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Centrais já usam assembleia para cobrar ‘novo imposto’ de todos os
trabalhadores
02/10/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Contribuição. Sindicatos começam a aprovar nova forma de financiamento
antes mesmo de a cobrança ser regulamentada por medida provisória
prometida pelo governo; eles alegam que a reforma trabalhista não
determina que autorização tenha de ser pessoal
Sindicatos das principais centrais sindicais do País estão aprovando em assembleias a
manutenção da cobrança do imposto sindical ou a criação de novas contribuições antes
mesmo de o governo Michel Temer editar medida provisória para regulamentar a
matéria. Os sindicatos querem arrecadar o dinheiro de todos os trabalhadores e não
apenas de seus sócios, tanto no caso da manutenção do imposto quanto na das novas
contribuições – chamadas de assistencial ou negocial.
Essa é a estratégia montada para driblar o fim da obrigatoriedade do pagamento do
imposto, previsto na reforma trabalhista que entra em vigor em 11 de novembro. Ela
deve enfrentar resistência na Justiça. Para o Ministério Público do Trabalho, é ilegal
(leia na pág. B3). Os sindicatos dos metalúrgicos de São Paulo (Força Sindical), dos
metalúrgicos de São Leopoldo (RS), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT),
e o dos têxteis de Guarulhos, da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), foram os
primeiros a adotá-la.

Ação. Assembleia em Guarulhos decide a favor do imposto Foto: CSB
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, afirmou que a
contribuição decidida pela categoria em 15 de setembro representa 1% do valor da
folha de pagamento do que o trabalhador ganha em um ano, ou seja o valor de 3,5
dias trabalhados – maior, portanto, do que o antigo imposto sindical, que equivalia a
um dia de salário do funcionário.
Quintino Severo, secretário de administração da CUT, disse que o exemplo do sindicato
de São Leopoldo (15 mil trabalhadores na base) deve ser seguido por outros da
central. “Mas nosso primeiro objetivo é aumentar a filiação.” Segundo ele, o fim do
imposto afeta em média 30% da receita dos sindicatos do setor privado ligados à CUT.

O que pode mudar no seu emprego com a reforma trabalhista
No caso do Sindivestuário de Guarulhos, a assembleia feita dia 9 decidiu manter o
antigo imposto sob a alegação de que a reforma institui a prevalência do negociado
sobre o legislado. “Quando a lei diz que é preciso prévia e expressa autorização, não

quer dizer que ela deve ser individual ou por escrito. Se toda negociação é deliberada
em assembleia, então essa autorização se dá na assembleia”, disse o secretário-geral
da CSB, Álvaro Egea. A assembleia dos têxteis contou, segundo ele, com uma centena
de trabalhadores – a base do sindicato tem 10 mil.

Crise. Os sindicalistas alegam que, sem o dinheiro, haverá uma quebradeira das
entidades. “A média de sindicalização no País varia de 7% a 30% (de cada categoria).
Só o dinheiro dos sócios não sustenta as entidades. Tirar a contribuição é retirar o
maior dinheiro de muitos sindicatos. Vai haver muita fusão”, disse Antonio Neto,
presidente da CSB.
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) vai seguir o caminho da Força Sindical. Seu
presidente, Ricardo Patah, disse ao Estado que a central ainda luta pela medida
provisória em razão da segurança jurídica, mas vai orientar seus sindicatos a adotar a
contribuição negocial.
Já o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adílson
Araújo, afirmou que deve propor a manutenção do imposto. “Se é aprovado em
assembleia, no meu modesto entendimento, terá força de lei.”
Ubiraci Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), disse
que, antes de aprovar em assembleia a cobrança do imposto, orientará os sindicatos
a manter nas convenções coletivas os direitos acordados na última negociação.

Luiz Gonçalves, da Nova Central Sindical, é uma exceção. Ele disse que a central vai
esperar pela MP. José Maria de Almeida, coordenador da CSP-Conlutas, disse que a
central é contrária ao imposto. Para ele, os sindicatos devem se sustentar com a
contribuição espontânea dos trabalhadores. “Se não conseguem, não devem
sobreviver.” O secretário-geral da Intersindical, Edson Carneiro Índio, afirmou que a
central ainda não se definiu.
Reação. A decisão de se adiantar à MP prometida por Temer se deve ao temor que
parte das centrais tem de que o Congresso bloqueie alterações na reforma trabalhista.
“Não temos garantia de que teremos boa redação ou que ela será aprovada nas duas
casas legislativa”, disse Álvaro Egea, secretário-geral da CSB. O governo promete para
outubro a edição da Medida Provisória.
Hoje, a contribuição negocial ou assistencial é limitada a sócios dos sindicatos por
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), não podendo ser cobrada dos demais
trabalhadores.
Segundo João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical, as centrais
acreditam, porém, que a reforma trabalhista tornou a decisão do STF ultrapassada.
Alegam ainda que a lei que regulamenta as centrais prevê que, na hipótese da extinção
do imposto sindical, ele seria substituído pela contribuição. Por fim, para o secretário
de administração da CUT, Quintino Severo, a adoção da contribuição interessaria às
entidades patronais para financiar suas atividades.
Ministério Público deve agir contra cobrança
02/10/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Especialistas se dividem sobre legalidade; para procurador, reforma trabalhista proíbe
que contribuição seja imposta a quem não é sindicalizado
O Ministério Público do Trabalho (MPT) deve entrar com ações coletivas para impedir
que os sindicatos descontem as novas contribuições de trabalhadores, sócios ou não
das entidades. Para o procurador do trabalho Henrique Correia, esse posicionamento
das centrais “é ilegal de acordo com a reforma recém-aprovada”. “Ela (a reforma
trabalhista) estabelece que a pessoa que não é filiada e não autorizou não pode ser
descontada.”
Segundo ele, se os sindicatos firmarem convenção prevendo o desconto, ele será
ilegal, pois a própria reforma “proíbe isso em seu artigo 661-b”. “Não pode ter
negociação sobre os pontos abaixo e entre eles está o de que não pode ser imposta
contribuição para quem não é sindicalizado.”

Força. Metalúrgicos de SP decidiram adotar contribuição
O Supremo Tribunal Federal (STF), segundo Correia, já decidiu proibir o desconto de
quem não é filiado em sua Súmula 40 (ela trata da contribuição confederativa). Para
Correia tanto faz o nome que se dê à contribuição – assistencial ou negocial –, pois o
princípio seria o mesmo. “Para contribuir tem de se dar essa autorização.”

A expectativa do procurador é que a ação dos sindicatos seja contrastada no Judiciário.
“Até o STF vai se pronunciar novamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade dessas
contribuições. Mas, se vier uma nova lei ou uma medida provisória, aí será outro caso.”
O procurador afirma ainda que o trabalhador que for descontado a partir de 11 de
novembro – quando a reforma entra em vigor – deve procurar o MPT e denunciar. “Eu
tenho várias ações púbicas contrárias à contribuição de quem não é filiado. Com
certeza o MPT deve entrar com ações coletivas.”

Professores. Para a professora de Direito do Trabalho da PUC-SP Fabíola Marques, a
estratégia defendida pela maioria das centrais para cobrar a contribuição de todos os
trabalhadores é ilegal. De acordo com ela, a autorização exigida pela reforma deve ser
pessoal. A assembleia pode decidir somente pela cobrança da contribuição dos
associados.
“A legislação foi mal elaborada e tem falhas que os sindicatos e as centrais estão
tentando descobrir para retomar as contribuições e permitir, por meio de convenção
coletiva, a sua aplicação.” Segundo ela, em muitos casos, isso será possível, mas as
novas contribuições só devem ser cobradas dos associados.
“Creio que esse será o entendimento do Judiciário.” Como na assembleia só votam
sócios, a contribuição não poderia atingir os demais trabalhadores. “Há quem tenha
uma ideia mais restritiva e diga que o negociado só prevalece sobre o legislado para
os sócios dos sindicatos, pois só eles votam nas assembleias.”
Já o professor de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo (USP) Otávio Pinto
e Silva afirmou que o plano dos sindicatos deve ter respaldo no Judiciário por causa
da lei que institui as centrais, em 2008. “A lei das centrais já dizia que a contribuição
sindical compulsória vigoraria até que uma lei regulasse uma contribuição negocial
vinculada ao exercício da negociação coletiva, que seria aprovada em assembleia da
categoria.”

Para ele, como o sindicato representa a categoria e não só os associados, a aprovação
na assembleia vincularia a todos. “É claro que essa interpretação fica sujeita a chuvas
e trovoadas. Pode haver impugnação individual do trabalhador ou por meio de ação
coletiva do MPT”, afirmou. Para, ele o princípio da contribuição vale também para
empregadores. “Só que no caso deles, a contribuição seria vinculada ao capital social
da empresa.”
Secretária de Inspeção do Trabalho participa de evento no Paraná
02/10/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho
A secretária de Inspeção do Trabalho, Maria Teresa Jensen, participou do Dia D de
Inclusão de Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados do INSS, em Curitiba,
nesta sexta-feira (29). Estiveram reunidos diversos parceiros que têm o objetivo de
proporcionar oportunidade de trabalho a pessoas com deficiência (PcDs).
“Além de ser uma oportunidade de inserção para pessoas com deficiência, o Dia D
abre espaço para que as empresas disponibilizem as vagas disponíveis em seus
quadros, podendo assim alcançar o cumprimento da legislação trabalhista”, salientou
a secretária.
O Dia D envolve um conjunto de eventos que ocorrem em diversas cidades de todo o
país, proporcionando espaço às PcDs com interesse em ingressar no mercado de
trabalho e às empresas que precisam cumprir as cotas de inclusão desse público,
conforme previsto em lei.
A Lei de Cotas obriga que as empresas com 100 a 200 empregados ocupem 2% de
suas vagas com pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS. Para aquelas com
201 a 500 funcionários, a reserva é de 3%; com 501 a 1000, devem ter 4% de
empregados com deficiência e acima de 1001, são 5% do total. A empresa que não
cumprir a legislação é autuada com multa de R$ 2.284,05 a R$ 284.402,57, de acordo
com o porte e número de vagas não preenchidas.
Dyogo destaca para empresários medidas para conter despesas com
funcionalismo
02/10/2017 – Fonte: DCI
Numa tentativa de mostrar ao setor privado que o governo vem se empenhando em
melhorar a eficiência dos gastos públicos, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira,
fez nesta sexta-feira, 29, uma apresentação a empresários na qual destacou medidas
tomadas para conter as despesas com o funcionalismo, no que chamou de
"modernização da gestão de pessoas".
Durante reunião com executivos da construção civil e da indústria de base na sede da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Oliveira falou sobre o
Programa de Demissões Voluntárias (PDV) do Executivo, bem como abordou o que
tem sido feito para aproximar o serviço público da eficiência do setor privado.
O esforço, disse, é necessário não só por os servidores ativos representarem a segunda
maior despesa obrigatória do governo (12,6% da despesa total), mas também porque
39% dos servidores se aposentarão nos próximos dez anos, exigindo uma
reestruturação das carreiras.
O ministro deixou o encontro sem falar com repórteres que o esperavam na Fiesp. Sua
apresentação foi, no entanto, distribuída aos jornalistas pela assessoria de imprensa
da entidade patronal. O conteúdo dos slides mostra que Oliveira voltou a ressaltar a
importância da reforma da Previdência, sem a qual não se alcança, segundo ele, o
equilíbrio das contas públicas.

De acordo com o ministro, a agenda do Planalto pressupõe uma transição do ajuste
fiscal de curto prazo, que envolve a redução das despesas discricionárias responsáveis por 8,2% dos gastos totais -, para a reforma estrutural, no sentido de
atacar as despesas obrigatórias (91,8% do orçamento), caso da Previdência.
Conforme Oliveira, o governo está tentando diminuir as despesas do funcionalismo
com instrumentos de adesão voluntária, sem reduzir salários ou demitir
arbitrariamente servidores, apesar da situação fiscal "extremamente grave" do País.
"É bom frisar que as medidas lideradas por este ministério não visam responsabilizar
os servidores pela crise fiscal", comentou.
Para o ministro, o PDV no Executivo Federal, instituído pela Medida Provisória 792,
não deve ser equiparado às demissões de funcionários públicos dos anos 90. Nesse
ponto, lembrou que, antes de tomar a decisão final de se desligar do governo, o
servidor que quiser "experimentar" o setor privado pode reduzir sua jornada de
trabalho e entrar em licença sem remuneração.
Ronaldo Nogueira: projeto de modernização obedeceu a todos os trâmites
02/10/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho (postado dia 29-09-2017)
Ministro afirmou nesta sexta-feira (29), em Gramado (RS), que não há possibilidade
de o STF considerar inconstitucional a nova legislação trabalhista

Não há hipótese de o Supremo Tribunal Federal (STF) considerar a nova legislação
trabalhista inconstitucional. A garantia foi dada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo
Nogueira, na tarde desta sexta-feira (29), durante palestra no 19º Congresso Nacional
e Latino-Americano de Revendedores de Combustíveis, em Gramado (RS).
Segundo ele, o projeto de lei que altera as regras da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e moderniza a legislação trabalhista brasileira, sancionado pela Presidência da
República em julho, obedeceu a todos os trâmites necessários para a entrada em vigor
da nova legislação.
Ronaldo Nogueira lembrou que a modernização trabalhista teve sua concepção
baseada em três eixos: consolidação dos direitos (entre os quais o descanso semanal
remunerado e 13º salário), segurança jurídica para as relações de trabalho, de modo
que o empreendedor não tenha medo de contratar, e com os acordos coletivos
passando a ter força de lei e geração de empregos.
“Aquilo que foi acordado, terá validade por um, dois, três anos e assim por diante.
Precisamos ter a fidelidade dos contratos”, enfatizou o ministro.
“O Brasil perdeu quase 3 milhões de ofertas de trabalho desde 2014. A partir da
sinalização da modernização trabalhista, já temos 164 mil empregos em estoque,
somente neste ano”, acrescentou, destacando os dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), que registrou saldo positivo na criação de
empregos no país nos últimos cinco meses consecutivos.

