
 

 

27 DE SETEMBRO DE 2017 

Quarta-feira 

 AUMENTE SUAS VENDAS PARTICIPANDO DE LICITAÇÕES 

 BRASIL PARA DE CAIR E GANHA POSIÇÃO EM RANKING DE COMPETITIVIDADE 

GLOBAL 

 MAGGI DEFENDE MAIS ABERTURA DO MERCADO BRASILEIRO PARA IMPULSIONAR 

EXPORTAÇÕES 

 RODRIGO MAIA MARCA PARA ESTA QUARTA-FEIRA VOTAÇÃO DA MP DO REFIS 

 PROPOSTA DA CÂMARA REDUZ RECEITA DO REFIS A METADE, PREVÊ FAZENDA 

 EM LONDRES, MEIRELLES DIZ QUE GOVERNO NEGOCIA TEXTO DO REFIS COM 

CONGRESSO 

 RECEITA ALERTA CONTRIBUINTES PARA O FIM DO PRAZO DE CONSOLIDAÇÃO DOS 

DÉBITOS DA REABERTURA DO REFIS DA CRISE 

 COM TLP INCENTIVO A PROJETOS ‘VERDES’ TENDE A DESAPARECER, DIZ DIRETORA 

DO BNDES 

 RECEITA PRETENDE DOBRAR AUTUAÇÕES DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS EM 

2017 

 TST DETERMINA QUE CORREIOS GARANTAM EFETIVO MÍNIMO DE 80% 

 ARTIGO: REENGENHARIA TRIBUTÁRIA PARA O BRASIL CRESCER 

 A MENTALIDADE DE EXECUTIVO PODE CUSTAR CARO 

 MP QUE MUDA PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA AINDA ESTÁ EM DISCUSSÃO, DIZ 

CASA CIVIL 

 TRABALHO INTERMITENTE: NOVO CONCEITO DE VÍNCULO DE EMPREGO 

 ARTIGO: SEM REFORMA DA PREVIDÊNCIA, NÓS CAMINHAREMOS RUMO AO CAOS 

 ARTIGO: APESAR DA QUEDA RECENTE, DESEMPREGO NESTE ANO DEVE SUPERAR O 

DE 2016 

 CONCENTRAÇÃO BANCÁRIA PODE 'FAVORECER' O SISTEMA 

 BC: AUMENTO DO DÉFICIT EM CONTA CORRENTE EM 2018 ESTÁ EM LINHA COM 

RETOMADA 

 FEBRABAN AVALIA QUE MOMENTO É ADEQUADO PARA REFORÇAR MICROCRÉDITO 
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 CONFIANÇA DO COMÉRCIO SOBE 6,8 PONTOS EM SETEMBRO ANTE AGOSTO, REVELA 

FGV 

 PREÇOS DE BENS DE CAPITAL CAEM 0,19% NO IPP DE AGOSTO, AFIRMA IBGE 

 IPC-FIPE RECUA 0,02% NA 3ª QUADRISSEMANA DE SETEMBRO 

 EXPECTATIVA É GRANDE EM PARANAGUÁ POR ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO APÓS 

CHEGADA DE CHINESES 

 ANP: BACIA DO PARANÁ É A NOVA PARANAÍBA, QUE GERA 1,5 GW COM GÁS 

 ABENGOA BIOENERGIA BRASIL ENTRA COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 COBRE OPERA EM BAIXA, PREJUDICADO POR FRAQUEZA DO MINÉRIO DE FERRO 

 LITRO DA GASOLINA PREMIUM SOBE MAIS QUE O DA COMUM EM 2017 

 PETROBRAS ANUNCIA REAJUSTE DE 7,9% NO PREÇO DO GLP INDUSTRIAL E 

COMERCIAL 

 MERCEDES-BENZ IRÁ CONCENTRAR PRODUÇÃO DE PESADOS NA REGIÃO 

 COMISSÃO EUROPEIA MULTA SCANIA EM € 800 MILHÕES POR CARTEL DE 

FABRICANTES DE CAMINHÕES 

 AUTOPEÇAS ACUMULAM US$ 3,7 BI DE DÉFICIT EM 2017 

 VOLKSWAGEN QUER POLO ENTRE 5 MAIS VENDIDOS 

 CUMMINS PREVÊ PRODUÇÃO 28% MAIOR NESTE ANO 

 AUTOPEÇAS ELEVAM FATURAMENTO EM MAIS DE 17% 

 VW POLO E TOYOTA COROLLA TÊM NOTA MÁXIMA EM CRASH TEST 

 PSA DIVULGA PREÇO DE UTILITÁRIOS JUMPY E EXPERT 

 

 
                 

  
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                   Fonte: Bacen 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CÂMBIO 

EM 27/09/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,139 3,140 

Euro 3,729 3,731 
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Aumente suas Vendas Participando de Licitações 

27/09/2017 – Fonte: Observatório Social do Brasil 
 

O Observatório e o Sebrae convidam para participação de um projeto  desenvolvido pelo Sebrae, 

que disponibilizará treinamento e capacitação para as MPEs - Micro e Pequenas Empresas, com o 

objetivo de habilitá-las a poder realizar vendas através de licitações.  

 

Brasil para de cair e ganha posição em ranking de competitividade global 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
O Brasil conseguiu interromper a série de quedas registradas desde 2013 e subiu uma 

posição no ranking que avalia a competitividade de 137 países elaborado pelo Fórum 
Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral.  
 

Os dados foram divulgados nesta terça (26) e mostram que o país agora ocupa a 80ª 
colocação entre as nações avaliadas, após atingir, no ano passado, sua pior posição 

na lista. Na América Latina, o Brasil só tem desempenho melhor que Guatemala, 
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Argentina, Equador, Paraguai e Venezuela. O Chile continua liderando o ranking 
regional.  
 

A melhora brasileira ocorreu em aspectos como combate à corrupção e pelo aumento 
da liberdade do judiciário, segundo o Relatório Global de Competitividade 2017-2018.  

 
O país evoluiu em 10 dos 12 itens avaliados no relatório. O maior avanço ocorreu no 

grupo de requerimentos básicos a competitividade, em que o Brasil subiu 11 posições 
no indicador instituições. No grupo inovação e sofisticação, o Brasil ganhou 15 posições 
em inovação.  

 
Em nota, a Fundação Dom Cabral indica que o avanço das reformas e a melhora no 

arcabouço regulatório ajudaram o Brasil a ter um ambiente mais favorável à inovação, 
o que é condição para a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento 
social.  

 
A reforma trabalhista aprovada em julho fez o país ganhar três colocações em 

eficiência do mercado de trabalho, principalmente nos itens que se referem à 
cooperação nas relações com o empregador do trabalho (em que o país subiu 12 
posições) e à profissionalização da gestão (+11 posições).  

 
A melhora da economia é citada pela queda da inflação, que fez o país subir sete 

posições no ranking mundial, embora o país ainda ocupe a 119ª colocação no tema.  
O desequilíbrio das contas públicas, que fez o governo anunciar a revisão da meta 
fiscal em agosto, é mencionado como fator de preocupação. Nesse quesito, o Brasil 

fica em 125º lugar.  
 

A pesquisa aponta outros desafios. O maior deles ainda é o sistema tributário 
brasileiro, seguido pela corrupção e ineficiência da burocracia estatal. Em 
infraestrutura, o Brasil perdeu uma posição. "Com a forte crise econômica e elevada 

limitação do investimento público, tal pilar foi comprometido pela impossibilidade de 
tomar ações a impactar a infraestrutura nacional", afirma o relatório.  

 
Nesse item, o Brasil ainda permanece em uma das últimas posições do ranking, no 
108º lugar.  

 
Segundo o relatório, há oportunidades que podem ser exploradas no país. Uma delas 

diz respeito à reforma trabalhista, com a flexibilização das leis simplificando as 
relações de trabalho e desafogando o judiciário, segundo o relatório.  
 

"Com a ampliação das possibilidades de negociação e a flexibilizações de questões 
como jornada e tempo de trabalho, espera-se que a produtividade deva aumentar, 

assim como os salários no médio prazo", indica.  
 

As parcerias público-privadas são vistas como outro espaço a ser explorado. 
"Mecanismos como privatizações e licitações podem permitir a redução de custos por 
parte do governo, desafogamento da máquina pública e incentivo para a entrada de 

novos players na oferta de atividades e funções até então exclusivas do Estado", 
afirma o relatório.  
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O ranking é encabeçado pela Suíça, que ocupa a posição há oito anos. Em seguida 
vêm Estados Unidos, Cingapura, Holanda e Alemanha.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Maggi defende mais abertura do mercado brasileiro para impulsionar 
exportações 

27/09/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 

 
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi 
 

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, defendeu hoje (26), 
em São Paulo, a expansão das importações brasileiras no setor agrícola, mesmo em 
áreas exportadoras como meio de conquistar mais clientes no mercado globalizado.  

 
Essa estratégia é adotada pela China que, mesmo sendo o maior importador de 

alimentos do mundo, é o maior país agrícola, observou o ministro. Ele fez as 
declarações no fim da manhã, pouco antes de embarcar para o Peru onde vai discutir 
questões bilaterais. 

 
Maggi citou a Polônia como exemplo de parcerias e disse que este país tem 

demonstrado interesse em vender carne suína para o Brasil. Se eles tiverem condições 
de atender as exigências, vamos liberar”, afirmou o ministro. A produção brasileira de 
suínos está em torno de 3,7 milhões de toneladas, mas, conforme o ministro, as 

exportações ainda enfrentam restrições fitossanitárias. 
 

Segundo o ministro, as vendas externas de carne in natura poderão ter melhor 
desempenho a partir do próximo ano, pois está prevista para abril de 2018, a conquista 
da certificação livre de aftosa com vacinação para o produto. 

 
As afirmações foram feitas em palestra a empresários e executivos da suinocultura, 

na 5ª Semana Nacional da Carne Suína, promovida pela Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos (ABCS), com o apoio do ministério e do Serviço Basileiro de Apoio 

à Micro e Pequena Empresa (Sebrae). 
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Economia deve crescer 
Em sua fala, o ministro voltou a destacar a previsão de uma supersafra estimada em 
mais de 240 milhões de toneladas de grãos. Entre os benefícios da boa colheita, 

apontou o retorno aos investimentos dos criadores de suínos, lembrando que os preços 
de um dos principais itens de engorda destes animais, o milho, baixaram de preços 

em relação ao ano passado. 
 

Na avaliação de Maggi, nada impedirá a economia brasileira de seguir adiante na 
retomada do crescimento, nem mesmo a nova denúncia contra o presidente Michel 
Temer encaminhada pela Procuradoria-Geral da República à Câmara dos Deputados 

por crime de obstrução à Justiça e organização criminosa. “Vamos decolar na economia 
brasileira”, disse o ministro, acreditando no descolamento das ações do mercado do 

andamento das questões políticas. 
 
Os produtores de suínos estão em campanha para aumentar as vendas ao mercado 

interno e, para isso, iniciaram ações de esclarecimento aos consumidores quanto aos 
aspectos nutricionais, de qualidade e saudabilidade da carne suína como proteína, 

atingindo 589 pontos do comércio varejista 18 estados. 
 

Rodrigo Maia marca para esta quarta-feira votação da MP do Refis 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou para esta 
quarta-feira, 27, a votação no plenário da Casa da medida provisória (MP) que cria o 
novo Refis, programa de parcelamento para contribuintes com dívida com a União. 

 
Segundo ele, o plenário concluirá na noite desta terça-feira, 26, a votação da Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim das coligações em eleições 
proporcionais a partir de 2020 e que cria uma cláusula de desempenho parlamentar 
para que partidos tenham acesso ao fundo partidário e tempo de TV. 

 
Mais cedo, o deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), relator da MP do Refis, 

anunciou que o texto está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Segundo 
ele, a votação deveria ocorrer entre esta terça-feira e quarta-feira. 
 

Cardoso Júnior afirmou que o texto será votado mesmo com a resistência da equipe 
econômica, que, de acordo com ele, quer que a proposta caduque sem ser votada, por 

considerar que a arrecadação com programa até agora já é satisfatória. “Queriam que 
esse assunto caducasse. Mas não é a Fazenda nem a equipe econômica que vai 
comandar a votação da Casa”. 

 
Com a resistência da equipe econômica, o relator ressaltou que as mudanças foram 

negociadas pelas lideranças partidárias diretamente com ministros da ala política do 
governo. Pelas contas do deputado mineiro, as mudanças negociadas devem reduzir 

a arrecadação prevista com o programa de R$ 13 bilhões para R$ 10 bilhões. 
 
Acordo 

Segundo Cardoso Júnior, o acordo prevê desconto máximo de 70% nas multas sobre 
o valor da dívida que contribuintes que aderirem ao Refis terão de pagar. Esse 

porcentual será para pagamento à vista e é maior do que o previsto no texto original 
da MP, de 50%, e menor do que os 99% propostos pelo relator em seu parecer 
aprovado em comissão especial. 

 
Pelo acordo, o desconto de 70% na multa será para aqueles que pagarem à vista o 

valor remanescente, após a entrada. Para os que optarem pelo parcelamento, o acordo 
prevê descontos menores: de 50%, quando parcelarem a dívida em 145 meses e 25%, 
em 175 meses. No texto inicial da MP, os descontos no parcelamento eram de 40% 

nos dois prazos. 
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Já nos juros, parlamentares e governo acordaram em manter os porcentuais previstos 
no texto original da MP. O desconto máximo nos juros que incidem sobre as dívidas 
que os contribuintes poderão ter será de 90%, quando o pagamento for à vista, de 

80%, quando for parcelado em 145 meses, e de 50%, no parcelamento de 175 meses. 
 

Em troca da negociação de juros e multas, parlamentares já tinham aceitado manter 
em 25% o desconto máximo nos encargos legais, inclusive nos honorários, como 

previsto no texto original da MP. O relator e líderes criticavam o desconto menor nos 
encargos e honorários, cuja parcela da arrecadação vai para a Fazenda Nacional. 
 

