijão no país foi R$ 60,14 na semana passada.
Em junho, a Petrobras anunciou uma nova política de preços para o gás vendido em
botijões, que tem o nome técnico de GLP (gás liquefeito de petróleo).
A política prevê reajustes mensais de acordo com a variação das cotações
internacionais e do câmbio. Desde junho, o preço subiu três vezes e caiu uma.
A estatal pratica outra política para o GLP envasado em vasilhames maiores do que os
de 13 quilos, mais usados por comércio e indústrias.
Por recomendação feita em 2005 pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética),
o produto voltado ao consumidor residencial deve ser mais barato.
Em agosto, o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, disse que a agência estuda propor
o fim da diferença de preços, liberando a estatal para praticar o mesmo valor,
independente do tipo de vasilhame.
A proposta deve fazer parte de uma revisão na regulamentação das vendas de GLP no
país.
Toyota vai investir R$1 bi em fábrica de veículos em SP
26/09/2017 – Fonte: Reuters
A Toyota anunciou nesta segunda-feira investimento de 1 bilhão de reais em sua
fábrica de veículos em Sorocaba (SP), destinados à produção de um novo carro
compacto da marca no país que começará a ser vendido a partir da segunda metade
de 2018.
O investimento se soma aos 600 milhões de reais que a montadora japonesa anunciou
em 2016 para expandir sua fábrica de motores em Porto Feliz (SP) e são anunciados
no momento em que o mercado de veículos mostra sinais de interromper em 2017
uma sequência de quatro anos de quedas nas vendas.
A fábrica da Toyota em Sorocaba, inaugurada há cinco anos, produz o Etios, a primeira
aposta da montadora no segmento de compactos no Brasil. A empresa produz o sedã
Corolla, modelo mais vendido da marca no país, em Idaiatuba (SP).
A Toyota teve no ano até setembro vendas acumuladas de cerca de 123 mil veículos
no Brasil, crescimento de cerca de 3 por cento ante mesmo período do ano passado.
As vendas do Etios somaram 48,6 mil unidades de uma capacidade da fábrica em
Sorocaba de 108 mil veículos por ano.
O investimento da Toyota foi anunciado um mês após a General Motors anunciar 1,2
bilhão de reais para sua fábrica de veículos em São Caetano do Sul (SP) e 1,9 bilhão
de reais para uma unidade de produção de motores em Santa Catarina até 2020.
Já no início de agosto, a rival alemã Volkswagen anunciou investimento de 2,6 bilhões
de reais em sua fábrica de veículos em São Bernardo do Campo (SP).
A associação de montadoras no Brasil, Anfavea, elevou este mês a estimativa para
vendas e produção para 2017, citando melhora da confiança dos consumidores e
crescimento das exportações. A projeção de alta das vendas foi revista de 4 para 7,3
por cento, enquanto a produção teve a estimativa de expansão elevada de 21,5 para
25,2 por cento.

Governo vê chances de RenovaBio baixar preços de combustíveis no Brasil
26/09/2017 – Fonte: Reuters
O RenovaBio tem 78 por cento de chances de contribuir para a redução nos preços
dos combustíveis nos próximos anos no Brasil, afirmou nesta segunda-feira o diretor
do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Miguel Ivan
Lacerda, no Novacana Ethanol Conference, em São Paulo.
Ele, porém, não deu detalhes a respeito do cálculo.
“O RenovaBio é garantia de previsibilidade para a produção de biocombustíveis. Não
vai resolver o problema de endividamento das usinas, mas vai dar uma sinalização
para quem quer investir”, disse, referindo-se a um provável aumento de produção
desses produtos graças ao programa do governo federal, atualmente em análise na
Casa Civil.
Ainda, segundo ele, a maior oferta de biocombustíveis compensaria a ausência de
novas refinarias de petróleo no país no curto prazo. Isso evitaria maiores importações
de combustíveis fósseis e, consequentemente, contribuiria para redução dos preços
dos produtos, explicou.
Lançado no fim de 2016, o RenovaBio é voltado à expansão dos biocombustíveis no
Brasil até 2030, com metas de uso atreladas a emissões de gases do efeito estufa para
se atender os compromissos assumidos pelo país na COP 21, em Paris.
O setor de cana esperava, inicialmente, que o projeto fosse encaminhado ainda no
mês passado para análise do Congresso Nacional.
Mudança em resolução sobre estoques de etanol devem ser definidas até
outubro
26/09/2017 – Fonte: Reuters
As alterações na Resolução 67/2011, que disciplina a formação de estoques de etanol
anidro no Brasil pelos agentes da indústria, devem ser definidas até meados de
outubro, afirmou nesta segunda-feira o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis Aurélio Amaral.
“A matéria voltou para consulta pública em agosto e deve estar subindo para a
diretoria (da ANP) nos próximos dias”, disse ele em rápida entrevista a jornalistas no
intervalo do Novacana Ethanol Conference, em São Paulo.
As mudanças envolvendo a Resolução 67 começaram a ser debatidas entre a ANP e o
mercado no ano passado e, em agosto último, passaram por uma audiência pública.
As alterações serão encaminhadas para a Diretoria Colegiada da autarquia antes de
serem oficialmente publicadas, explicou Amaral.
O objetivo da ANP é aprimorar a qualidade regulatória no setor de etanol anidro. Há
uma avaliação no setor de que a Resolução 67 chega a ser branda, com muitas
empresas descumprindo a formação de estoques sem receber multas pesadas.
Conforme Amaral, um dos principais pontos em discussão é considerar importadores
de etanol anidro como submissos à nova regulação, ou seja, também obrigados a
formar e carregar estoques do biocombustível até o período de entressafra de cana,
entre janeiro e março, quando a produção de álcool é menor.
Essa recomendação já havia sido aprovada pelo Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) em abril, na esteira das fortes importações de etanol pelo Brasil
que acabaram pressionando os preços e gerando críticas por parte do setor
sucroenergético nacional.

