
 

 

03 DE OUTUBRO DE 2017 

Terça-feira 

 PALESTRA EFD- BLOCO K- ASPECTOS GERAIS 

 PR - NOVO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DO PARANÁ - APROVAÇÃO 

 EMPRESAS ANTECIPAM PAGAMENTO DE DÍVIDA PARA EVITAR INCERTEZAS DE ANO 

ELEITORAL 

 MONTADORAS TÊM O 2º MELHOR MÊS EM VENDAS 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI 0,8% EM AGOSTO E INTERROMPE SEQUÊNCIA DE 4 

MESES DE CRESCIMENTO 

 ANAMACO: VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CRESCE 7% EM SETEMBRO ANTE 

SETEMBRO/16 

 BRASIL PRECISA SE REINDUSTRIALIZAR, DIZ EMBAIXADOR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DA CRE 

 AUMENTO DE IMPORTAÇÃO FOI PUXADO POR COMPRA DE INSUMOS E BENS 

INTERMEDIÁRIOS 

 INVESTIDORES ESTRANGEIROS SEGUEM VENDO BRASIL COM INTERESSE, DIZ 

PRESIDENTE DA B3 

 COMO SERIA O BRASIL SEM O SIMPLES ? 

 REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA DESANIMA INVESTIDORES NOS EUA 

 EMPRESAS MENORES LIDERAM GANHOS NA BOLSA NO 1º SEMESTRE DO ANO 

 EMENTA DA DECISÃO QUE EXCLUIU O ICMS DA BASE DO PIS/COFINS 

 MEI: ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS ACABA HOJE 

 PERT – RECEITA E PROCURADORIA REGULAMENTAM NOVO PRAZO DE ADESÃO AO 

PROGRAMA 

 FUSÕES ENVOLVENDO EMPRESAS BRASILEIRAS CRESCEM 29% ATÉ SETEMBRO 

 REFIS: RELATOR NEGA QUE ALTERAÇÕES PARCELEM DÍVIDAS DE CORRUPÇÃO E 

LENIÊNCIA 

 SOBRE REFIS, MAIA AFIRMA QUE “SEMPRE” HÁ CAMINHO SE HOUVER ACORDO 

 COMISSÃO DE FINANÇAS APROVA DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE JULGAMENTOS DO 

CARF 
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 COMISSÃO PROMOVE DEBATE SOBRE MUDANÇAS NO ESTATUTO DA MICRO E 

PEQUENA EMPRESA 

 ‘VEMOS SINAIS DE RETOMADA CONSISTENTE DA ECONOMIA’, DIZ TEMER 

 BRASIL CAMINHA PARA CRESCIMENTO MAIS LONGO DA ÚLTIMA DÉCADA, DIZ 

MEIRELLES 

 ELETROBRAS OFERECERÁ PDV VISANDO ATÉ 2,4 MIL FUNCIONÁRIOS 

 CHERY PERMANECE EM GREVE DESDE QUINTA, 28 

 CURITIBA LIDERA RANKING BRASILEIRO DE ENDIVIDAMENTO 

 ILAN: CONTINUIDADE DE AJUSTES E REFORMAS É IMPORTANTE PARA EQUILÍBRIO 

DA ECONOMIA 

 ILAN: CONDUÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA FOI DECISIVA PARA COLOCAR INFLAÇÃO 

EM QUEDA 

 BALANÇA COMERCIAL TEM SUPERÁVIT RECORDE DE US$ 5,2 BILHÕES EM SETEMBRO 

 RENDA FIXA GANHA NOVO FÔLEGO COM QUEDA DA INFLAÇÃO 

 AUMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FAZ PARTE E SERÁ INCORPORADO NA META, DIZ 

ILAN 

 RIO TINTO DEVE UTILIZAR TREM AUTÔNOMO PARA MINÉRIO DE FERRO EM 2018 

 RECALL DE VEÍCULOS É TEMA DE DEBATE EM SUBCOMISSÃO 

 VENDAS DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL CRESCEM 2,16% EM AGOSTO, DIZ ANP 

 GM PROMETE MAIS VEÍCULOS ELÉTRICOS FINANCIADOS POR UTILITÁRIOS 

ESPORTIVOS 

 CONTA DO DIESELGATE DA VOLKSWAGEN SOBE PARA US$ 30 BILHÕES 

 GM E FORD LANÇARÃO MAIS DE 30 ELÉTRICOS ATÉ 2023 
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CÂMBIO 

EM 03/10/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,143 3,144 

Euro 3,696 3,697 
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Palestra EFD- Bloco K- Aspectos Gerais 

03/10/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
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PR - Novo Regulamento do ICMS do Estado do Paraná - Aprovação 

03/10/2017 – Fonte: Cenofisco 
 

O Decreto nº 7.871, de 29/09/2017, publicado no DOE de 02/10/2017, aprovou 
o novo Regulamento do ICMS do Paraná (RICMS-PR), com efeitos a partir de 

01/09/2017. 
 

A partir de 01/09/2017 fica revogado o RICMS-PR aprovado pelo Decreto nº 
6.080/12. 

 

Além da consolidação do texto do RICMS-PR/12, com as alterações ocorridas 
durante sua vigência, o novo RICMS-PR/2017 alterou a ordem e criou novos anexos 

para facilitar a consulta de temas específicos. 
 

Empresas antecipam pagamento de dívida para evitar incertezas de ano 
eleitoral 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Diante da reação da economia e já de olho nas eleições de 2018, empresas têm ido 
ao mercado para antecipar pagamentos e alongar dívidas para evitar potencial 

volatilidade de preços em meio à corrida pelo Palácio do Planalto. De janeiro a agosto, 
companhias captaram R$ 69,9 bilhões com a emissão de dívida – valor 32% maior 

que no mesmo período de 2016. 
 
O fenômeno também chega ao mercado externo. De janeiro à última semana de 

setembro, firmas captaram US$ 21 bilhões com a emissão de dívida externa, 10% 
mais que o registrado em igual período do ano passado. Executivos de bancos citam 

a expectativa de emissão de até US$ 30 bilhões neste ano, o que seria o maior valor 
desde 2014. 
 

Como consequência, o estoque de compromissos a serem pagos em 2017 e 2018 caiu 
65% desde janeiro. Ou seja, as empresas estão fazendo uma dívida de longo prazo e 

quitando os compromissos que vencem nos próximos meses. 
 
A queda do juro, a volta do apetite por risco dos investidores e as incertezas sobre a 

eleição presidencial abriram uma janela de oportunidade e têm servido de pano de 
fundo para a retomada de uma boa e velha estratégia: a troca da dívida cara por outra 

mais barata. O plano tem sido compartilhado por companhias de vários portes e 
setores. 
 

A Petrobrás, por exemplo, anunciou ontem a antecipação de pagamentos e a 
contratação de novos financiamentos no total de US$ 6,3 bilhões. Originalmente, as 

operações venceriam entre 2018 e 2019. Os novos financiamentos foram estendidos 
para até 2023. 

 
Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(Anbima) mostram que o fenômeno é mais forte desde o início do segundo semestre. 

Apenas entre junho e agosto, a captação de recursos por meio de emissão de dívida 
– usando instrumentos como debêntures e notas promissórias – somou R$ 35,9 

bilhões e já é superior ao total do primeiro semestre. 
 
“A demanda de muitas operações chega a ser até quatro vezes superior ao total 

oferecido. Há um apetite por risco que não era visto pelo menos nos últimos três anos”, 
diz o gerente-executivo de mercado de capitais e infraestrutura do Banco do Brasil, 

Aguinaldo Barbieri. Essa demanda vem especialmente de fundos de investimento que 
têm buscado opções mais lucrativas diante da menor rentabilidade dos títulos públicos 
que seguem a taxa Selic. 
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Tanta procura tem permitido às empresas captar com custo menor que o visto há 
pouco tempo. A rede Magazine Luiza, por exemplo, emitiu, no fim de julho, títulos 
para 2020 que pagarão ao investidor 113,5% do CDI (taxa de juros cobrada entre os 

bancos, que acompanha a variação da Selic). O custo é bem menor que os 125,20% 
do CDI dos papéis emitidos pela varejista no ano passado e que vencerão em junho 

de 2018. 
 

Para o economista-chefe do banco Safra, Carlos Kawall, o momento é propício, com 
juros mais baixos fora e dentro do País. Segundo ele, muitas empresas têm procurado 
antecipar até vencimentos mais longos. Kawall diz que dívidas com o BNDES também 

estão sendo antecipadas. “Começamos a ter outras fontes mais competitivas no 
mercado de capitais. Esse fator se soma ao ano eleitoral.” 

 
Eleição 
 

Executivo de um grande banco privado nota que, dentro das empresas, há grande 
preocupação com a eleição e isso tem motivado muitas operações. “Ninguém sabe 

quem serão os candidatos com chance de vitória. Do ponto de vista da gestão 
financeira, não vale a pena correr o risco especialmente porque as condições estão 
favoráveis atualmente”, diz. 

 
Uma empresa que vai ao mercado e quita a dívida que venceria nos próximos meses 

não ficará exposta à eventual volatilidade futura. O temor dos gestores financeiros é 
que a eleição gere aversão ao risco, o que dificultaria e encareceria qualquer tentativa 
de tomar dinheiro emprestado. “É difícil projetar os desdobramentos das eleições. Por 

isso, todas as possibilidades de redução de custo devem ocorrer agora”, diz o 
economista-chefe do Iedi, Rafael Cagnin.  

 

Montadoras têm o 2º melhor mês em vendas 

03/10/2017 – Fonte: Isto é Dinheiro 

 
Setembro foi o segundo melhor mês do ano em vendas de veículos novos no País, com 

119,2 mil unidades. O resultado só perde para o de agosto, que teve três dias úteis a 
mais e vendas de 216,5 mil unidades. O volume é 24,5% maior que o do mesmo mês 
de 2016. É o quinto crescimento consecutivo no comparativo anual.  

 
No ano, a alta acumulada é de 7,8%, com 1,62 milhão de automóveis, comerciais 

leves, caminhões e ônibus vendidos, confirmando a taxa de crescimento antecipada 
pelo Estado na edição de sábado. Dados oficiais serão divulgados hoje. 
 

Houve queda de 8% em relação a agosto, que foi mais longo. Porém, a média diária 
de vendas foi a melhor em 21 meses, com 9,7 mil unidades. Não se registrava número 

tão alto desde dezembro de 2015, quando mais de 10 mil carros foram emplacados a 
cada dia útil. 

 
O diretor da consultoria ADK Automotive, Paulo Roberto Garbossa, avalia que, em 
razão de lançamentos em todos os segmentos – de carros compactos a utilitários 

esportivos – “não é improvável que o ano feche com crescimento de dois dígitos”. A 
previsão das montadoras é de alta de 7,3% ante 2016, para 2,2 milhões de veículos. 

Usados. Com o resultado de setembro, o mercado de carros novos está próximo do 
crescimento registrado no segmento de usados, que nos últimos anos apresentava 
desempenho melhor que o de zero quilômetro. 

 
Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos 

(Fenauto), de janeiro até agora foram vendidos 8,22 milhões de veículos usados (sem 
incluir motos), 8,2% a mais que em 2016. 

http://www.istoedinheiro.com.br/montadoras-tem-o-2o-melhor-mes-em-vendas/


No período mais crítico da crise, consumidores optaram por trocar o carro usado por 
outro usado, em razão do preço. “Agora, com a melhora da economia, voltaram a 
trocar usados por novos, por isso os porcentuais se aproximaram”, diz Garbossa. 

 
As vendas de seminovos, com até três anos de uso, aumentaram 21,8% no ano. As 

de veículos com quatro a 12 anos ficaram estáveis, e as daqueles com mais de 13 
anos caíram 3,2%. 

 
Ranking 
A lista de carros novos mais vendidos em setembro teve mudança importante. O 

recém-lançado compacto Kwid, da Renault, ficou em segundo lugar, com 10,3 mil 
unidades, desbancando o Hyundai HB20 para a quarta posição (8,5 mil). O Chevrolet 

Onix continuou na liderança (17,2 mil) e o Ka manteve a terceira posição (8,7 mil). 
 