O acordo fechado também prevê condições mais benéficas para devedores de até R$ 
15 milhões. Contribuintes com dívidas até esse montante poderão pagar uma entrada 

mínima equivalente a 5% do valor da dívida total – o texto original da MP previa que 
esse porcentual seria de 7,5%. Para devedores maiores que R$ 15 milhões, a entrada 
continua sendo 20%. 

 
Deputados e governo também acertaram ampliação do prazo de adesão ao programa. 

Pelo acordo, contribuintes poderão aderir ao Refis até 31 de outubro deste ano. Pelo 
texto original da MP em vigor, esse prazo acabaria nesta sexta-feira, 29 de setembro. 
A MP, porém, ainda precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Caso as mudanças não 

sejam aprovadas pelos parlamentares até sexta-feira, o prazo será suspenso em 29 
de setembro e reaberto assim que o Congresso Nacional aprove e o presidente Michel 

Temer sancione as mudanças nas regras. 
 
No acordo, o governo também cedeu e aceitou a unificação dos regimes de pagamento 

com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Assim 
como no caso da Receitas, contribuintes com dívidas de até R$ 15 milhões poderão 

usar créditos de prejuízo fiscal para abater os débitos com a PGFN. 
 

Proposta da Câmara reduz receita do Refis a metade, prevê Fazenda 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Após semanas de negociação, o texto do Refis chegou a um formato "quase final" 

nesta terça-feira (26), segundo o relator do projeto na Câmara, Newton Cardoso Jr. 
(PMDB-MG).  
 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende iniciar a 
votação nesta quarta-feira (27) pela manhã.  

 
Integrantes da equipe econômica do Ministério da Fazenda insistiam para que a 
negociação fosse concluída apenas após o retorno nesta quarta do ministro Henrique 

Meirelles de viagem à Inglaterra. No entanto, o líder do governo na Câmara, Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), informou que a votação não depende da volta do ministro.  

 
Pelo texto, segundo Cardoso Jr., empresas com dívidas de até R$ 15 milhões terão 

condições mais favoráveis no programa de refinanciamento de passivos com o fisco.  
Será permitido o uso de créditos de prejuízos fiscais, até este limite, para abater os 
débitos inscritos na dívida ativa da União.  

 
Até agora, a Fazenda resistia ao uso de créditos na dívida ativa por entender que essa 

arrecadação é garantida, uma vez que foram esgotadas todas as possibilidades de 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922089-proposta-da-camara-reduz-receita-do-refis-a-metade-preve-fazenda.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/44010-governo-temer#foto-549246


contestação pelas empresas. No caso dos débitos com a Receita, o uso já era 
autorizado.  
 

Ficou definido também que o prejuízo fiscal de uma empresa poderá ser usado para 
abater o débito de empresas coligadas desde que elas sejam vinculadas à mesma 

pessoa jurídica.  
 

O valor de entrada e descontos de multas e parcelamentos está mantido, conforme as 
últimas negociações.  
Pelo texto, o sinal deverá ser de 5% para dívidas de até R$ 15 milhões.  

Para os que pagarem os seus débitos à vista, o desconto nas multas será de 70%, e 
de 90% sobre os juros.  

 
Quem optar pelo parcelamento de 145 meses, de 50% e 80%, respectivamente, e 
para os pagamentos em 175 meses, 25% sobre a multa e de 50% sobre os juros.  

 
Segundo o deputado, com o desenho atual, o Refis deverá arrecadar R$ 10 bilhões 

neste ano e em 2018, rebatendo estudos da Fazenda indicando que as concessões 
poderiam reduzir à metade a arrecadação com o programa no ano.  
 

Segundo estimativas de técnicos da Receita, a que a Folha teve acesso, as mudanças 
têm potencial de reduzir pela metade a projeção de arrecadação com o atual Refis 

neste ano, de R$ 8,6 bilhões para R$ 4,2 bilhões.  
 
Os R$ 8,6 bilhões consideram a soma de praticamente toda arrecadação com o 

primeiro Refis deste ano, que vigorou de fevereiro a julho, e das receitas que passaram 
a entrar a partir de agosto, quando foi editada a nova MP.  

 
Para o governo, quase todas as empresas que aderiram no início do ano devem migrar 
para a nova fase do programa, que tem regras mais favoráveis ao contribuinte.  

 
Cardoso Jr. afirmou que toda a negociação foi feita com o líder do governo no 

Congresso, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e com o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. 
  
"Entendo que o assunto saiu da esfera da Fazenda e foi para a Casa Civil", disse.  

 
O governo decidiu fazer novas concessões para evitar um novo mal-estar com a base 

aliada no momento em que a Câmara se prepara para votar uma nova denúncia contra 
o presidente Michel Temer.  
 

A medida provisória com a atual versão do Refis vence no dia 11 de outubro, mas o 
prazo para adesões termina nesta sexta-feira (29).  

 
Newton Cardoso Jr. afirmou que o novo texto pretende estender o prazo de adesões 

para 31 de outubro.  
 

Em Londres, Meirelles diz que governo negocia texto do Refis com Congresso 

27/09/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 

O texto do programa de recuperação fiscal, conhecido como Refis, ainda está em 
negociação com parlamentares. A afirmação foi feita nesta terça-feira (26) pelo 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Londres, após participar do evento Macro 

Vision, organizado pelo Itaú Unibanco. 
 

Com a demora da Câmara em votar a proposta, o presidente da República em exercício 
no final do mês passado, deputado Rodrigo Maia, assinou nova medida provisória 
prorrogando para 29 de setembro o prazo para adesão ao Programa Especial de 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/em-londres-meirelles-diz-que-governo-negocia-texto-do-refis-com-congresso
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-08/camara-busca-acordo-para-votar-mp-que-da-mais-prazo-para-adesao-ao-refis


Regularização Tributária (Pert), conhecido como Refis, instituído pela Medida 
Provisória 783. 
 

Inicialmente, o prazo de adesão era até 31 de agosto. O programa permite o 
parcelamento de dívidas com a União, de pessoas físicas e jurídicas, concedendo 

descontos. 
 

Segundo o ministro, o texto do Refis não está pronto e há uma “participação ativa” da 
equipe do Ministério da Fazenda na negociação. Meirelles disse que o programa 
aumenta a arrecadação no curto e médio prazo de débitos de difícil recuperação, além 

de permitir que as empresas voltem a tomar crédito e a produzir. 
 

O ministro acrescentou, no entanto, que é preciso deixar a mensagem às empresas 
em boas condições financeiras que pagar o imposto em dia é “melhor negócio, porque 
havendo atraso, mesmo no Refis, há multa e juros”. 

 
Reformas 

Meirelles disse ainda que as reformas propostas pelo governo estão sendo aprovadas 
no Congresso. Ele citou a já aprovada reforma trabalhista que, segundo estimativas 
do governo, deve gerar 6 milhões de empregos, em dois ou três anos. 

 
Segundo ele, a estimativa, feita por especialistas, leva em conta experiências de 

outros países e o tipo de mudança feita na legislação. “Já está havendo uma reação 
positiva. Tenho encontrado algumas companhias que já me dizem que a reforma 
trabalhista é um incentivo a mais para fazer investimentos no Brasil”, disse. 

 

Receita alerta contribuintes para o fim do prazo de consolidação dos débitos 
da reabertura do Refis da Crise 

27/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Mais de 22 mil contribuintes no Brasil têm até o dia 29 de setembro para 
prestar informações 

 
Os contribuintes que aderiram à reabertura do chamado “Refis da Crise” têm até o dia 
29 de setembro para fazer a consolidação dos débitos. No Brasil são cerca de 22.000 

estão nessa situação e apenas 10% deles já prestaram as informações a RFB. Os 
débitos somam quase 70 bilhões e todos os contribuintes optantes já foram avisados 

sobre o prazo pela Receita Federal via mensagem na caixa postal do Centro de 
Atendimento Virtual (e-CAC). 
 

A consolidação, tanto no caso de parcelamento quanto no de pagamento à vista, deve 
ser feita por meio do Portal e-CAC, na página da Receita Federal na internet. Também 

na página da Receita está disponível o “Manual da Negociação – Reabertura da Lei 
11.941/2009 no link  

 
ttp://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/parcelamentos-especiais/reabertura-lei-no-11-941-2009-debitos-

vencidos-ate-30-11-2008-acesso-via-portal-e-cac-1/manual-de-negociacao-
reabertura-lei-11941.pdf/view”, onde o contribuinte pode consultar o passo a passo 

para realizar a consolidação dos débitos. 
 
A Receita Federal recomenda que os contribuintes não deixem para fazer a 

consolidação na última hora, pois, caso haja saldo devedor, o prazo para pagamento 
também encerra no dia 29 de setembro. 

 
Quem perder o prazo terá o pedido de parcelamento ou de opção de pagamento à 
vista cancelado e perderá todos os descontos previstos na legislação. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/receita-alerta-contribuintes-para-o-fim-prazo-de-consolidacao-dos-debitos-da-reabertura-refis-da-crise/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/receita-alerta-contribuintes-para-o-fim-prazo-de-consolidacao-dos-debitos-da-reabertura-refis-da-crise/


Entenda 
O programa de parcelamento de dívidas com a União conhecido como “Refis da Crise” 
foi instituído em 2009 pela Lei nº 11.941. O programa permitiu que pessoas físicas e 

jurídicas com dívidas, vencidas até 30 de novembro de 2008, parcelassem seus débitos 
com redução de multas, juros e encargos e que usassem prejuízo fiscal e base de 

cálculo negativa para abater a dívida. 
 

O prazo para adesão foi reaberto pelas Leis nº 12.865 de 2013 e 12.973 de 2014. O 
aviso para a consolidação dos débitos é para os contribuintes que aderiram ao 
refinanciamento reaberto em 2013 e 2014 nas modalidades da RFB. 

 

Com TLP incentivo a projetos ‘verdes’ tende a desaparecer, diz diretora do 
BNDES 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A transição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP, hoje em 7,0% ao ano) para a Taxa 
de Longo Prazo (TLP) nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) causa preocupação em relação ao incentivo de crédito 
para projetos “verdes”, com características ambientais, afirmou nesta terça-feira, 26, 
a diretora da Área de Gestão Pública e Socioambiental da instituição de fomento, 

Marilene Ramos.  
 

Com isso, a saída será colocar esses incentivos no Orçamento, disse. 
“Ainda que a TLP só vá ser similar à taxa de captação do Tesouro daqui a cinco anos, 
nos preocupa porque o incentivo tende a desaparecer”, afirmou Marilene, no XVI 

Encontro Verde das Américas, no Rio. 
 

A TLP começa a valer a partir de janeiro e será atrelada à taxa das NTN-Bs de cinco 
anos. No início, a TLP terá um redutor em relação às NTN-Bs, que será zerado 
paulatinamente após cinco anos de transição. 

 
Marilene lembrou que a atual política operacional do BNDES, anunciada em janeiro, 

restringiu o uso do crédito incentivado, custeado a TJLP, mas garantiu aos projetos de 
características ambientais as melhores condições de incentivo. Nos últimos anos, o 
crédito incentivado foi fundamental para atrair investimentos para o setor de energia 

eólica, segundo Marilene. 
 

Agora, com a TLP, esse tipo de mecanismo não existirá mais. Por isso, segundo a 
diretora do BNDES, será preciso aprovar os incentivos de crédito, por meio de 
equalização de taxas de juros, no Orçamento federal.  

 
“O governo federal, junto com o Congresso, vai ter que definir se quer continuar 

incentivando esse tipo de projeto e estabelecer verba orçamentária, para que esses 
subsídios continuem sendo praticados”, disse Marilene. 

 
Apesar da preocupação com o custo do crédito, recursos não faltarão, segundo a 
diretora.  

 
Mesmo com o pedido de devolução antecipada de parte da dívida do banco de fomento 

com o Tesouro Nacional, o BNDES continuará tendo recursos disponíveis para o 
financiamento de projetos “verdes”, principalmente por meio de emissões de títulos 
no exterior. Marilene citou como exemplo a emissão de US$ 1 bilhão em “green 

bonds”, feita com sucesso em maio. 
 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-tlp-incentivo-a-projetos-verdes-tende-a-desaparecer-diz-diretora-do-bndes/
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Receita pretende dobrar autuações de pequenas e médias empresas em 2017 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Sergio Lima/Folhapress  

 

 

Prédio da Receita Federal em Brasília 

   

A Receita Federal pretende dobrar neste ano o número de autuações de pequenas e 

médias empresas, divulgou o órgão na terça-feira (26).  
 
De acordo com o subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Jung Martins, a 

estimativa é que essas autuações de empresas de menor porte, que possuem um 
elevado nível de sonegação, deve chegar a 30 mil até o fim do ano —no ano passado, 

o número foi de 15 mil.  
 
A expectativa é que, em 2018, a quantidade de pequenas autuadas possa ultrapassar 

os 40 mil.  
 

"A fiscalização está preocupada com os tubarões, mas temos que ter estratégia em 
relação aos pequenos. As pequenas empresas sonegam mais e contestam menos o 
Fisco. Desenvolvemos uma fiscalização de alta performance para as empresas 

menores que equivale a uma malha da fina para as pequenas e médias".  
 

O Fisco identificou 25.097 pessoas jurídicas que contribuem pelo Simples, a maior 
parte pequenas e médias empresas, que teriam omitido sua receita bruta entre 2014 
e 2015 com o objetivo de pagar menos impostos.  

 
Os indícios são de que esses contribuintes deixaram de pagar R$ 600 milhões devidos 

à Receita, montante que inclui multa e juros.  
 
Essas empresas já foram notificadas pelo Fisco —desse total, 16,7% retificaram suas 

declarações, e reconheceram R$ 71 milhões em tributos.  
 

Quem não regularizar a situação até o dia 30 de setembro passará a ser fiscalizado, e 
está sujeito ao pagamento de uma multa de 75% sobre o valor que não foi declarado. 
A expectativa do órgão é que as autuações superem os R$ 500 milhões.  

 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

O Fisco também divulgou que identificou 7.271 empresas de setores que oferecem 
riscos ambientais ao trabalhador, como setor químico e construção civil, que pagaram 
uma alíquota de contribuição previdenciária menor do que a devida entre 2012 e 2015.  

Esses setores pagam alíquotas especiais que variam entre 1% e 3% de contribuição, 
dependendo da sua área de atuação e função do trabalhador.  