Indústria do Brasil encerra 3º tri com manutenção do ritmo de crescimento,
mostra PMI
02/10/2017 – Fonte: Reuters
A indústria brasileira manteve o ritmo de crescimento no final do terceiro trimestre
embalada pela alta da produção e das novas encomendas, de acordo com a pesquisa
Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta segundafeira.
O IHS Markit informou que seu PMI para o setor repetiu em setembro a marca de 50,9
vista em agosto, mostrando melhora modesta nas condições operacionais ao
permanecer acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.
O resultado teve como base o aumento da entrada de novos trabalhos pelo sétimo
mês seguido em setembro, na esteira de condições econômicas melhores, conquista
de novos clientes e mais vendas tanto para clientes internos quanto externos.
Esse movimento levou as empresas a aumentarem a produção no ritmo mais rápido
em quatro meses, e de forma generalizada entre as categorias.
Diante disso, a taxa de corte de empregos foi moderada e similar à de julho e de
agosto. De fato, o emprego aumentou entre os produtores de bens de consumo pela
primeira vez desde fevereiro de 2015.
Por outro lado, o custo dos insumos chegou à máxima de seis meses em setembro
diante dos preços mais altos dos combustíveis, porém as pressões competitivas e os
esforços para segurar os clientes levaram os produtores a aumentar apenas de forma
marginal os preços cobrados.
Em relação à confiança no setor, esta melhorou após chegar ao menor nível em 16
meses em agosto, com os produtores esperando que a diversificação de produtos,
recuperação econômica e investimentos em maquinário sustentem o crescimento da
produção no ano à frente.
Confiança empresarial sobe 1,3 ponto em setembro ante agosto, revela FGV
02/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) avançou 1,3 ponto em setembro ante agosto,
alcançando 87,3 pontos, informou nesta segunda-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas
(FGV). Após três meses consecutivos de altas, o indicador subiu ao maior nível desde
dezembro de 2014, quando estava em 87,6 pontos.
“O bom resultado do ICE em setembro mostra que a recuperação da economia ganha
força, se dissemina entre os diferentes setores e se sobrepõe aos ruídos do ambiente
político, responsáveis pela rateada do índice em junho. Um bom sinalizador de
consistência da atual tendência de alta da confiança empresarial é a lenta, mas
contínua melhora da percepção sobre as condições correntes do ambiente de
negócios”, avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do
Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria de
Transformação, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos
proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em
informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que ICE permita uma
avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

Em setembro, o Índice de Situação Atual (ISA-E) cresceu 1,2 ponto em relação ao mês
anterior, para 82,9 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-E) avançou 1,0
ponto, para 93,8 pontos.
O ISA-E avançou mais que o IE-E pelo terceiro mês consecutivo, fazendo a distância
entre os dois indicadores recuar para 10,9 pontos, menor resultado desde maio de
2016, quando estava em 6,4 pontos. A maior distância entre os dois indicadores
continua sendo observada no setor da Construção (23,0 pontos), seguido por
Comércio (11,2), Serviços (8,4), e Indústria (4,3).
Todos os grandes setores tiveram aumento na confiança em setembro. A maior
contribuição para a alta de 1,3 ponto do ICE no mês foi dada pelo Comércio (0,6
ponto), seguida pelo setor de Serviços (0,5 ponto). A Indústria e a Construção
contribuíram com 0,1 ponto cada.
A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 5.033 empresas
dos quatro setores entre os dias 1 e 26 de setembro.
Baixa confiança do empresário deve impulsionar informalidade até 2018
02/10/2017 – Fonte: DCI
Sem um horizonte previsível para o próximo ano, empresariado tende a
postergar decisão de contratos formais para o segundo semestre.
Sazonalidade do quarto trimestre será "prévia"

O emprego informal deve subir até a primeira metade de 2018, impulsionado pela
sazonalidade do final do ano e pela baixa confiança dos empresários. A criação de
vagas de 2017 só deve ter impactos positivos a partir de julho no indicador do mercado
de trabalho.
De acordo com os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua - Trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
a taxa de desocupação foi para 12,6% no período entre junho e agosto, valor 0,7
ponto percentual menor do que o visto no trimestre móvel anterior (13,3%).
O movimento, porém, foi observado apenas no número de pessoas empregadas sem
carteira assinada e por conta própria, que cresceram 2,7% (de 10,5 milhões para 10,8
milhões) e 2,1% (de 22,3 milhões para 22,8 milhões), respectivamente, na mesma
base de comparação.
De acordo com o professor da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) André
Salerno, a dificuldade em voltar para o mercado de trabalho e o alto número de
desempregados ainda visto no País são os principais fatores a influenciar o aumento
pelo lado da informalidade.
"O número é positivo porque, de alguma forma, precisamos começar, mas a
complexidade da realocação no mercado, principalmente dos funcionários que
possuiam cargos mais altos, acaba sendo uma barreira, refletindo na migração ao
mercado informal e ao trabalho por conta própria", explica o professor.

Da mesma forma, ao mesmo tempo que a sazonalidade de final do ano ajudará o
comércio - o que influencia a demanda na indústria, por sua vez -, a falta de um
cenário mais previsível ao longo de 2018 tem sido um impeditivo para o aumento da
confiança do empresário em investir.
Segundo o professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC), José Geraldo Portugal
Júnior, o ambiente político doméstico acaba influenciando a percepção dos
empreendedores e, mesmo com a possibilidade de transformar as vagas temporárias
contratadas em empregos formais, a confiança abalada pode ser um entrave.
"O movimento sazonal do final de ano anima o comércio e o último trimestre deste
ano pode ser mais dinâmico do que os últimos", avalia o especialista e pondera que
as perspectivas de crescimento estão melhorando e a tendência é que de 20% a 30%
dos contratados temporários sejam fixos, mas ainda "é preciso cuidado quanto ao
cenário político".
"A troca do presidente em 2018, nas atuais condições, traz cenários adversos de
desconhecimento que impactarão o mercado de trabalho", afirma José Portugal, da
PUC.
"Tudo depende do nível de confiança do empresariado. Se a economia continuar
melhorando e dando os sinais que começamos a ver agora, podemos esperar
resultados mais positivos a partir do segundo semestre, já que passada a
sazonalidade, o empresário se sentirá mais motivado a fazer contratações por vias
formais", completa Salerno, da FAAP.
Endividamento
Da outra ponta, porém, os especialistas consultados pelo DCI ressaltam o alto
endividamento visto para as empresas.
Segundo os últimos dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a
inadimplência das companhias subiu 3,42% no mês passado frente igual período de
2016.
Para Portugal, da PUC, o movimento dos negócios, em um primeiro momento, será o
de contratar formalmente apenas o "núcleo que mantém a vida empresarial ativa",
ainda deixando na informalidade as "funções acessórias".
"O núcleo corporativo estará trancado a sete chaves, mas os demais ainda devem
demorar. O processo sempre é gradativo, principalmente porque o porte de trabalho
futuro será gerado a partir da perspectiva de hoje. Se o cenário melhora, o emprego
avança e vice-versa", diz.
Já de acordo com Salerno, apesar do cuidado com o alto endividamento ainda visto
entre pessoas jurídicas, o final deste ano será uma "prévia" aos empresários.
"Mas é importante lembrar que nosso pano de fundo ainda é de uma condição
degradada, e apenas o tempo dirá como o empresário enxergará 2018 e quais decisões
tomará", conclui o professor da FAAP.
NOTA OFICIAL: Modernização Trabalhista
02/10/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho (postado em 29-09-2017)
Em relação à revogação da Portaria que instituía Comissão de Juristas para apresentar
proposta de uma nova CLT, o Ministério do Trabalho assim se manifesta:
1 - A referida Comissão, constituída por alguns dos mais notáveis juristas brasileiros,
foi instituída com a finalidade de consolidar a vasta legislação esparsa no âmbito do

Direito do Trabalho no Brasil, modo de se cumprir o disposto no Art. 13 da Lei
Complementar 95/1998, o qual determina a consolidação da legislação federal.
2 - Assim, e tal qual estava expresso na Portaria revogada, a tentativa de consolidação
buscava justamente dar maior efetividade à modernização da legislação trabalhista,
recentemente aprovada pelo Congresso Nacional através da Lei 13.467/2017,
inserindo-a de forma sistêmica e coerente em um código que abrangesse a totalidade
das relações de trabalho no Brasil. Afinal, consolidar não é alterar, e como é de
conhecimento de todos que labutam na área trabalhista estão de fora da CLT
importantes categorias como os trabalhadores rurais, os marítimos, os petroleiros, os
domésticos, os temporários, os terceirizados e os atletas profissionais, entre tantos
outros.
3 - Contudo, diante da incompreensão de alguns setores da sociedade acerca desse
fiel propósito, e firme na compreensão de que deve haver ampla pacificação nas
relações políticas e sociais em nosso país, foi justamente na busca dessa tão almejada
pacificação que a referida Portaria foi revogada, modo de se obter a tranquilidade
necessária para o estabelecimento do indispensável diálogo entre as forças vivas da
Nação acerca de tão importante tema.
4 - De fato, a modernização da legislação trabalhista deu um importante passo neste
ano, mas precisa avançar. Não há como se conceber que passados 75 anos da primeira
consolidação a sociedade brasileira se quede inerte, aceitando passivamente uma
legislação que parece uma colcha de retalhos, dificultando a defesa dos direitos de
trabalhadores e empresários. Há a necessidade de lógica, sistematicidade, coerência
e higidez no texto legal, pois o Direito é uma ciência e a lei a sua matéria-prima.
5 - E foi justamente na persecução desses elevados objetivos que o Ministério do
Trabalho reuniu alguns dos mais renomados doutrinadores trabalhistas do Brasil.
Oriundos da magistratura e da advocacia, representativos das mais conceituadas
universidades do país, compunham um grupo plural e heterogêneo, assim como é a
sociedade brasileira. Aliás, foi justamente a alta qualificação científica e a diversidade
de pensamento que fez o mundo jurídico unanimemente exaltar no dia ontem a
composição da Comissão, mostrando o acerto do Governo na escolha da nominata.
6 - Nessa linha, o Ministério do Trabalho vem de público agradecer penhoradamente
a todos os juristas que compuseram a Comissão, e que de forma absolutamente
gratuita iriam colaborar para a elevação do Direito do Trabalho no Brasil, comunicando
à sociedade brasileira que todos serão agraciados com a Ordem do Mérito do Trabalho
Getúlio Vargas, por indicação de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado do
Trabalho.
7 - Por fim, fica aqui assinalada nossa crença na concertação entre os Poderes da
República para avançarmos na construção de uma nova CLT, a qual seja
representativa de nosso tempo, que facilite o exercício dos direitos de trabalhadores
e empresários, que democratize o acesso à Justiça, e que dê a maior efetividade
possível à modernização da legislação trabalhista.
O Governo do presidente Michel Temer tem por principal marca o diálogo social. Assim,
não importa quantas vezes tenhamos que dar um passo atrás para, logo ali adiante,
darmos dois à frente. Todo longo caminho começa com um primeiro passo, e neste
caso o primeiro passo já foi dado.
Brasil entra com recurso na OMC contra decisão sobre subsídios à indústria
02/10/2017 – Fonte: Agência Brasil
A Organização Mundial do Comércio (OMC) informou hoje (29) que o Brasil entrou com
recurso contra decisão do organismo internacional questionando subsídios à indústria

nacional, entre eles os estímulos ao programa Inovar-Auto. O relatório da OMC sobre
a decisão foi divulgado no dia 30 de agosto.
O processo contra os subsídios brasileiros foi iniciado pela União Europeia e Japão.
Segundo comunicado no site da OMC, os recursos à entidade devem ter base na lei,
trazendo, por exemplo, interpretação de dispositivos legais, e não podem rediscutir
questões já estabelecidas pelo painel que analisou o caso.
Cada recurso é avaliado por três membros de uma comissão permanente de análise
de apelações. Geralmente, essa comissão tem até três meses para concluir seu
relatório. A OMC divulgará nos próximos dias os detalhes dos argumentos
apresentados pelo Brasil.
O governo brasileiro trabalha em uma nova política automotiva para substituir o
Inovar-Auto, batizada de Rota 2030. O novo programa, que entra em vigor em janeiro
de 2018, deverá conceder estímulos iguais à indústria nacional e a importadores, a
fim de não suscitar questionamentos na OMC.
Investir em microempresa exige cuidado, mas retorno pode compensar
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Médico Leonardo Stellati investe 5% de seus recursos em pequenas empresas
No atual contexto de juros em queda na renda fixa tradicional, investidores em busca
de retornos anuais mais atraentes podem emprestar recursos a micro, pequenas e
médias empresas.
É preciso, no entanto, ficar atento aos riscos do negócio e à possibilidade de acabar
sem o dinheiro caso a empresa não consiga devolvê-lo.
O investimento ocorre via empréstimo pelo modelo de "peer to peer" (pessoa a
pessoa). O investidor recebe juros anualmente ou no período contratado.
É um sistema diferente do chamado equity crowdfunding, em que o resultado pode vir
quando a empresa é vendida ou abre capital.
O modelo do peer to peer está sendo aperfeiçoado. Consulta pública aberta pelo Banco
Central, em setembro, discute, por exemplo se cada investidor poderá aplicar, no total,
R$ 50 mil em micro, pequenas e médias empresas.
Nos sites das empresas que oferecem esses investimentos, há informações sobre as
companhias que buscam recursos, sobre a situação financeira delas e a taxa de retorno
oferecida. Também há dados sobre a capacidade de pagamento.
Na plataforma Nexoos, por exemplo, há companhias que oferecem juros de 34,5% ao
ano a seus investidores -um título público prefixado com vencimento em 2020 pagava
8,05% ao ano na última sexta (29).
Mas, quanto maiores os retornos para quem empresta o dinheiro, maiores as
possibilidades de o investidor acabar perdendo o que aplicou -o que acontece em caso
de calote da companhia.