Com o Kwid, a Renault subiu e ocupou a quarta posição entre as marcas mais vendidas 

(10,6% das vendas) e a Hyundai caiu para o sexto lugar (8,7%). A GM ficou com 
18,2% do mercado, a Fiat com 13%, a Volkswagen com 12% e a Ford com 9,7%.  

 

Produção industrial cai 0,8% em agosto e interrompe sequência de 4 meses 

de crescimento 

03/10/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Estatísticas do IBGE mostram que, em relação a igual mês de 2016, a 
indicador subiu 4,0%; no acumulado em 12 meses, a produção do setor tem 
recuo de 0,1% 

 

A produção industrial caiu 0,8% em agosto na comparação com julho, na série com 
ajuste sazonal, divulgou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O resultado interrompe uma sequência de quatro meses 

consecutivos de crescimento, quando o indicador acumulou alta de 3,3%.  
 

O dado anunciado pelo órgão do governo veio abaixo das expectativas mais 
pessimistas dos analistas ouvidos pelo Projeções Estadão/Broadcast, que esperavam 
desde uma queda de 0,7% a uma expansão de 1,00%. Com base no intervalo de 44 

expectativas, a mediana ficou em zero.  
 

 
 
No acumulado em 12 meses até agosto deste ano, a produção da indústria registrou 

recuo de 0,1%. Foto: Marcos de Paula/Estadão 
 

Em relação a agosto de 2016, as estatísticas do IBGE mostram que a produção subiu 
4,0%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um aumento de 
3,9% a 6,4%, com mediana positiva de 4,95%.  

 
No ano, a indústria teve alta de 1,5%. No acumulado em 12 meses, a produção do 

setor registrou recuo de 0,1%.   
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,producao-industrial-cai-0-8-em-agosto-e-interrompe-sequencia-de-4-meses-de-crescimento,70002025303
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Evolução da produção industrial mês a mês até agosto de 2017.  

 
Os principais indicadores já divulgados sugeriam movimentos díspares da produção 
industrial de agosto, confirmando o processo volátil de retomada, mas em andamento, 

segundo os economistas. De um lado, a produção de veículos leves e de papel 
ondulado aponta para o quinto crescimento consecutivo da PIM em agosto em relação 

a julho.  
 
Em contrapartida, os analistas citam, dentre outros indicadores, o fluxo total de 

veículos nas estradas pedagiadas do Brasil.  
 

Em agosto em relação a julho, o Índice ABCR de atividade, calculado pela Associação 
Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em parceria com a Tendências 
Consultoria Integrada, cedeu 1,5%. 

  

Anamaco: venda de material de construção cresce 7% em setembro ante 
setembro/16 

03/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

As vendas do varejo de material de construção registraram alta de 7% em setembro 
em relação ao mesmo mês do ano passado e ficaram estáveis na comparação com 

agosto deste ano, segundo pesquisa da Anamaco feita com 530 lojistas entre os dias 
26 a 29 de setembro e agora divulgada. 
 

No acumulado do ano, há alta de 4,5% nas vendas. Já nos últimos 12 meses o 
crescimento foi de 1%.  

 
“Tintas e revestimentos cerâmicos são as categorias que impulsionaram o setor este 

mês, pois houve um aumento significativo de vendas, o que indica que a família 
brasileira já está iniciando as reformas das casas para o final de ano”, disse o 
presidente da Anamaco, Cláudio Conz, por meio de nota. 

 
A pesquisa indicou ainda que 70% dos lojistas acreditam que terão um aumento no 

volume de vendas de 10% no mês de outubro. “O Segundo semestre do ano é sempre 
mais positivo para o nosso setor”. 
 

Para a entidade, a portaria que regulamenta o Cartão Reforma, assinada em setembro, 
somada ao Construcard, a linha de crédito oferecida pela Caixa, que está em fase de 

testes para que o cliente consiga contratar na própria loja, podem estimular a alta das 
vendas este ano. A previsão da Anamaco é que até o final de 2017 haja crescimento 
de 5% sobre 2016. 

 
 

 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/anamaco-venda-de-material-de-construcao-cresce-7-em-setembro-ante-setembro16/
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Brasil precisa se reindustrializar, diz embaixador em audiência pública da 

CRE 

03/10/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

O Brasil deve restabelecer o dinamismo de sua política externa e ajustar suas posições 
à nova realidade global, avaliou nesta segunda-feira (2) o diretor-presidente do 
Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice), embaixador Rubens 

Barbosa.  
 

Ele participou do painel interativo “Lugar do Brasil em um mundo de transformações”. 
O evento integra o ciclo de debates "O Brasil e a Ordem Internacional: Estender Pontes 
ou Erguer Barreiras?", promovido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional (CRE). 
 

Para Rubens Barbosa, o país ficou isolado nas negociações comerciais nos últimos 
anos, enquanto a globalização ainda avança, com o fortalecimento do regionalismo e 
do conhecimento da inovação. 

 
— Nos próximos 20 anos, vai-se jogar o futuro do Brasil dentro das correlações de 

força que estão se mostrando no cenário internacional. Temos que nos preparar para 
essas novas realidades, não podemos continuar isolados e afastados dos que está 
acontecendo no mundo. Temos que primeiro resolver o ajuste econômico, adotar 

políticas muito claras na questão cambial e na taxa de juros, com inovação. Caso 
contrário, o país não terá poder industrial importante na área de ponta. A 

reindustrialização do Brasil será feita na área de produtos que serão criados daqui para 
a frente — afirmou. 
 

Barbosa disse ainda que o Brasil precisa definir sua estratégia de integração regional 
e seu papel em instituições como o Mercosul e a União de Nações Sul-Americanas 

(Unasul), além de ampliar seus contatos na América Latina, sobretudo com o México, 
e avaliar sua atuação junto aos Brics (Rússia, Índia, China e África do Sul). 
 

— Os Brics vão desempenhar um papel importante, apesar de as agendas não serem 
comuns. Mas o Brasil precisa definir o que a gente quer dos Brics. Se não, o que vai 

acontecer é que a China e a Rússia vão tomar conta. O próximo governo do Brasil vai 
ter que acelerar a entrada do país na OCDE [Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico], pois ela trata da governança global — afirmou. 
 
Mal-estar com a globalização 

Secretário de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores, o 
ministro Benoni Belli apontou um descompasso entre as regras internacionais 

vigentes, com polaridades indefinidas, e a ascensão da Ásia e da China, que ameaça 
a hegemonia dos Estados Unidos. 
 

Ele identificou ainda um mal-estar com a globalização, que se expressa com mudanças 
tecnológicas aceleradas e um desemprego estrutural avançado no capitalismo, o que 

provoca um deslocamento dos investimentos mundo afora. 
 
— Que a multipolaridade se consolide, mas com base em regras multilaterais, que 

correspondam à lógica do Direito, compartilhadas nos diversos domínios da ordem 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/02/brasil-precisa-se-reindustrializar-diz-embaixador-em-audiencia-publica-da-cre
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internacional. É importante que o Brasil tenha uma visão estratégica, com clareza de 
objetivos, e construa caminhos para alcançar esses objetivos. O que está em jogo? 
Onde nossos interesses são prioritários? — questionou. 

 
Presidente da CRE, o senador Fernando Collor de Mello (PTC-AL) observou que o 

processo de globalização traz benefícios, embora também provoque uma "legião de 
desabrigados". 

 

Aumento de importação foi puxado por compra de insumos e bens 

intermediários 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A recuperação da atividade econômica aumentou a demanda por produtos do exterior, 
principalmente insumos e bens de capital. Em setembro, as importações em geral 
cresceram 18,1%, o décimo aumento mensal consecutivo, o que não ocorria desde 

2012. 
 

Depois de aumentarem 6,04% em agosto, as compras de bens de capital subiram pelo 
segundo mês consecutivo, com alta de 34,5% em setembro. Houve crescimento ainda 
de 26,4% nas importações de combustíveis e lubrificantes, 15,9% nos bens de 

consumo e 15,1% de bens intermediários. 
 

“O crescimento foi puxado pelas compras de insumos e bens intermediários, o que 
pode indicar tendência de recuperação, já que essa linha de exportações está muito 
relacionada com investimentos”, explicou o secretário de Comércio Exterior do 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Abrão Neto. 
 

Ele disse que houve um aumento gradual nas importações ao longo do ano e que, 
depois da queda no ano passado, a melhoria era esperada juntamente com a 
recuperação da economia.  

 
Neto ressaltou o aumento nas importações de insumos para agropecuária, como 

fertilizantes e herbicidas, e para a indústria química e eletroeletrônicos. Entre os bens 
de capital, destaque para o aumento nas compras de veículos de carga e de bens para 
as áreas de energia renovável, setor químico e de celulose. 

 
Exportações 

Apesar da alta nas importações, as vendas ao exterior também registraram bom 
desempenho em setembro, quando subiram 24%, o que garantiu o oitavo superávit 
mensal recorde da balança comercial (R$ 5,178 bilhões). Foi o segundo maior 

crescimento do ano, atrás apenas de abril, quando a alta havia sido de 28%.  
 

O secretário chamou a atenção para a alta nas exportações de todas as categorias de 
produto, tendo subido as vendas de básicos (+36,7%), manufaturados (18%) e 

semimanufaturados (11,1%). Influenciaram o crescimento as vendas recordes de soja 
em setembro, além das vendas de milho, automóveis, máquinas e terraplenagem e 
turbinas. “O desempenho das nossas vendas externas vem acompanhada de 

elementos muito sólidos”, acrescentou. 
 

Ano 
O resultado de setembro elevou o saldo acumulado no ano para R$ 53,283 bilhões, 
que supera o maior saldo histórico registrado em todos os anos pela balança, 

alcançado no ano passado com o superávit de US$ 47,7 bilhões.  
 

Com isso, o governo vai atualizar as previsões de superávit para este ano até o 
próximo mês, segundo o secretário. “O resultado até setembro confirma nossa 
expectativa de que o superávit ultrapassará US$ 60 bilhões”, completou. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/aumento-de-importacao-foi-puxado-por-compra-de-insumos-e-bens-intermediarios/
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Investidores estrangeiros seguem vendo Brasil com interesse, diz presidente 

da B3 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A suspensão de uma determinada oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por 

conta de demanda é algo natural em um mercado ativo e que não irá afetar as ofertas 
que estão nos bancos de investimento neste momento, de acordo com o presidente 

da B3, Gilson Finkelsztain. “A desistência de um IPO não afeta o pipeline”, disse, após 
participar do “Guia Sustentabilidade: Oportunidade de Negócios no Setor de 
Intermediação.” 

 
O executivo afirmou que o interesse dos estrangeiros segue alto em relação ao Brasil, 

e que essa foi também sua percepção depois de encontros com investidores não 
residentes. 
 

Na semana passada, dos dois IPOs programados para serem precificados, o da Camil 
saiu após redução de preço e o da Tivit foi cancelado. Finkelsztain disse que nas 

emissões de ações a dinâmica de preço é algo normal, com vendedores puxando os 
valores para cima e os compradores, para baixo. Dessa forma, quando essa equação 
não fecha, ofertas acabam sendo suspensas. 

 
No mercado, segundo ele, a expectativa é de que as emissões de ações devem 

alcançar um volume de R$ 50 bilhões, mas ressaltou que essa não é uma previsão da 
B3. Citou, ainda, que na fila estão IPOs relevantes, como BR Distribuidora e Eletrobras, 
sendo que esta última deve ficar para 2018. 

 

Como seria o Brasil sem o simples ? 

03/10/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
Navegar pelo mar de leis e normas impostas no Brasil não é tarefa fácil. As 

inúmeras barreiras regulatórias custam tempo, dinheiro e colocam o Brasil 
em um vergonhoso 123° lugar no ranking do Doing Business, relatório do 

Banco Mundial sobre a capacidade de fazer negócios, que analisa 190 países. 
 
Calcula-se em 2.600 horas o tempo médio gasto anualmente por um empresário 

brasileiro para preparar guias, formulários e declarações e pagar os seus tributos, uma 
conta alta que faz parte do Custo Brasil. 