 
Segundo Martins, a avaliação é que essas empresas podem ter deixado de declarar 

cerca de R$ 386,7 milhões por declararem alíquotas menores do que as devidas. Até 
agora, 68% dessas empresas identificadas regularizaram sua situação, declarando R$ 
340 milhões.  

 
O prazo para autorregularização se encerrou em 30 de junho, e metade das 2.382 

empresas restantes já foi autuada.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1921853-receita-pretende-dobrar-autuacoes-de-pequenas-e-medias-empresas-em-2017.shtml


FALSO SIMPLES  
A Receita informou ainda que identificou 14.115 empresas que se identificaram como 
contribuintes do Simples sem fazer parte do regime —nesse caso, a avaliação é que 

podem ter deixado de declarar cerca de R$ 420 milhões ao Fisco em 2013.  
 

Até agora, 8,4% de contribuintes que receberam cartas da Receita regularizaram sua 
situação nesse caso, declarando cerca de R$ 50 milhões —o prazo para regularização 

é final de outubro.  
 

TST determina que Correios garantam efetivo mínimo de 80% 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Alessandro Shinoda/Folhapress 

 

 

Caminhão dos Correios passa em frente à sede na Vila Leopoldina 

   

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que os funcionários dos Correios 

devem garantir o efetivo mínimo de 80% dos empregados, sob pena de R$ 100 mil 
por dia.  
 

Algumas federações representantes dos trabalhadores dos Correios declararam greve 
na última sexta-feira (22), e a liminar (decisão provisória) do TST foi dada nesta 

segunda-feira (25).  
 
Segundo os Correios, 90,59% dos funcionários não aderiram à paralisação, mas, em 

algumas unidades, o mínimo determinado pelo TST não está sendo cumprido.  
 

Nesta terça-feira (26) haverá uma assembleia da Federação Interestadual dos 
Sindicatos dos trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) para determinar 

se a categoria aceita a proposta de acordo coletivo para 2017/18.  
 
Os trabalhadores reivindicam reajuste de 10%. A empresa propõe 3% a partir de 

janeiro de 2018, sem valores retroativos à data-base de agosto de 2017, entre outras 
divergências.  

 

Artigo: Reengenharia tributária para o Brasil crescer 

27/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O atual sistema onera a folha de pagamento, cobra uma carga abusiva sobre 

alimentos e medicamentos e tira dos que têm menos, aumentando a pobreza 
e a concentração de renda 
 

O Brasil enfrenta a maior recessão das últimas décadas. Muito além desta crise, os 
dados são estarrecedores: enquanto a economia mundial cresce a uma média anual 

de 3,4% e a China tem mantido média superior a 7%, o Brasil sofreu retração de 3,6% 
no ano passado e de 3,8% em 2015. Estou convencido de que mais de 50% da 
responsabilidade pelo atraso da nossa economia é do nosso sistema tributário 

anárquico e caótico, que mata as empresas e os empregos, concentra a riqueza e pune 
os mais pobres – os que ganham até dois salários mínimos pagam 53,9% de carga 

tributária, enquanto quem ganha acima de 30 salários mínimos paga 29%. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1921882-tst-determina-que-correios-garantam-efetivo-minimo-de-80.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/reengenharia-tributaria-para-o-brasil-crescer-4clzp8q87zj57jqu28tpiy3t4


 
 
As reformas são necessárias para tirar o país da crise. Propomos uma completa 

reengenharia tributária, com o uso de novas tecnologias e softwares para universalizar 
o uso da nota fiscal eletrônica e a cobrança no ato da compra, a exemplo dos Estados 

Unidos e outros países.  
 

Tenho debatido essa proposta desenvolvimentista e simplificadora com lideranças de 
todos os segmentos nacionais em mais de 80 palestras e debates pelo país. Apresentei 
essa proposta recentemente ao presidente Michel Temer e aos ministros da Fazenda, 

Planejamento, Secretaria de Governo, Secretaria-Geral e toda a equipe técnica do 
governo, estando até mesmo em Washington durante palestras e encontros setoriais. 

 
Nossa meta, caso essa proposta seja aprovada, é a de garantir um crescimento, 
continuado e sustentado, de 5% a 7% ao ano. Faço essa afirmação com a experiência 

ter sido relator de proposições que fizeram do Brasil um dos maiores exportadores de 
commodities do mundo (Lei Complementar 87/96) e que criaram o SuperSimples 

Nacional – com mais de 11 milhões de micro e pequenas empresas formalizadas, com 
geração de mais de 90% dos novos empregos e R$ 555 bilhões de impostos desde sua 
criação, em 2006 – e Microempreendedor Individual (MEI), com formalização de mais 

de 7 milhões de autônomos.  
 

O Simples Nacional e o MEI revolucionaram os pequenos negócios no Brasil, e é 
exatamente isso que pretendemos fazer com a reengenharia tributária: criar um 
ambiente favorável para beneficiar empresas de todos os portes e o conjunto da 

economia. 
 

O Brasil tenta aprovar a reforma tributária desde a Constituinte de 1988. As melhores 
cabeças do país têm apresentado boas propostas, mas as maiores dificuldades sempre 
foram a guerra de partilha e o medo de aumento da carga. Para evitar essa disputa 

fraticida, propõe-se uma regra de ouro para garantir a manutenção da carga tributária 
global com a participação na arrecadação tributária, líquida de transferências 

constitucionais de cada nível de governo (União, estados e municípios); manutenção 
da carga global e das alíquotas legais pagas hoje; todos os entes federados 
continuarão recebendo o mesmo porcentual a que têm direito no sistema vigente. 

 
O atual sistema onera a folha de pagamento, cobra uma carga abusiva sobre alimentos 

e medicamentos e também é muito regressivo. Ele tira dos que têm menos, 
aumentando a pobreza e a concentração de renda. Atualmente, segundo o Centro de 
Cidadania Fiscal, R$ 1,5 trilhão em impostos está em contenciosos judiciais e 

administrativos; outros R$ 500 bilhões são matérias tributárias em análise pelo 
Supremo Tribunal Federal.  

 
Há, ainda, R$ 1,6 trilhão em dívidas ativas da União e R$ 1,4 trilhão de estados e 

municípios. Desses R$ 3 trilhões, apenas R$ 500 bilhões são recuperáveis. O custo da 
burocracia rouba toda a competividade da empresa brasileira e impacta em 2,6% os 



preços dos produtos industriais. E desse manicômio tributário surgem a corrupção e a 
sonegação, que ronda os 26% da arrecadação. 
 

Para corrigir essas e outras distorções históricas, a nossa proposta, que é uma junção 
de tudo o que já foi discutido nos últimos 30 anos, dentro e fora do Congresso, propõe 

colocar fim à guerra fiscal predatória entre os estados; reduzir a renúncia fiscal do 
Brasil, estimada em R$ 500 bilhões; diminuir a sonegação fiscal, estimada em R$ 460 

bilhões, a elisão e a burocracia; criar uma super-Receita Estadual para tributar e 
fiscalizar a cobrança do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA); e, ainda, a extinção 
de dez tributos. 

 
Vamos diminuir a regressividade do consumo com um Imposto de Renda progressivo, 

dando destaque para a capacidade contributiva; a cadeia alimentar e os medicamentos 
serão isentos totalmente de tributos, para propiciar justiça social e diminuição da 
pobreza; vamos isentar totalmente as exportações e os bens de ativo fixo das 

empresas, dando segurança jurídica e incentivando a indústria a criar empregos.  
 

Nosso objetivo é racionalizar e simplificar, com a extinção de ICMS, IPI, ISS, Cofins, 
Salário Educação, criando-se no lugar dois impostos: um IVA clássico e um seletivo 
monofásico de destino federal sobre nove itens: energia elétrica, combustíveis líquidos 

e derivados, gás, telecomunicação, cigarros, bebidas, veículos, pneus e autopeças.  
 

Estamos garantindo que todos os tributos sobre a propriedade (IPTU, IPVA, ITR, ITBI 
e ITCMD) sejam dos municípios. Os empréstimos bancários não mais terão a cunha 
fiscal com IOF e outros tributos. 

 
Essa é uma proposta de interesse nacional. Ela trata da vida do empresário, do 

trabalhador, da União, dos estados, dos municípios. Por isso ela tem recebido apoio 
dos mais diversos segmentos. A reforma tributária é necessária para tirar o Brasil 
desse caos econômico e social. 

 
(Luiz Carlos Hauly é deputado federal (PSDB-PR) e relator da reforma tributária na 

Comissão Especial da Câmara). 
 

A mentalidade de executivo pode custar caro 

27/09/2017 – Fonte: G1 
 

O novo pode ser assustador – ainda mais se você for um executivo e não puder se dar 
ao luxo de correr muitos riscos. Nestes casos, quando um gestor avalia o lançamento 
de um produto novo, o mais racional a ser feito seria comparar uma novidade com 

algo que já tenha dado certo antes, para determinar se vale a pena investir em 
determinada ideia, correto? 

  
Se você respondeu que sim, pode perder muitas chances de negócio. O medo de 

incertezas faz com que a mentalidade executiva rejeite o novo, procurando motivos 
racionais para se ater ao que já é conhecido. Ou seja, quando um novo conceito ou 
ideia de produto surge, a tendência é compará-lo a algo que já tenha sido um sucesso 

no passado. Quanto mais longe do familiar, de acordo com este ponto de vista, 
menores são as suas chances de vingar. 

  
No entanto, este pensamento quase impediu que grandes sucessos do cinema, como 
Star Wars e Pulp Fiction, chegassem às telas. Se olharmos para o mundo corporativo, 

não faltam casos onde projetos inovadores quase perderam a vez – e o professor 
Adam Grant cita alguns em seu livro “Originais”, como a luz LED, impressora a laser e 

o videogame Xbox.  
  
Em uma série de estudos, o professor Erik Dane, da Universidade de Rice, afirma que 

quanto mais experiência e conhecimento acumulamos, mais difícil se torna ter uma 

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/mentalidade-de-executivo-pode-custar-caro.html


outra visão de mundo. É como se nos tornássemos vítimas de nossos próprios padrões 
de sucesso construídos ao longo do tempo.  
  

Se a visão de executivo pode ser falha, supõe-se que testes de audiência tragam uma 
visão mais realista na hora de decidir se um produto terá adesão, certo? Não de acordo 

com um experimento de Justin Berg, professor da Stanford Graduate School of 
Business.  

 
Ele constatou que testes de audiência também podem ser falhos, pois, quando o 
consumidor se coloca na posição de julgamento, ela tende a cometer as mesmas falhas 

dos gestores. O estudo valida a famosa frase de Henry Ford: “Se eu tivesse perguntado 
a meus clientes o que queriam, teriam dito um cavalo mais rápido". 

  
Então, com quem contar para avaliar uma ideia? De acordo com o professor Berg, é 
preciso pensar menos como administrador e mais como criador.  

  
Para comprovar a teoria, ele organizou uma experiência, na qual pediu aos 

participantes que desenvolvessem ideias de produtos – portanto, pensando como 
criadores. Depois disso, eles tiveram que formular critérios para avaliar as novidades 
que eles próprios criaram, adotando uma postura de gestor.  

 
Em seguida, as ideias criadas foram submetidas à avaliação de um público de verdade. 

Com isso, Berg descobriu que, quando os participantes concebem as ideias em 
primeiro lugar e as avaliam depois, eles se tornam menos capazes prever o que seria 
um sucesso – a capacidade de previsão foi de apenas 41%. 

 
Por outro lado, o simples ato de inverter a ordem de ações mudou o resultado. Na 

segunda etapa, os participantes tiveram que, em primeiro lugar, elaborar a lista de 
critérios de avaliação para, apenas depois, conceber ideias. Isso fez com que o índice 
de acerto sobre o que faria sucesso com o público subisse para 65%. 

 
A mentalidade de gestor é fundamental para fazer um negócio dar certo. No entanto, 

dar vazão ao pensamento criativo em momentos-chave aumenta as chances de 
conceber boas ideias e, consequentemente, negócios inovadores. 
 

(Samy Dana - Possui Graduação e Mestrado em Economia, Doutorado em 
Administração e Ph.D in Business. É professor de carreira na Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo e membro do Instituto de Finanças da FGV). 
 

MP que muda pontos da reforma trabalhista ainda está em discussão, diz 
Casa Civil 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O texto da Medida Provisória que alterará pontos da reforma Trabalhista, em especial 

uma possível alternativa ao imposto sindical, ainda está sendo discutido por 
representantes do Ministério do Trabalho e das centrais sindicais, explicou o assessor 
especial da Casa Civil da Presidência, Bruno Dalcolmo. 

 
 “Têm surgido na internet vários supostos textos da MP que vai ser apresentada, mas 

posso garantir a vocês que nenhuma destas versões é verdadeira. O texto está sendo 
discutido e o Ministério do Trabalho está avaliando alternativas ao fim da contribuição 
sindical”, explicou o assessor em evento da Associação Nacional das Instituições de 

Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) que debatia a reforma trabalhista. 
 

Além de tratar do imposto sindical, a MP também deve corrigir pontos no texto da 
reforma que precisam ser aprimorados do ponto de vista jurídico. 
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As discussões sobre a Medida Provisória, explicou Dalcolmo, estão sendo coordenadas 
pelos Ministério do Trabalho, mas a proposta será concluída pela Casa Civil. “Não há 
nada concreto por enquanto. O posicionamento existente no momento é o definido 

pelo Congresso pelo término imediato do imposto sindical no formato como ele é”, 
ponderou. 

 
Com a reforma Trabalhista em vigor a partir de 11 de novembro, a expectativa do 

assessor especial da Casa Civil é de que a Medida Provisória seja apresentada próxima 
a esta data. “Ainda não é possível editar uma MP sobre uma lei que ainda não tem 
eficácia, por isso o provável é que saia próximo à data em que a nova lei passa a 

vigorar.” 
 

Fortalecimento dos Sindicatos 
Para o assessor especial da Casa Civil, o fim do imposto sindical da maneira como ele 
existe atualmente é positivo aos sindicatos e contribuirá para o fortalecimento das 

entidades.  
 