Sócio da Nexoos, Daniel Gomes diz que a companhia já viabilizou empréstimos para
200 start-ups. Até chegar a esse número, foram avaliadas 17 mil interessadas.
RISCO CONJUNTO
Para reduzir as chances de perdas, algumas plataformas do setor, como Biva e IOUU,
começaram a reunir empresas que buscam crédito em grupos para receberem
investimentos em conjunto.
Assim, se uma empresa der calote, o investidor consegue preservar parte do recurso.
Jorge Vargas Neto, sócio da Biva, diz que os portfólios formados por microempresas
têm capacidade de suportar até 45% de inadimplência sem reduzir a rentabilidade
prevista dos investidores. Já os que possuem empresas médias, que costumam trazer
menos risco, suportam até 16% de calote.
O retorno oferecido aos investidores é expresso em um percentual do CDI, a taxa
média de empréstimos entre instituições financeiras. Por exemplo, no portfólio Libra,
é possível emprestar dinheiro para dez pequenas empresas com um retorno estimado
de 307% do CDI ao fim de 23 meses.
A Biva já fez a intermediação de empréstimos para 1.150 empresas, com valor total
de R$ 47 milhões. Para as pequenas empresas, as plataformas surgem como uma
forma mais barata de conseguir crédito do que os bancos tradicionais.
"O empréstimo sai mais barato porque olhamos critérios que os bancos olham menos,
como qualidade das avaliações em redes sociais e potencial de crescimento", afirma
Daniel Gomes, sócio da plataforma Nexoos.
O médico radiologista Leonardo Stellati, 31, tem 5% dos investimentos em start-ups,
mas não pretende aplicar mais que isso no momento. "Se o investimento está pagando
um percentual acima do mercado de renda fixa, está com um risco maior do que outras
opções", diz.
Foi um empréstimo como esse, no valor de R$ 50 mil, que permitiu à empresária
Gabriela Bonomi, 24, financiou o crescimento de sua empresa de moda LAGOA | A.
Com o valor, ela transferiu a sede da empresa da casa dos avós para um ateliê,
aumentou a produção, contratou quatro profissionais e serviços especializados.
Ela conta ter conseguido juros mensais de cerca de 3% no serviço, menos da metade
do que teria desembolsado em empréstimo bancário. Em 12 meses, a companhia
conseguiu quitar a dívida.
Para Bonomi, o grande diferencial do serviço foi seu caráter colaborativo e também
por parecer menos formal e burocrático do que o tradicional crédito via bancos.
Start-up também é opção para diversificação de investimentos
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O investidor que confia no potencial de uma start-up e quer surfar na eventual
valorização da novata no mercado pode ajudar a financiar a atividade da empresa e,
se fizer a aposta certa, ganhar dinheiro no longo prazo. Antes, porém, deve pesquisar
bem e analisar os riscos da companhia e da operação.
As duas principais formas que pessoas físicas têm de investir em empresas iniciantes
ou de pequeno porte são o peer-to-peer e o recém-regulamentado equity
crowdfunding, autorizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em julho.

O equity crowdfunding permite que start-ups com receita bruta anual
de até R$ 10 milhões captem recursos no mercado via ofertas públicas
que não precisam ser registradas na autarquia. Essa captação ocorre
pela emissão de uma espécie de título ou nota de dívida que pode ser
convertido em ações.
Pela regra, a empresa consegue captar até R$ 5 milhões. O pequeno
investidor, por outro lado, só pode aplicar até R$ 10 mil por ano,
exceto se tiver renda anual superior a R$ 100 mil ou investimentos
que ultrapassem esse valor.
As principais plataformas para investimento são a Broota, a EqSeed e
a StartMeUp. Nos sites delas, é possível encontrar empresas iniciantes
que buscam recursos no mercado. Também dá para acessar os planos
de negócios, assistir a apresentações dos fundadores e comprar títulos
ou notas conversíveis.
Por lei, os investidores têm direito a receber relatórios sobre a
evolução das empresas investidas a cada seis meses.
As empresas são avaliadas para verificar a veracidade das
informações prestadas ao investidor e o potencial dos negócios. Greg
Kelly, da EqSeed, diz que a plataforma já recebeu mais de mil pedidos
de financiamento. Somente dez foram aprovados.
CUIDADOS
A aplicação em start-ups faz sentido dentro de uma estratégia de
diversificação de investimentos, afirma Eduardo Forestieri, diretor da
associação Planejar, de planejadores financeiros. "Como todo
investimento em economia real, há riscos a correr, como capacidade
de atrair clientes e de o negócio dar certo", diz.
O dinheiro deveria ser encarado como "consequência", afirma Andrea
Minardi, professora de Economia do Insper. "O foco deve ser financiar
algo em que o investidor acredite. Ele tem que ser um pouco
apaixonado pela proposta da empresa, até porque o risco é grande se
a empresa quebrar."
Na Broota, que já realizou mais de 50 captações, quatro empresas
deram retorno ao investidor a uma taxa aproximada de 30% ao ano.
Outras duas fecharam e deram prejuízo, conta Frederico Rizzo, sócio da plataforma.
Pelo risco de quebra, o investidor deve dedicar parte do dinheiro a essas empresas -e
sem previsão de precisar dele no curto e no médio prazos, diz Minardi, do Insper.
Outra dica é diversificar a carteira, investindo em diferentes start-ups, diz Greg Kelly,
da EqSeed. Ou seja, é melhor investir R$ 1.000 em 10 start-ups do que R$ 10 mil em
uma só, para compensar o risco de perda.
Empresários estão à procura de um presidente. Para o Brasil
02/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
A um ano das eleições, o mundo empresarial está se movimentando para estruturar
uma rede capaz de influenciar o resultado das próximas eleições – da disputa por
cadeiras no Congresso Nacional à corrida presidencial. A articulação do setor produtivo
rumo à linha de frente da política começa a ser desenhada em reuniões de pequeno
porte, realizadas fora de instituições tradicionais de representação de categorias –
como a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) – e que envolvem líderes de
algumas das maiores companhias do país.

O movimento mais oficial é o Renova Brasil, capitaneado por Eduardo Mufarej, do
fundo Tarpon, que é sócio de negócios como BRF (dona de Sadia e Perdigão) e Somos
Educação. O Renova tem esse nome porque se dedica à mudança do perfil do
Congresso. O grupo tem pedido apoio financeiro a nomes do porte de Jorge Paulo
Lemann (do fundo 3G), Abilio Diniz (ex-Pão de Açúcar, hoje sócio da BRF e do
Carrefour), Armínio Fraga (ex-presidente do BC e sócio da Gávea Investimentos) e o
publicitário Nizan Guanaes.
Linha de frente
Mas a lista de empresários se movimentando para influenciar o cenário de 2018 é bem
mais extensa. Seja em pequenas reuniões – como jantares e encontros privados – ou
em grupos de WhatsApp, as lideranças ainda tateiam como proceder, mas creem que
não podem mais se abster. “O empresário moita ficou fora de moda”, diz Flávio Rocha,
presidente da Riachuelo, um dos principais rostos da renovação do elo entre empresas
e política.
À frente há mais de 20 anos de outra grande varejista, a Renner, o executivo José
Galló faz um mea culpa, compartilhado por outros empresários ouvidos pelo ‘Estado’:
a situação da economia piorou porque boa parte dos líderes do setor produtivo se
absteve de tentar influenciar o que ocorre em Brasília. “O fato é o seguinte: todos
permitimos que isso [a crise] acontecesse”, afirma Galló. “Então hoje há grupos que
estão preocupados com a gestão do País, independentemente de partidos. Os grupos
estão se formando, e isso é muito bom.”
A articulação se dá também no campo virtual: um grupo de WhatsApp chamado “João
Doria Acelera” reúne 140 pessoas, incluindo Rocha e Artur Grynbaum, do Grupo
Boticário.
Lideranças empresariais disseram ao ‘Estado’ que, entre os que têm se articulado para
debater as eleições de 2018, estão ainda nomes como Jayme Garfinkel (Porto Seguro),
Carlos Jereissati Filho (Iguatemi), Jorge Gerdau Johannpeter (Gerdau), Walter Schalka
(Suzano), Rubens Ometto (Cosan) e Pedro Passos (Natura). Procurados, eles não
comentaram ou não responderam os contatos.
Segundo um empresário que já participou de alguns debates, as conversas estão longe
de um consenso. “A gente fala, fala, fala. E tem hora que desanima porque não sabe
o que fazer. Mas estamos buscando uma solução”, disse. “Após o PIB cair 8% em dois
anos, está claro que não dá para deixar o barco correr.”
Outro desafio é o fato de ainda não ter surgido uma liderança que organize esse
movimento. “Há um componente de medo que impulsiona as conversas. A economia
está frágil. O empresário quer ter certeza que o próximo presidente vai dar conta do
recado”, diz um grande investidor.
Candidatos
Uma das questões debatidas é sobre como a influência dos empresários poderia se
materializar. A hipótese mais provável é o apoio a um candidato estabelecido e com
chances claras de vitória – os dois preferidos são João Doria e Geraldo Alckmin, do
PSDB. No “time” Doria, por exemplo, está Flavio Rocha, enquanto Rubens Ometto,
segundo fontes, é entusiasta de Alckmin.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, corre por fora. Há a avaliação que, por ora,
sua contribuição na equipe econômica é mais valiosa. “Prefiro o Henrique focado na
transição do que disperso tentando uma candidatura”, diz um empresário. Já Marina
Silva, que nas eleições de 2014 recebeu apoio explícito de Neca Setubal, da família
proprietária do Itaú, e já teve em 2010 como vice Guilherme Leal, da Natura, não foi
mencionada pelos empresários ouvidos. Ao ‘Estado’, Neca disse que “não terá
nenhuma participação na campanha” da possível candidata; Leal não respondeu.

Há quem defenda que o setor produtivo deva ter um candidato criado dentro de casa.
O Partido Novo, de agenda liberal, vem atraindo nomes para seus quadros, como o
economista Gustavo Franco. Deve lançar o ex-banqueiro João Amoêdo à Presidência.
A principal meta é ter força no Congresso. “Queremos eleger 30 deputados”, diz Moisés
Jardim, presidente do Novo.
Dentro do meio empresarial, há esperança de que nomes mais conhecidos se
interessem pelas eleições. Entre os nomes ventilados estão o de Rocha, da Riachuelo,
que nega a intenção de se candidatar. Já Salim Mattar, da Localiza, não esconde suas
pretensões políticas, mas diz que não se preparou para deixar seus negócios a tempo
da próxima eleição.
Outro nome citado é o de Fabio Barbosa, ex-presidente do Real e do Santander, que
sempre negou a intenção de concorrer. Procurado, não quis dar entrevista.
Artigo: Em inovação, Brasil fala e Argentina faz
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Enquanto o tema da inovação no Brasil é tratado com um falatório interminável, que
se traduz em poucas ações, a Argentina avança com medidas concretas.
Na semana passada, o presidente argentino, Mauricio Macri, realizou o lançamento
oficial de um novo sistema para a abertura de empresas no país.
Por meio dele, agora é possível abrir uma empresa em 24 horas por meio da internet.
A empresa já nasce com conta bancária operacional e com registro fiscal imediato (o
CNPJ argentino).
Além disso, foi criado um novo tipo societário, chamado "Sociedade por Ações
Simplificada". Essa modalidade foi concebida especificamente pensando nas start-ups,
empresas novas focadas em inovação e que querem crescer rapidamente.
O custo? Todo o trâmite custa aproximadamente R$ 800 e esse valor pode ser
aportado como parte do capital social. Todas as assinaturas necessárias são feitas
digitalmente. O mesmo vale para os livros societários, que são totalmente digitais. O
pagamento de impostos ocorre da mesma forma: tudo pela rede.
Para ter uma ideia de como o Brasil fica para trás diante dessas mudanças, o Banco
Mundial aponta que o tempo médio para se abrir uma empresa no Brasil é de 79 dias
ao custo médio de R$ 1500.
O processo exige em média 11 procedimentos diferentes com muito papel envolvido.
Já o tempo para fechar uma empresa no país nem o Banco Mundial ousa medir. Pode
levar anos.
As mudanças argentinas não param por aí. O país regulamentou também a
possibilidade de se adquirir participação societária em empresas por meio da internet
(o chamado "equity crowdfunding").
Criou também um fundo de capital semente de US$ 30 milhões para apoiar novas
empresas inovadoras, com taxa zero de juros e sem a necessidade de garantias. As
empresas investidas recebem assessoria e acompanhamento gratuito. A contrapartida
é crescer. Se o negócio aumenta de tamanho, o prazo para pagamento do empréstimo
vai sendo dilatado.
Além disso, o país implementou uma série de incentivos para investimentos privados
em start-ups inovadoras e fundos de "venture capital". Até 85% do valor investido é
dedutível, limitado ao máximo de 10% do lucro anual.