 
Em meio ao cipoal da burocracia, o Simples Nacional, ou Supersimples, surgiu como 
um ambiente bem mais propício aos negócios, transformando-se em pouco tempo 

num verdadeiro celeiro de empreendedores. 
 

O regime simplificado completou uma década em julho passado, é um sistema jovem, 
inovador, algo como uma tábua de salvação para os pequenos empresários que 

necessitam estar imunes ao intrincado e complexo sistema tributário e regulatório. 
 
Os números comprovam o êxito dessa política pública em seus dez anos de existência. 

As micro e pequenas empresas representam atualmente mais de 90% das companhias 
brasileiras, respondem por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) e são 

as maiores empregadoras do País. 
 
Nos últimos dez anos, as micro e pequenas empresas (MPEs) geraram mais de 10 

milhões de empregos e arrecadaram aos cofres públicos mais de R$ 600 bilhões. Hoje 
estão sob a proteção do Simples Nacional mais de 11 milhões de empresários, 

incluindo os microempreendedores individuais (MEIs). 
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Como se vê, trata-se de um setor de vital importância econômica, especialmente em 
momentos de crise, como o atual. Para comemorar os dez anos do sistema, o Diário 
do Comércio lançou a seguinte pergunta a alguns de seus maiores apoiadores: como 

seria o Brasil hoje sem esse regime tributário? 
 

MENOS BUROCRACIA 
Para a maioria dos empresários, pior do que pagar um imposto alto, é arcar com o 

elevado preço para estar em dia com as obrigações tributárias. E, no Brasil, o custo 
indireto decorrente da burocracia é considerável. 
 

São tantas as obrigações acessórias atreladas ao recolhimento de tributos, que as 
empresas maiores formam departamentos específicos só para gerenciar a apuração e 

o pagamento de impostos, além do envio das inúmeras declarações e guias exigidas 
pelo fisco. 
 

Se nos regimes tributários regulares (real e presumido), essa burocracia já é muito 
elevada, no universo dos pequenos negócios, enfrentá-la pode significar a morte súbita 

do negócio. 
 
De acordo com um estudo do economista José Roberto Afonso, pesquisador do 

Ibre/FGV, com base em levantamentos da consultoria Deloitte, o custo da estrutura 
consultiva tributária numa empresa de pequeno porte não optante do regime 

simplificado é maior quando comparado ao de uma empresa de grande porte. 
Numa pequena empresa, esse gasto representa 1,81% do faturamento, ante 0,08% 
em uma grande companhia. 

 
Não sem razão, há casos de empresários que aderem ao Simples mesmo que a carga 

tributária seja mais custosa na comparação com outros regimes tributários. 
O Simples Nacional, além de possibilitar para a maioria de seus optantes uma 
tributação menor em relação a outros regimes, como o Lucro Real e Presumido, 

permite o recolhimento de seis impostos federais, um estadual e um municipal em 
uma única alíquota e guia. 

 
Essas vantagens explicam as razões de o Simples ser considerado uma verdadeira 
reforma tributária no universo dos pequenos negócios. Outra pesquisa, do Sebrae, 

realizada com quase seis mil empresários que recolhem seus impostos por meio do 
sistema também comprova a importância da simplicidade no cumprimento das 

obrigações acessórias. 
 
No levantamento, 88% dos entrevistados citaram a maior clareza para o cumprimento 

das obrigações acessórias como a principal vantagem do regime tributário. Para 90%, 
a redução da carga tributária tem peso importante na decisão de ingressar no Simples. 

“A grande vantagem do Simples Nacional é a reunião de vários tributos, de todas as 
esferas, em uma única guia de recolhimento, com cobrança unificada. É uma grande 

desburocratização”, afirma Shimomoto, presidente do Sescon-SP. 
 
Segundo afirma, a redução da carga tributária é expressiva também para a maioria 

das organizações. Porém, ressalta, é sempre recomendável realizar análises e 
prospecções para optar pelo regime mais adequado. Como regra geral, o sistema 

costuma ser muito vantajoso para as empresas com folha de pagamento expressiva. 
Outra vantagem destacada por Shimomoto é a facilidade de saber exatamente o valor 
do imposto a ser pago e se a empresa está ou não em dia com o fisco. 

 
EMPRESA DOBRA NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

A possibilidade de pagar imposto pelo regime do Simples foi fundamental para o 
crescimento da WSoft, especializada no desenvolvimento de software de automação 
de gestão para o varejo. 



Fundada em 1991 pelo engenheiro eletrônico Wedenes Barbosa, a WSoft passou a 
fazer parte do Simples em 2007, ano em que esse regime tributário incluiu companhias 
do setor de serviços. 

 
“Com o Simples, a empresa cresceu 30% e o número de funcionários dobrou. A grande 

vantagem é que o regime permite a desoneração da folha de pagamento”, afirma. 
 

A habilidade de Barbosa para desenvolver softwares veio da experiência adquirida em 
uma fabricante de marca-passos. Ele mesmo criou um programa que permitia à 
empresa localizar os aparelhos locados para hospitais e implantados em pacientes. 

Com a crise de 1992, a empresa faliu. 
 

“Surgiu a oportunidade de criar os softwares para outras empresas”, diz. A WSoft tem 
hoje mais de 2 mil clientes que pagam uma taxa mensal para uso de seus softwares. 
A carga tributária da empresa representa 17,61% do faturamento. Se não estivesse 

enquadrada no Simples, de acordo com Barbosa, esse percentual chegaria facilmente 
a 25%. 

 
“O Simples é importante porque simplifica o processo de tributação, que é 
extremamente complexo e oneroso no país. Mas tem um detalhe, mesmo sendo um 

regime tributário que possibilitou o crescimento do Brasil, ele penaliza na questão do 
ICMS”, diz. 

 
SIMPLES MANTÉM ARRECADAÇÃO 
Uma Lei viva. É assim que os principais atores e defensores do sistema definem a 

legislação que criou o Simples Nacional. Desde a sua criação, a legislação já foi 
revisada sete vezes. Foram alterações pontuais e necessárias para melhorar ainda 

mais o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas e MEIs. A cada 
revisão, é um embate novo com a Receita Federal, principalmente. 
 

Nunca foi fácil convencer a Receita, os secretários de Fazenda estaduais e até prefeitos 
de que esse regime tributário não reduz a arrecadação para os cofres públicos. Ao 

contrário, a simplificação e uma tributação mais justa contribuem para o aumento das 
receitas em todas as esferas (União, estados e municípios). 
 

E isso ficou claro na passagem de 2007 (ano em que o Simples Nacional entrou em 
vigor) para 2008. Os três entes mais do que dobraram a arrecadação. 

 
As receitas dos municípios, por exemplo, passaram de R$ 965 mil, em 2007, para R$ 
7,22 milhões – uma expansão de 189%. Nos Estados, a arrecadação com o Simples 

cresceu 162% e na União, 179%. 
 

Mesmo em tempos de crise, os números mostram que a queda de arrecadação no 
setor formado por micro e pequenas empresas está aquém da registrada nas receitas 

federais. 
 
De acordo com o estudo do Sebrae, na variação acumulada de janeiro a março de 

2016 em comparação com o mesmo período de 2017, houve uma queda de apenas 
0,67% das receitas provenientes das empresas optantes do Simples. Já as receitas 

administradas pela Receita Federal recuaram 2,38%. Na contramão, no mesmo 
período analisado, os municípios apresentaram uma expansão de 2,68% na 
arrecadação procedente do sistema tributário. 

 
A informalidade sempre foi uma característica do mercado de trabalho brasileiro, e 

pode ter certeza que ela não se resume ao estereótipo do vendedor ambulante dos 
grandes centros urbanos. Pedreiros, mecânicos, cabeleireiros, entre tantos outros 
profissionais autônomos, desempenham suas funções à margem do Estado. 

 



Preferem trabalhar nas sombras a enfrentarem a burocracia e a carga tributária 
descabidas do país. Hoje há cerca de 10 milhões de trabalhadores informais no 
mercado, movimentando o equivalente a 16,3% do Produto Interno Bruto (PIB) 

segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). 
 

O percentual já foi maior. No início dos anos 2000, a participação da informalidade na 
economia brasileira superava os 20% do PIB. As tentativas de trazer essa massa de 

trabalhadores para o mercado formal costumavam ter um viés punitivo, tratando o 
informal como criminoso. Os resultados não eram os melhores. 
 

Essa abordagem mudou drasticamente a partir de 2009, com a inclusão da figura 
jurídica do Microempreendedor Individual (MEI) no Simples Nacional. Se os impostos 

e a burocracia eram os principais entraves para empreender, por que não eliminar 
esses obstáculos? Dessa forma objetiva, o MEI se tornou a principal porta de entrada 
para o mercado formal. 

 
Ele dispensa o empresário do pagamento dos tributos federais – como o Imposto de 

Renda, Pis/Cofins, IPI e CSLL – e estabelece cobranças simbólicas para o ISS (R$ 5) 
e o ICMS (R$ 1). 
 

O MEI paga, no máximo, R$ 52,85 mensalmente por meio de um boleto que pode ser 
debitado pela Internet. 

 
Desde que foi criado, o número de Microempreendedores Individuais cresceu 
vertiginosamente. Hoje são cerca de 7 milhões em atividade, que representam 58% 

dos CNPJs abertos no Brasil, superando o montante de micro e pequenas empresas 
juntas. 

 
Esse resultado expressivo foi reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que destacou o MEI como exemplo na proteção aos direitos sociais e ao 

emprego. 
 

A CARA DO MEI 
O barbeiro Danilo Pereira Santos, 28 anos, foi um dentre os milhões de brasileiros que 
viram no MEI a oportunidade de crescer como empresário. Ele trabalhou por dez anos 

informalmente, até se tornar um Microempreendedor Individual em 2013. 
 

“Trabalhar formalmente permitiu negociar diretamente com os fornecedores, instalar 
maquininha de cartão, ter acesso a empréstimos com valores maiores, o que ajudou 
a fazer a empresa crescer”, diz Danilo, hoje sócio-proprietário da barbearia Canto da 

Arte. 
 

E sua empresa deslanchou mais rapidamente do que imaginava. Já no ano seguinte, 
em 2014, seu faturamento estourou o limite de R$ 60 mil anuais do MEI e ele se 

tornaria um microempresário do Simples. Contratou funcionários – hoje são quatro na 
equipe – comprou equipamentos e reformou a barbearia.  
 

“O que quero agora é continuar expandindo, para levar a Canto da Arte a outras 
regiões de São Paulo”, diz. 

 
Assim como Danilo, 22% dos 7 milhões de MEIs eram empreendedores informais 
antes. Desse universo, 48% exerceram suas atividades informalmente por mais de 10 

anos segundo levantamento feito pelo Sebrae em 2015. 
 

O estudo mostra que, antes de se tornarem MEIs, 45% dos que hoje são 
empreendedores eram empregados formais, 16% eram empregados informais, 8% 
donos de casa, 3% servidores públicos, 3% estudantes, 2% empreendedores formais, 

1% desempregados e 1% aposentados. 
 



Se suas origens, antes de entrarem na formalidade, são as mais diversas, como 
evidenciam os números acima, o ponto de confluência está na vontade de crescer. 
Pelo levantamento do Sebrae, 77% dos microempreendedores individuais pretendem 

virar microempresários no futuro. 
 

SAÍDA PARA CRISE 
A estimativa é que nos últimos dois anos tenha crescido a participação de 

desempregados na composição do MEI. Com a crise econômica, que já deixa quase 14 
milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, empreender passa a ser uma 
alternativa para a sobrevivência. 

 
Dados da Receita Federal mostram que o número de MEIs cresce a um ritmo constante 

de 19% ao ano desde 2012. Sem essa alternativa, é evidente que a informalidade 
absorveria o exército de desempregados. 
 

Depois de ser demitido de um escritório de advocacia, bem em meio à atual crise, 
André Augusto Lima Vieira, 30 anos, decidiu formatar o seu próprio negócio. Começou 

trabalhando em casa, atendendo pequenos clientes. 
 