“É de se esperar que haja uma maior aproximação entre o sindicato e o trabalhador. 
Hoje em dia, na medida em que o imposto chega ao sindicato de qualquer forma, há 
um distanciamento entre os representantes sindicais e os representados, os 

trabalhadores”, declarou Dalcolmo, que projeta também mais transparência por parte 
dos sindicatos, diante da relação mais próxima com os trabalhadores. 

 
Dalcolmo lembrou que, na maior parte das economias do mundo, o imposto sindical 
não é obrigatório. “Entendemos que haverá um período de adaptação entre um modelo 

e outro, mas no mundo, as contribuições são voluntárias e nem por isso a atividade 
sindical foi prejudicada. Esse é o caso da maior parte das economias europeias.” 

 

Trabalho intermitente: novo conceito de vínculo de emprego 

27/09/2017 – Fonte: Portal contábil SC 

 
A subordinação jurídica sempre foi o aspecto mais relevante de sobrevivência 

do Direito do Trabalho na afirmação da proteção na relação de emprego e da 
relação de emprego 
 

A Lei nº 13.467/2017 tem sido objeto de análise em todos os impactos que poderá 
produzir nas relações trabalhistas, individuais e coletivas e no processo do trabalho. 

Dentre as inovações, destaca-se a regulamentação o modelo do trabalho intermitente 
no artigo 452-A, inserindo-o, com todas as peculiaridades que apresenta, na condição 
de trabalho sob vínculo de emprego, trazendo uma ampliação desse conceito e 

quebrando o exercício dos poderes disciplinar e diretivo do empregador. A análise 
detida da lei pode surpreender e trazer novos enfrentamentos na discussão da relação 

de emprego. 
 

Quanto ao contrato de trabalho intermitente, dizem alguns que as empresas terão 
maior facilidade e flexibilidade na contratação de trabalhadores nesta modalidade e, 
outros dirão que o trabalho intermitente tenderá a reduzir o número de 14 milhões de 

desempregados. De fato, a lei incorporou a prática de trabalhos em “bicos” para dar a 
ela proteção trabalhista. 

 
Da forma como está, o contrato de trabalho intermitente é um contrato sem garantias 
e sem obrigações. Pela ausência de garantias ao trabalhador contratado, a lei permitirá 

o deslocamento de trabalhadores da estatística de desempregado para emprego 
intermitente, sem qualquer certeza de salário no mês porquanto condicionado à 

convocação pelo empregador. É o emprego sem compromisso de prover renda. 
 
Observe-se, também, que o contrato de trabalho intermitente se caracterizaria pela 

natureza do trabalho a ser executado e não porque os trabalhadores inseridos na 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/trabalho-intermitente-novo-conceito-de-vinculo-de-emprego/


relação de trabalho representem um grupo de trabalhadores intermitentes. É um 
trabalho que gera uma expectativa de ocorrência freqüente, mas não rotineira, muito 
embora ocorra nas atividades habituais do empregador. 

 
Deste modo, configurar-se-á no modelo da lei o trabalho que puder se submeter aos 

aspectos formais da lei: natureza de trabalho a ser prestado e convocação pelo 
empregador (“Art. 452-A § 1o O empregador convocará, por qualquer meio de 

comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, 
com, pelo menos, três dias corridos de antecedência”.) 
 

A contratação de empregado para prestação de serviços de conteúdo intermitente 
também rompe com o paradigma de obrigações contratuais no âmbito do Direito do 

Trabalho. 
 
Em se tratando de contrato de trabalho, é usual que gere entre as partes obrigações 

e deveres recíprocos: do lado do empregador de dar trabalho e salário e, do outro 
lado, do empregado, de entregar um tempo para cumprir o trabalho e fazer jus ao 

salário. Portanto, o contrato de trabalho tem, dentre suas características, a 
obrigatoriedade de o empregador prover trabalho ao empregado contratado durante 
o período em que permanece à sua disposição. 

 
No trabalho intermitente desaparecem as obrigações de prover o trabalho pelo 

empregador e, para o empregado, de permanecer à disposição. 
 
De verdade, o conceito de tempo à disposição desaparece como condição contratual 

obrigatória. A manifestação da vontade do empregado de que atenderá à convocação 
do empregador é que faz do compromisso contratual seu caráter obrigatório (Art. 452-

A § 2o Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder 
ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa). 
 

É um contrato de trabalho condicionado ao interesse do empregado, exclusivamente. 
O empregado é dono do seu tempo e pode recusar a convocação do empregador (“Art. 

452-A § 5o O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do 
empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes”). 
 

É um contrato de emprego sem salário. É um contrato que não gera obrigação ao 
empregador de prover trabalho. É um contrato em que o empregado pode recusar o 

trabalho oferecido sem gerar ato de insubordinação ou ato de indisciplina, conforme 
expressamente disposto no §3º, do art. 452-A (“A recusa da oferta não descaracteriza 
a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente”). 

 
A subordinação neste tipo de contrato somente ocorrerá se o empregado aceitar a 

convocação. A recusa é ato de exercício de liberdade do empregado. 
 

De novo a lei nos coloca diante de um rompimento de paradigma. O trabalho ocasional 
sempre levou como argumento de exclusão de vínculo de emprego, além da ausência 
do seu caráter habitual, a possibilidade de recusa pelo prestador de serviços. Todavia, 

a nova lei inaugura a inclusão da ausência de habitualidade e da manifestação 
contrária pelo prestador de serviços como elementos incapazes de excluir o vínculo de 

emprego. 
 
A subordinação jurídica sempre foi o aspecto mais relevante de sobrevivência do 

Direito do Trabalho na afirmação da proteção na relação de emprego e da relação de 
emprego. A subordinação permite ao empregador o exercício dos poderes disciplinar 

e diretivo, comandos típicos e decorrentes do próprio contrato de trabalho e valerá na 
relação de trabalho intermitente de forma condicionada à aceitação da convocatória 
do empregador. 

 



Há muito ainda que se estudar nesta relação de emprego sui generis em que há nítida 
inversão de controle do contrato e de sua vigência pelo empregado. Caberá às 
empresas a avaliação da conveniência de manter trabalhadores nesta condição e, 

quando se trata de organização empresarial, a possibilidade de recusa pelo empregado 
de executar o trabalho parece incompatível com a dinâmica das empresas. Talvez este 

tipo de contrato, tão praticado em outros países, não atinja o desejo de redução na 
estatística dos desempregados. 

 

Artigo: Sem reforma da Previdência, nós caminharemos rumo ao caos 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Natalia Portinari/Folha 

 

 

Numa análise fria e isenta, parece que não é possível rejeitar a tese de que uma 
"casta" de altos burocratas do Legislativo e do Judiciário, bem treinados e 
competentes, mas não eleitos, adquiriu um preocupante poder na administração 

material do país. Sobre ela não existe nenhum controle social. Organizada em 
poderosíssimo sindicato e com protagonismo midiático, puxa pelo nariz os três 

Poderes.  
 
Com relação ao Judiciário, por exemplo, basta ver a sua resistência sutil e bem 

organizada para ilidir a aplicação dos dispositivos da recente reforma trabalhista. A 
"rádio corredor" do STF informa que um número importante de seus ministros (que 

fizeram vida sindical) simplesmente "não gostaram dela e vão resistir à sua 
aplicação"...  
 

Seria tolice, entretanto, atribuir a dificuldade fiscal apenas aos seus altos salários, que 
não respeitam o "teto" constitucional, a toda sorte de exegese "criativa" dos tribunais 

superiores e aos seus direitos "mal adquiridos", aceitos pacificamente pela descuidada 
classe trabalhadora que os sustenta. São tão responsáveis quanto são os fiscais da lei, 
que têm uma certa inibição quando se trata desses desvios.  

 
Todas as situações têm nuances e nada é o que parece à primeira vista. A Operação 

Lava Jato, por exemplo, foi um novo instante na história do país e pôs à luz as vísceras 
de uma teratológica conjunção carnal entre "políticos" que controlaram um Estado 
degenerado e um setor privado que estava longe da ética. Talvez ela seja a única 

unanimidade de esperança da sociedade brasileira, que a defende com unhas e dentes 
e perdoa alguns excessos próprios de um processo de aprendizado.  

 
O fato, entretanto, é que é usada, indevidamente, para impedir qualquer "controle" 
sobre as atividades dos "controladores" e inibir qualquer iniciativa legítima do 

Legislativo de fazê-lo.  
 

Temos que admitir claramente que, por muitos motivos e a despeito de uma alta carga 
tributária bruta (certamente mal distribuída), o Estado não tem sido capaz de fornecer 

o mínimo de serviços públicos indispensáveis para uma vida razoável: segurança, 
saúde, educação e mobilidade urbana de boa qualidade.  
 

O principal é que dissipa recursos com uma excessiva generosidade na remuneração 
do alto funcionalismo e na insensatez do sistema de Previdência, exemplificado na 

extensão do benefício dos ganhos de produtividade até a pensionistas...  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/2017/09/1922084-sem-reforma-da-previdencia-nos-caminharemos-rumo-ao-caos.shtml


A reforma da Previdência é um passo essencial para atingirmos dois objetivos: 
fornecer o mínimo de serviços públicos de qualidade a todos os cidadãos e garantir 
uma digna aposentadoria. Sem ela, nunca os atingiremos e continuaremos a caminhar 

para o caos.  
 

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

 

Artigo: Apesar da queda recente, desemprego neste ano deve superar o de 

2016 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Uarlen Valério/O Tempo/Folhapress 

 

 

Feirão com 250 vagas de emprego atraiu cerca de 4.000 pessoas no centro de Belo 

Horizonte (MG) 
 

Por força do desempenho acima do esperado no segundo trimestre, as projeções de 

crescimento do PIB, tanto para 2017 como para 2018, vêm sendo revistas: de 0,4% 
para 0,7% e de 2,0% para 2,3% respectivamente, processo que deve continuar, 
embora a ritmo mais lento, nas próximas semanas.  

 
É uma boa notícia, sem dúvida, mas resta traduzir esse desempenho em algo que 

pareça menos distante da experiência das pessoas do que uma grandeza abstrata 
como o PIB. Em particular, o que significa isto em termos do desemprego, 
possivelmente a faceta mais nítida da recessão iniciada em meados de 2014?  

 
A este respeito também se observa uma melhora. A taxa de desemprego, que atingiu 

13,7% no primeiro trimestre deste ano (14,2 milhões de desempregados), recuou para 
12,8% nos três meses encerrados em julho (13,3 milhões de pessoas).  
 

É verdade que parte disto se deve puramente à sazonalidade, já que tipicamente o 
desemprego sobe no começo do ano para atingir seu valor mais elevado em 

março/abril e aí recua até dezembro. "Limpando", porém, o dado das flutuações 
sazonais estimamos que a taxa de desemprego tenha caído do pico de 13,1% em 
fevereiro para 12,6% em julho.  

 
Isso dito, o que esperar daqui para frente, à luz de um crescimento mais rápido?  

 
Para responder esta pergunta estimamos a relação entre a taxa de crescimento e a 
variação do desemprego no Brasil (a "lei do Okun", no jargão da profissão), ou seja, 

como se comporta a taxa de desemprego para diferentes ritmos de expansão do PIB. 
No caso, comparamos a evolução do desemprego em um dado trimestre sobre o 

mesmo trimestre do ano anterior em resposta à variação do PIB, também calculada 
desta forma.  

 
Nossos resultados foram surpreendentemente robustos, considerando a qualidade dos 
dados, especialmente no que se refere às estatísticas de desemprego antes de 2012. 

Para o período mais recente (do segundo trimestre de 2008 ao segundo trimestre de 
2017), em que mais da metade da amostra se concentra em dados de melhor 

qualidade, obtivemos os seguintes resultados.  
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Em primeiro lugar, a taxa de desemprego só cai (sempre na comparação com o mesmo 
trimestre do ano anterior) quando a variação do PIB ultrapassa 2,2% (isto, a propósito, 
se tomado ao pé da letra, sugeriria que nossa capacidade de crescimento potencial 

seria ao redor desse valor). Em particular, quando o PIB fica estagnado, a taxa de 
desemprego aumenta em torno de 1%.  

 
Em segundo lugar, cada ponto percentual de crescimento do PIB que supere o patamar 

de 2,2% implica redução da taxa de desemprego entre 0,4% e 0,5%.  
Tais resultados sugerem que o desemprego em 2017 ainda será maior que o do ano 
passado, apesar da queda recente, e que somente em 2018 devemos observar queda, 

embora modesta.  
 

Por outro lado, a persistência de taxas elevadas de desemprego –acoplada à promessa 
de ajuste fiscal– deve manter a inflação baixa, como sugerido pelas projeções do BC, 
recentemente divulgadas em seu Relatório Trimestral de Inflação.  

 
Assim, taxas de juros devem também cair para menos de 7% ao ano e lá permanecer 

durante muito tempo, sobretudo se o país avançar nas reformas fiscais.  
 
Só falta mesmo explicar por que o impedimento da presidente teria como objetivo 

manter os juros altos, mas –vamos falar a verdade– não sou eu quem deve essa 
explicação.  

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

 

Concentração bancária pode 'favorecer' o sistema 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
No Brasil, país em que os cinco maiores bancos detêm quase 80% dos ativos totais do 

sistema financeiro, a concentração pode facilitar a adoção da tecnologia blockchain, 
diz Frederic De Mariz, diretor de análise de empresas financeiras do UBS Brasil.  

 
"Isso exige uma colaboração de participantes que seria mais fácil de conseguir. 
Bastaria colocar na mesa os cinco bancos que têm posição relevante no sistema 

bancário, o que seria mais eficiente e reduziria custos", diz.  
 

Essa colaboração, porém, pode ser difícil de conseguir, afirma Paulo Ossamu, diretor-
executivo da Accenture Strategy. "Há um nível de competição acirrado. Cada um quer 
sair na frente, mas eles não colaboram. O blockchain funciona melhor de forma 

distribuída", diz.  
 

Para ele, os bancos têm medo de adotar uma solução mais cooperativa e ficar mais 
vulneráveis. "Essa colaboração é essencial no sistema brasileiro. Se não for uma 

solução robusta, em que os bancos colaborem, como garantir que a tecnologia vai 
aguentar os grandes volumes de transações feitos aqui?"  
 