Esse esforço envolve não apenas o plano federal, mas também Buenos Aires. Foram
criados distritos de inovação na cidade, com benefícios para as empresas neles
instaladas. Além disso, foi criado um regime para apoiar empresas que exportam
software.
Essa iniciativa já provocou o Uruguai a seguir pelo mesmo caminho. O país está neste
momento realizando uma consulta pública para criar um pacote de medidas similares.
O deputado e presidente da Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia do país,
Rodrigo Goñi, criou o portal "Ley Emprendedores" para construir uma lei semelhante
à argentina e ir além.
Enquanto isso o Brasil fala, fala, fala, fala, fala e fala sobre inovação.
(Ronaldo Lemos - É advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio
de Janeiro (ITSrio.org).)
Quanto mais velho o trabalhador, melhor o salário no mercado formal
brasileiro
02/10/2017 – Fonte: Ministério do trabalho
Média salarial dos trabalhadores com mais de 65 anos é 32,5% maior do que a média
geral nacional

Quanto mais elevada a idade do trabalhador brasileiro, mais ele ganha. De acordo com
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de agosto,
o mais recente, os maiores salários do mercado formal estavam entre os empregados
com mais de 65 anos.
Enquanto a média brasileira no mês ficou em R$ 1.495,07, a remuneração dos idosos
foi de R$ 1.981,61, 32,5% a mais. Na faixa etária imediatamente abaixo dessa, entre
50 e 64 anos, onde está classificada parte dos idosos, a remuneração também foi
bastante superior à média geral. Fechou agosto em R$ 1.727,54.
Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esses dados são importantes porque
se contrapõem ao tabu de que os idosos são desvalorizados no mercado de trabalho
no Brasil. “Essa é uma notícia muito boa porque mostra que as empresas brasileiras
reconhecem a importância da experiência no ambiente de trabalho”, afirmou.
Os trabalhadores com mais de 65 anos ganham mais em 23 das 27 unidades da
federação. Em duas delas, Rondônia e Roraima, os maiores salários estão entre
trabalhadores de 50 a 64 anos. Apenas dois estados não seguem essa lógica: Amapá
e Rio Grande do Sul. Nesses dois últimos, é quem tem entre 40 e 49 anos que possui
melhor remuneração.
E não são apenas os salários dos idosos que estão em alta em comparação com os
demais brasileiros. A presença deles no mercado formal de trabalho também tem
aumentado nos últimos anos. Em 2010, a Relação Anual de Informações Sociais (Rais)
apontava a presença de 361.387 trabalhadores com mais de 65 anos trabalhando com
carteira assinada. O número subiu para 574.102 em 2015, um aumento de 58,8%. Na

faixa dos 50 aos 64 anos, o salto foi de 5.899.157 para 7.660.482 trabalhadores, 30%
de acréscimo.
O coordenador de Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães,
avalia o aumento da presença de idosos como reflexo do envelhecimento da população
brasileira. “O aumento da longevidade dos brasileiros tem feito com que eles tenham
uma vida produtiva também mais alongada. Isso, aliado à experiência adquirida com
o tempo, faz com que ocupem cargos de mais alto escalão, onde os salários também
são mais altos”, analisa.
Média salarial brasileira:
Faixa
Salário
UF
Etária
(R$)*
Total
Total
1.495,07
Até 17
771,36
18 a 24
1.210,67
25 a 29
1.504,67
30 a 39
1.666,71
40 a 49
1.710,78
50 a 64
1.727,54
65 ou mais 1.981,61
*valores do Caged de agosto de 2017
Novo scanner garante segurança em 100% das cargas
02/10/2017 – Fonte: Agência de Notícas do Governo do Paraná
O scanner de cargas da Appa fica próximo ao berço 206, em uma área
sinalizada e cercada dentro da faixa portuária. O equipamento funciona como
uma máquina de raio-X que faz a varredura completa nas cargas. A operação
dura menos de um minuto.
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) faz a inspeção de 100%
das cargas que desembarcam no Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e
entram na área pública do Porto. Novos scanners estão trazendo mais segurança no
processo de importação e exportação.
O scanner de cargas da Appa fica próximo ao berço 206, em uma área sinalizada e
cercada dentro da faixa portuária. O equipamento funciona como uma máquina de
raio-X que faz a varredura completa nas cargas. A operação dura menos de um minuto.
As cargas gerais que entram na área pública por contêiner são operadas por
arrendatários do Porto de Paranaguá. Entre os produtos transportados por contêiner
estão bobinas de aço, pneus, brinquedos, aditivos de ração animal, ervas medicinais,
eletrônicos e outros.
As imagens escaneadas são enviadas diretamente para o sistema da Receita Federal,
que cruza, em tempo real, a imagem captada com os dados descritos na nota fiscal.
Desta forma, o processo de fiscalização fica mais rápido e preciso. O scanner também
é capaz de detectar qualquer tipo de substância ilícita ou contrabandeada, como
produtos químicos, armas, drogas e radioatividade.
Segundo o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, o equipamento traz
mais controle e torna mais eficiente e ágil a fiscalização e liberação de cargas que
entram e saem do Porto. “Com a nova fiscalização, liberamos os contêineres com total
segurança e em menos tempo, barateando a logística dos clientes que operam por
Paranaguá”, afirma.

COMO FUNCIONA– Na primeira varredura do scanner o caminhão passa por uma
placa que mede a radioatividade da carga. Se dentro do contêiner houver alguma
carga líquida ou substância com nível radioativo acima do normal, uma luz vermelha
se acende e um sinal sonoro é disparado. Automaticamente, o caminhão é bloqueado
e a carga fica retida para análise.
Poucos metros à frente, o caminhão passa por uma trava, que faz a leitura em raio-X
e gera a imagem da carga na central de controle. São analisadas diversas situações,
como contêineres ditos vazios, mas que contém carga; material escondido; materiais
não identificados. As informações são repassadas automaticamente para a Receita
Federal, juntamente com os dados da Nota Fiscal e a placa do veículo.
SEGURANÇA DO TRABALHO – Para garantir que os níveis de exposição não
prejudiquem a saúde dos trabalhadores que operam o scanner, os funcionários que
acompanham o escaneamento da carga mantém um chip no seu uniforme. Chamado
de dosímetro, o chip mede diariamente a quantidade de radiação a que os funcionários
são expostos eventualmente. Ainda que a radiação do equipamento seja mais fraca
que a de raios solares, o procedimento é fundamental.
O scanner também é programado para não emitir raios contra a cabine do motorista
do caminhão. Desta forma, somente a carroceria do veículo é alvo da emissão do
equipamento.
OUTROS SCANNERS – Além do scanner de cargas, a Appa conta ainda com um
scanner de palets que pode ser utilizado sempre que requisitado pela Receita Federal.
Para o acesso ao cais, visando a segurança de funcionários e tripulantes, que entram
e saem da faixa portuária a pé – outros dois scanners de bagagens foram instalados
nas portarias de entrada do Porto de Paranaguá. Estes funcionam próximos às catracas
de identificação, desde 2016. Os equipamentos passam os pertences por esteiras de
raio-x que identificam o conteúdo e verificam se há algo irregular na entrada ou saída
dos objetos.
Richa recebe embaixador chinês e destaca potenciais do Paraná
02/10/2017 – Fonte: Agência de Notícias do Governo do Paraná
Governador fala do interesse do Estado em atrair investidores chineses em
áreas como infraestrutura, logística e tecnologia. O embaixador Li Jinzhang
disse que a cooperação entre o Paraná e a China tem bons resultados e só em
2016 o fluxo de comércio foi de US$ 5,8 bilhões.
O governador Beto Richa recebeu na sexta-feira (29), no Palácio Iguaçu, em Curitiba,
o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, e o cônsul-geral do país em São Paulo,
Chen Peije. No encontro, Richa falou sobre os potenciais do Paraná e do interesse do
Estado em atrair novos investimentos chineses em áreas como infraestrutura, logística
e tecnologia.
“A China dispõe de capitais e tecnologias que estão impulsionando a infraestrutura e
o desenvolvimento de diversas regiões do planeta, e acredito que terá um retorno
atraente nessa potencial parceria com o Estado do Paraná”, afirmou Richa. “As
relações estão se fortalecendo e se estreitando para interesses comuns que podem
contribuir cada vez mais com o desenvolvimento econômico do Paraná e da China”,
completou.
Richa destacou que neste ano a China é o país homenageado na Bienal Internacional
de Curitiba, que começa neste sábado (30), e lembrou que um dos maiores
investimentos estrangeiros no Paraná foi feito recententemente pela China Merchants
Ports. A empresa comprou 90% do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), o

mais moderno do Brasil e o terceiro maior do País em volume de cargas, por R$ 2,9
bilhões.
Segundo Richa, investidores chineses já demonstraram interesse na construção de um
novo traçado ferroviário ligando o Paraná ao Mato Grosso Sul. O projeto prevê mil
quilômetros de trilhos saindo de Paranaguá e passando pelas cidades de Guaíra,
Cascavel e Guarapuava, no Paraná, e seguindo até Dourados (MS).
Na área de energia, a Copel mantém uma grande parceria com a estatal chinesa State
Grid, que já dura quatro anos. Por meio de um consórcio, as empresas estão atuando
juntas em três grandes obras de transmissão no Brasil.
DESENVOLVIMENTO - Para o embaixador chinês, Li Jinzhang, a cooperação entre o
Paraná e a China tem promovido bons resultados para as duas partes. Só em 2016,
lembrou ele, o fluxo de comércio entre o Estado e o país foi de US$ 5,8 bilhões. “Nos
últimos três anos, temos aumentando cada vez mais nossos investimentos aqui e sei
que, hoje, somos o maior destino dos produtores paranaenses”, disse.
Jinzhang ressaltou também que o interesse dos chineses pelo Estado se deve a
qualidade de diversos setores. “Além de uma boa localização geográfica e de muitos
recursos naturais, o Paraná tem educação de primeira, mão de obra qualificada e uma
boa base industrial”, disse.
O embaixador ainda citou o Paraná Competitivo, programa de incentivo à
industrialização criado em 2011. “É um exemplo de projeto que tem desempenhado
um papel impulsionador na melhoria do nível industrial do Estado”, disse ele.
PRESENÇAS – Também participaram do encontro os secretários de Estado da Cultura,
João Luiz Fiani, da Família e do Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, de
Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e do Cerimonial e Relações Internacionais,
Ezequias Moreira.
Receita regulamenta novos prazos de adesão ao Novo Refis e ao Refis do
Funrural
02/10/2017 – Fonte: DCI
A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
regulamentaram a ampliação do prazo de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), o Novo Refis. De acordo com a Medida Provisória
804/2017 editada na sexta-feira pelo presidente Michel Temer, os interessados têm
agora até o dia 31 de outubro para aderir ao parcelamento. Sem a MP, o prazo
terminaria no último dia 29.
O Novo Refis ainda está em tramitação no Congresso, por meio da MP 783/2017. Na
semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da MP, que traz
descontos mais generosos e flexibilização das regras aos devedores. A vigência da MP
do Refis termina no próximo dia 11.
A adesão ao parcelamento deve ser feita exclusivamente pela internet, tanto na PGFN
quanto na Receita. Os atos de regulamentação estão publicados no Diário Oficial da
União (DOU) desta segunda-feira, 2.
Funrural
A Receita também publicou nesta segunda instrução normativa para regulamentar a
prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR),
que ficou conhecido como Refis do Funrural.

De acordo com a MP 803/2017, também publicada na sexta-feira, a opção por esse
parcelamento agora poderá ser formalizada até 30 de novembro. Sem a mudança, o
prazo também terminaria na sexta-feira.
O Refis do Funrural foi instituído pela Medida Provisória 793/2017, em tramitação no
Congresso. A medida permite o parcelamento de débitos de produtores rurais pessoas
físicas e adquirentes de produção rural à seguridade social vencidos até 30 de abril de
2017, com condições facilitadas.
O programa abrange dívidas no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Deputados tentam anular alteração que beneficia corruptos no Refis
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Deputados afirmaram que vão tentar anular ainda na Câmara a alteração feita no texto
do Refis que pode abrir brecha para permitir o parcelamento de dívidas empresariais
que tenham origem em corrupção.
O texto-base da medida provisória que criou o programa de refinanciamento de dívidas
com o fisco foi aprovado no dia 26. Nesta terça (3), devem ser votados os "destaques",
que são propostas de alterações no texto.
No primeiro passo da tramitação, que foi a análise da MP por uma comissão mista de
deputados e senadores, alterou-se o artigo 1º da medida, incluindo a possibilidade de
parcelamento e descontos também de débitos apurados pela PGU (Procuradoria-Geral
da União).
Na visão de alguns técnicos e políticos, isso poderia dar margem a renegociações, por
exemplo, de acordos fechados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) com
investigados por corrupção.
DESTAQUES
Relator do texto, o deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG) disse que essa não
era a intenção da alteração -o objetivo seria permitir o parcelamento de débitos de
partidos políticos-, mas que diante da dúvida irá "extirpar" a PGU da proposta.
O problema é que como o texto-base já foi votado, seria preciso haver um "destaque"
específico para a redação original ser retomada. E o prazo para apresentação de
"destaques" já acabou.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que tentará uma solução
nesta segunda (2). Técnicos da Câmara buscam um mecanismo regimental para
permitir a volta ao texto original, mesmo que não haja acordo entre os partidos.
"Uma forma será encontrada para rechaçar a mudança", disse o líder da bancada do
DEM, Efraim Filho (PB).
O relator-revisor da proposta no Senado, Ataídes Oliveira (PSDB-TO), já afirmou que
vai retirar a mudança, caso passe pela Câmara.
O problema é que, nesse caso, a MP teria que voltar para nova análise dos deputados.
O prazo limite para que a MP seja aprovada pelo Congresso e sancionada pelo
presidente Michel Temer é na segunda-feira que vem (11).
Por meio de outra medida provisória, o governo estendeu até 31 de outubro o prazo
de adesão ao Refis.