Após um ano, o volume de trabalho já não condizia com a informalidade e o advogado 

viu a necessidade de emitir notas para alçar voos ainda mais altos. Virou MEI. 
 

“Com a abertura da empresa, a carteira de clientes começou a aumentar e em 2016 
estourei o limite do MEI. Há cerca de um mês atuo como microempresário. Agora 
quero fechar contratos maiores e conquistar clientes em outros Estados”, diz André. 

 
Além do baixo custo, atuar como microempreendedor individual permite acesso aos 

benefícios previdenciários, um estímulo a mais àqueles que acabaram de perder o 
emprego. 
 

Por outro lado, muitos dos que passam a empreender por necessidade nunca se 
prepararam para se tornar empresários. Por menor que seja a empresa, sem noção 

de gestão, a chance de algo sair do controle é grande, e é justamente o que se tem 
notado ultimamente. A inadimplência entre os MEIs é crescente e hoje atinge 60% 
deles. 

 
Com dívidas pendentes, a disposição dos bancos em conceder empréstimos a esses 

empreendedores é menor. 
 
Melhorar a capacitação dos empreendedores e facilitar o acesso ao crédito são dois 

pontos críticos a serem melhorados para permitir que o MEI continue a resgatar os 
empresários do subterrâneo da economia. 

 
Nos próximos cinco anos, o número de Microempreendedores Individuais (MEIs) 

deverá superar 12 milhões, número equivalente a três vezes a população do Uruguai. 
A projeção foi feita por Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae. 
 

“Estamos revelando um país dentro do Brasil no empreendedorismo”, resume Afif. Na 
sua opinião, a inserção dessa modalidade jurídica na legislação do Simples 

Nacional, em 2008, colocou o Brasil na vanguarda na concepção de programas de 
inclusão econômica e social. 
 

Foi dele a ideia, ainda 2003, quando estava à frente da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), de criar um ambiente menos burocrático e hostil do ponto de vista da 

carga tributária para que milhares de trabalhadores por conta própria obtivessem 
um CNPJ e acesso à Previdência Social. 
 



O MEI saiu do papel na atualização da Lei Geral promovida em 2008, mas as 
formalizações começaram em 2009. De 2010 para cá, são cerca de mil inscritos por 
ano, em média. 

 
Na opinião do presidente do Sebrae, parte do êxito dessa política pública pode ser 

atribuída à crise pela qual o País ainda atravessa e que tem levado muitas pessoas a 
trabalharem por conta própria. 

 
“O MEI é uma das várias formas de trabalho que garante ao cidadão o mínimo 
necessário em termos de benefício social, como o acesso à Previdência, ao auxílio 

doença e auxílio maternidade”, analisa. 
 

2006 
Edição da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123), que prevê 
a diminuição da burocracia e da carga tributária para as micro e pequenas empresas. 

A lei permitiu a criação do Simples Nacional, regime que entraria em vigor em 2007. 
 

2007 
Foi garantido tratamento diferenciado aos pequenos em contratações públicas. O 
regime simplificado se abriu para alguns segmentos do setor de serviços, como 

fisioterapia, corretagem de seguros, agências de publicidade, assessoria de imprensa 
entre outros. 

 
2008 
Criação do microempreendedor individual (MEI), que entraria em vigor no ano 

seguinte. Instituída a figura do Agente de Desenvolvimento, responsável por auxiliar 
o processo de regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa nos 

municípios. 
 
2009 

O Simples Nacional se abre para o setor da cultura, permitindo que as atividades de 
produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais fizessem a opção pelo 

regime. 
 
2011 

O limite de faturamento anual para enquadramento no regime simplificado foi 
ampliado para R$ 3,6 milhões. Foi permitido que exportadores auferissem receitas no 

mercado externo até R$ 3,6 mil, sem perderem o enquadramento. A Eireli (Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada) é criada. 
 

2014 
Foi universalizado o acesso ao Simples Nacional, salvo exceções vedadas por lei. As 

micro e pequenas foram blindadas com a previsão de que novas obrigações criadas 
por leis ou normas tenham de respeitar o tratamento diferenciado garantido a elas. 

 
2016 
Aprovada a lei Complementar 155, que reestruturou as tabelas do regime simplificado 

e elevou o teto de faturamento para enquadramento a R$ 4,8 milhões, medidas que 
passarão a valer em 2018. Autorização para o MEI usar a residência como sede. 

 
2017 
Ampliação do parcelamento para as empresas do Simples, de 60 para 120 meses, e 

criação do investidor-anjo para micro e pequenas, ambas medidas previstas pela Lei 
Complementar 155 que já estão em vigor. 

 
Parte do sucesso do Simples Nacional se explica pela sua constante evolução ao longo 
dos últimos dez anos. O regime se abriu para novas categorias, recebeu programas 

exclusivos de parcelamento de débitos, alcançou o comércio exterior. A maior 
mudança, porém, ainda está por vir. 



Ao final de 2016, o governo federal aprovou a Lei Complementar 155, que reestruturou 
a forma como as micro e pequenas empresas irão transitar dentro do regime 
simplificado. A promessa é que, a partir de 2018, elas possam aumentar o faturamento 

sem que sejam surpreendidas por uma elevação brusca da carga tributária. 
 

Para tanto, foi criado um fator redutor – valor a ser descontado sempre que a empresa 
fica sujeita a uma alíquota tributária maior por escalar as faixas de faturamento 

previstas nas tabelas do Simples. 
 
Em 2018 também passam a valer os novos limites de faturamento para 

enquadramento no regime. O teto, hoje fixado em R$ 3,6 milhões ao ano, passará a 
ser de R$ 4,8 milhões. 

 
As empresas enquadradas nesse novo limite, porém, terão de recolher o ICMS e o ISS 
pelo regime normal dos estados e municípios, e não pela guia única do Simples 

Nacional. Essa foi uma contrapartida exigida pela Receita Federal pelo aumento do 
teto. 

 
Aliás, sempre houve pressão do fisco contra as ampliações do Simples, como lembra 
o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), relator do projeto que em 2006 criou o 

regime simplificado. “Impediram as empresas do Simples de gerar créditos para quem 
compra seus produtos, também as deixaram reféns da substituição 

tributária, prejudicando seus caixas”, afirma. 
 
Ou então, mais recentemente, quando a Receita jogou um balde de água fria nas 

pretensões dos investidores-anjo de micro e pequenas empresas, ao pesar a mão na 
tributação sobre eles, com taxas de 15% a 22,5% sobre o resultado de seus 

investimentos. 
 
Ainda assim, Hauly considera vitorioso o regime que, segundo ele, “revolucionou o 

campo empresarial e levou benefícios para toda a economia”. Hoje, o Simples 
Nacional abriga mais de 90% das empresas em atividade no país e emprega 60% da 

mão-de-obra. 
 
O regime é considerado bom do ponto de vista tributário, mas pode evoluir mais em 

outras áreas. 
 

A obtenção de empréstimos ainda é um desafio para as micro e pequenas empresas. 
Um estudo do Sebrae, feito com 3.020 empresários do Simples, mostrou que 20% 
deles já tiveram o pedido de empréstimo negado por bancos. 

 
O futuro de Simples mira um sistema próprio de financiamento. O caminho, já em 

discussão avançada, seria a Empresa Simples de Crédito (ESC), prevista no Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 341, de 2017, em tramitação na Câmara. 

 
A proposta é que a ESC ocupe a lacuna deixada pelos grandes bancos, emprestando 
recursos para as empresas de menor porte. Ela atuaria com capital próprio. Não seria 

permitido, por exemplo, que a ESC captasse recurso junto a bancos para depois 
emprestar a terceiros. 

 
Já no campo jurídico, seria preciso garantir que mudanças nas legislações 
infraconstitucionais respeitassem o tratamento diferenciado que a Constituição 

garante aos micro e pequenos empresários. 
 

Wilson Gimenez, vice-presidente administrativo da Associação das Empresas de 
Serviços Contábeis de São Paulo (Aescon-SP), lembra da polêmica do Difal (diferencial 
de alíquota), que no ano passado mudou a sistemática de recolhimento do ICMS em 

operações interestaduais com o consumidor final, o que, na prática, aumentou a 
tributação sobre as empresas do Simples. 



Uma liminar desobrigou as micro e pequenas de cumprirem essa nova regra. “Mas que 
garantias essas empresas têm de que a liminar não será derrubada? É preciso uma 
decisão definitiva sobre a questão, para dar segurança jurídica aos interessados pelo 

Simples”, diz. 
 

O vice-presidente da Aescon-SP vê ainda a necessidade de o Simples Nacional ser 
tratado, oficialmente, como um regime tributário, assim como são o Lucro Real e 

o Lucro Presumido. 
 
“O Simples não tem esse status, ele é considerado pela Receita Federal como uma 

renúncia fiscal. Por isso o fisco nunca criou um Refis de verdade para as micro e 
pequenas empresas”, diz Gimenez. 

 
COMO FICA O SIMPLES NA REFORMA TRIBUTÁRIA? 
O deputado Hauly relatou o projeto que criou o Simples Nacional e agora é autor da 

proposta de reforma tributária que acabaria com o regime simplificado como o 
conhecemos – o que não significa que seria o seu fim, mas exigiria que fosse 

reestruturado. 
 
A reforma tributária prevê a extinção do ICMS, IPI, Cofins, ISS e o Salário Educação. 

No lugar desses tributos, seria criado um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), de 
competência estadual, e um seletivo (ISE), destinado à União. O imposto sobre a renda 

e a CSLL seriam unidos em um único tributo, em um IRPJ, de caráter progressivo. 
 
O que traduz o Simples Nacional é justamente o fato de o regime facilitar a vida do 

empresário ao unir em uma só guia os tributos federais, o estadual e o municipal, 
reduzindo as obrigações acessórias e permitindo predefinir a alíquota tributária a qual 

a empresa estará sujeita. 
 
De certa forma, a proposta de reforma tributária já faz isso para todo o sistema com 

o IVA. Segundo Hauly, existe um alinhamento entre o regime simplificado e a reforma. 
“Na realidade, as mudanças no sistema tributário que proponho foram inspiradas no 

Simples Nacional”, diz o deputado. 
 
De fato, os atores de ambas as propostas são os mesmos. O Sebrae e a Fundação 

Getúlio Vargas é que estão munindo o parlamentar com estudos que dão base à 
reforma, assim como fizeram a cada modificação do regime simplificado. 

 
Por enquanto, há apenas ideias de como ficaria o Simples Nacional em meio a uma 
reforma tributária tão ampla. Segundo o deputado, está em estudo dar para a empresa 

do Simples uma dedução na última etapa da cadeia, o consumo. 
 

“Como o IVA seria cobrado no destino, na última etapa, lá na venda, teria de ser 
definida uma margem de valor agregado para calcular o desconto dado ao Simples. 

Não seriam mais necessárias as faixas de tributação”, diz Hauly. 
 
O regime simplificado precisaria ser refeito, com suas alíquotas recalibradas. Mesmo 

sendo descaracterizado, caso a reforma em questão venha a ser aprovada, o Simples 
Nacional terá deixado seu maior legado, a simplificação de todo o sistema tributário. 

 
O Simples resultou de um trabalho desenvolvido por um grande número de entidades, 
com destaque para a ACSP e a FACESP, na luta para o tratamento diferenciado das 

empresas de menor porte. 
 

Embora a ACSP já se dedicasse à defesa das micro e pequenas empresas há muitos 
anos, pode-se considerar que o esforço sistemático das entidades a favor dos 
empreendimentos de menor porte teve seu início em 1979, com o Primeiro Congresso 

Brasileiro da Micro e Pequena Empresa, organizado pela ACSP com diversas entidades 
empresariais. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional


Esse evento, que lotou o grande auditório do Anhembi em sua abertura, foi coordenado 
pelo então vice-presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, que a partir daí, em 
todos os postos que ocupou, foi um batalhador incansável da causa das micro e 

pequenas empresas, e a quem se deve muito dos progressos obtidos desde então. 
 