Além disso, também se discute quais serão as metas de contratação de anidro e se
todos os produtores deverão seguir a Resolução 67 ou se haverá uma espécie de “linha
de corte” entre eles, afirmou Amaral.
Marketing e digitalização andam lado a lado
26/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Danton Velloso, CEO da Leadworks (fotos: Luis Prado)
A era digital tornou o mundo mais veloz, mais conectado e mais interativo, alterando
a forma como o cliente compra e se relaciona com produtos e serviços. Com isso as
equipes de marketing das empresas enfrentam desafios diários para atrair, entender
e atender seus clientes, organizando imensos volumes de informações obtidas pelos
vários canais de comunicação.
Algumas tendências apontadas como soluções para compreensão das mudanças de
comportamento desses novos consumidores a fim de antecipar seus anseios fizeram
parte das apresentações do V Fórum Marketing Automotivo, realizado por Automotive
Business, na segunda-feira, 25, em São Paulo.
Para o CEO da Door International-Leadworks, Danton Veloso, o carro se tornou
commodity, são os jovens que dão o tom ao mercado e desta forma as empresas
precisam estruturar suas estratégias de marketing considerando aspectos relevantes
para esta geração, como comodidade, conveniência e velocidade.
Além disso, Danton alerta para o fato de que a mudança pela qual vem passando o
comportamento dos consumidores, se tornando cada vez mais digitais, está deixando
as concessionárias vazias, obrigando o setor a repensar seu modo de vender. “As
concessionárias estão às moscas. O modelo de concessionárias de automóveis que se
tem hoje não existirá mais em quatro anos”, alerta.
Em consonância, o CEO da Latam IgnitionOne, Edmardo Galli, também afirma que
identificar o cliente de forma detalhada é primordial para entender melhor esse novo
comportamento e defende que a tecnologia permite individualizar e enriquecer as
informações sobre eles, por exemplo, com a compra de banco de dados de outros
setores, como o financeiro. Por isso, na sua visão a integração de informações com
CRM é primordial para construir um histórico completo do indivíduo.
Nesta imensidão de dados que chegam de diversos canais, as equipes de marketing
já podem contar com soluções de compilação de dados e se concentrarem na
estruturação das estratégias de como converter seus leads em vendas efetivas.
Para ajudar a compreender esses dados, entra em cena a inteligência artificial (AI),
solução apontada pela IBM, que oferece ao mercado tecnologias que extraem das
informações que a empresa tem os dados necessários para a tomada de decisão,
reduzindo as horas de trabalho operacional.
Segundo Patrícia Lorenzino, com o Watson Customer Engagement, o marketing
caminha lado a lado com a tecnologia, mas é o ser humano que toma as decisões.

MULTIPLATAFORMA ESTRATÉGICA
Para o lançamento do Kwid, a Renault montou sua estratégia tendo como pilares o
contato constante com seus clientes e potenciais clientes. A montadora utilizou
plataformas digitais e offline, mas planejou peças publicitárias exclusivas para cada
uma delas. Aliado a isso, trabalhou ações de CRM e preparou sua rede de
concessionária em paralelo.
“Desta forma conseguimos impactar o cliente em diferentes canais por um longo
período de tempo, do Salão do Automóvel, em 2016, quando mostramos o carro aos
consumidores, passando pelo período de pré-venda até chegar ao lançamento”, contou
Carlos Henrique Ferreira, diretor de comunicação da Renault do Brasil. Como
resultado, a montadora contabiliza volUme de reservas quatro vezes superior ao
estimado para o período de pré-venda.