Há riscos para quem não souber aproveitar o momento, avalia Donald Tapscott, 
especialista na tecnologia. "Tudo o que os bancos fazem pode ser eliminado por essa 

tecnologia. Por outro lado, se os bancos abraçarem o blobkchain, poderão oferecer 
mais valor aos consumidores a um custo menor", afirma.  
 

André Leme, sócio da Bain & Company, tem percepção parecida com a de Tapscott.  
"É possível criar um novo mercado, dependendo de como os usuários vão adotar a 

tecnologia. Não significa que você não vai precisar de bancos, mas sim que será 
mudada a forma como esses participantes operam. E quem sair na frente poderá 
ganhar mercado", diz.  
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BC: aumento do déficit em conta corrente em 2018 está em linha com 

retomada 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou 

nesta terça-feira, 26, que a elevação do déficit em conta corrente esperada para 2018 
está em linha com o crescimento econômico projetado. O BC estima déficit em conta 

de US$ 16,0 bilhões em 2017 e de US$ 30,0 bilhões em 2018. 
 
Em grande parte, essa diferença se deve às projeções para a balança comercial. Com 

a economia em recuperação, espera-se que as importações aumentem em 2018, 
reduzindo o superávit comercial.  

 
As projeções do BC são de superávit comercial de US$ 61,0 bilhões em 2017 e de US$ 
51,0 bilhões em 2018. “O superávit comercial, que deve ser recorde em 2017, vai para 

US$ 51,0 bilhões em 2018. Ainda assim, será o segundo maior da série”, disse. “É 
natural que, com a recuperação da atividade, as importações subam.” 

 
No caso da conta de serviços, o principal destaque é a previsão de aumento do déficit 
em viagens, de US$ 13,5 bilhões em 2017 para US$ 17,3 bilhões em 2018. Também 

é de se esperar, conforme Rocha, um aumento na remessa de lucros e dividendos de 
2017 para 2018 – de US$ 23,0 bilhões para US$ 25,5 bilhões, conforme as projeções 

do BC. Isso também estaria ligado à melhora da atividade, com as empresas tendo 
mais espaço para remeter ganhos. 
 

No caso do Investimento Direto no País (IDP), as projeções do BC indicam saldo de 
US$ 75,0 bilhões em 2017 e US$ 80,0 bilhões em 2018. Neste caso, a melhora de um 

ano para outro estaria ligada à maior atividade doméstica, mas também aos projetos 
de concessão que estão em andamento. 
 

Febraban avalia que momento é adequado para reforçar microcrédito 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Murilo Portugal, elogiou 
e demonstrou apoio à iniciativa do governo federal de lançar um pacote de ações que 

ofertará R$ 3 bilhões por ano para microcrédito a famílias de baixa renda interessadas 
em empreender. “Esse momento é muito adequado porque o Brasil já superou a 

recessão”, disse durante cerimônia do programa “Progredir” no Palácio do Planalto. 
 
Portugal notou que a oferta de microcrédito permitirá às famílias aproveitar a nova 

tendência da economia brasileira, que tem registrado recuperação de empregos e do 
crédito. “A forte e rápida queda da inflação permitiu o recuo do juro, que acredito será 

duradouro”, disse, ao comentar que o ambiente tem criado condições mais favoráveis 
para retomada da produção e da renda. 

 
Durante a apresentação, o presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda, disse 
que, diante da medida de incentivo ao microcrédito, a instituição financeira estatal 

reduzirá o juro cobrado nessa operação em cerca de 10%. Segundo o executivo, a 
taxa chegará a ser de cerca de 1% ao mês em algumas operações. 

 

Confiança do comércio sobe 6,8 pontos em setembro ante agosto, revela FGV 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 6,8 pontos na passagem de agosto 

para setembro, para 89,2 pontos, informou nesta quarta-feira, 27, a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador retorna a um patamar semelhante ao de 
abril, quando estava em 89,1 pontos, após quatro meses de quedas consecutivas. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bc-aumento-do-deficit-em-conta-corrente-em-2018-esta-em-linha-com-retomada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bc-aumento-do-deficit-em-conta-corrente-em-2018-esta-em-linha-com-retomada/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/febraban-avalia-que-momento-e-adequado-para-reforcar-microcredito/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/confianca-do-comercio-sobe-68-pontos-em-setembro-ante-agosto-revela-fgv/


Segundo a FGV, a redução da confiança registrada nos meses anteriores vinha 
refletindo o aumento da incerteza com o agravamento da crise política em maio, diante 
da delação do empresário Joesley Batista, sócio da JBS, e mais recentemente, a 

preocupação com a sustentação das vendas após o fim do período de liberação de 
recursos inativos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 
“O bom resultado de setembro mostra que este momento já passou e o setor retoma 

a tendência de alta da confiança que vinha apresentando nos primeiros meses do ano”, 
avaliou Aloisio Campelo, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto 
Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. 

 
A alta do Icom em setembro ocorreu de forma disseminada entre os 13 segmentos 

pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 6,5 pontos, para 83,9 
pontos. Já o Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 7,0 pontos, para 95,1 pontos. 
“O resultado de setembro sugere a retomada da tendência de alta virtuosa da 

confiança com melhora gradual da percepção sobre a situação presente e otimismo 
moderado em relação aos meses seguintes”, completou Campelo. 

 
A coleta de dados para a edição de setembro da Sondagem do Comércio foi realizada 
entre os dias 1º e 25 do mês e obteve informações de 1.166 empresas. 

 

Preços de bens de capital caem 0,19% no IPP de agosto, afirma IBGE 

27/09/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
Os bens de capital ficaram 0,19% mais baratos na porta de fábrica em agosto, segundo 

os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui a indústria extrativa e de 
transformação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O resultado ocorre após os preços já terem recuado 0,63% em julho.  
 
Os bens intermediários registraram estabilidade nos preços (0,00%) em agosto, ante 

uma redução de 1,07% em julho, informou o IBGE nesta quarta-feira, dia 27. 
 

Já os preços dos bens de consumo subiram 0,91% em agosto, depois de uma redução 
de 1,00% em julho. Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram alta de 
0,08% em agosto, ante aumento de 0,20% no mês anterior. Os bens de consumo 

semiduráveis e não duráveis subiram 1,18% em agosto, após a redução de 1,38% 
registrada em julho.  

 
A alta de 0,31% do IPP em agosto teve contribuição de -0,02 ponto porcentual de 
bens de capital; 0,00 ponto porcentual de bens intermediários e 0,32 ponto porcentual 

de bens de consumo. No âmbito dos bens de consumo, os bens de consumo duráveis 
contribuíram com 0,01 ponto porcentual, enquanto o impacto de bens de consumo 

semiduráveis e não duráveis foi de 0,32 ponto porcentual. 
 

IPC-Fipe recua 0,02% na 3ª quadrissemana de setembro 

27/09/2017 – Fonte: Reuters 
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo registrou recuo de 0,02 por 
cento na terceira quadrissemana de setembro, depois de ter caído 0,04 por cento na 

segunda quadrissemana do mês, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-
feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).  
 

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com 
renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.  

 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/precos-de-bens-de-capital-caem-019-no-ipp-de-agosto-afirma-ibge/
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1C213A-OBRBS


Expectativa é grande em Paranaguá por atração de investimento após 

chegada de chineses 

27/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A China Merchants, compradora do TCP, é a quinta maior operadora de 

contêineres do mundo. Seu gigantismo desperta euforia na cidade 
  

 
Vendido à chinesa China Merchants Port Holdings, o Terminal de Contêineres de 
Paranaguá (TC) deve movimentar 2,4 milhões de TEUs até o fim de 2019. Hugo 

Harada/Gazeta do Povo 
  

Os investimentos chineses chegaram para valer no Paraná. Desde a última quinta-
feira (21), representantes da China Merchants Port Holdings iniciaram uma rodada de 
encontros com autoridades e empresários paranaenses para falar sobre a compra de 

90% do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), anunciada no começo deste 
mês pelo valor de R$ 2,9 bilhões. 

 
Em Paranaguá, a expectativa com a chegada da China Merchants é positiva. “A cidade 
aguarda resultados positivos através dessa negociação. Nossa expectativa é que a 

cidade cresça graças a novos investimentos e que os parnanguaras tenham 
oportunidades de empregos”, disse o prefeito da cidade, Marcelo Roque (PV), em 

entrevista por e-mail. Ele também avalia que a venda possa melhorar a infraestrutura 
e a produtividade do porto. Mesmo assim, destaca: “Outro ponto que merece atenção 
é com relação ao meio ambiente que deve, sem dúvida, ser preservado”. 

 
Segundo o relatório anual de 2016 da China Merchants, há iniciativas para transformar 

os portos do conglomerado em zonas de baixo carbono. Há um projeto piloto na zona 
de West Shenzhen, com 13 projetos com esse objetivo, que passam por transformação 

da infraestrutura, atualização de equipamentos logísticos, otimização do consumo de 
energia, entre outros. 
 

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap), 
Arquimedes Anastásio, destacou que há um compromisso de manter a atual diretoria 

do TCP, que já tem experiência no negócio e é envolvida com a comunidade local.  
 
“A informação que temos é que os investimentos e as ampliações continuam. O 

interessante é que uma empresa tão grande faz sombra até para os armadores de 
navio, que também são grandes empresas globais”, observou. Ele lamenta os gargalos 

de infraestrutura da cidade, mas diz que está na torcida por uma nova era com a 
gigante chinesa. 
 

Plano audacioso 
Os chineses chegaram em meio a grandes expectativas: tornar o local um dos três 

grandes portos de carga do Brasil, um hub. Não é exagero, levando-se em conta a 
força do conglomerado. A gigante chinesa é a quinta maior operadora de contêineres 
do mundo, e em 2016 movimentou 95,7 milhões de TEUs (medida equivalente a um 

contêiner de 20 pés), o equivalente a 19 vezes o que foi movimentado pelo Brasil.  
 

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), os portos 
todos do Brasil carregaram, juntos, 5 milhões de TEUs no ano passado. 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/expectativa-e-grande-em-paranagua-por-atracao-de-investimento-apos-chegada-de-chineses-4rcfpoepqxg0v4djukjxb32dk
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/expectativa-e-grande-em-paranagua-por-atracao-de-investimento-apos-chegada-de-chineses-4rcfpoepqxg0v4djukjxb32dk
http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/chineses-compram-porto-paranaense-por-r-29-bilhoes-83bx3gfd5haczkcugpvh39e5x
http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/chineses-compram-porto-paranaense-por-r-29-bilhoes-83bx3gfd5haczkcugpvh39e5x


“Ela tem uma larga expertise em movimentação e, sendo uma grande operadora 
logística, tem condições de tornar o TCP um hub nacional”, observa o secretário-
executivo do Conselho de Indústria da Fiep, João Arthur Mohr.  

 
Ele destaca que Paranaguá já estava se preparando para isso, com investimentos para 

ampliação do cais e também dragagem de aprofundamento do canal. As duas 
iniciativas são fundamentais para permitir a atracação de grandes navios, com até 368 

metros de comprimento. “Tal como na aviação, os navios precisam de ganho de escala, 
o que é possível com as grandes embarcações”, observa. 
 

Grandes expectativas 
Nem o TCP nem a China Merchants se pronunciaram sobre o negócio até a publicação 

desta reportagem. Mas no documento anunciando a transação, há elementos que 
comprovam planos ambiciosos para Paranaguá. “O investimento proporcionará ao 
grupo a oportunidade de aproveitar o hub de transporte marítimo do TCP para 

desenvolver sua rede logística, zona de exportação/importação e industrial e 
potenciais projetos residenciais e plataformas de serviços financeiros, permitindo 

maiores sinergias comerciais dentro do grupo”, diz o comunicado. 
 
O documento também destaca a larga presença da China Merchants em portos da 

China e também na Nigéria, Togo, Turquia, Sri Lanka e Estados Unidos. “A aquisição 
do TCP permitirá ao grupo expandir seus negócios para a América Latina e consolidar 

sua posição global”, segundo o comunicado, que afirma ainda que o TCP tem 
capacidade instalada para movimentar 1,5 milhão de TEUs e que esse número deve 
chegar a 2,4 milhões de TEUs gradativamente até o fim de 2019. 

 
Há vários investimentos em curso, que estão previstos no contrato de arrendamento 

assinado em abril de 2016 pelo TCP e a União, proprietária da área. O TCP conseguiu 
antecipar a renovação do contrato, que terminaria em 2023, e garantiu sua 
permanência até 2048. Em troca, vai aplicar R$ 1,1 bilhão na modernização do 

terminal, dos quais R$ 540 milhões previstos a partir do fim de 2018 e R$ 548 milhões 
até o fim do arrendamento. 

 
As previsões de crescimento, porém, só vão se concretizar se o terminal tiver preços 
atraentes para o frete, diz Mohr, da Fiep. “A principal preocupação é com o custo 

logístico, tanto em terra como no mar. Os armadores, proprietários de navios, estão 
em um processo de fusão, elevando o preço do frete. Um terminal grande pode lutar 

por reduzir os valores”, observa. Ele diz que a indústria espera encontrar uma parceira. 
“Caso contrário, podemos buscar outros modais e inclusive outros portos, porque 
temos que manter a competitividade dos nossos produtos”, acrescenta. 

 
A aquisição do TCP pela China Merchants ainda vai ter que passar pelo crivo do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), já que o negócio incluiu 
também a aquisição da TCP Log, que presta serviços logísticos entre a indústria e o 

porto. 
 

ANP: bacia do Paraná é a nova Paranaíba, que gera 1,5 GW com gás 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio 
Oddone, avalia que a bacia do Paraná, que será oferecida na quarta-feira, 27, na 14ª 
Rodada de Licitações de áreas de petróleo e gás natural, tem potencial para se tornar 

a próxima bacia do Paranaíba, caso de sucesso da união da exploração de gás natural 
com a produção de energia elétrica. 

 
“Hoje, a Eneva está gerando 1,5 gigawatt, com gás natural na bacia do Paranaíba. 
Quando (a área) estava na Petrobras, ninguém acreditava, agora está lá produzindo. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anp-bacia-do-parana-e-a-nova-paranaiba-que-gera-15-gw-com-gas/


Paraná é a próxima Paranaíba, e próxima à região de maior consumo de energia do 
País”, afirmou. 
 