Após a realização em São Paulo do segundo e terceiro Congresso, foi no IV Congresso 
das MPEs, realizado em 1984, no auditório do Senado Federal, que o Congresso 

Nacional aprovou o Estatuto da Microempresa, que representou um passo importante 
para a evolução de uma política em favor dos empreendimentos de menor porte. 
 

Seguiu-se a inclusão, na Constituição de 1988, do artigo 179, que prevê que a União, 
Estados e municípios “dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, 

assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela 
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio da lei”. 

 
Com base nesse artigo da Constituição, a Lei 9.317/96 criou o SIMPLES – Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – que estabeleceu a redução da 
tributação e a simplificação burocrática para as empresas de micro e pequeno portes 
apenas na área federal, e não incluía a esfera trabalhista, além de estados e 

municípios. 
 

Mesmo assim, propiciou a formalização de milhares de empreendimentos e estimulou 
a criação de novos negócios. 
 

O maior problema passou a ser a defasagem dos valores de enquadramento, pela não 
correção dos mesmos em função da inflação, o que não apenas dificultava o 

crescimento das empresas, como desestimulava o surgimento de novas empresas. 
 
Com a aprovação da PEC 42/2003, ampliando o alcance constitucional do tratamento 

diferenciado, a Lei Geral (PC123/2006) promoveu a unificação da tributação 
simplificada da União, estados e municípios para os empreendimentos de menor porte 

criando o que passou a ser chamado de Supersimples. A LC 147/2014 ampliou não 
apenas o número de setores beneficiados, como estabeleceu condições para simplificar 
a vida, a abertura, e até o fechamento das micro e pequenas empresas. 

 
Além disso, subordinou a criação de novas obrigações tributárias e acessórias à 

aprovação do Comitê Gestor do Simples Nacional e propôs incentivos e facilidades 
para a exportação de bens e serviços. Estabelece a fiscalização orientadora para as 
MPEs, com o critério da “dupla visita”, entre outras medidas. 

 
Merece destaque o estabelecimento da fiscalização orientadora para as MPEs, com o 

critério da “dupla visita” e também a limitação para a substituição tributária, que será 
aplicável a apenas 49 produtos o que representa um importante avanço, pois esse 

sistema neutralizava muitos dos benefícios do Simples, uma vez que as empresas não 
podiam se creditar dos impostos pagos nas fases anteriores. 
 

Cabe mencionar que a criação do MEI (Microempreendedor Individual) se insere nesse 
mesmo esforço de estimular o empreendedorismo como caminho para o 

fortalecimento e crescimento da economia, com importante reflexo no campo social. 
A aprovação da nova Lei Geral, no entanto, não encerra a luta de todos os que se 
empenharam até agora pela sua aprovação. Isso porque existem pontos que precisam 

ser modificados no texto atual e outros que precisam ser acrescidos. 
 

O principal ponto a ser equacionado é o estabelecimento de um mecanismo gradativo 
de saída das empresas, na medida em que atinjam o limite, para evitar que elas saiam 
do Simples para o “complexo”, antes de adquirirem a “musculatura” necessária para 

enfrentar o manicômio fiscal e burocrático, sem precisar buscar caminhos alternativos, 
com o desmembramento que sempre implica em perda de eficiência. 



Talvez o estabelecimento de degraus para o aumento da tributação e das exigências 
burocráticas fosse uma alternativa, ou a de se dar um prazo para as empresas que 
ultrapassarem o limite continuarem no Simples, dando tempo para que elas se 

capitalizem e criem condições para cumprirrem todas as exigências da legislação 
comum. 

 
Independentemente de novos aprimoramentos que possam ser feitos no 

Supersimples, não se pode ignorar a necessidade de continuar trabalhando para a 
redução da burocracia e a racionalização da tributação, pois o “manicômio burocrático 
e tributário” atual vem inviabilizando a expansão e, muitas vezes, a sobrevivência das 

empresas médias, levando a uma concentração indesejável em muitos setores. 
 

A FACESP e a ACSP, juntamente com muitas entidades empresariais, colaboraram 
intensamente para que o “tratamento diferenciado” para as empresas de menor porte 
fosse estabelecido, e para o aprimoramento constante da legislação, e irão continuar 

a trabalhar nesse sentido por considerarem que as micro e pequenas empresas 
representam não apenas a base da estrutura empresarial, como desempenham 

importante função social ao serem grandes geradoras de empregos, atenderem 
setores e comunidades que não interessam às empresas maiores. Além disso, seus 
empresários representam parte importante da classe média, fator essencial para o 

equilíbrio político do país. 
 

O Diário do Comércio foi, ao longo dos anos, instrumento importante na divulgação 
dessa bandeira e continuará a participar do esforço para o desenvolvimento econômico 
e social do Brasil. 

 
Desde a sua implementação, o Simples Nacional garantiu às micro e pequenas 

empresas vantagens tributárias interessantes e que notoriamente ajudaram a 
melhorar a competitividade dos seus negócios. 
 

Contudo, esse regime tributário traz algumas armadilhas aos empresários que não 
observam as diversas hipóteses de exclusões previstas na legislação. 

 

Reforma trabalhista brasileira desanima investidores nos EUA 

03/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O Brasil não é capitalista, ou pelo menos não na medida que americanos esperavam 

depois da reforma trabalhista costurada pelo Planalto no governo Michel Temer.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Empresários, investidores, advogados, consultores e representantes do setor bancário 
saíram um tanto frustrados de um encontro na Câmara de Comércio Brasil-Estados 
Unidos, na semana passada, em Nova York, alguns deles com mais perguntas do que 

respostas na cabeça.  
 

"Então quer dizer que ainda não vamos poder reduzir salários? Isso é a coisa mais 
anticapitalista que existe", reclamou Terry Boyland, da CPQI, empresa que presta 
serviços de tecnologia a bancos na América Latina. "E se perdermos dinheiro? Vamos 

também dividir os prejuízos?"  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923788-reforma-trabalhista-brasileira-desanima-investidores-nos-eua.shtml
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Isabel Bueno, sócia da Mattos Filho, firma de advocacia que organizou o encontro, 
concordou diante de uma sala lotada. "Não é capitalista."  
 

Empresários, no caso, imaginavam poder terceirizar funcionários da forma como 
quisessem, reduzir salários e driblar processos trabalhistas, mas viram que não será 

o mar de rosas que vislumbravam com a "maior reforma do setor em 50 anos", como 
resumiu um convidado.  

 
Um dos principais fatores de desilusão, aliás, é a dificuldade de terceirizar 
trabalhadores. Muitos, no caso, pretendiam demitir e recontratar os mesmos 

funcionários de prestadoras de serviços, mas não gostaram de saber que a lei impõe 
uma quarentena de um ano e meio.  

 
Isso quer dizer que um empregado demitido só poderia voltar à mesma empresa como 
terceirizado depois de aguardar esse prazo, inviabilizando o que seria uma forma de 

pagar menos encargos sobre a folha de pagamento.  
 

"Esse é um ponto crítico que falhou", diz Gustavo Salgado, do banco japonês 
Sumitomo Mitsui, que tem operações em São Paulo. "É uma questão muito sensível 
porque pode tornar nossas empresas mais competitivas."  

 
No caso, é um ponto que distancia ainda a lei brasileira da americana, que possibilita 

arranjos mais flexíveis.  
 
"Eles têm um sentimento de frustração. Querem pagar para ver", diz Glaucia Lauletta, 

outra sócia do Mattos Filho. "É uma mudança que leva tempo, e cultura não se muda 
de uma hora para outra. A gente está no limite, e no Brasil coisas só acontecem quando 

chegam ao limite."  
 
ALENTO  

Mesmo que não possam desidratar as folhas de pagamento, gestores veem um alento 
na possibilidade de negociar contratações e demissões direto com o trabalhador em 

acordos que prevalecem sobre a lei trabalhista, dependendo de seu nível de 
escolaridade e salário. "Estamos a um dedinho de ter um contrato mais flexível", diz 
Bueno.  

 
Alguns pontos da reforma trabalhista são bem recebidos por empresários. Entre os 

mais animadores está a exigência, em casos de litígio, que o trabalhador que perder 
uma ação movida contra a empresa tenha de arcar com os custos jurídicos, que pode 
chegar a 20% do valor pretendido pelo processo.  

 
Na opinião do advogado Dario Abrahão Rabay, a medida vai acabar com a "indústria 

de ações" e a "cultura de litígios" que domina as relações de trabalho no Brasil. 
"Esperamos ver uma queda no número de processos."  

 
"O pior para nós são os pagamentos de danos morais", diz Alberto Camões, da Stratus, 
empresa que presta serviços de consultoria a outros grupos no Brasil. "Como não custa 

nada processar, prevalecia antes a ideia de mover uma ação só porque podem."  
 

John Gontijo, da Farkouh, Furman & Faccio, empresa que presta serviços de 
consultoria tributária em Nova York, concorda. Ele afirma que o grande avanço da 
reforma trabalhista passa por diminuir o poder dos sindicatos e tornar flexível as 

relações de patrão e empregado.  
 

"Esse é o principal ponto", diz Gontijo. "É o que mais aproxima as leis do Brasil das 
regras que já eram seguidas por empresas americanas."  



 

 
 
 
 

 

Empresas menores lideram ganhos na Bolsa no 1º semestre do ano 

03/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 
 

 

Fundos que priorizaram ações de pequenas empresas tiveram desempenho melhor  

Gestores de fundos que priorizaram ações de pequenas empresas em suas carteiras 
tiveram desempenho melhor no primeiro semestre do que aqueles que preferiram 

papéis de nomes consolidados do mercado brasileiro, como Petrobras e Itaú Unibanco.  
 
O resultado está em estudo da S&P Dow Jones Indices –divisão da S&P Global Ratings– 

que será publicado nesta terça (3). O levantamento comparou o desempenho de cinco 
categorias de fundos brasileiros até junho.  

 
De acordo com o estudo, o índice S&P Brazil MidSmallCap registrou alta de 10,6%. 
Esse indicador reúne ações de pequenas e médias empresas da Bolsa brasileira, entre 

elas Renner (alta de 30% no primeiro semestre) e Raia Drogasil (valorização de 14,6% 
no ano até junho).  

 
O indicador S&P Brazil BMI, que tenta representar a Bolsa brasileira de forma mais 

ampla, avançou 5,8% no período. Ele tem na composição papéis de companhias como 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923790-empresas-menores-lideram-ganhos-na-bolsa-no-1-semestre-do-ano.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/mpme/


Petrobras (queda de 16,8% no semestre), Ambev (alta de 11,7%) e Itaú Unibanco 
(ganho de 8,6%).  
 

Como comparação, o Ibovespa, das ações mais negociadas na Bolsa, subiu 4,44% na 
primeira metade de 2017.  

 
"As ações de small caps [empresas com baixo valor de mercado] têm menos cobertura 

de analistas, menos fluxo de informação e liquidez menor que papéis das empresas 
com maior capitalização", afirma Phillip Brzenk, diretor global de pesquisa e design da 
S&P Dow Jones Indices.  

 
"Na teoria, isso significa que há um potencial maior para retorno adicional, o que 

também significa mais potencial para perdas maiores, e os gestores podem se 
aproveitar disso", completou.  
 

Já o desempenho do índice das empresas de maior valor de mercado foi inferior ao 
dos demais no semestre, com valorização de 3,7%. Além de Petrobras, o índice tem 

ainda ações de Vale e Bradesco, entre outros papéis.  
 
GESTÃO ATIVA  

O levantamento avaliou ainda o comportamento de fundos com gestão ativa no 
semestre. Eles costumam ter taxas de administração mais elevadas para remunerar o 

trabalho dos gestores e também cobram um percentual sobre a performance que 
superar o índice de referência.  
 

No primeiro semestre, eles tiveram um desempenho levemente inferior ao do mesmo 
período de 2016.  

 
Enquanto na primeira metade do ano passado 52% dos gestores conseguiram superar 
o S&P Brazil BMI, o percentual caiu para 30,5% no mesmo intervalo deste ano.  

 
Segundo a S&P, há uma retomada em relação ao segundo semestre do ano passado, 

quando os gestores ativos tiveram desempenho mais fraco –no acumulado do ano, só 
18% conseguiram bater seus índices de referência.  
 