As negociações do Executivo com o Congresso têm sido tensas, já que o Legislativo
quer ampliar os benefícios às empresas que aderirem ao programa. O Ministério da
Fazenda é contra.
Depois de meses de negociações, governo e parlamentares só chegaram a um acordo
quando o Palácio do Planalto aceitou conceder regras mais generosas aos devedores maiores descontos e menor pagamento de entrada, entre outros pontos.
Mesmo aconselhado pela equipe econômica a não ceder, o governo acabou tendo que
recuar devido à ameaça de parte de sua base de engrossar os votos favoráveis à
segunda denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Temer.
Sindifisco diz que novo Refis estimula sonegação e prejudica arrecadação
02/10/2017 – Fonte: DCI
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) criticou hoje,
em nota à imprensa, a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto-base da Medida
Provisória (MP) 783, que cria o novo Refis. Na avaliação do sindicato, a MP é um
estímulo à sonegação, aumenta o prejuízo da arrecadação federal e favorece a
concorrência desleal entre as empresas, tornando "tóxico" o ambiente de negócios no
Brasil.
O texto aprovado prevê, entre outros pontos, condições mais benéficas para
devedores. As mudanças feitas pelos deputados no texto provocam perda ao montante
que o governo esperava arrecadar com o programa em 2017.
Os auditores classificam os descontos nas multas e juros como um convite à
inadimplência e um castigo àquele que cumpre em dia suas obrigações tributárias.
"Maus pagadores de longa data poderão continuar burlando os compromissos que todo
cidadão de bem tem com os impostos, mola-mestra da construção de uma sociedade
melhor, em qualquer lugar do mundo", diz a nota do Sindifisco.
Entre os pontos criticados pelo Sindifisco, também está a permissão para que
empresas que tenham débitos de parcelamentos anteriores, e que foram dele
excluídos, adiram ao novo Refis. E se voltarem a ser afastadas por não honrarem o
combinado, terão direito a discutir as razões da exclusão e não pagarão nada, até que
haja uma decisão final. "Em resumo, o contribuinte interrompe o fluxo do pagamento
das parcelas e tudo bem", aponta o sindicato.
Outro privilégio para o mau pagador, na avaliação dos auditores, é que, para dívidas
até R$ 15 milhões, será permitida a utilização ilimitada da base de cálculo negativa da
Contribuição Sobre Lucro Líquido (CSLL) e de prejuízo fiscal de exercícios anteriores,
inclusive para débitos inscritos em dívida ativa. "E quem paga tudo direitinho, como
fica, se a lei permite o abatimento do prejuízo gradualmente, limitando o porcentual a
ser aplicado anualmente?", questionam os auditores.
Pessimismo do brasileiro com a situação econômica se mantém
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O pessimismo do brasileiro em relação à situação da economia se manteve em
patamares altos, segundo a pesquisa do Datafolha.
A despeito de alguns sinais positivos —como a redução, no começo de setembro, da
taxa básica de juros pelo Banco Central para 8,25%, a menor desde o início de julho
de 2013—, permanece baixa a expectativa acerca do fim da crise, que se intensificou
a partir de 2015.

Segundo a pesquisa Datafolha, 34% acreditam que a situação econômica do país irá
piorar (eram 31% em abril). Em situação de empate técnico, 35% veem tudo
permanecer como está (o mesmo índice da sondagem anterior).
Os que esperam por melhoras na economia somam 28% (31% em abril).
Na opinião da maioria (56% agora, 55% antes), a inflação irá aumentar. A trajetória
dos índices inflacionárias, no entanto, está em queda, e as previsões do mercado são
de um patamar de cerca de 3% para 2017, ou menos.
Mesmo assim, creem na queda dos preços apenas 11% dos entrevistados, contra 14%
de antes.
Na mesma tendência, aposta-se em uma alta no desemprego (53%, ante 54% em
junho), embora o mercado lentamente esteja reagindo. Na última sexta (29), foi
divulgado que a taxa de desemprego recuou para 12,6% no trimestre encerrado em
agosto, ante 13,3% do período anterior.
Há um pouco mais de otimismo quando os entrevistados tratam das próprias finanças.
Nesse caso, 44% contam com melhorias nos próximos meses; 17% com piora; e 36%
avaliam que não haverá mudanças. Em abril, tais índices eram de, respectivamente,
45%, 18% e 34%.
Num quadro mais amplo, o brasileiro está um pouco mais confiante –ou um pouco
menos descrente.
Em comparação com a pesquisa de dezembro de 2016, a expectativa de aumento da
inflação recuou dez pontos percentuais (era 66%); a de incremento do desemprego
caiu 14 pontos (era 67%); e a de queda do poder de compra regrediu 18 pontos (era
59%).
Pequena folga financeira no bolso dos brasileiros faz economia reagir
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Alberto Rocha/Folhapress

Eliana Azevedo, 46, e Márcio Fuzaro, 51, não viajaram em 2016, mas neste ano já
fecharam pacote de viagem
A queda histórica da inflação e a lenta recuperação do mercado de trabalho estão
produzindo um duplo efeito sobre a economia. Isoladamente, criam pequenos ganhos
extras, dando alívio para o orçamento familiar. Mas, somados, os valores, ainda que
irrisórios e liberados a conta-gotas, estão movendo o consumo e tirando o país da
recessão.
No trimestre que se encerrou em agosto, a renda média das pessoas ocupadas,
descontada a inflação, chegou a R$ 2.105, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Em relação a igual período do ano passado, individualmente,
é como se cada brasileiro tivesse, na média, R$ 39 a mais no bolso.

O valor é pequeno, mas essa renda extra, combinada com 924 mil pessoas
encontrando uma ocupação, geraram um bolo relevante: injetaram R$ 5 bilhões na
economia, ainda segundo o IBGE.
Comida mais barata é o principal motor da reação. Em 12 meses, o preço da
alimentação no domicílio caiu 5%. Jogou a inflação total para baixo. Sem esse efeito,
ela estaria perto do dobro.
Para famílias ou indivíduos que ganham até cerca de R$ 2.300 por mês –2,5 salários
mínimos–, a queda no preço dos alimentos representou economia de ao menos R$
300 nos 12 meses até agosto, de acordo com dados da Tendências Consultoria.
Em março, quando a economia com comida começou a aparecer, o extra era bem
menor, de apenas R$ 14.
"Quando se olha isoladamente, o alívio é pequeno no orçamento, mas é ele que tem
canalizado recursos para outros produtos", diz João Morais, economista da consultoria
Tendências.
O efeito da queda dos preços dos alimentos é mais importante para as famílias de
baixa renda, que comprometem ao menos 30% do orçamento com a alimentação.
Um exemplo que ilustra bem essa dinâmica é a relação entre o preço da cesta básica
e o salário mínimo.
Há um ano, diz o economista Fernando Montero, da corretora Tullett Prebon, os R$
880 do salário mínimo compravam uma cesta básica de R$ 701. Sobravam, então, R$
179. Hoje, com a cesta básica custando R$ 643 e o mínimo em R$ 937, sobram R$
294 -64% a mais.
As pessoas têm sentido mais confiança para gastar e reorganizar as finanças (veja
histórias acima). Mas, como o dinheiro extra ainda é curto e o cenário, impreciso, a
volta ao consumo é regrada.
Um site que compara preços, o Zoom, identificou um forte recuo nos valores de
produtos da chamada linha branca, como fogão e máquina de lavar. A procura, porém,
não reagiu na mesma proporção.
Os preços das geladeiras, por exemplo, caíram cerca de 30% de janeiro a agosto. No
mesmo período, a queda nas vendas foi de 25%. A crise, diz Thiago Flores, diretor do
site, ainda impõe certa cautela a muitos consumidores.
Para André Braz, economista do IBRE, da FGV, a folga proporcionada pelos preços dos
alimentos só vai deixar de existir quando o valor da comida subir mais do que a inflação
-o que ele descarta, ao menos até 2018.
"O preço dos alimentos deve subir alguma coisa no ano que vem, mas não acima da
inflação porque as previsões são de clima favorável à produção", diz o economista.
Padrão de vida só se recupera em 5 anos
02/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O brasileiro vai ter de esperar mais cinco anos para conseguir recuperar o padrão de
vida que tinha antes da recessão. Com a crise prolongada, o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, medida que serve de referência do nível de riqueza da população, só
deve retornar ao patamar de 2013 entre 2021 e 2023.

A expectativa é que o PIB per capita alcance R$ 33,5 mil, em números deflacionados,
em quatro ou cinco anos, superando o patamar de 2013, de R$ 33,4 mil, segundo a
consultoria 4E.
A recessão fez com que os ganhos no período de forte crescimento do País
regredissem. Como reflexo da perda de renda e alta do desemprego, o brasileiro freou
o consumo, adiou planos e aprendeu a viver com menos.
O relojoeiro José Clemente da Silva, de 56 anos, sentiu que a crise havia se agravado
quando os clientes mais fiéis da loja na região metropolitana do Recife passaram a
procurá-lo para consertar aparelhos, em vez de comprar novos. “Acabei diminuindo o
negócio. Troquei o ponto por uma banca em que só faço reparos de relógios e
eletrônicos. Cada um se vira como pode.”
No período de vacas magras, a compra de equipamentos novos foi substituída pela
manutenção de aparelhos antigos. Enquanto a comercialização da linha branca, de
televisores e de eletroportáteis caiu entre 10% e 21% nos anos de crise, segundo a
Eletros (associação do setor), os reparos de aparelhos eletroeletrônicos subiram quase
8%, de acordo com a Abrasa.
Para Bruno Lavieri, da 4E, um dos fatores que afetaram o desempenho do País foi a
queda nos investimentos nos últimos anos e os aportes mal feitos antes da crise, em
setores que nem existem mais. “O PIB potencial também sofreu com o baixo
crescimento da População Economicamente Ativa (PEA).”
O advogado Bruno Porto, de 46 anos, lembra do dia em que contou para a filha de dez
anos que ela teria de mudar para uma escola com uma mensalidade menor. “A gente
dizia que era um sacrifício, mas que ela iria estudar mais perto da casa nova – menor
que a antiga. Foram dois anos em que a nossa vida mudou por completo, perdi o
emprego, vendemos um dos carros e fui fazer bicos. No começo do ano, consegui
outro emprego, mas que pagava menos da metade do anterior. Foi difícil, mas a gente
se acostuma com tudo.”
A economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, concorda que ainda será um
longo caminho até que o PIB per capita do Brasil recupere o patamar pré-crise. “Ainda
assim, a atual inflexão da economia é emblemática e deverá causar impacto na eleição
de 2018”, afirma.
“O Brasil precisa correr muito para não ficar para trás. A crise de 2015 e 2016 foi
quase que exclusivamente nossa, diferentemente de 2008, quando a crise foi
generalizada”, diz Lavieri.
Crise particular
Quando se leva em conta o crescimento da renda, países emergentes de porte
semelhante ao do Brasil registraram avanços entre 2013 a 2016 em comparação aos
quatro anos anteriores, de 2009 a 2012. A economia brasileira teve o pior desempenho
segundo esses critérios.
“O Brasil está muito aquém de outros países. Segundo projeções para 2022, nosso
PIB per capita vai crescer em média 0,9%, de 2017 a 2022, quase a metade da média
de Chile, Argentina, México, Colômbia e Peru”, diz o economista Marcel Balassiano, do
Ibre/FGV.
Em dólar, o PIB per capita do Brasil foi de US$ 16,2 mil, em 2014, para US$ 15,1 mil
no ano passado, enquanto México e Tailândia subiram para US$ 17,9 mil e US$ 16,9
mil, respectivamente, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI)
compilados pelo Banco Fibra.

“É preciso considerar as variações cambiais na comparação com outros países, mas o
problema é que a política econômica anterior também desacelerou o crescimento do
PIB potencial, por isso a recuperação sem reformas estruturais é lenta”, diz Cristiano
Oliveira, do Banco Fibra.
“A agenda reformista atual havia sido traçada, mas abandonada, por Fernando
Henrique Cardoso e Lula. Para recuperar o tempo perdido, é preciso persistir numa
política econômica que promova crescimento com produtividade e sem
artificialismos.”
Focus: Alta do PIB de 2017 sobe de 0,68% para 0,70%
02/10/2017 – Fonte: R7
Em 2018, a economia deve crescer ainda mais e chegar a 2,38%

Em um mês, projeção do PIB saiu de 0,5% para 0,7% Agência Brasil
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o PIB (Produto
Interno Bruto) em 2017 e 2018. A expectativa de alta para o PIB deste ano foi de
0,68% para 0,70% no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 2.
Há um mês, a perspectiva estava em 0,50%.
Para 2018, o mercado elevou a previsão de expansão da economia, de 2,30% para
2,38%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,00%.
Em 21 de setembro, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) trouxe as projeções
atualizadas do BC para o crescimento do PIB: 0,7% em 2017 e 2,2% em 2018.
Posteriormente, o Ministério do Planejamento também divulgou sua projeção para o
PIB este ano, de alta de 0,5%.
No Focus desta segunda, a projeção para a produção industrial deste ano permaneceu
com avanço de 1,05%. Há um mês, estava em 0,50%. No caso de 2018, a estimativa
de crescimento da produção industrial seguiu em 2,40%, ante 2,16% de quatro
semanas antes.
Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor
público e o PIB para 2017 foi de 52,15% para 52,20%. Há um mês, estava em 52,00%.
Para 2018, a expectativa no boletim Focus foi de 55,65% para 55,70%, ante 55,65%
de um mês atrás.
Balança comercial
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a balança
comercial em 2017 e 2018. A estimativa de superávit comercial este ano seguiu em
US$ 62,00 bilhões, ante US$ 61,35 bilhões de um mês antes. Na estimativa mais
recente do BC, atualizada no RTI da semana passada, o saldo positivo de 2017 ficará
em US$ 61,00 bilhões.
Para o próximo ano, os economistas do mercado mantiveram a projeção de superávit
comercial de US$ 50,00 bilhões. Há um mês, a expectativa era de US$ 48,00 bilhões.
Já a projeção do BC é de superávit comercial de US$ 51,0 bilhões em 2018.