Ele lembrou ainda que há dez anos não eram ofertadas áreas nas bacias de Campos e 
Santos (águas rasas), o que pode também atrair muitas empresas no leilão, e que 

inclusive a Petrobras já manifestou interesse em renovar o portfólio. “São áreas muito 
desejadas, vão chamar a atenção”, afirmou. “A falta de leilões por pouco não faz o 

Brasil registrar queda na produção de petróleo nos últimos anos”, disse o executivo, 
já que as novas descobertas ficaram praticamente nas mãos da Petrobras. 
 

Ele informou que se não fosse a 2ª Rodada de Licitação, em 2000, que vendeu o campo 
de Lula, hoje produzindo 1,5 milhão de barris de óleo equivalente diários, 

provavelmente a curva de produção no País seria decrescente. 
 
“Nós tivemos uma abertura em 1997 muito bem sucedida, atraímos mais de 100 

empresas para explorar petróleo e gás no Brasil. A descoberta do pré-sal foi reflexo 
dessa abertura”, explicou Oddone. 

 
Ele avalia que foi um retrocesso as medidas tomadas pelo governo em 2010, 
transformando a Petrobras em única operadora do pré-sal, região cobiçada por toda a 

indústria do petróleo. Com isso, segundo ele, apenas a Petrobras era um player 
importante no Brasil, e só ela contratava bens e serviços em escala relevante. “É o 

reflexo desse conjunto de iniciativas (de 2010) que estamos vendo agora: redução na 
atividade e o impacto brutal que isso teve na contratação de bens e serviços no Brasil, 
expectativas que não foram materializadas e redução radical dos royalties”, explicou. 

 

Abengoa Bioenergia Brasil entra com pedido de recuperação judicial 

27/09/2017 – Fonte: G1 
 
Em operação no Brasil desde 2007, a ABBR opera três usinas no interior 

paulista, uma em Pirassununga e outra em São João da Boa Vista e uma 
terceira em Santo Antônio de Posse. 

 
A Abengoa Bioenergia Brasil (ABBR), braço sucroenergético do conglomerado espanhol 
Abengoa, entrou com pedido de recuperação judicial na segunda-feira (25), informou 

nesta terça-feira a empresa, em nota.  
 

O pedido, que se soma outros do gênero de companhias do setor no Brasil, foi 
protocolado no Foro de Santa Cruz das Palmeiras, no interior do Estado de São Paulo.  
Em operação no Brasil desde 2007, a ABBR opera três usinas no interior paulista, uma 

em Pirassununga e outra em São João da Boa Vista e uma terceira em Santo Antônio 
de Posse, segundo o site da empresa.  

 
"Durante os últimos 19 meses a ABBR tentou de forma ativa, e com a ajuda dos nossos 

mais importantes credores e assessores financeiros, atrair investidores que 
aportassem recursos ao negócio fora da RJ (recuperação judicial)", afirmou a 
companhia, em nota.  

 
Segundo a empresa, a "crise política e econômica" do Brasil, a queda dos preços do 

açúcar no mercado internacional e a falta de crédito ao setor contribuíram para essa 
situação.  
 

"Nesse cenário apenas restou à entrada na RJ, para proteger os interesses de todos 
os nossos credores... A RJ permitirá estabelecer um plano de reestruturação para 

pagamentos das dívidas de acordo com as possibilidades do negócio", destacou a 
companhia.  
 

 

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/abengoa-bioenergia-brasil-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial.ghtml


Cobre opera em baixa, prejudicado por fraqueza do minério de ferro 

27/09/2017 – Fonte: Inda 
 

Os futuros de cobre operam em baixa em Londres e Nova York, com a forte queda 
recente nos preços do minério de ferro prejudicando a demanda por metais básicos. 

Nas últimas semanas, o principal contrato de minério de ferro negociado na bolsa de 
commodities de Dalian, na China, acumula perdas de mais de 20% em relação ao pico 

que atingiu em agosto, o que significa que entrou em “território baixista”. 
 
 Por volta das 7h15 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal 

Exchange (LME) caía 0,29%, a US$ 6.458,00 por tonelada. 
 

 Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre 
para entrega em dezembro recuava 0,22%, a US$ 2,9380 por libra-peso, 7h45 (de 
Brasília). 

 
 Já o índice DXY do dólar ganha força nos negócios da manhã, desencorajando 

investidores que utilizam outras moedas a comprar futuros de cobre e de outros 
metais. 
 

 Entre outros metais na LME, as perdas eram quase generalizadas: o alumínio caía 
0,95% no horário indicado acima, a US$ 2.193,00 por tonelada; o estanho cedia 

0,12%, a US$ 20.570,00 por tonelada; o níquel tinha perda de 1,27%, a US$ 
10.500,00 por tonelada; e o chumbo diminuía 0,10%, a US$ 2.486,00 por tonelada. 
Única exceção no mercado inglês, o zinco subia 0,77%, a US$ 3.084,50 por tonelada. 

 

Litro da gasolina premium sobe mais que o da comum em 2017 

27/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

  
Preço do litro de gasolina aditivada em setembro é 18,6% mais caro que o da comum 

O valor médio da gasolina aditivada no país subiu mais que o dos outros combustíveis 

neste ano –até mesmo que o da gasolina comum.  
 
Em janeiro de 2017, o litro da premium era 16% mais alto e, em setembro, 18,6%.  

O dado é da Confaz (conselho de política fazendária), que monitora os valores nas 
bombas para estabelecer a cobrança de ICMS.  

 
As cadeias logísticas do combustível e dos aditivos são diferentes, diz um executivo 

do setor, e isso faz com que os custos da gasolina comum e da premium não caminhem 
sempre juntos.  
 

A política de preços que a Petrobras adotou para vender das refinarias para as 
distribuidoras também pode ter influência nessa tendência. Desde o fim de junho, a 

estatal informou que iria fazer ajustes com mais frequência.  
 
As distribuidoras e os postos têm maneiras distintas de lidar com essas mudanças –

alguns repassam rapidamente, outros, aguardam.  
 

Para absorver a volatilidade, algumas redes podem ter aumentado o preço da aditivada 
na bomba, segundo ele.  

http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=25747
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/09/1922034-litro-da-gasolina-premium-sobe-mais-que-o-da-comum-em-2017.shtml


Os valores médios do litro do diesel, neste ano, pouco se alteraram nas bombas, 
segundo os dados do Confaz.  
 

Um dos motivos para isso é que a alta de PIS e Cofins foi diferente para os dois tipos 
de combustíveis, afirma Elias Mota, consultor tributário para redes do setor.  

 
O imposto para gasolina aumentou 107%, e a alíquota do diesel subiu 86%.  

 

Petrobras anuncia reajuste de 7,9% no preço do GLP industrial e comercial 

27/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Petrobras informa que reajustou os preços de comercialização às distribuidoras do 

GLP destinado aos usos industrial e comercial, no porcentual médio de 7,9%, com 
vigência a partir de quarta-feira, 27. 
 

Em nota à imprensa, a estatal esclarece que este reajuste não se aplica aos preços de 
GLP destinado ao uso residencial, comercializado pelas distribuidoras em botijões de 

até 13kg (conhecido como P13 ou gás de cozinha). 
 

Mercedes-Benz irá concentrar produção de pesados na região 

27/09/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

 
 

Após reunião na fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo, ontem, com o vice-
presidente de operações Carlos Santiago e o diretor de comunicação corporativa e 
relações institucionais Luiz Carlos Moraes, o prefeito Orlando Morando (PSDB) revelou 

que a montadora irá transferir a produção de caminhões da unidade de Juiz de Fora 
(Minas Gerais) para a unidade da região, já a partir de 2018. A proposta, segundo o 

chefe do Executivo, é que a planta mineira se dedique exclusivamente à produção de 
cabines de caminhões. 
 

Hoje, três modelos são confeccionados na região (Accelo, Axor e Atego) e um em Juiz 
de Fora (Actros). A pintura das cabines dos pesados é toda feita na fábrica de Minas 

Gerais. 
 
Outro dado informado ao prefeito é o aporte de R$ 500 milhões até o início do ano que 

vem. O investimento faz parte de projeto de modernização da fábrica, iniciado em 
2015, com a aplicação de novas tecnologias no processo produtivo, assim como 

mudança de layout da planta e da metodologia de produção. 
 
“Foi um encontro muito positivo para nos atualizar sobre as demandas da empresa e, 

ao mesmo tempo, reforçar nossa disposição em ajudar no que for preciso para que a 
indústria volte a crescer e contratar. Essa notícia é muito boa no sentido de deixar 

dividendos positivos para o município, considerando que o faturamento será feito na 
planta da cidade, o que pode melhorar a arrecadação municipal a partir do ano que 
vem”, destacou Morando. 

 
Procurada para fornecer mais detalhes, a assessoria de imprensa da Mercedes-Benz 

não confirmou a informação a respeito da concentração da produção de caminhões em 
São Bernardo. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-anuncia-reajuste-de-79-no-preco-do-glp-industrial-e-comercial/
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2774641/mercedes-benz-ira-concentrar-producao-de-pesados-na-regiao


O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou desconhecer a mudança repassada ao 
prefeito, e que todas as alterações ocorridas na fábrica de São Bernardo passam pela 
entidade, o que ainda não aconteceu neste caso.  

 

Comissão Europeia multa Scania em € 800 milhões por cartel de fabricantes 
de caminhões 

27/09/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 

 
 

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira uma multa de 880 milhões de euros 
à montadora sueca de caminhões Scania por fixar preços durante 14 anos, por meio 

de um cartel com outros cinco fabricantes, e repassar os custos da adaptação ecológica 
aos consumidores – AFP 
 

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira uma multa de 880 milhões de euros 
à montadora sueca de caminhões Scania por fixar preços durante 14 anos, por meio 

de um cartel com outros cinco fabricantes, e repassar os custos da adaptação ecológica 
aos consumidores. 
 

“Estes caminhões representam quase três quartos do transporte interno de 
mercadorias na Europa”, indicou a comissária europeia de Concorrência, Margrethe 

Vestager, para quem “ao invés de um acordo, as montadoras deveriam ter competido 
entre elas”. 
 

A Scania, ao lado das alemãs MAN (da Volkswagen) e Daimler, assim como a sueco-
francesa Volvo/Renault, a holandesa DAF e a italiana Iveco, estabeleceram um acordo 

entre 1997 e 2011 “sobre os preços de venda dos caminhões”, violando as regras 
comunitárias, explicou a Comissão em um comunicado. 

 
A investigação começou em 2011 e, em julho de 2016, o Executivo comunitário decidiu 
impor uma multa recorde de 2,93 bilhões de euros aos outros fabricantes que, ao 

contrário da Scania, decidiram fechar um acordo com a Comissão depois de reconhecer 
sua participação no cartel. 

 
A multa imposta a Scania, após a conclusão da investigação da Bruxelas, é a segunda 
mais elevada após a punição de Daimler (um bilhão de euros), mas supera os valores 

da DAF (752 milhões), da Volvo/Renault (670 milhões) e da Iveco (494 milhões). 
 

A alemã MAN se livrou das multas, calculadas com base no volume de negócios e no 
tamanho do mercado, porque revelou a existência do cartel. 
 

Procurada pela AFP, a Scania voltou a negar um acordo com outras montadoras e 
anunciou a intenção de recorrer contra a decisão. 

 
“Estudaremos cuidadosamente os documentos, mas se não aparecer nenhuma 
informação nova (importante) (…), planejamos recorrer”, afirmou a empresa sueca. 

 
A investigação de Bruxelas também revelou um entendimento a respeito do 

“calendário relativo à introdução de tecnologias de emissão” e à “repercussão sobre 
os clientes dos custos das tecnologias de emissão necessárias para cumprir com as 
normas europeias”. 

 

http://www.istoedinheiro.com.br/comissao-europeia-multa-scania-em-e-800-milhoes-por-cartel-de-fabricantes-de-caminhoes/
http://www.istoedinheiro.com.br/comissao-europeia-multa-scania-em-e-800-milhoes-por-cartel-de-fabricantes-de-caminhoes/


Autopeças acumulam US$ 3,7 bi de déficit em 2017 

27/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Importações sobem 9,7%; China passa EUA e agora é maior fornecedor ao Brasil 
 

 
 

 
 
 

 
A balança comercial de autopeças atingiu déficit de US$ 3,66 bilhões no acumulado 

de janeiro a agosto, registrando alta de 10,6% sobre o mesmo período do ano 
passado. As exportações totalizaram US$ 4,75 bilhões no período, crescendo 9%.  
 

Mas as importações alcançaram US$ 8,41 bilhões, subindo 9,7%. Como era previsto 
pelo seu desempenho nos meses anteriores, a China ultrapassou os Estados Unidos e 

se tornou pela primeira vez o principal fornecedor de autopeças ao Brasil, com US$ 
997,7 milhões e alta de 28,3% sobre o mesmo período do ano passado. A análise por 
macrorregiões aponta que a fatia de Ásia e Oceania nas compras brasileiras é de quase 

40%.  
 

Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores (Sindipeças).  
 

 
Os EUA, agora em segundo lugar, enviaram até agosto US$ 994 milhões em 

autopeças, registrando queda de 3,3% ante iguais meses de 2016. A Alemanha 
permanece em terceiro lugar entre os fornecedores. Enviou US$ 870,4 milhões no 
período até agosto e anotou leve acréscimo de 2,3%. 

 
Nas exportações, a Argentina permanece como principal destino dos componentes 

automotivos fabricados no Brasil. O país vizinho absorveu US$ 1,46 bilhão, alta de 
21,4% sobre os mesmos oito meses de 2016. O segundo lugar é ocupado pelos EUA, 
que compraram US$ 790 milhões em componentes, 11,2% a mais que no mesmo 

período do ano passado. A América do Sul assimilou 42,1% das exportações brasileiras 
de autopeça. 