A forte valorização da Bolsa no ano passado –o Ibovespa subiu 38,9%– dificultou o 
trabalho dos gestores. "Em um mercado tão forte, pequenos 'lapsos' na seleção de 

ações sem 'ganhos' que compensem podem levar a um desempenho inferior em 
relação ao mercado", afirma.  
 

No longo prazo, fica ainda mais difícil superar os indicadores. Em cinco anos, só 23% 
dos gestores tiveram desempenho maior que o dos índices de referência.  

 
Os gestores de renda fixa tiveram um trabalho mais complexo ainda. Só 7,6% 

conseguiram superar o indicador de referência de títulos de dívida corporativa. O 
percentual sobe para 11,2% para papéis públicos. O estudo analisou 1.205 fundos no 
Brasil.  

 

Ementa da decisão que excluiu o ICMS da base do PIS/COFINS 

03/10/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
Disponibilizada hoje no DJE para publicação no dia 02.10.2017 a ementa da 

decisão do STF que decidiu pela exclusão do ICMS na base de cálculo do 
PIS/Cofins.  

 
O acórdão ainda não está disponível. Assim que for publicado, comentaremos. 
Segue ementa: 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/tributario-e-fiscal/ementa-da-decisao-que-excluiu-o-icms-da-base-piscofins/


EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO 
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. 
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO 

PROVIDO. 
 

1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a 
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante 

de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos 
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de 
mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de 
atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, 

cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a 

escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele 

na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. 
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 

4. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de 
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os 
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial 

decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da 
dinâmica das operações. 

5. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e 
da COFINS. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706) 

 

MEI: adesão a parcelamento especial de dívidas acaba hoje 

03/10/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
O prazo para os  microempreendedores individuais (MEI)  aderirem ao parcelamento 
especial de dívidas tributárias termina na próxima segunda-feira (2). O programa 

permite dividir os débitos em até 120 meses.  
 

A inadimplência nessa modalidade de empresa deve fazer com que os registros de 1,2 
milhão de MEI’s sejam cancelados até o fim do ano, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento. 

 
Os débitos sujeitos ao parcelamento especial são os acumulados até maio de 2016, e 

a parcela mínima é de 50 reais.  
 
O número de parcelas é calculado automaticamente pela Receita Federal, para o maior 

prazo possível dentro do limite mínimo da parcela. O pedido deve ser feito no site da 
instituição. 

 
Segundo a Receita, houve até o momento 12.121 pedidos de adesão ao programa 

especial, com 23,3 milhões em dívidas totais. Além do programa especial, as dívidas 
tributárias dos MEI podem ser parceladas, a qualquer tempo, em até 60 vezes. 
 

O MEI é uma modalidade simplificada de empresa formal, que tem vantagens menos 
exigências burocráticas e um imposto fixo, cobrado mensalmente. Mas para 

permanecer no sistema – que permite benefícios como CNPJ e acesso ao INSS -, é 
preciso cumprir com obrigações, como o pagamento da taxa e fazer a declaração anual 
de operações.  

 
Em caso de descumprimento desses deveres por 1 ano, as empresas ficam sujeitas ao 

cancelamento do registro. 
 
Atualmente, existem 7,326 milhões de MEI’s no país. A inadimplência dessas empresas 

era de 59,31% do total em agosto, segundo dados da Receita Federal. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/mei-adesao-parcelamento-especial-de-dividas-acaba-hoje/


PERT – Receita e Procuradoria regulamentam novo prazo de adesão ao 

programa 

03/10/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
A Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ampliam para 

31 de outubro o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert) 

 
A ampliação veio depois da publicação da Medida Provisória nº 804/2017 (DOU extra 
de 29/09), que reabriu o prazo para adesão ao PERT instituído pela Medida Provisória 

nº 783/2017. 
 

O novo prazo de adesão ao PERT começa hoje, dia 02 de outubro e termina no próximo 
dia 31. 
 

PERT – Beneficia pessoas físicas e jurídicas 
 

O PERT foi instituído pela Medida Provisória nº 783/2017 e beneficia pessoas físicas e 
jurídicas, que poderão liquidar débitos vencidos até 30 de abril de 2017 com redução 
de multa e juros. 

 
O PERT abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de 

abril de 2017, inclusive aqueles objetos de parcelamentos anteriores rescindidos ou 
ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de 
ofício efetuados após a publicação desta Medida Provisória, desde que o requerimento 

seja efetuado até 31 de outubro de 2017. 
 

Com o novo prazo para adesão ao PERT: 
I – os pagamentos à vista e em espécie vencíveis nos meses de agosto e setembro de 
2017 deverão ser efetuados cumulativamente com a parcela do pagamento à vista e 

em espécie referente ao mês de outubro de 2017; e 
 

II – os pagamentos referentes à 1ª (primeira), à 2ª (segunda) e à 3ª (terceira) 
prestações do parcelamento deverão ser efetuados cumulativamente no mês de 
outubro de 2017. 

 
Assim, aquele que aderir ao PERT em outubro, terá de pagar até o dia 31 três 

prestações do parcelamento 
 
Confira aqui integra da Instrução Normativa nº 1.748/2017 da Receita Federal e 

Portaria nº 970/2017 da PGFN. 
 

Fusões envolvendo empresas brasileiras crescem 29% até setembro 

03/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Os anúncios de compra e venda de participação envolvendo empresas brasileiras 
movimentaram US$ 49,4 bilhões (R$ 15,5 bilhões) nos primeiros nove meses de 2017, 
um crescimento de 29,3% ante mesmo período de 2016, segundo relatório divulgado 

nesta segunda-feira (2) pela Thomson Reuters.  
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/tributario-e-fiscal/pert-receita-e-procuradoria-regulamentam-novo-prazo-de-adesao-ao-programa/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/tributario-e-fiscal/pert-receita-e-procuradoria-regulamentam-novo-prazo-de-adesao-ao-programa/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Mpv/mpv783.htm
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923781-fusoes-envolvendo-empresas-brasileiras-crescem-29-ate-setembro.shtml


De acordo com o Emerging Markets M&A Review, o segmento de matérias-primas 
liderou o movimento, respondendo por cerca de 49% do total, seguido por energia 
(15%), consumo (14%) e indústria (7%).  

 
O volume financeiro foi fortemente influenciado pela operação da Vale, que no começo 

do ano anunciou reestruturação societária envolvendo conversão de ações 
preferenciais em ordinárias, numa operação avaliada em cerca de US$ 21 bilhões (R$ 

66,4 bilhões).  
 
Em número de operações foram registrados 431 negócios de janeiro a setembro, 

queda de 6,9% ante o total de transações nos primeiros nove meses de 2016, segundo 
o levantamento.  

 
O período de julho a setembro envolveu anúncios de operações como a compra da 
usina hidrelétrica de São Simão, que era da Cemig, pela chinesa State Power, pelo 

equivalente a US$ 2,3 bilhões (R$ 7,3 bilhões), e a compra da Alpargatas, da JBS, por 
um consórcio incluindo sócios do Itaú Unibanco, por cerca de R$ 1,1 bilhão de reais.  

 
Em operações completadas, o volume financeiro dos primeiros nove meses de 2017 
foi de US$ 55,4 bilhões (R$ 17,1 bilhões), um salto de 133,6% ante igual período do 

ano passado.  
 

Refis: relator nega que alterações parcelem dívidas de corrupção e leniência 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Relator da medida provisória (MP) que criou um novo Refis, o deputado Newton 
Cardoso Júnior (PMDB-MG) negou nesta segunda-feira, 2, que as alterações no texto 

feitas por ele e aprovadas pela Câmara permitam parcelamento de multas relativas a 
atos de corrupção e de acordos de leniência. Em nota à imprensa, ele argumentou que 
essas multas não podem ser parceladas, pois não são de natureza tributária. 

 
Na semana passada, deputados aprovaram em votação simbólica o texto-base da MP 

do Refis. No primeiro artigo da proposta, que prevê a criação do programa, 
parlamentares incluíram permissão para contribuintes parcelarem dívidas com a 
Procuradoria-Geral da União (PGU). Na avaliação de procuradores, isso permite, na 

prática, que corruptos possam usufruir dos descontos em multas e juros previstos pelo 
programa ao devolver recursos desviados dos cofres públicos. 

 
O texto original enviado pelo governo previa parcelamento com desconto nos juros e 
multas apenas para dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). Na discussão da MP em uma comissão mista do Congresso Nacional, 
o relator da proposta incluiu a PGU. A inclusão foi aprovada tanto no colegiado quanto 

no plenário da Câmara. 
 

“As multas relativas a atos de corrupção não podem ser perdoadas no âmbito do PERT, 
pois este se restringe a multas de ofício, isoladas e moratórias, as quais são de 
natureza tributária, não punitiva. Basta notar que a execução das multas de natureza 

criminal são de responsabilidade da PGFN, conforme art. 51 do Código Penal, e não da 
PGU, e jamais se cogitou do perdão dessas multas no âmbito do PERT”, rebateu 

Cardoso Júnior. 
 
Segundo ele, pagamentos devidos em razão de acordos de leniência, inclusive 

reparações à União, também são “claramente insuscetíveis” de parcelamento. “Seria 
o descumprimento do acordo firmado pelos órgãos de controle e retiraria o direito aos 

benefícios da pessoa física ou jurídica beneficiada”, disse. “O único órgão que parcelou 
um acordo de leniência até agora foi a PGR (Procuradoria-Geral da República), dando 
à JBS o direito de pagar em 25 anos uma multa de R$ 11 bilhões.” 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922561-projeto-na-camara-quer-suspender-leilao-de-usinas-da-cemig.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923296-irmaos-batista-venderam-quase-metade-da-jbs-para-salvar-imperio.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/refis-relator-nega-que-alteracoes-parcelem-dividas-de-corrupcao-e-leniencia/


Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
que, se houver acordo, será possível retirar o trecho polêmico da MP. O acordo é 
necessário para reabrir o prazo de apresentação de destaques (sugestões de 

mudança). Esse prazo se encerrou na semana passada, antes da votação do texto-
base na Casa. Esse acordo, porém, ainda não foi construído. “Não nos debruçamos 

ainda sobre isso”, disse o líder do PMDB, deputado Baleia Rossi (SP). 
 

Caso o trecho não seja retirado pela Câmara, o Senado poderá fazer isso quando 
estiver analisando a matéria. O problema, dizem deputados, é que, caso senadores 
alterem o texto aprovado pelos deputados, a MP terá de retornar para nova votação 

na Câmara. A articulação, porém, pode inviabilizar a conclusão da votação da proposta 
nas duas casas legislativas até 11 de outubro, quando a medida provisória perde a 

validade. 
 
Veto 

Para evitar que a MP não seja votada a tempo, o deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR) 
defende que Câmara e Senado aprovem a proposta com o trecho que beneficia 

corruptos e o presidente Michel Temer se comprometa, antes da votação, a vetar essa 
parte. “Um compromisso de veto do presidente é o melhor caminho. Vou trabalhar 
para isso”, disse Kaefer, um dos parlamentares envolvidos nas negociações sobre o 

Refis. 
 

Ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o deputado 
paranaense disse ser contra permitir parcelamento, com desconto em multas e juros, 
de dívidas com a Procuradoria-Geral da União. “Tem que tirar, agora como fazer isso 

é o desafio”, declarou. Ele afirmou que votou a favor do texto-base sem atentar para 
o texto polêmico. “Passei batido nisso. Se tivesse visto, não teria aprovado”, 

argumentou. 
 

Sobre Refis, Maia afirma que “sempre” há caminho se houver acordo 

03/10/2017 – Fonte: Reuters 
 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta 
segunda-feira que mediante acordo é possível uma solução sobre a possibilidade de 
exclusão de um tema inserido de última hora no programa de regularização de dívidas 

do governo, o chamado Refis.  
 

“Por acordo sempre tem caminho”, disse a jornalistas, sobre a possibilidade de retirar 
do texto a opção de renegociação de dívidas junto à Procuradoria-Geral da União.  
 