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2017 indicaram déficit
de US$ 15,00 bilhões, igual a uma semana antes. Há um mês, a projeção estava em
US$ 16,70 bilhões. A estimativa do BC para o déficit em conta em 2017 é de US$ 16,0
bilhões.
O mercado alterou a projeção de rombo nas contas externas em 2018, de US$ 31,00
bilhões para US$ 31,15 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 32,00
bilhões. Neste caso, a previsão do BC é de déficit em conta de US$ 30,0 bilhões em
2018.
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento
Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário,
tanto em 2017 quanto em 2018. A mediana das previsões para o IDP em 2017
manteve-se em US$ 75,00 bilhões. Há um mês, estava no mesmo patamar. A projeção
atual do BC para este ano também é de IDP de US$ 75,00 bilhões.
Para 2018, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo
com o Focus, foi de US$ 77,50 bilhões para US$ 75,00 bilhões, ante os mesmos US$
75,00 bilhões projetados quatro semanas antes. Já o BC calcula US$ 80,00 bilhões de
IDP para o próximo ano.
IPC-S cai 0,02% em setembro após subir 0,13% em agosto
02/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) caiu 0,02% em setembro após
subir 0,13% em agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segundafeira, dia 2 de outubro. Esse é o segundo resultado mensal negativo do indicador no
ano. Em junho, o IPC-S cedeu 0,32%.
O resultado ficou em linha com a mediana de queda de 0,02% da pesquisa
do Projeções Broadcast, que previa de retração de 0,14% a taxa zero. No
acumulado em 12 meses, o índice também desacelerou, de 3,26% no período
finalizado em agosto para 3,17% até setembro. No ano, a taxa acumulada é de 2,31%.
Em relação à terceira quadrissemana de setembro (-0,07%), o IPC-S mostrou
aceleração de 0,05 ponto porcentual. Das oito classes de despesas analisadas, cinco
registraram acréscimo em suas taxas de variação de preços na passagem da terceira
para a quarta leitura de setembro: Alimentação (-0,72% para -0,48%), Educação,
Leitura e Recreação (0,29% para 0,50%), Vestuário (0,26% para 0,64%), Despesas
Diversas (0,12% para 0,35%) e Comunicação (-0,05% para -0,02%).
Em contrapartida, três grupos registraram arrefecimento entre a terceira e a última
quadrissemana de setembro: Habitação (-0,27% para -0,40%), Transportes (0,58%
para 0,50%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,30% para 0,27%).
Instituições financeiras reduzem estimativa de inflação pela sexta vez
02/10/2017 – Fonte: Agência Brasil
O mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação este ano, pela sexta vez
consecutiva. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
que desde a semana passada passou a ficar abaixo do piso da meta, foi reduzida de
2,97% para 2,95%. O limite inferior da meta é 3%, com centro em 4,5%. Essa
estimativa é do boletim Focus, uma publicação divulgada semanalmente pelo Banco
Central (BC), com base em estimativas de instituições financeiras para os principais
indicadores econômicos.

Para 2018, a estimativa foi reduzida de 4,08% para 4,06%. Essa foi a quinta redução
seguida.
Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente em 8,25% ao ano. Essa taxa vem sendo reduzida pelo Banco
Central, que já indicou um corte menor na próxima reunião, em outubro, e o fim
gradual do ciclo de reduções.
Quando o Comitê de Política Monetária (Copom) diminui os juros básicos, a tendência
é que o crédito fique mais barato com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo
o controle sobre a inflação. Já quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter
a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços porque os juros mais altos
encarecem o crédito e estimulam a poupança.
A expectativa do mercado financeiro para a Selic foi mantida em 7% ao ano, no fim
de 2017 e ao final de 2018.
A expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os
bens e serviços produzidos no país), foi ajustada de 0,68% para 0,70%, neste ano, e
de 2,30% para 2,38%, no próximo ano.
Conta de luz fica mais cara em outubro
02/10/2017 – Fonte: Agência Brasil
Com o início do mês de outubro, a conta de luz ficará mais cara. A Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) mudou a bandeira tarifária das contas de luz, que passou
a ser a vermelha patamar 2. A tarifa é a mais cara do modelo e representa a cobrança
de taxa extra de R$ 3,50 a cada 100 Quilowatt-hora (kWh) consumidos.
Em setembro, a bandeira tarifária das contas de luz foi a amarela, com taxa extra de
R$ 2 para cada 100 kWh de energia consumidos. A tarifa extra mais alta a partir deste
mês se deve à necessidade de operar mais usinas térmicas, cujo custo de produção
da energia é mais alto que a da produzida nas hidrelétricas. A mudança foi anunciada
pela Aneel na última sexta-feira, 29.
É a primeira vez que o patamar 2 é acionado, desde que a bandeira vermelha passou
a contar com duas graduações, em janeiro de 2016. A decisão foi tomada devido à
baixa vazão das hidrelétricas, porque as chuvas em setembro ficaram abaixo da
média. Segundo o relatório do Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador
Nacional do Sistema (ONS), a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas
alcançou níveis preocupantes.
A agência reguladora aponta que ainda não há risco de desabastecimento de energia,
mas alerta para a importância de os consumidores intensificarem o uso consciente e
combater o desperdício de energia elétrica.
O que fazer para economizar
Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos; não deixar portas e janelas abertas
em ambientes com ar-condicionado; evitar deixar a porta da geladeira aberta sem
necessidade ou colocar alimentos quentes nela; retirar os aparelhos da tomada quando
possível ou durante longas ausências e utilizar iluminação natural ou lâmpadas
econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo são ações que podem contribuir para
evitar o desperdício e também o peso das mudanças no bolso.

Fintechs prometem juro menor, mas consumidor deve tomar cuidado
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As fintechs, start-ups do setor financeiro, têm
ganhado cada vez mais espaço no mercado com
promessa de juros mais baratos que os de bancos e
facilidade para contratar o crédito. Para o cliente, a
dívida pode ficar mais barata, mas ainda assim é
preciso ter alguns cuidados.
Em geral, elas oferecem duas modalidades de
empréstimo: uma que não exige garantia e outra em
que é possível oferecer o carro ou imóvel para obter
o dinheiro.
Um dos maiores apelos é o fato de não precisar ir até
o banco pedir socorro, afirma Ricardo Rocha,
professor de finanças do Insper. "Pedir dinheiro para
o gerente é constrangedor. A pessoa começa a dar
satisfação até sobre o que ele não perguntou, passa
informação que não foi pedida. Na fintech, ninguém
conhece você, é um relacionamento diferente",
afirma.
A facilidade também conta ponto para a fintech.
Basta preencher uma ficha on-line, informar dados
como CPF, endereço e renda e pedir o empréstimo.
Por outro lado, o discurso de juros menores não
necessariamente reflete a realidade -as taxas
costumam ir de cerca de 2% a 7,2% ao mês. A média
do mercado em agosto era de 7,2% ao mês, segundo
o Banco Central.
RISCO PERSONALIZADO
Por outro lado, as fintechs dizem oferecer uma taxa
mais personalizada. "O juro é determinado pela
avaliação de crédito que o sistema faz do cliente e
que leva em consideração o cadastro e a informação
que conseguimos via birôs de crédito e até redes
sociais", diz Sandro Reis, presidente da Geru, uma
das maiores fintechs do Brasil.
A estrutura mais enxuta, sem agências bancárias e
grandes custos administrativos, permite que essa
taxa seja menor que as dos bancos tradicionais,
avalia Rafael Pires, da associação Planejar. "Isso
impacta nas finanças do cliente, que consegue pagar
mais rápido a dívida e se estruturar melhor", diz.
Ainda assim, o cliente não deve se contentar com a
taxa da fintech, diz Rocha, do Insper. Até porque,
dependendo do relacionamento com a instituição
financeira, pode conseguir um juro melhor.
"Se for muito mais caro, não vale a pena. Pode ser interessante para diversificar as
fontes de crédito, mas é preciso levar o custo em conta", complementa.

Um cuidado adicional é com golpes. As fintechs não exigem depósito para liberar o
empréstimo. Se isso ocorrer, o cliente deve desconfiar.
COM GARANTIA
O crédito on-line com garantia tem taxas menores que a do crédito pessoal, mas acaba
esbarrando no medo de perder o imóvel ou o veículo. Por outro lado, os volumes
concedidos são maiores, podendo alcançar R$ 2 milhões.
Esse crédito acaba sendo usado por pessoas que querem investir em um negócio ou
renegociar dívidas caras, diz Sergio Furio, presidente da Creditas. "Pegamos os ativos
que as pessoas têm e vamos usá-los como garantia em uma operação mais saudável,
a um melhor prazo e a taxas e juros menores".
Artigo: A proteção de dados está chegando (tarde) ao Brasil
02/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 01/10/2017)
Um pacto que defina limites para o uso desses dados e ferramentas de
controle e transparência é imprescindível para que o brasileiro possua
cidadania plena na sociedade da informação

Neste mês de setembro, a Equifax, um dos maiores birôs de crédito do mundo,
reconheceu publicamente o vazamento de informações pessoais de 143 milhões de
pessoas de seus bancos de dados. Vazamentos de informações, ainda mais de uma
fonte qualificada como a empresa, comprometem não somente a privacidade como a
segurança destas pessoas: a disponibilidade de suas informações pessoais as torna
mais propensas a fraudes e a toda sorte de utilização – não autorizada – de seus dados
e de sua identidade.
Hoje, nossas informações pessoais são uma espécie de versão digital de nós mesmos.
Interagimos com serviços públicos, usamos o comércio eletrônico, as redes sociais e
vários serviços na internet mediante o fornecimento de informações pessoais. Manter
o controle sobre estas informações, zelar para que sejam utilizadas corretamente por
pessoas e entidades nas quais tenhamos confiança e as utilizam de forma transparente
não é mais uma preocupação ligada somente à nossa privacidade – é também
fundamental para que possamos manter a nossa própria liberdade.
A importância central de estabelecer regras claras de segurança para dados pessoais
e de proporcionar ao cidadão direitos e instrumentos de controle sobre seus próprios
dados pessoais já foi percebida ao menos desde a década de 1970, de quando datam
as primeiras leis que trataram do tema da proteção de dados pessoais – que são,
basicamente, regras que estabelecem o que pode e o que não pode ser feito com os
dados dos cidadãos e que criam instrumentos que lhes possibilitem controlar o uso
desses dados.
Assim, essas leis fortalecem a privacidade dos indivíduos bem como outros tantos
direitos que dependem diretamente da utilização de dados pessoais.

Atualmente, cerca de 120 países – inclusive diversas nações latino-americanas –
possuem uma lei de proteção de dados pessoais, que proporcionam aos cidadãos
garantias e direitos sobre seus dados em face de empresas e também de seus
governos.
No Brasil, porém, até hoje não existem leis que garantam de forma ampla a proteção
de dados. Existem disposições gerais sobre privacidade na Constituição Federal,
passando por algumas leis; existem regras específicas para alguns setores, como a
proteção de crédito; há um regime próprio sobre a proteção da privacidade no Marco
Civil da Internet.
Mas não existem regras modernas, claras e gerais que garantam ao cidadão exercer
efetivo poder sobre o uso de seus dados – o que é evidente ao percebermos que,
diante de problemas relacionados ao mau uso de dados pessoais, o brasileiro tem
reconhecida dificuldade em saber a quem recorrer ou como proceder.
Em outras palavras, caso um vazamento de dados de proporções gigantescas, como
o da Equifax, ocorra no Brasil, não há sequer uma norma que obrigue a empresa a
tornar o incidente público, para que as pessoas prejudicadas possam tomar as medidas
necessárias para se proteger.
A gravidade desta lacuna legislativa acarreta diversas consequências, desde a
atribuição de uma espécie de “cidadania digital” de segundo nível aos brasileiros, que
não dispõem de instrumentos efetivos para o controle de seus dados pessoais, até o
potencial agravamento de problemas como o das fraudes bancárias, justamente pela
relativa facilidade de acesso a dados pessoais para a prática de atividades delituosas.
Esta lacuna traz também outro problema: a ausência de normas que deixem claro para
as empresas como tratar as informações pessoais faz com que haja insegurança
jurídica em relação a um tema que se relaciona cada vez mais diretamente à atividade
econômica, inibindo investimentos, dificultando com que empresas brasileiras
concorram em pé de igualdade com empresas estrangeiras que tenham maior
experiência na aplicação de leis de proteção de dados (o que, em diversos mercados,
é uma exigência), além de fazer com que diminua o nível de confiança do consumidor
quanto às práticas de tratamento de dados do setor privado.
Por isso, hoje tramitam no Congresso Nacional dois Projetos de Lei sobre o tema: o PL
5.276/2016 (apensado a outro projeto), na Câmara dos Deputados, e o PLS 330/2013,
no Senado Federal.
Esses projetos estão estruturados em tornos de regras que balizam a matéria em
diversos outros países, como os princípios da finalidade, livre acesso, transparência,
necessidade, segurança, qualidade dos dados, prevenção e não-discriminação no
tratamento de dados.
Eles possibilitam o controle do cidadão sobre seus dados pessoais, seja através do seu
consentimento livre e inequívoco para seu tratamento como por outros instrumentos.
A este cidadão serão atribuídos os direitos de acesso, retificação, oposição, bloqueio,
cancelamento e dissociação sobre seus dados. Também está previsto, entre tantas
outras medidas, que a tutela dos direitos e garantias deverá ser realizada com o auxílio
de uma autoridade competente.
A proteção de dados é também uma espécie de antessala de uma série de outros
desdobramentos da evolução tecnológica, que deverão ser objeto de refletida
preocupação.
A utilização de métodos automatizados para tomada de decisões por algoritmos, a
discriminação, os problemas relacionados às novas aplicações de inteligência artificial,
desde os carros que não precisam de motorista até os smart toys – brinquedos que