 

Volkswagen quer Polo entre 5 mais vendidos 

27/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

 

 
O novo VW Polo brasileiro: poucas diferenças em relação ao modelo europeu 

 
A Volkswagen aposta alto no novo Polo, que abre temporada da maior ofensiva de 

renovação de produtos já feita pela marca no mercado brasileiro. O hatch é o primeiro 
de 20 lançamentos prometidos pela fabricante nos próximos quatro anos, o abre-alas 
da estratégia de reconstruir a imagem da marca com mais tecnologia, segurança, 

eficiência energética e visual moderno.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26455/autopecas-acumulam-us-37-bi-de-deficit-em-2017
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26456/volkswagen-quer-polo-entre-5-mais-vendidos


Com quatro versões de acabamento, três opções de motorização (1.0, 1.6 e 1.0 
turbinado) e preços ajustados entre R$ 50 mil e R$ 75 mil, a direção da empresa 
cultiva a ambição de rapidamente colocar o Polo na lista dos cinco mais vendidos no 

País – o que, em números de agosto, significa vender acima de 6 mil unidades/mês, 
como tem feito outro VW, o Gol, o quinto mais emplacado, com cerca de 50 mil 

unidades vendidas nos oito primeiros meses deste ano.  
 

Ambições elevadas exigiram investimentos igualmente altos. “Investimos R$ 2,6 
bilhões [do programa de R$ 7 bilhões até 2020] para fazer na fábrica Anchieta (em 
São Bernardo do Campo) o Polo e o Virtus [versão sedã a ser lançada no início de 

2018]. O modelo traz padrões inéditos de tecnologia e segurança em seu segmento 
no Brasil. Por isso marca o início de uma nova Volkswagen aqui”, resume David Powels, 

presidente da empresa no Brasil e América do Sul.  
 
A pré-venda do novo Polo brasileiro começou junto com a apresentação do modelo à 

imprensa, na noite da segunda-feira, 25. Em menos de 12 horas mais de uma centena 
de reservas foram feitas, a maioria das versões mais caras, com pagamento de R$ 1 

mil para entrar na fila. As entregas só serão feitas a partir do início de novembro, 
quando as mais de 500 concessionárias da marca no País estarão totalmente 
abastecidas. “Não gostamos de fixar números, mas acreditamos que o Polo tem 

potencial para se tornar um dos cinco mais vendidos no País”, afirma Gustavo Schmidt, 
vice-presidente de vendas e marketing.  

 
COMPETIÇÃO, VERSÕES E PREÇOS 
 

 
Traseira do Polo lembra o Gol 

 
Os preços do Polo foram cirurgicamente ajustados para bater de frente principalmente 

com as versões mais caras de quatro principais concorrentes: Fiat Argo, Chevrolet 
Onix, Ford Fiesta e Hyundai HB20. A Volkswagen garante que o Polo é maior e mais 
confortável que todos os competidores diretos.  

 
A chegada do novo carro também obriga a Volkswagen a refazer sua própria estratégia 

de produto, já que agora tem a mais extensa lista de hatches pequenos do mercado, 
em escada que começa com Gol e sobe para Up!, Fox e termina no Polo.  
 

A partir deste mês o Fox não será mais vendido com motor 1.0 e terá apenas duas 
versões, Xtreme (R$ 57.590) e Connect (R$ 54.520), ambas com o velho motor 1.6 

de 104 cv (leia aqui).  
 
O número de opções de Gol e Up! também deve ser reduzido. Isso sem falar na 

competição que se abre internamente contra o Golf, hatch médio com vendas em baixa 
que tem versões com a mesma motorização 1.0 TSI e 1.6 MSI, com entre-eixos apenas 

7,2 centímetros maior que o do Polo.  
 
“A Volkswagen nunca terá os preços mais baratos, queremos oferecer mais qualidade 

e atualização tecnológica. Não vamos abrir mão do segmento de entrada, mas 
devemos focar em produtos para a classe média”, explica a estratégia Powels.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26442/volkswagen-lanca-versoes-fox-connect-e-xtreme


 
A dianteira do Polo segue identidade visual global da marca 
 
Nesse sentido, Schmidt avalia que as opções mais caras vão liderar as vendas. O carro-

chefe da gama, com 40% a 50% das preferências, será o Polo Confortline 200 TSI, a 
segunda versão mais cara da linha, porém a mais barata com motor três-cilindros 1.0 

turbo de 115/128 cv (gasolina/etanol) e câmbio automático de seis marchas, que parte 
de R$ 65.190 e pode chegar a R$ 70 mil com todos os opcionais.  
 

O Polo Confortline só fica abaixo do topo de linha Highline 200 TSI, que usa a mesma 
motorização e transmissão e custa de R$ 69.190 a R$ 75 mil, devendo representar de 

20% a 30% dos emplacamentos.  
 

 
Interior do Polo Highline com todos os opcionais, incluindo o painel de 

instrumentos 100% digital 
 

A seguir nas preferências deve ficar o Polo MSI com motor quatro-cilindros aspirado 
1.6 de 110/117 cv e câmbio manual de cinco marchas, por R$ 55 mil a R$ 57,6 mil.  
 

O Polo menos procurado – porque compete com opções mais baratas no mercado, 
inclusive da própria Volkswagen na forma do Gol – será o equipado com o motor três-

cilindros MPI 1.0 aspirado de 75/84 cv e câmbio manual de cinco marchas, vendido a 
partir de R$ 50 mil, ou R$ 52,6 mil completo com opcionais de segurança e 
infoentretenimento.  

 
QUALIDADES 

 

 
A estrutura da carroceria do novo Polo tem 50% de aços de alta resistência 
 

Construído sobre a plataforma modular MQB – que dá origem atualmente a mais de 
uma dúzia de modelos das marcas do Grupo VW –, o Polo tem de fato diversas 

qualidades pouco vistas em hatches compactos de seu segmento no Brasil, a começar 
pela estrutura da carroceria, projetada com mais de 50% de aços especiais de alta 
resistência. Apesar de maior em comprimento, largura e distância entreeixos do que 

a geração anterior, graças à aplicação de materiais leves, o novo Polo é 44 quilos mais 
leve.  

 
O hatch está sendo lançado quase que ao mesmo tempo na Europa e América do Sul, 

com mínimas diferenças de design exterior, nível de acabamento e pacotes de 
equipamentos. O desenho externo carrega a identidade visual global da marca, faz o 



polo bastante parecido com a mais recente geração do Gol, não chega a ser 
arrebatador, mas também não compromete, é agradável aos olhos.  
 

Em conjunto com a estrutura projetada para proteger seus ocupantes, toda a gama 
do Polo tem de série quatro airbags, dois frontais e dois laterais, bem como cintos 

dianteiros com pré-tensionador.  
 

No assento traseiro existem fixadores Isofix para cadeiras infantis. Mesmo antes de 
chegar ao consumidor, esse pacote de segurança já garantiu boa performance ao carro 
na avaliação divulgada na terça-feira, 26, pelo Latin NCAP, que conferiu cinco estrelas 

(a nota máxima) para proteção de ocupantes adultos e crianças nos testes de impacto 
frontal, lateral e de arremesso lateral contra poste, fazendo do veículo um dos mais 

seguros já avaliados pelo instituto (leia aqui).  
 
Contudo, o controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração só é de série nas versões 

topo de linha Highline e Confortline, nas outras duas só pode ser instalado como 
opcional por R$ 1.050 extras. Segundo o padrão atual do Latin NCAP, só as opções 

com ESC podem ganhar cinco estrelas – mas claro que a Volkswagen faz propaganda 
como se toda a gama tivesse a mesma nota. 
 

De melhor o Polo tem o eficiente powertrain que equipa as duas versões de topo, um 
econômico e ao mesmo tempo muito bem-disposto conjunto, formado pelo câmbio 

automático Aisin de seis marchas que transmite com agilidade a força do motor 
tricilíndrico TSI 1.0 turboalimentado com injeção direta de combustível, que gera 128 
cavalos abastecido com etanol e admiráveis 200 Nm de torque máximo (daí o nome 

200 TSI). Na prática, o Polo 200 TSI é muito agradável de dirigir.  
 

Nessa configuração, a impressão é de ter um motor maior e mais potente empurrando 
o carro, com acelerações espertas: de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos e máxima de 
192 km/h, segundo medições da Volkswagen.  

 

 
 

PACOTES  
 
Todas as versões do Polo vêm de série com direção assistida elétrica, ar-condicionado, 

acionamento elétrico de vidros, travas e retrovisores externos, suporte de smartphone 
no painel com entrada USB para recarga, chave canivete com controle remoto, sistema 

de som/rádio e computador de bordo, entre outros elementos de conforto.  
 
Para o Polo 1.0 e 1.6 MSI estão disponíveis dois pacotes de opcionais: o primeiro, 

Connect, sai por R$ 3.340 (R$ 2,6 mil na promoção de pré-lançamento) e inclui 
sistema de infotainment Composition Touch com tela central de 6,5 polegadas sensível 

ao toque que espelha o smartphone, volante multifuncional, controle eletrônico de 
estabilidade (ESC) e roda de liga leve de 15” com pneus 185/65 R15. O segundo 

pacote, Safety, traz só o ESC por R$ 1.050.  
 
O Polo Comfortline inclui na lista de equipamentos de série banco traseiro bipartido, 

coluna de direção ajustável em altura e distância, ESC, faróis de neblina com 
“cornering light”, sistema de infotainment Composition Touch, rodas de liga leve de 

15” com pneus 185/65 R15, sensor de estacionamento traseiro, descanso de braço 
dianteiro com porta-objetos, lanternas traseiras escurecidas e volante multifuncional, 
entre outros recursos.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26451/vw-polo-e-toyota-corolla-tem-nota-maxima-em-crash-test


Há dois pacotes de opcionais: o primeiro, Tech I, por R$ 2.990 (ou R$ 2,2 mil no pré-
lançemento) inclui sistema “Kessy” para abertura e fechamento das portas sem uso 
da chave e partida do motor por botão, controlador automático de velocidade de 

cruzeiro, sensor de estacionamento dianteiro, retrovisor interno eletrocrômico, volante 
multifuncional com “borboletas” para troca manual de marchas, sensores de chuva e 

crepuscular e farol com ajuste automático de intensidade e rodas de liga leve de 16” 
com pneus 195/55 R16.  

 
O pacote Tech II aumenta o preço em R$ 4.840 (R$ 3,5 mil no pré-lançamento) e 
agrega aos itens anteriores o indicador de pressão dos pneus, ar-condicionado digital, 

sistema de divisão do porta-malas (e rede porta-objetos), porta-luvas refrigerado, 
câmera traseira, detector de fadiga, sistema de frenagem automática pós-colisão, 

volante multifuncional revestido em couro e apliques em preto brilhante na cabine.  
 
A versão Highline soma aos itens de série da Comfortline o sistema “Kessy” de abertura 

das portas sem uso da chave e partida do motor por botão no console central, 
controlador automático de velocidade de cruzeiro, ar-condicionado digital, banco do 

passageiro dianteiro rebatível, descanso de braço dianteiro com porta-objetos e duas 
portas USB para carregamento, porta-luvas refrigerado, faróis de neblina com função 
“cornering light” (luz de conversão estática), luz de condução diurna (DRL) em LED ao 

lado dos faróis de neblina, rodas de liga leve de 16” com pneus 195/55 R16, 
sobretapetes e volante multifuncional revestido em couro com “borboletas” e apliques 

em preto brilhante na cabine.  
 

 
Algumas das diversas configurações possíveis do painel de instrumentos 

digital do novo Polo: disponível só como opcional da versão topo de linha 
Highline, em pacote por R$ 5.990 adicionais  

 
Como opcionais, o Polo Highline oferece três pacotes. O primeiro, sem conexão com 
nenhum outro, traz revestimento dos bancos em couro sintético por R$ 800. O 

segundo, Tech High, custa R$ 3.585 (R$ 2,8 mil no pré-lançamento) e inclui sensores 
de estacionamento dianteiro e traseiro, indicador de pressão dos pneus, divisão do 

porta-malas (e rede porta-objetos), antena “tubarão”, câmera traseira para 
estacionamento, detector de fadiga, espelho retrovisor eletrocrômico, farol com ajuste 
automático de intensidade, sistema de frenagem automática pós-colisão, sensores de 

chuva e crepuscular e sistema de infotainment Discover Media (com tela maior e 
navegação por GPS).  

 
Quem quiser acrescentar a tudo isso o painel de instrumentos 100% digital de 10 
polegadas Active Info Display, paga R$ 5.990 (ou R$ 4,5 mil na promoção) no pacote 

Technology, que também adiciona rodas de liga leve 17” com pneus 205/50 R17. 
 

Cummins prevê produção 28% maior neste ano 

27/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
O mercado brasileiro de veículos comerciais mostra consistência na retomada das 
vendas desde abril deste ano, embora ainda em ritmo bastante lento, o que já anima 

fornecedores do setor, caso da Cummins, que prevê elevar sua produção de motores 
diesel em 28% neste ano sobre as 27 mil unidades entregues no ano passado, ao 

mesmo tempo em que trabalha com a projeção de mercado de caminhões entre 55 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26454/cummins-preve-producao-28-maior-neste-ano


mil e 60 mil unidades neste ano, em linha com a previsão das montadoras, e uma 
produção de 73 mil caminhões. 

 

 
 

 
 

 
 

 

“Estimar cenário é sempre algo incerto, mas seguimos otimistas com o futuro do País. 
Há sinais de retomada da economia, como jutos mais baixos, inadimplência também 

em baixa, leve aumento do consumo. No mercado de caminhões, especificamente, as 
vendas no acumulado ainda estão ruins porque o primeiro bimestre foi muito negativo, 
contudo, tem sido melhor mês a mês desde abril; há uma confiança maior dos 

empresários, investidores e uma tendência de renovação natural da frota”, afirma o 
presidente da Cummins Brasil e vice-presidente da Cummins INC., Luis Pasquotto. 

 
O executivo comemora a manutenção da participação da empresa no mercado de 
caminhões, em torno dos 31% e o aumento para 15% no segmento de chassis de 

ônibus. Em 2018, arrisca que o mercado de caminhões deve crescer entre 15% e 20%, 
mas que ainda vai demorar para alcançar o patamar das 100 mil unidades feitas no 

passado recente. 
 