Na semana passada, a Câmara aprovou, em votação simbólica, o texto-base da 
medida provisória que institui o programa, fruto de longas negociações. Os termos da 

medida chancelada por deputados foram definidos por uma chamada emenda 
aglutinativa, englobando os pontos acordados entre deputados e a área política do 

governo.  
 
Segundo críticos, a inclusão da possibilidade de refinanciar dívidas junto à PGU amplia 

o escopo do programa e tem o potencial de permitir a renegociação de dívidas não 
tributárias, adquiridas a partir de autuações de órgãos de controle.  

 
Em nota, o relator da MP, deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) disse que “a 
inclusão da Procuradoria-Geral da União foi para permitir que os partidos políticos 

pudessem fazer o parcelamento das suas multas eleitorais”.  
 

“As multas relativas a atos de corrupção não podem ser perdoadas no âmbito do Pert 
(Programa Especial de Regularização Tributária), pois este se restringe a multas de 
ofício, isoladas e moratórias, as quais são de natureza tributária, não punitiva”, 

acrescenta a nota.  

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1C72VY-OBRBS


Sobre a possibilidade de apresentação de um destaque ao texto já aprovado, para 
retirar essa previsão, Maia foi suscinto: “Vamos ver amanhã.”  
 

Comissão de Finanças aprova divulgação obrigatória de julgamentos do Carf 

03/10/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
O Carf foi alvo, a partir de 2015, da Operação Zelotes, da Polícia Federal, que 

investigou um esquema de corrupção envolvendo conselheiros e grandes 
contribuintes. O projeto pretende aumentar a transparência das decisões do Conselho 
Billy Boss - Câmara dos Deputados 

 
O relator do projeto, deputado Hildo Rocha, acredita que o projeto de Fausto Pinato 

poderá dar mais transparência às decisões do Carf 
 
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o Projeto de Lei 1739/15, do deputado 

Fausto Pinato (PP-SP), que obriga o presidente do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) a divulgar trimestralmente, na internet, relatórios gerenciais 

com o resultado dos julgamentos. 
 
O projeto, que altera o Decreto 70.235/72, recebeu parecer favorável do relator, o 

deputado Hildo Rocha (PMDB-MA). O decreto disciplina o processo administrativo 
fiscal. Vinculado ao Ministério da Fazenda, o Carf é um colegiado que julga recursos 

de contribuintes multados pela Receita Federal. 
 
O texto aprovado determina que o relatório gerencial deverá conter o total de 

processos julgados e os valores dos tributos exonerados (cuja cobrança foi 
considerada improcedente pelo Carf) e mantidos. 

 
Operação 

Rocha destacou a importância da proposta. Ele lembrou que o Carf foi alvo, a partir 
de 2015, da Operação Zelotes, da Polícia Federal, que investigou um esquema de 
corrupção envolvendo conselheiros e grandes contribuintes. A suspeita é de que 

empresas pagaram propinas para terem decisões favoráveis nos julgamentos 
administrativos. A operação gerou diversos processos que tramitam na justiça. 

 
“Não será a simples divulgação de dados gerenciais sobre os julgamentos que impedirá 
a prática de ilícitos. Mas, com certeza, a obrigação de publicar seus resultados 

contribuirá com um espírito de transparência que se irradiará para toda a instituição”, 
disse Rocha. 

 
Ele afirmou que o próprio Carf reconhece que há pouca transparência quanto às 
decisões produzidas pelo conselho. O Relatório de Gestão 2015 previu a revisão do 

planejamento estratégico, visando, entre outros objetivos, a maior transparência e 
acessibilidades das informações geradas pelo órgão. 

 
Tramitação 
O projeto tramita de forma conclusiva e será analisado agora pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 Íntegra da proposta: 

 PL-1739/2015 
 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/544822-COMISSAO-DE-FINANCAS-APROVA-DIVULGACAO-OBRIGATORIA-DE-JULGAMENTOS-DO-CARF.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/544818-PROJETO-DETERMINA-DIVULGACAO-NA-INTERNET-DE-JULGAMENTOS-DO-CARF.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1301075


Comissão promove debate sobre mudanças no Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa 

03/10/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
A comissão especial que analisa proposta que muda o Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa (PLP 341/17) promove debate sobre o tema nesta quarta-feira (4). O debate 
atende a requerimentos de diversos parlamentares.  

 
A proposta limita em 3,95% a alíquota do ICMS incidente sobre produtos sujeitos à 
substituição tributária adquiridos por microempresas (ME) e por empresas de pequeno 

porte (EPP) enquadradas no Simples Nacional. O deputado Jorginho Mello (PR-SC) 
destaca que um dos objetivos do PLP é reduzir os efeitos danosos do instituto da 

substituição tributária para os optantes pelo Simples. 
 
“Atualmente as micro e pequenas empresas acabam por pagar a mesma alíquota 

aplicável as demais empresas jurídicas de maior porte. O projeto propõe diversas 
alterações neste sentido, mas é necessário ouvir os mais diversos órgãos da 

administração pública”, afirma. 
 
Entre os convidados estão:  

- o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fábio Kanczuk;  
- o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Ernesto Lozardo; 

e  
- o presidente da Associação Brasileira de Startups – ABStartups, Amure Pinho da 
Rocha e Silva. 

 
Confira a lista completa de convidados. 

 
O debate será realizado a partir das 14h30, no plenário 8 
 

‘Vemos sinais de retomada consistente da economia’, diz Temer 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
 O presidente Michel Temer comemorou, em vídeo postado nas redes sociais, 
a contratação de mais de 1,3 milhão de pessoas, no último trimestre, de 

acordo com dados do IBGE. “Vemos, sem dúvida, sinais de retomada 
consistente da economia”, disse o presidente. 

 
O presidente, que se reuniu no Palácio Jaburu com os ministros Henrique Meirelles 
(Fazenda), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria de Governo), seguiu 

à risca a estratégia de destacar a melhora recente dos indicadores econômicos para 
firmar uma agenda positiva do governo. “Comparando os números de hoje com 

mesmo período de 2106, houve aumento expressivo de 2,07% no valor dos salários”, 
comentou. 

 
Apesar da criação de postos de trabalho, o País ainda reúne 13 milhões de 
desempregados, de acordo com a mesma pesquisa do IBGE. Por isso, Temer 

reconheceu, em sua postagem de vídeo, que “ainda temos muito a conquistar”, 
acrescentando que “precisamos buscar os milhões de empregos perdidos desde 2015”. 

 
A gravação, de dois minutos, foi feita no Palácio da Alvorada, pouco antes de o 
presidente embarcar para São Paulo, onde participará da abertura da Futurecom, 

congresso de telecomunicações e tecnologia da informação. No vídeo, publicado no 
Twitter, o presidente declarou: “Temos certeza de que estamos no caminho certo e 

seguiremos em frente sempre na direção de melhorar o bem-estar dos brasileiros”. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/544814-COMISSAO-PROMOVE-DEBATE-SOBRE-MUDANCAS-NO-ESTATUTO-DA-MICRO-E-PEQUENA-EMPRESA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/544814-COMISSAO-PROMOVE-DEBATE-SOBRE-MUDANCAS-NO-ESTATUTO-DA-MICRO-E-PEQUENA-EMPRESA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/535007-PROPOSTA-ALTERA-SUBSTITUICAO-TRIBUTARIA-NO-CASO-DE-MICRO-E-PEQUENAS-EMPRESAS.html
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/vemos-sinais-de-retomada-consistente-da-economia-diz-temer/


Ao exaltar os números da economia, o presidente ressalta que “há mais empregos 
formais e informais, especialmente daqueles que entraram no mercado de trabalho” e 
comenta que “o melhor é que a indústria e a construção civil voltaram a contratar”. 

 
Segundo o presidente, “os empregos de qualidade não param de crescer desde o início 

do ano”. Ao citar os dados do Caged, o presidente salienta ainda que “há mais gente 
sendo contratada com carteira assinada” e prevê que este número aumentará até o 

final do ano, com a entrada em vigor da nova lei trabalhista. 
 

Brasil caminha para crescimento mais longo da última década, diz Meirelles 

03/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 
 

 

O presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Brasília 

O Brasil já está em ritmo de recuperação sólida e caminha para um ciclo de 

crescimento que será o mais longo da última década, afirmou nesta segunda (2) o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.  

 
Em evento sobre tecnologia em São Paulo, Meirelles disse ainda que a expectativa de 
juros baixos em um período bastante prolongado são reflexos de uma política 

econômica e "estão aqui para ficar um longo tempo", disse.  
 

Meirelles ressaltou que os economistas consultados pelo Banco Central já esperam alta 
de 0,7% para o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano, mas afirmou que, ainda mais 
importante, é lembrar que a economia entrará o próximo ano crescendo a um ritmo 

superior a 2%.  
 

Para 2018, disse ele, os economistas esperam crescimento de 2,38%, "mas achamos 
que pode ser maior", afirmou.  
 

Segundo o ministro, alguns analistas discutem até que ponto a recuperação é pra 
valer, mas eles serão surpreendidos "por sua força e vigor".  

 
Dados da atividade já disponíveis do terceiro trimestre da indústria e do varejo 
ampliado trazem a convicção de que o país está retomando e avançando em ritmo 

mais forte do que o imaginado anteriormente.  
 

Ele ressaltou que alguns indicadores da indústria e do varejo ampliado, como a 
produção de papelão, consumo de energia e produção de veículos, reforçam essa tese.  
Meirelles lembrou também da alta de 1,4% do consumo das famílias no terceiro 

trimestre e disse que ela pode ser explicada especialmente pela queda da inflação e 
pelo consequente aumento da renda real, complementado pela liberação do FGTS 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).  
 

E disse que os analistas esperavam uma recuperação do mercado de trabalho apenas 
no terceiro trimestre. "Mas todos tiveram surpresa positiva e a virada ocorreu ainda 
em abril", disse.  

 
Sem tocar na questão da reforma previdenciária, cuja aprovação Meirelles previa para 

outubro, Meirelles disse que o que já foi aprovado —o teto de gastos, a reforma 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923776-brasil-caminha-para-crescimento-mais-longo-da-ultima-decada-diz-meirelles.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1921765-pib-de-2018-e-visto-com-otimismo-moderado-por-analistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915937-producao-industrial-sobe-pelo-4-mes-seguido-e-supera-expectativas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1917980-queda-na-venda-de-combustivel-breca-crescimento-do-varejo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923279-pequena-folga-financeira-no-bolso-dos-brasileiros-faz-economia-reagir.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922851-brasil-tem-desemprego-de-126-no-trimestre-ate-agosto-diz-ibge.shtml


trabalhista e a criação da taxa de juros de longo prazo (TLP)— muda um padrão 
histórico.  
"A retomada da atividade, a geração de postos trabalho, a queda inflação e dos juros 

estão aqui para ficar", disse.  
 

Eletrobras oferecerá PDV visando até 2,4 mil funcionários 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, disse nesta segunda-feira, 2, que 
a companhia deve abrir em breve um Programa de Demissão Voluntária (PDV), com 

expectativa de adesão de até 2,4 mil funcionários. O programa se segue ao Programa 
de Aposentadoria Incentivada (PAI), que recebeu a adesão de 2,1 mil pessoas, numa 

economia estimada em cerca de R$ 900 milhões por ano. 
 
O novo programa tem como base o início da operação do Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC), que deve entrar em operação em janeiro do ano que vem. 
“Sabemos que temos mais pessoas do que precisaremos com base nos novos 

processos estabelecidos e ofereceremos isso agora para esses empregados, para que 
a saída ocorra a partir de janeiro, tal qual a implementação”, disse. 
 

Ele lembrou que os funcionários que aderiram ao PAI ainda estão em fase de 
desligamento, com a saída de 15 por dia. O último grupo deve se desligar em 15 de 

dezembro. 
 

Chery permanece em greve desde quinta, 28 

03/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

Os trabalhadores da montadora Chery, em Jacareí, permanecem em greve desde 
quinta-feira, 28 de setembro. Os 400 funcionários reivindicam reajuste salarial e 

renovação do acordo coletivo. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos e Região, até o momento a direção da empresa não reabriu as negociações 
para discussão da pauta de reivindicações da categoria.  