A partir da esquerda: Edmardo Galli (Latam da IgnitionOne), Carlos Henrique
Ferreira (Renault) e Patrícia Lorenzino (IBM)
Banco Mercedes-Benz tem novo presidente
26/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Christian Schüler, novo presidente do Banco Mercedes-Benz no Brasil
O Banco Mercedes-Benz anuncia Christian Schüler como seu novo presidente no
Brasil, que está sucedendo Bernd Barth, no cargo há quase seis anos e que foi
designado pela Daimler Financial Services para liderar as operações na Europa, que
considera os mercados da Bélgica, Dinamarca, Holanda, Itália, Luxemburgo, Portugal,
Suécia, Suíça e Turquia.
De origem alemã, Schüler é formado em Administração de Empresas na Academia de
Cooperação Educativa de Berlim. Acumula 21 anos no mercado financeiro, todos
dedicado ao grupo Daimler Financial Services, onde entrou em 1996. Suas duas
últimas funções foram a de presidente e CEO na Argentina, entre 2010 e 2014, e na
Rússia, de 2014 até aceitar o convite de vir para o Brasil.
Entre suas novas atribuições, Schüler vai se dedicar para tornar o banco uma
plataforma cada vez mais focada no ambiente digital:
“Temos uma área totalmente dedicada à busca de soluções digitais, pois sabemos que
as pessoas têm estado cada vez mais conectadas, seja por meio do desktop, notebook,
tablet ou smartphone. Nosso objetivo é facilitar a vida dos nossos clientes, tornando
a comunicação com o banco e a contratação de produtos e serviços mais rápida e
eficiente”, afirma.
O executivo destaca ainda que a estratégia também será a de focar ainda mais suas

ações na oferta de produtos sob medida, que atendam às necessidades de cada
cliente, do proprietário de um automóvel Mercedes-Benz aos grandes frotistas de
caminhões e ônibus.
Experiência paga é um bom negócio
26/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Gabriela Viana, diretora de marketing da Adobe, aponta desafios do ramo automotivo
na comunicação com o cliente (Foto: Luis Prado)
Mais do que uma relação empresa-cliente, a comunicação que reforça este vínculo
deve permear o H2H (human to human), defende a diretora de marketing da Adobe,
Gabriela Viana, uma das palestrantes no V Fórum de Marketing Automotivo,
realizado por Automotive Business na segunda-feira, 25, em São Paulo. A executiva
indica que algumas companhias já descobriram que o que as pessoas mais procuram
hoje em termos de produtos e serviços, além de fazer toda a diferença para o negócio,
é a experiência do cliente.
“Experiência é o novo campo de batalha da marca. E o que é uma boa experiência? É
algo feito por quem me conhece, que fala a minha língua, que oferece tecnologias
transparentes e que me surpreende” explica. “O café do Starbucks pode até não ser o
melhor café do mundo, mas você nunca irá tomar um café de um jeito melhor.”
Gabriela alerta que independente do ramo, se a empresa não promove boas
experiências, ela mesma abre lacunas para que outras empresas preencham este
espaço, caso do Google que se arriscou fazendo carro autônomo.
“Manter o status quo não é uma estratégia”, afirma ela citando o CEO da Adobe,
Shantanu Narayen. “Você não sabe de onde vai vir a concorrência”, completa e cita
uma pesquisa da Accenture sobre o sistema financeiro, cujos dados apontam que 30%
dos consumidores hoje teria Google, Facebook, Apple ou mesmo Amazon como banco.
Segundo estudo da Accenture, em 2020, cerca de 88% das interações com
consumidores neste setor serão digitais.
Ao setor automotivo, ela insiste na importância de se perguntar como o carro é visto
hoje no mercado de consumo e como isso afeta o negócio e indica que esta análise
deve levar em conta qual foco se quer trabalhar, o que inclui serviços, uma vez que a
relação de propriedade também está mudando.
“A experiência paga é um bom negócio. Além disso, um grande desafio para o
marketing será cuidar da informação do cliente: informação é o novo petróleo”,
finaliza.
CASE: BOSCH TRAZ O CLIENTE PARA PERTO
Para o gerente de marketing e comunicação corporativa da Bosch no Brasil, Carlos
Abdalla, a maneira como a empresa vem conversando com seu público mudou,
resultando numa estruturação focada em tornar mais claro, tangível e compreensível
para o público alvo os produtos que oferece no mercado, uma vez que nem sempre a
presença da marca e de suas tecnologias é tão evidente para os olhos do consumidor
final de veículos.