“Independentemente do que acontecer em 2018 por causa das eleições, acredito que 

o mercado sustente um crescimento de 10% s 15% ao ano até o fim desta década, 
mas chegar aos 100 mil é muito improvável que aconteça até 2020”, afirma. 

 
No Brasil, para superar os anos de crise, entre 2014 e 2016, a empresa focou em 
recuperação da rentabilidade e do fluxo de caixa a partir de ações como a busca por 

ganho de participação do mercado em segmentos estratégicos, na readaptação dos 
planos de expansão e esforço adicional na redução de custos, como redução de 

material e inventário.  
 
Pasquotto conta que a racionalização fez com que a empresa desistisse de um novo 

investimento anunciado para uma nova fábrica em Itatiba (SP), concentrando a 
operação na fábrica de Guarulhos, que sofreu redução de quaro de funcionários. 

 
Contudo, o executivo se orgulha da continuidade dos investimentos em produtos e 
inovação, o que segundo ele, vai garantir que a empresa alcance seu objetivo de se 

tornar uma das maiores fornecedoras de soluções em powertrain no futuro.  
 

Exemplo disso são os US$ 26 milhões aplicados desde 2016 em uma nova sala de 
testes automatizados para motores na unidade de Guarulhos: ela reduz drasticamente 

o tempo de testes, de 40 minutos para cerca de 3 minutos, com possibilidade de 
redução ainda maior, aumentando a produtividade. 
 

DE OLHO NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Como parte da estratégia de elevar sua participação nos diferentes mercados em que 
atua, a Cummins anuncia importantes lançamentos em sua gama de produtos e que 
serão revelados ao público durante a próxima Fenatran, feira internacional do 

transporte de carga que abre as portas entre 16 e 20 de outubro próximo. 
 

Entre as novidades, o motor ISB 6.7 com nova potência de 310 cv, 20 cv a mais do 
que sua versão anterior e mesmo índice de consumo; o motor ISF 2.8 para caminhões 
leves agora com tecnologia EGR e turbo de geometria variável, que atende os 

comerciais leves de até 3,5 toneladas de PBT e para os veículos com tonelagem acima, 
o motor oferece 1.400 Nm a mais de torque. 



O motor mais vendido da gama, o ISF 3.8, será exibido em versão de desenvolvimento 
para atender a legislação de emissões Euro 6, focada na indústria nacional. “Desde 
2009 quando adotamos o Euro 6, estamos em constante processo de modernização e 

aperfeiçoamento de uma nova plataforma de motores para mercados emergentes, 
como Brasil, China e Índia”, afirma o diretor de engenharia de motores para a América 

Latina, Rafael Torres. 
 

Também mostrará a motorização ISF 12 já homologada e em fase de testes em 
montadoras, o motor que está mais leve e é destinado a caminhões acima de 45 
toneladas. Derivado do processo de downsizing, traz potência de até 510 hp, 

disponível para atender diferentes normas de emissões, como Euro 5, Euro 6 e EPA 
2017. 

 
“Conseguimos neste motor dispor de torque mais elevado e rotações mais baixas sem 
comprometer o consumo de combustível”, afirma Torres. 

 
A Cummins mostrará ainda suas soluções de motores a gás (ISX 12N, L9N e B6.7N), 

além de novos serviços de telemetria para motores, que ajudam na gestão de 
manutenção do trem de força; o pacote Adept, com conceito de automação, que 
adapta a marcha de forma utomática e eletrônica, conforme a situação visando o 

melhor consumo de combustível; o EDP, uma versão manual que ativa até três modos 
diferentes de condução (Desempenho, Economia e Balanceado) e o FleetguardFit, 

plataforma que monitora a vida útil dos filtros do caminhão, coletando informações 
por meio de telemetria. 
 

A empresa apresentará ainda sua vocação para o futuro do transporte de carga, que 
aponta para a eletrificação.  

 
“O motor a diesel tem vida longa no transporte de carga; não será em cinco, dez nem 
vinte ou trinta anos para a dominação da tecnologia elétrica, mesmo em ônibus, que 

já desponta com mais tecnologia neste sentido. Ainda por causa de custos e autonomia 
do elétrico, o diesel ainda perdura. Vai ser uma mudança gradativa, por décadas. Mas 

estamos preparados, em 2019, estaremos totalmente prontos para produção de 
veículos 100% elétricos. Estamos habituados a mudanças. À medida que a eletrificação 
for evoluindo, vamos evoluir junto”, afirma Pasquotto. 

 
Vale lembrar que a empresa foi a primeira fabricante a apresentar um caminhão 

pesado totalmente elétrico nos Estados Unidos, o Aeos  
 

Autopeças elevam faturamento em mais de 17% 

27/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

O faturamento líquido do setor de autopeças de janeiro a julho cresceu 17,1% sobre 
o mesmo período de 2016. As vendas para as montadoras subiram 33,1% como 

consequência do aumento da produção de veículos, puxado pelo envio de automóveis, 
caminhões e ônibus ao exterior.  
 

Os negócios com o mercado de reposição registraram queda de 2,5%. As exportações 
recuaram 6,6% quando analisadas em reais. Em dólares houve alta de 6,8%. Os 

números foram elaborados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores (Sindipeças) a partir de um levantamento mensal com 64 
associadas, que representam 32,2% das vendas de autopeças no País.  

 
 

Na análise mês a mês o faturamento com as montadoras se mantém acima dos 60% 
desde janeiro. Exportações e reposição rivalizam em representatividade, mas as 
vendas ao exterior levam pequena vantagem de cerca de um ponto porcentual. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26452/autopecas-elevam-faturamento-em-mais-de-17


O emprego no setor de autopeças nos primeiros sete meses de 2017 registrou pequena 
queda de 1,6% ante o mesmo período do ano passado. A utilização da capacidade 
instalada em maio, junho e julho esteve na casa dos 65% 

 

VW Polo e Toyota Corolla têm nota máxima em crash test 

27/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

O novo Volkswagen Polo e o Toyota Corolla, ambos produzidos no Brasil, 
alcançaram a maior qualificação possível em teste de colisão da 5ª bateria de testes 
do ano realizados pelo Latin NCAP, Programa de Avaliação de Veículos Novos para a 

América Latina, e cujos resultados foram divulgados na terça-feira, 26 (veja vídeos 
abaixo).  

 
Ambos os modelos receberam a nota mais alta (cinco estrelas) numa escala de zero a 
cinco, tanto no quesito proteção de ocupante adulto quanto no de proteção de 

crianças. Os dois testes foram patrocinados, significando que as próprias montadoras 
ofereceram o carro para o crash test. Conforme as regras de patrocínio, o carro é 

escolhido aleatoriamente por representante do Latin NCAP e a montadora arca com os 
custos. 
 

Foram feitos testes de impacto frontal, lateral e lateral de poste nos carros escolhidos. 
A avaliação do Latin NCAP aponta que o Toyota Corolla, cuja versão 2018 chegou ao 

mercado brasileiro em março conta com sete airbags e ESC (controle eletrônico de 
estabilidade) de série em todas as versões (leia aqui) obteve bom desempenho em 
todos os testes, incluindo o de ESC, que cumpre com os requerimentos do programa, 

garantindo o posicionamento do modelo como um dos mais seguros vendidos no Brasil 
e América Latina. 

 
O Corolla havia sido avaliado em 2014, ocasião em que já havia obtido cinco estrelas 
para proteção de adultos, e agora foi reavaliado conforme o último protocolo do Latin 

NCAP e auditado em diferentes versões fabricadas em diferentes países, sendo Brasil 
e Estados Unidos, uma vez que alguns mercados da América Latina recebem o modelo 

de origem norte-americana.  
 
Em sua análise, o Latin NCAP aponta que a Toyota demonstra com o resultado do 

Corolla a possibilidade de aumentar a segurança de crianças abaixo dos 3 anos ao 
posicioná-las olhando para trás do veículo, o que traz benefícios significativos para sua 

proteção em um impacto frontal, conforme demonstrado no teste. 
 
Além disso, o Corolla também recebeu um prêmio adicional, o Latin NCAP Advanced 

Award por atender requisitos de proteção a pedestres. A avaliação é feita com base 
em testes que simulam situações de acidentes envolvendo pedestres, conforme 

padrões estabelecidos pela legislação da Europa. 
 

“Na Toyota, a segurança é a nossa principal prioridade. Nossos investimentos em 
pesquisa, tecnologia e desenvolvimento para produção de carros cada vez mais 
seguros tem mostrado resultados impressionantes. Obter a nota máxima para o 

Corolla de uma entidade respeitada como o Latin NCAP me deixa muito orgulhoso.  
 

Ao mesmo tempo, me traz tranquilidade saber que os nossos clientes de toda América 
Latina e Caribe estão dirigindo o sedã médio mais seguro disponível na região”, afirma 
em nota o CEO da Toyota para América Latina e Caribe, Steve St. Angelo. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26451/vw-polo-e-toyota-corolla-tem-nota-maxima-em-crash-test
http://automotivebusiness.com.br/noticia/25490/toyota-refina-versao-2018-do-corolla-


Por sua vez, o Volkswagen Polo está sendo apresentado à imprensa especializada 
nesta mesma data de divulgação dos testes, mas só chega ao mercado brasileiro em 
novembro. Segundo o Latin NCAP, a avaliação do modelo fabricado na planta Anchieta, 

em São Bernardo do Campo (SP) se mostra satisfatória nos testes de impacto frontal, 
lateral e lateral de poste.  

 
Nos três, o Polo apresentou condições favoráveis de segurança para adultos em função 

dos quatro airbags de série em todas as versões, dois dianteiros e dois laterais, que 
apresentaram rendimento robusto. O veículo também se beneficiou por sua estrutura 
em mais de 50% formada por aços especiais de alta e ultra-alta resistência 

conformados a quente, sendo este último cerca de quatro vezes mais forte que uma 
chapa de aço convencional. 

 
No teste do ESC, o Latin NCAP avalia que no VW Polo ele cumpre com as condições 
estabelecidas pelo programa. O sistema equipa só as versões mais caras, a Confortline 

e Highline, e opcional na de entrada.  
 

O carro também oferece boas condições de segurança para ocupantes crianças: além 
de ancoragem Isofix para cadeirinhas (SRI), conta com interruptor para desligar o 
airbag de passageiro quando a cadeira é posicionada olhando para trás do veículo e 

cinto de três pontos em todas as posições. O novo Polo também atendeu requisitos de 
proteção para pedestre, recebendo igualmente o prêmio Latin NCAP Advanced Award. 

 
“Esses resultados são muito alentadores. É uma mensagem clara para os governos, 
os consumidores, os fabricantes de automóveis que investem em uma maior 

segurança e para aqueles que ainda estão adiando, em nossos mercados, a 
incorporação dos níveis mínimos de segurança do mundo.  

 
Esses últimos resultados são uma consequência da reação dos consumidores e da 
resposta dos fabricantes e do mercado, pois estão introduzindo níveis de segurança 

cinco estrelas além, e bem antes de qualquer regulação governamental em toda a 
região.  

 
Consideramos também que é ótimo ter o resultado do Latin NCAP apenas um modelo 
é lançado à venda e não ter que esperar meses para os consumidores contarem com 

essa informação. Imaginem que tão longe poderíamos chegar se todos os veículos do 
mercado fossem testados pelo Latin NCAP.  

 
Assim sendo, os consumidores contariam com informação sobre a segurança de cada 
carro ao comprar um novo. É possível e factível. Torçamos agora por carros mais 

seguros na América Latina”, comenta o secretário geral do Latin NCAP, Alejandro 
Furas. 

 
“Esses dois modelos demonstram claramente que é possível oferecer modelos 

produzidos localmente com níveis de segurança de cinco estrelas em 2017. Esperamos 
que esse fato anime outros fabricantes a acompanharem os passos da Toyota e da 
Volkswagen. Os fabricantes estão mostrando seu compromisso com relação a veículos 

mais seguros, embora faltem regulamentações sólidas de segurança em toda a região.  
 

Esses resultados demostram aos governos a capacidade dos fabricantes, bem como 
que não há escusa para adiar a adoção de medidas de segurança mínimas que se 
foquem em salvar as vidas dos consumidores da América Latina e do Caribe”, reforça 

o presidente da comissão diretiva do Latin NCAP, Ricardo Morales Rubio. 
 

Os próximos resultados de testes de colisão serão apresentados em outubro pelo Latin 
NCAP. 
 

 



PSA divulga preço de utilitários Jumpy e Expert 

27/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

  
 

 

Dupla é montada no Uruguai pela Nordex 
 

A PSA divulgou o preço inicial das versões de carga de seus novos utilitários Citroën 
Jumpy e Peugeot Expert. Os dois começam em R$ 79.990, são equipados com motor 
1.6 turbodiesel de 115 cavalos, câmbio manual de seis marchas e têm garantia de três 

anos. 
 

Os veículos serão vendidos em uma rede com 211 revendas (105 Citroën e 106 
Peugeot). A capacidade de carga é de 6,1 metros cúbicos e passa a 6,6 m³ com um 
conjunto de opcionais em que um dos itens permite o rebatimento do banco do 

passageiro para a colocação de objetos com até quatro metros de comprimento.  
 

Com esse pacote o Citroën sobe para R$ 87.990 e o Peugeot, para R$ 91.990. Os 
veículos estarão à venda em uma rede cerca de 200 concessionárias em outubro. São 
montados no Uruguai pela Nordex. Medem 5,31 metros, têm 2,27 m de distância entre 

eixos e transportam 1,5 mil quilos de carga útil.  
 

O Peso Bruto Total (PBT) é de 3.219 kg. Os dois foram concebidos sobre mesma 
plataforma modular que deu origem ao novo utilitário esportivo Peugeot 3008. Em 
alguns dias Peugeot e Citroën darão detalhes também sobre as versões para 

passageiros.  
 

 
 
Acesso à carga é feito pelas portas traseiras ou pela lateral corrediça. Cabine 
leva o motorista e dois acompanhantes. Opcional permite rebatimento do 

banco do passageiro para colocação de objetos com até 4 m.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26450/psa-divulga-preco-de-utilitarios-jumpy-e-expert