aprendem e interagem com a criança –, todas essas novas realidades cada vez mais
presentes em nossas vidas dependem, para que “façam sua mágica”, de alimentação
com um volume consideravelmente alto de informações pessoais.
O crescente direcionamento de tantos aspectos – profissionais, pessoais,
administrativos – de nosso cotidiano para os meios digitais reforça a necessidade do
recurso ao tratamento de dados pessoais. Um pacto que defina limites para o uso
desses dados e ferramentas de controle e transparência, o que é justamente a função
de uma legislação geral e ampla sobre proteção de dados pessoais, é imprescindível
para a modernização do nosso ordenamento jurídico e para que o brasileiro possua
cidadania plena na sociedade da informação.
Danilo Doneda, advogado, é doutor em Direito Civil pela UERJ, professor do Instituto
Brasiliense de Direito Público (IDP) e consultor do Comitê Gestor da Internet no Brasil
Após 2 anos de queda, aquisições crescem 14%
02/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A gigante Saint Gobain, que atua em diversos segmentos no Brasil, adquiriu, em 12
meses, sete empresas brasileiras, das quais três neste ano. Foi o maior número de
aquisições do grupo francês para esse período em seus 80 anos no País. Aliada à
estratégia global de crescer nos mercados emergentes, a empresa encontrou “preços
razoáveis” para os ativos em meio às crises econômica e política. “Estamos confiantes
de que, até o fim do ano, poderemos fechar mais três negócios”, diz Thierry Fournier,
presidente da Saint Gobain para Brasil, Argentina e Chile.
De janeiro a agosto, foram registradas 240 aquisições de empresas no Brasil, 14,3%
mais que no mesmo período do ano passado. O número envolve apenas compras da
totalidade das empresas. Considerando participações minoritárias, fusões, aquisições
e joint ventures foram 406 transações no ano, alta de 7% na comparação com 2016,
segundo dados da consultoria PWC.
“Após dois anos seguidos de queda, voltou o apetite por aquisições”, diz Rogerio Gollo,
sócio da consultoria PwC Brasil. Segundo ele, apesar de os preços das companhias
brasileiras terem caído na crise, “as incertezas econômicas e políticas afastaram os
compradores”.
Gollo ressalta que o cenário hoje é o inverso em relação ao de um ano atrás quando
inflação, juros e dólar eram ascendentes e a recessão se aprofundava. “Com a redução
das incertezas, os investidores que fizeram sondagens há um ou dois anos estão
retornando ao mercado para efetivar negócios.”
Fournier diz que ampliar operações no Brasil faz parte da estratégia do grupo, que tem
62 fábricas. Admite, contudo, que a situação econômica permitiu “negociar as
aquisições de forma correta, a preços razoáveis e adequados”.
O grupo investiu R$ 1 bilhão este ano, valor que inclui a aquisição da Adespec,
fabricante de adesivos e selantes, e a Tekbond, de colas e adesivos, ambas na Grande
São Paulo. Elas eram fornecedoras da rede de materiais de construção Telhanorte, da
Saint Gobain, e, segundo fontes do mercado, estavam em dificuldades financeiras. A
terceira aquisição foi da Tumelero, rede de materiais de construção do Sul do País.
A alemã ThyssenKrupp, com 11 fábricas, adotou estratégia oposta e vendeu para
grupo Ternium a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), do Rio de Janeiro. Com
¤ 1,5 bilhão da venda (cerca de R$ 5,6 bilhões), vai investir em novas tecnologias
na produção local de sistemas de direção elétrica para veículos, hoje importados
vendidos a clientes como BMW e Mercedes-Benz.
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O presidente da Divisão Steering (direção), Daniel Alves da Rosa, informa que a
empresa vai diminuir a atuação nos segmentos de matéria-prima “e focar mais na
área de alta tecnologia”.
Ganhos
Gollo acredita que o movimento de compra e venda de empresas vai manter a
recuperação até o fim do ano e tende a melhorar ainda mais em 2018. Para ele, porém,
ainda deve levar algum tempo para que se alcançar os patamares do período précrise, com números na casa das 290 transações.
Estudo do Boston Consulting Group (BCG) mostra que empresas que passaram por
processos de fusões e aquisições nos últimos 20 anos no Brasil tiveram crescimento
maior de receita e melhores resultados em relação àquelas que focaram em
crescimento orgânico.
“Essas empresas capturaram ganhos em escalas que demorariam anos para conseguir
só com crescimento orgânico, adotaram melhores práticas e aumentaram portfólio”,
diz o gerente de projeto do BCG, Marcus Ayres. O processo, diz ele, “é uma ferramenta
para turbinar o crescimento, a inovação e a eficiência na estrutura de custos”.
Denúncias de corrupção impulsionaram aquisições no Brasil
02/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Parte da alta do movimento de aquisições de empresas no Brasil se deve à necessidade
de grupos envolvidos em denúncias de corrupção, como as da Lava Jato, se
desfazerem de ativos. “Essas empresas ficaram sem crédito, sem condições de
renegociar dívidas, perderam clientes e precisavam de capital de giro”, diz Leandro
Almeida, professor da área de finanças e negociação da FGV e sócio da empresa Lynce
Group.
Exemplos são a venda da Alpargatas, da J&F, para a Itaúsa e a Cambuhy, por R$ 3,5
bilhões, e da fatia da Odebrecht Transport no Aeroporto do Galeão para o grupo chinês
HNA Infrastructure.
Grupos da China, aliás, estão presentes em boa parte dos negócios de compra de
ativos brasileiros. “A China tem estratégia voltada para infraestrutura de entrar em
cada elo da cadeia de modo sequencial”, afirma Marcus Ayres, do BCG.
Das 240 aquisições feitas até agosto, 55% foram por grupos nacionais, participação
que, segundo analistas, deve ser revertida em favor de investimentos estrangeiros até
o fim do ano.
Os preços das empresas brasileiras, que se depreciaram em relação ao resto do
mundo, tendem a se acomodar. “A conjuntura já está precificada”, diz Almeida.
Metalfrio planeja adquirir 47,74% do capital em OPA e fechar capital
02/10/2017 – Fonte: Reuters
A Metalfrio Solutions anunciou nesta segunda-feira a intenção de fazer uma oferta
pública para aquisição de 47,74 por cento do seu capital social e fechar o capital, de
acordo com fato relevante.
A empresa que atua no mercado de refrigeração comercial disse que pretende pagar
no máximo 41,40 reais por ação, ante cotação de fechamento de 38 reais na bolsa
paulista na sexta-feira.

“Caso o percentual de concordância necessário, bem como outros requisitos legais
para o fechamento de capital, não sejam atingidos permanecerá válida a oferta, dentro
dos limites permitidos, e a retirada da companhia do segmento do Novo Mercado”,
disse o controlador Marcelo Faria de Lima, segundo fato relevante.
Compartilhamento de carros deve deixar estradas mais cheias
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Adriano Vizoni/Folhapress

Compartilhamento de carros elétricos no Brasil
Um "boom" no compartilhamento de veículos pode reduzir o número de carros nas
estradas europeias em 80 milhões até 2030, prevê estudo publicado recentemente.
Ainda assim, as estradas ficariam mais cheias, apesar da queda de 280 milhões a 200
milhões de veículos, estima a consultoria PwC, já que os compartilhados serão usados
com frequência muito maior que os particulares.
"Em alguns anos, o padrão atual de a maioria das pessoas dirigir seu próprio carro vai
ser apenas mais um conceito de mobilidade entre tantos outros", diz o especialista
automobilístico da PwC, Christoph Stuermer.
Os especialistas acreditam que até um em cada três quilômetros viajados podem ter
alguma forma de compartilhamento de carros, prevendo que os serviços vão ficar tão
acessíveis nas rodovias quanto nas cidades.
O aumento do número de elétricos e autônomos encorajará pessoas a experimentar
compartilhamento, espera a PwC. E os autônomos vão fazer alguns trajetos sem
nenhuma pessoa a bordo, para pegar passageiros, por exemplo.
Veículos compartilhados circulam 58 mil quilômetros ao ano, diz o estudo, o
equivalente a um táxi, contra 13,2 mil quilômetros de um carro particular. Isso
significa que compartilhados serão substituídos mais rapidamente, a cada 3,9 anos,
em vez dos 17,3 anos atuais.
A rotatividade mais alta da frota pode disparar o número de novos carros registrados
na Europa em 33% até 2030, a 24 milhões unidades.
"Fabricantes e fornecedores vão enfrentar decisões críticas nos próximos anos",
alertou Stuermer, já que serão forçados a investir nas novas fábricas e em pesquisa e
desenvolvimento, mesmo se as margens de lucro caírem e novos concorrentes
surgirem.
No Brasil, o compartilhamento ainda engatinha. Em São Paulo, um projeto inclui carros
elétricos na frota. O LDS Group espalhou veículos por várias áreas na cidade.
O usuário encontra o carro no local mais próximo de onde estiver e devolve idem. Não
há pontos determinados, e sim áreas (dentro de um bairro, um quarteirão).

Carro elétrico encara dilemas como rede de recarga e elitização da frota
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Tobias Schwarz/AFP Photo

O Honda Urban EV, apresentado no Salão de Frankfurt
Perto de chegarem às ruas em larga escala, as feições dos carros movidos a
eletricidade começam a mudar. Os protótipos de linhas futuristas vão sendo
substituídos por modelos que remetem ao passado.
O Honda Urban EV apresentado nesta semana no Salão de Frankfurt lembra o primeiro
Civic, lançado em 1973. Na Volkswagen, o iD Buzz traz a velha Kombi à memória.
Apelar ao emocional é estratégia antiga de conquista. As marcas sabem que a
mobilidade elétrica é o único caminho possível para o automóvel, seja autônomo,
compartilhável ou de uso privado. É a certeza em meio a tantas dúvidas.
Em paralelo, questões como quão limpos serão os novos automóveis despertam
discussões que consideram toda a cadeia de energia. Ainda não há solução definitiva
para o descarte das baterias nem estrutura urbana de recarga tão eficiente quanto
postos de gasolina.
Tudo isso leva a outro problema: até que exista um volume grande o suficiente de
veículos elétricos em circulação, até mesmo com opções entre os carros usados, esses
modelos estarão restritos aos mais ricos.
Vejamos o caso do Brasil: automóveis tornaram-se mais acessíveis com o surgimento
dos populares, acompanhados de prazos camaradas de financiamento. Pessoas que
nem sequer sonhavam em ter um zero-quilômetro adquiriram seus 1.0 –e, por vezes,
entraram em dívidas que não puderam quitar.
Quando os elétricos chegarem com força –o que deve levar ao menos uma década
para ocorrer no Brasil–, os carros com motor a combustão serão empurrados para
consumidores que não poderão comprar um modelo politicamente correto com preço
para lá de R$ 60 mil.
Prevejo um momento curioso: jovens que se desinteressaram por veículos deverão ter
o desejo reavivado. Um modelo que não polui é um grande gadget, que recupera a
funcionalidade e o status do passado.
Já os carros poluentes serão, por um bom tempo, a alternativa para quem enfrenta
deslocamentos longos diariamente e sonha não ter que viajar por três horas de pé em
um ônibus a caminho do trabalho.
Novo Polo valoriza a segurança e preza pelo baixo consumo
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
"Novo Polo, tudo de melhor está aqui." Esse foi o slogan usado pela Volkswagen em
2002, quando o compacto chegou pela primeira vez ao Brasil. Na época, a montadora
alemã tinha a soberba dos líderes: o Gol era o carro mais vendido do país.