Ele conta, por exemplo, sobre a ação que a companhia promoveu entre motoristas
comuns, um homem e uma mulher, em uma pista de testes para avaliar os benefícios
do ESC, controle eletrônico de estabilidade.
“No storytelling, temos uma abordagem focada nas pessoas, criando histórias de
forma mais aberta e integrada”, comenta. Em sua avaliação, o vídeo ajudou a gerar
mais interesse a partir de um tema popular sobre quem dirige melhor, trazendo mais
aceitação do produto por parte do público, que pôde acompanhar de forma prática
como a tecnologia atua sobre o veículo.
Ações como essa também são feitas no âmbito B2B, como o TechFórum, evento que
a empresa realiza na casa do cliente, como uma montadora, por exemplo, para
apresentar suas tecnologias. A mais recente, conta Abdalla, foi feita dentro da fábrica
da Renault, em São José dos Pinhais (PR), mostrando a forma de atuação do mesmo
sistema ESC. “São formas de trazer conhecimento de uma maneira mais informal”,
explica.
O executivo lembra que não se deve deixar de lado o ambiente de rede e mídia digital,
hoje extremamente competitivo. Nele, ou se paga para aparecer, ou se gera conteúdo
de relevância para replicar ou ainda se conta com canais e redes próprias para se
promover. O vídeo citado acima com o teste de ESC para motoristas comuns foi um
dos produtos pensado para o canal do Youtube da companhia.
“Temos presença nas redes focada em cada público: no Facebook, para falar com os
jovens, no Linkedin, para promover um relacionamento mais formal e profissional, e
no Youtube para falar com o público em geral; além disso, o aftermarket conta com
canalis próprios, como site, para lidar direto com o cliente. Tudo isso sem perder de
vista o monitoramento pelo Brandwatch, uma ferramenta patenteada pela Bosch
global para análise de performance. Estamos avançando com o B2B, mas também
estamos expandindo para o cliente final.”
Processo de compra do veículo: 80% começam nas mídias digitais
26/09/2017 – Fonte: Automotive Business

Fernanda Wanderley media painel com Farouk Azanki (Google), Luis Fernando Guidorzi
(Facebook) e Mikail Cestari (LinkedIn) (Fotos: Luis Prado)
Nos últimos anos, o que se tem visto nas áreas de marketing das montadoras é a
redução constante dos investimentos em propaganda em mídias offline e o aumento
gradativo destes recursos em mídias digitais e on-line para acompanhar um novo
comportamento do consumidor. Essa migração deve ficar ainda mais intensa, na visão
dos representantes das principais redes sociais da atualidade que participaram do
painel durante o V Fórum Marketing Automotivo, realizado por Automotive
Business na segunda-feira, 25, em São Paulo, e mediado pela sócia-diretora da
StratLab, Fernanda Wanderley.
De acordo com o líder da equipe do Google para o setor automotivo, Farouk Azanki,
80% das vendas de veículos no País atualmente começaram de alguma forma nas
mídias digitais, contra 62% em 2016. Contudo, Azanki enfatiza que o processo de
compra de um carro é complexo e muitas vezes longo, começa no mundo digital e se
encerra na loja física, deixando lacunas sobre algumas preferências do consumidor.
Uma delas, relacionada à plataforma: “O smartphone tem sido usado em por 80% dos

compradores de carros. Esses consumidores buscam informações sobre os produtos,
fazem comparativos, mas não permanecem lá quando precisam preencher formulários
para leads e muitos preferem já ligar para as lojas.”
Azanki ainda enfatiza que muitas empresas do setor automotivo não estão preparadas
para essas mudanças e ainda não desenvolveram seus sites para esta plataforma.
Porém, durante as etapas do processo de compra de um veículo, muitas vezes o cliente
só tem contato com a montadora ou com a concessionária nas últimas etapas, quando
está finalizando sua escolha. Mikail Cestari, Manager do LinkedIn, lembrou que é
preciso que esse cliente não permaneça sozinho durante tanto tempo e que a marca
deve saber a forma e o momento de abordá-lo. Conhecimento que tem origem no
CRM, programa que, para o executivo do LinkedIn, deve estar presente na cultura da
empresa para que ela consiga trazer o cliente para perto.
Um bom programa de CRM garante os melhores resultados na comunicação eficaz,
segundo Luis Fernando Guidorzi, da área de client partner do segmento de automóveis
do Facebook. Para ele, CRM é capaz de unificar e integrar os dados originados nos
diversos canais de comunicação com o cliente.
Além disso, enfatiza que o compartilhamento dessas informações sobre os
consumidores entre montadora e sua rede de concessionárias contribui para a melhora
dessa comunicação. “É importante existir um trabalho conjunto, uma conexão entre a
cadeia para que a divulgação das informações seja eficiente e não repetitiva.”
Os participantes foram unânimes em defender que, embora existam atualmente
diversos canais de comunicação disponíveis para os clientes, todos eles devem falar a
mesma língua, passando as informações corretas, garantindo um atendimento de
forma completa ao longo da experiência de compra.