O Polo que retorna agora ao mercado está completamente diferente, e a empresa quer
mostrar que também mudou. A frase "uma nova Volkswagen" foi sempre utilizada por
David Powels, presidente da fabricante no Brasil e na América do Sul, nas
apresentações do hatch.
O modelo, que chega às lojas em novembro, não tem o impacto visual do exibido em
2002, quando a identidade era marcada pelos faróis duplos e redondos. Cabe dizer
que a ousadia não caiu no gosto do público, e as vendas ficaram abaixo do esperado.
A dianteira do Polo 2018 é sóbria: remete a modelos nobres da marca, como Golf e
Passat. Porém, a traseira tem o mesmo estilo do Gol. Isso cria uma ilusão de ótica: o
carro parece maior de frente.
"As pessoas querem ser altas e magras, e os carros devem ser baixos e largos", diz
José Carlos Pavone, gerente-executivo de design da Volkswagen na América do Sul.
Enquanto a apresentação envolve desenho e acabamento, o Polo parece ser um carro
sem grande apelo. As impressões começam a mudar ao se falar de segurança.
Equipado de série com quatro airbags e construído sobre a plataforma mais atual
usada hoje pela Volks, o hatch obteve cinco estrelas nos testes de colisão feitos pelo
Latin NCAP (organização que avalia veículos).
Os engenheiros exibem com orgulho os carros que passaram pelas batidas. A estrutura
da cabine permanece íntegra após pancadas a cerca de 50 km/h. Foram usados aços
ultrarresistentes na estrutura do carro para aumentar a proteção aos ocupantes.
Após as apresentações, chega o momento de dirigir o Polo. A versão escolhida é a 1.0
TSI, equipada com motor turbo de 128 cv. O preço começa em R$ 65,2 mil.
O volante pode ser regulado em altura e profundidade. Nessa versão, a posição do
motorista é certamente a melhor entre os compactos.
O Polo TSI é sempre equipado com câmbio automático de seis marchas. O conjunto
preza pelo baixo consumo: após percorrer trechos de cidade e estrada, o computador
de bordo exibia a média de 15,4 km/l com gasolina.
Em breve, as medições completas serão feitas pelo Instituto Mauá de Tecnologia.
Neste primeiro encontro, foi possível apenas obter dados de desempenho. O Polo
turbinado vai de zero a 100 km/h em 10,9s. É um resultado melhor que o obtido pelo
concorrente Argo 1.8 Precision, que usa o mesmo câmbio automático: 12,1s com
gasolina.
No uso, o Polo se destaca pelo silêncio ao rodar e a disposição nas retomadas. Os
comandos estão ao alcance de olhos e mãos, e o painel pode ser 100% digital na
versão Highline 1.0 TSI.
O contato com as versões mais simples, equipadas com motores 1.0 de três cilindros
sem turbo de 84 cv (R$ 50 mil) e 1.6 flex de 120 cv (R$ 55 mil), foi decepcionante.
Embora tenham o mesmo nível de segurança da versão TSI, o acabamento é mais
simples e o volante não traz nenhum tipo de regulagem.
Os problemas tornam-se menores diante da proteção oferecida aos ocupantes, algo
ainda raro entre os carros compactos nacionais. Contudo, essa característica ainda é
pouco valorizada.
Segundo pesquisa feita pela J.D. Power em parceria com o portal iCarros, do banco
Itaú, o item segurança é apenas o oitavo citado por consumidores brasileiros que
pretendem comprar um carro nos próximos seis meses. Na frente estão qualidade
percebida, preço, design, reputação da marca e custo de manutenção, entre outros.

"A preocupação com segurança não aparece entre os cinco pontos mais citados pelos
consumidores em nenhuma das regiões do país", afirma Fabio Braga, diretor de
operações da J.D. Power do Brasil.
FICHA TÉCNICA
VOLKSWAGEN POLO TSI
MOTOR dianteiro, turbo, flex, 999 cm³
POTÊNCIA 128 cv (e) 115 cv (g) a 5.500 rpm
TORQUE 20,4 kgfm (e/g) a 2.000 rpm
CÂMBIO automático, seis marchas
PORTA-MALAS 300 litros
PESO 1.147 kg
COMPRIMENTO 4,06 m
ALTURA 1,47 m
LARGURA 1,75 m
ENTRE-EIXOS 2,57 m
PNEUS 185/65 R15 (versão Comfortline) e 195/55 R16 (versão Highline)
ACELERAÇÃO (0 a 100 km/h) 10,8s (g)
RETOMADA (80 a 120 km/h) 7,7s (g)
Petrobras anuncia queda de -0,50 % na gasolina e recuo de -1,30 % no diesel
02/10/2017 – Fonte: DCI
A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com queda de -0,50 %
no preço da gasolina nas refinarias e recuo de -1,30 % no preço do diesel. Os novos
valores valem a partir desta terça-feira, dia 3 de outubro.
A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho.
Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e
enfrentar a concorrência de importadores.
Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas
as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da
concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio
e as cotações internacionais.
Allison terá caixa automática de 9 marchas para veículos comerciais
02/10/2017 – Fonte: Automotive Business

A Allison Transmission anunciou sua primeira caixa automática de nove marchas
durante o North American Commercial Vehicle Show, de Atlanta. Inovadora, a transmissão
voltada a veículos comerciais médios e pesados estará disponível globalmente em 2020.
Segundo a companhia, a versão atenderá a novos programas de redução de emissões. A
Allison de nove velocidades vai proporcionar economia de combustível significativa porque
o trem de engrenagens permite que a embreagem de travamento do conversor de torque
“lock
up”
atue
na
primeira
marcha.
Adicionalmente, a nova transmissão incluirá um sistema integrado de stop-start para o
motor, o que proporciona o engate imediato da transmissão e a imobilidade do veículo
enquanto
o
motor
é
automaticamente
religado.

"Quando combinada com nossos pacotes de software e de controles eletrônicos, além de
outras tecnologias voltadas à economia de combustível, a transmissão estabelece uma
nova referência na eficiência consumo de combustível e na redução de emissões”, afirma
Randy Kirk, vice-presidente sênior de engenharia de produtos. "Muitos fabricantes na
América do Norte, Europa e Ásia se entusiasmaram com o início da avaliação de protótipos,
que começará ainda este ano.”

BorgWarner amplia produção de correntes no Brasil
02/10/2017 – Fonte: Automotive Business

Inaugurada há apenas cinco meses, a linha de produção de correntes de sincronismo da
BorgWarner em Itatiba (SP) já duplicou sua capacidade de 500 mil para 1 milhão de
unidades/ano. Com a introdução de novos motores no País que usam corrente (em vez da
correia dentada de borracha) para reduzir consumo e aumentar a durabilidade, os pedidos
das montadoras começaram a se multiplicar. Este ano a divisão Morse Systems,
responsável pela fabricação de todos os elementos do sistema de sincronização, deve
entregar 150 mil kits (inclui corrente, tensor, polias e braços) e em 2018 o volume
projetado é de 550 mil, um crescimento de 266%.
“Muitas montadoras reconhecem as vantagens da corrente em seus novos projetos, por
isso decidimos investir na fabricação no Brasil e já aumentamos a capacidade de
produção”, explica Wilson Lentini, gerente geral da divisão Morse Systems no Brasil. O
maior cliente é a Fiat, que usa as correntes fornecidas pela BorgWarner nos motores Firefly
1.0 três-cilindros e 1.3 quatro-cilindros, lançados em 2016 e utilizados atualmente no
Mobi, Uno e Argo. A Renault também começou a comprar o componente para aplicação no
seu tricilíndrico 1.0 que equipa o recém-lançado Kwid.
“Ainda não podemos dizer quem são os próximos, mas no ano que vem de dois a três
novos motores devem usar nossa corrente”, revela Lentini. Um dos potenciais é a Hyundai,
caso decida fazer seus motores no Brasil, porque a BorgWarner fornece correntes para a
montadora na Coreia, que já vêm montadas nos propulsores para equipar os modelos da
marca vendidos no mercado brasileiro.
“Com as encomendas que já temos e outras em processo de cotação, é possível que até
2019 estejamos usando toda a capacidade de produção de correntes em Itatiba”, projeta
Daniel Luchete Roque, gerente de contas da Morse System. “Existe demanda crescente
para localizar componentes, pois ninguém gosta de viver com variação cambial”, diz.
Roque destaca que a adoção de correntes de sincronismo em novos projetos é uma
tendência global. Todos os motores de alta performance já usam, mas há alguns anos a
tecnologia está sendo empregada também em carros populares de entrada, como é o caso
do Kwid. “Especialmente em motores três-cilindros, que costumam apresentar níveis
maiores de ruído e vibrações, a corrente atenua isso”, explica Roque.

BAIXO RUÍDO, SEM MANUTENÇÃO
Apesar de mais caras, as correntes apresentam vantagens sobre as correias dentadas de
borracha: o atrito é 25% menor, o que reduz consumo, ruídos e vibrações, e o item é
projetado para durar a vida inteira do motor, sem necessidade de manutenção – desde
que seja mantido o nível adequado de óleo e que as trocas do lubrificante sejam feitas
regularmente no período certo e com o produto especificado pelo fabricante do veículo.
“Já foram abertos motores com mais de 1 milhão de quilômetros sem nenhum desgaste
da corrente ou dos componentes do sistema”, destaca Lentini.
“Por causa dessas características (durabilidade e preço maiores), normalmente as correias
de borracha são indicadas pelo departamento de compras da montadora e as correntes
são colocadas no projeto pela engenharia”, diz Roque. Todo o fornecimento é direto para
as linhas de produção de veículos. A BorgWarner não trabalha diretamente no mercado de
reposição com correntes de sincronismo: “Por contrato só fornecemos para os fabricantes,
que em caso de necessidade abastecem as concessionárias para eventuais reparos. Mas
isso é raro, o volume é muito pequeno, para um ou outro caso de substituição, porque a
corrente não precisa de manutenção”, reforça.
No mundo a empresa tem três concorrentes no segmento, mas no Brasil é a única que
produz localmente o componente. Lentini afirma que as correntes feitas em Itatiba têm
cerca de 60% de nacionalização. Mas todos os elos e pinos vêm de fábricas da própria
empresa na Itália, no Japão e nos Estados Unidos. “São elementos feitos por estampagem
de alta precisão, em processo que a BorgWarner quer manter dentro de casa para garantir
a qualidade”, informa o executivo.
Localizada na mesma planta onde também funciona a unidade de turbocompressores da
BorgWarner, a linha de produção da Morse System em Itatiba é altamente automatizada,
com máquinas feitas pela própria empresa. Poucas pessoas trabalham no local, com
funções primárias de abastecimento de peças e de montagem dos kits finais. Segundo
Lentini, a unidade é flexível e está pronta para fabricar qualquer tipo de corrente de
sincronismo de motor.
Outro produto da Morse Systems que poderá ser feito no Brasil é o variador de fase, para
motores com comando variável de válvulas. Existem estudos para produzir o componente
em Itatiba a partir de 2019. A divisão da BorgWarner, a mais antiga do grupo com 130
anos, tem também no portfólio correntes para transmissão automática, mas para essas
ainda não há plano de produção local.

Rio Tinto deve utilizar trem autônomo para minério de ferro em 2018
02/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Área operada pela mineradora global Rio Tinto na Austrália
A Rio Tinto deverá utilizar trens de minério de ferro sem maquinistas na Austrália
Ocidental em 2018, disse a segunda maior produtora global da commodity nesta
segunda-feira (2), após completar sua primeira jornada de longo curso com uma
locomotiva completamente autônoma.
O trecho de 100 quilômetros marcou um passo importante para o comissionamento
no ano que vem do programa AutoHaul da companhia, inicialmente programado para
iniciar-se em 2015.

"O sucesso nessa corrida-piloto nos coloca firmemente a caminho de atingir nossa
meta de operar a primeira rede ferroviária de longa distância totalmente autônoma",
disse, em nota, o chefe de minério de ferro da Rio Tinto, Chris Salisbury.
A Rio Tinto tem há tempos destacado os potenciais benefícios de uma rede de trens
sem maquinistas, incluindo tornar mais rápidas as viagens entre minas e portos e viceversa, reduzindo o tempo necessário para troca de operadores e eliminando
preocupações com o cansaço dos condutores.
A Rio Tinto já opera caminhões sem motoristas em suas minas, o que contribuiu
fortemente para os cortes de custos da unidade da companhia nos últimos cinco anos.
Os atrasos no plano AutoHaul levaram a Rio Tinto a reduzir sua produção em 2016 a
330 milhões de toneladas, ante uma meta original de 350 milhões de toneladas.
CPqD: machine learning para prever falhas em máquinas
02/10/2017 – Fonte: CIMM
Utilizar o conceito de Internet das Coisas (IoT) e algoritmos de machine learning para
dar mais eficiência - e inteligência - às operações de gestão de facilities e de
manutenção de máquinas em geral. Esse é o principal objetivo do novo projeto que o
CPqD (Unidade Embrapii) está desenvolvendo com a Solvian, empresa que atua nessa
área, especialmente em operações complexas e de missão crítica, em diversos
segmentos.
O projeto tem como foco o desenvolvimento de modelos de machine learning para a
detecção de anomalias e a predição de falhas em máquinas. “Com os dados coletados
por sensores e o uso de recursos de Inteligência Artificial, será possível entender o
comportamento das máquinas e criar modelos determinando a probabilidade de
falhas”, explica Benedito Fayan, diretor da Solvian.
Segundo Norberto Ferreira, gerente do CPqD, a inclusão de algoritmos baseados em
machine learning permitirá processar dados de diversos sensores instalados nos
equipamentos - como compressores de ar condicionado e máquinas industriais, por
exemplo - e gerar alertas preditivos e insigths operacionais, com estimativa do tempo
até a ocorrência de uma falha.
“Com isso, será possível realizar a manutenção preditiva dos equipamentos, que
resulta em maior eficiência operacional, redução do número de visitas de técnicos e
ganhos para o negócio”, acrescenta Fayan.
Usiminas retoma projetos que irão gerar mil empregos
02/10/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
A Usiminas está retomando alguns projetos de investimento: em breve o Alto Forno 1
será ligado e retomar duas plantas de mineração em MG. Com isso cerca de 1 mil
vagas de empregos serão criadas em Ipatinga, no Vale do Aço, e em Serra Azul, no
Alto do Jequitinhonha.
Em Ipatinga, serão contratadas 520 pessoas no religamento do Alto Forno 1, o mais
antigo da companhia. Dessas, 400 vagas serão temporárias. Os demais trabalhadores
serão contratados para operar o monumental maquinário, após a conclusão das obras.
A previsão é de que o religamento seja realizado em abril do ano que vem, após 11
meses de obras.
Outro projeto retomado recentemente é a produção em duas plantas da Mineração
Usiminas (Musa), em Serra Azul. O objetivo é ampliar a extração mineral da empresa

em 25% e destinar o produto ao mercado externo. Até o momento, foram reativadas
a Mina Leste e a flotação.
Com as medidas, a companhia se prepara, aos poucos, para o reaquecimento da
siderurgia no Brasil - que a empresa não acredita que irá se concretizar no curto prazo.
Segundo o Instituto Aço Brasil, 2013 foi o ano de melhor desempenho no consumo de
aço no mercado interno. A previsão de atingir igual patamar, no entanto, não é para
o curto prazo.