 
De acordo com a entidade que representa os trabalhadores, a empresa não oferece 

aumento real de salário e considera apenas a reposição da inflação do período, 1,73% 
entre setembro de 2016 e agosto de 2017. O sindicato informa ter fechado acordos 

com 14 fábricas na atual campanha salarial e em todas houve aumento real de salário 
e renovação de direitos.  
 

A Chery teria aceito apenas renovar os direitos até o momento. Os trabalhadores 
pedem 9,2% de reajuste, plano de cargos e salários e mudança do convênio médico. 

A paralisação atinge toda a produção e o setor administrativo.  
 
Em nota, a Chery informa que realizou três reuniões com o sindicato antes da 

paralisação, porém não houve consenso. Alega também que permanece em 
negociação para chegar a um acordo e retomar a produção. A Chery monta atualmente 

o subcompacto QQ e promete lançar até o fim do ano o Tiggo 2, novo utilitário 
esportivo pequeno apresentado no Salão do Automóvel, em novembro.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1920794-temer-sanciona-lei-para-emprestimos-do-bndes-com-menos-subsidio.shtml
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Curitiba lidera ranking brasileiro de endividamento 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Nos últimos três anos, Curitiba registrou a maior proporção de famílias endividadas 
do Brasil, atingindo 87% em dezembro de 2016, nível bem superior à média nacional 

(57%). Ainda no último triênio, o segundo lugar do ranking nacional de endividamento 
também foi ocupado por uma capital da Região Sul, Florianópolis (Santa Catarina), 

que encerrou 2016 com 86% das famílias endividadas. 
 
A outra capital da região, Porto Alegre/RS, também se manteve acima da média 

nacional de endividamento em 2016, com 71% das famílias endividadas. Diferente de 
Florianópolis, o porcentual de famílias nessa situação na capital gaúcha vem 

aumentando ao longo dos últimos três anos, registrando 53% (2014), 68% (2015) e 
71% (2016). 
 

Os dados compõem a sétima edição da Radiografia do Endividamento das Famílias 
Brasileiras, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo (FecomercioSP). O estudo avalia principais aspectos, dimensões 
e efeitos sobre as famílias da política de crédito no Brasil entre 2014 e 2016, período 
particularmente turbulento tanto no campo político quanto no econômico. A análise foi 

feita com base em informações do Banco Central do Brasil, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC). 
 
No quesito “valor médio mensal de dívida por família”, a capital paranaense também 

se sobressaiu, com o segundo maior valor entre as 27 capitais do País, de R$ 2.236 
em dezembro de 2016; enquanto Porto Alegre/RS figurou na quarta posição (R$ 

2.093). Já em Florianópolis/SC, o valor médio mensal de dívida atingiu R$ 1.817 em 
2016, apenas R$ 40 acima da média das capitais (R$ 1.777). 
 

Em todas as capitais da Região Sul, o nível de comprometimento da renda com dívidas 
ficou muito próximo dos 30%, que foi a média nacional e o patamar considerado 

adequado pela Entidade para não sinalizar risco de elevação da inadimplência: 
Curitiba/PR (32%), Florianópolis/SC (32%) e Porto Alegre/RS (31%). 
 

Em relação à inadimplência, destacou-se a alta de 7 pontos porcentuais na proporção 
de famílias com contas em atraso, entre 2014 e 2016, na capital gaúcha, encerrando 

o ano em 27%, acima da média nacional (23%). Em Curitiba/PR e Florianópolis/SC, 
essa proporção atingiu 29% e 27%, respectivamente. 
 

Para a assessoria econômica da FecomercioSP, a conjunção de crise econômica e 
aumento das incertezas, além da maior seletividade do sistema financeiro e das altas 

taxas de juros, levaram as famílias a reduzir fortemente a tomada de crédito, 
comprometendo o seu consumo de bens duráveis, principalmente, e gerando uma das 

maiores recessões de vendas na história do comércio varejista.  
 
Nesses dois últimos anos, enquanto as operações de crédito no Brasil encolheram 

12,2% em termos reais, as taxas médias de juros anuais cresceram 23,1 pontos. Ainda 
assim, por concentrar a segunda maior renda média do País e grande oferta de crédito, 

a Região Sul mantém alta taxa de endividamento. 
 
Ranking Região Sul (2016) 

1 – Número de famílias endividadas (porcentual) 
Curitiba/PR – 551.086 (87%) 

Florianópolis/SC – 148.037 (86%) 
Porto Alegre/RS – 386.192 (71%) 
Total das capitais – 8.868.963 (57%) 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/curitiba-lidera-ranking-brasileiro-de-endividamento-pelo-terceiro-ano-consecutivo/


2 – Parcela da renda mensal comprometida com dívidas 
Curitiba/PR – 32% 
Florianópolis/SC – 32% 

Porto Alegre/RS – 31% 
Média nacional – 30% 

3 – Valor médio mensal de dívida por família 
Curitiba/PR – R$ 2.236 

Porto Alegre/RS – R$ 2.093 
Florianópolis/SC – R$ 1.817 
Média nacional – R$ 1.777 

4 – Porcentual de famílias com dívidas em atraso 
Curitiba/PR – 29% 

Florianópolis/SC – 27% 
Porto Alegre/RS – 27% 
Média nacional – 23% 

5 – Variáveis de crédito 
Número de famílias 

Curitiba/PR – 632.461 
Porto Alegre/RS – 546.540 
Florianópolis/SC – 171.236 

Total das capitais – 15.490.539 
Renda média (R$) 

Curitiba/PR – 7.026 
Porto Alegre/RS – 6.704 
Florianópolis/SC – 5.593 

Média das capitais – 5.859 
Massa de rendimentos (R$ mil) 

Curitiba/PR – 4.443.484 
Porto Alegre/RS – 3.664.250 
Florianópolis/SC – 957.725 

Total das capitais – 90.756.900 
Participação da massa de rendimentos no total Brasil 

Curitiba/PR – 1,7% 
Porto Alegre/RS – 1,4% 
Florianópolis/SC – 0,4% 

Total das capitais – 35,3% 
 

Ilan: continuidade de ajustes e reformas é importante para equilíbrio da 

economia 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira, 2, durante 

evento da Universidade de São Paulo, na capital paulista, que a “continuidade dos 
ajustes e reformas é importante para o equilíbrio da economia, com consequências 

favoráveis para a desinflação, para a queda da taxa de juros estrutural e para a 
recuperação sustentável da economia brasileira”. 
 

Segundo Ilan, o cenário internacional encontra-se benigno, “mas não podemos contar 
com sua perpetuação”. “A economia brasileira vive um período de desinflação e 

recuperação econômica, fruto da reorientação de política econômica ocorrida no ano 
passado e da determinação da política monetária”, pontuou o presidente do BC, 
durante o evento. 

 
Ele também voltou a abordar a agenda de Agenda BC+, de reformas estruturais da 

instituição. Entre os pontos abordados por Ilan Goldfajn estão a medida provisória 
775, que trata de garantias em operações de crédito, e a MP 777, que criou a Taxa de 
Longo Prazo (TLP). Ambas já foram aprovadas no Congresso. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-continuidade-de-ajustes-e-reformas-e-importante-para-equilibrio-da-economia/
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Ilan citou ainda a MP 784, em tramitação no Senado, que atualiza o marco punitivo 
das instituições financeiras.  
 

“Também faz parte da agenda do governo e do BC+ revitalizar o cadastro positivo por 
meio de novo arcabouço legal com o objetivo de fomentar o uso desse mecanismo, 

criando condições para maior concessão de crédito de qualidade aos consumidores”, 
afirmou. “As alterações propostas incluem: participação automática no cadastro, com 

a possibilidade de se solicitar a exclusão; fim da responsabilidade solidária, fazendo 
com que somente a instituição que solicitar a inclusão seja responsável pela qualidade 
do dado inserido; e a inclusão de informações relativas à adimplência de serviços 

públicos (água, luz, telefone etc.).” 
 

Ilan: condução da política monetária foi decisiva para colocar inflação em 
queda 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse nesta segunda-feira, 2, durante 

evento da Universidade de São Paulo, na capital paulista, que “a condução da política 
monetária foi decisiva para colocar a inflação em trajetória de queda”. Segundo ele, 
as condições de ociosidade da economia já estavam presentes em meados de 2016, 

mas o processo de desinflação somente se iniciou após a ancoragem das expectativas. 
 

“Uma análise da dinâmica da inflação que ignora a condução da política monetária 
pode, na melhor das hipóteses, dar uma visão parcial da questão”, defendeu o 
presidente do BC. “Desta forma, acreditamos que a estratégia de ancorar as 

expectativas de inflação antes de flexibilizar a política monetária contribuiu para mudar 
do binômio inflação e recessão para desinflação e recuperação.” 

 
Estes comentários de Ilan Goldfajn surgem em um momento em que o IPCA – o índice 
oficial da inflação – tem probabilidade razoável de terminar 2017 abaixo dos 3% – 

portanto, abaixo do piso da meta de inflação perseguida pelo BC (intervalo entre 3% 
e 6,0%, com centro em 4,5%). Desde agosto, ele vem defendendo em eventos 

públicos que o IPCA em 12 meses somente começou a recuar com força a partir do 
fim de 2016 e que, neste ano, o recuo surpreendeu em função da derrocada dos preços 
de alimentos. 

 
No mercado financeiro e em setores da iniciativa privada e do próprio governo, porém, 

a avaliação é de que o BC teria demorado em intensificar o processo de cortes da Selic, 
o que teria levado a inflação para níveis próximos de 3%. 
 

Recuperação gradual 
O presidente do Banco Central repetiu nesta segunda-feira que o conjunto de 

indicadores se mostra compatível com recuperação gradual da economia. Segundo 
ele, “é importante observar os dados de atividade nos próximos meses para que 

possamos verificar o ritmo de recuperação econômica que se desenha”. 
 
Ilan Goldfajn afirmou ainda, em sua apresentação, que, “apesar do ambiente de 

elevada volatilidade pelo qual o país tem passado, nossa situação econômica vem 
apresentando avanços”. 

 
“Depois de um crescimento de 1% no primeiro trimestre deste ano, em comparação 
aos três meses anteriores, a economia brasileira teve um crescimento adicional de 

0,2% no segundo trimestre”, pontuou o presidente do BC.  
 

“O consumo avançou 1,4% no segundo trimestre, seu primeiro resultado positivo 
desde o quarto trimestre de 2014. Além disso, o setor externo continua contribuindo 
para a retomada, com as exportações avançando 0,5% e as importações recuando 

3,5%.” 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-conducao-da-politica-monetaria-foi-decisiva-para-colocar-inflacao-em-queda/
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Poder de compra 
Ilan disse também que “o ganho de poder de compra se evidencia claramente na 
parcela da população que recebe o salário mínimo”. Segundo ele, em agosto de 2016, 

uma pessoa, após usar o salário mínimo de R$ 880 para comprar uma cesta básica de 
São Paulo (R$ 695 conforme o Procon), ficava com apenas R$ 185. “Em agosto deste 

ano restam R$ 294, um aumento de 55% após descontada a inflação do período”, 
citou. 

 
“O crescimento do consumo tem sido instrumental para a retomada da economia”, 
disse Ilan. “A rápida queda da inflação elevou o poder de compra da população e ajuda 

a explicar essa recuperação via consumo. Esse é um movimento calcado em bases 
mais sólidas que no passado, pois se baseia num aumento provavelmente permanente 

de renda e na redução do endividamento das famílias ocorrido nos últimos dois anos.” 
 

Balança comercial tem superávit recorde de US$ 5,2 bilhões em setembro 

03/10/2017 – Fonte: MDIC 
 

 
O secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, disse que a estimativa de encerrar o 
ano com superávit de US$ 60 bilhões será elevada 

 
A balança comercial apresentou em setembro superávit de US$ 5,2 bilhões, o que 

representa saldo comercial recorde pelo oitavo mês consecutivo. Os resultados das 
exportações e importações, no período, que tiveram crescimento de 24% e 18%, 
respectivamente, são os maiores para meses de setembro dos últimos três anos. 

 
Com isso, o acumulado do ano é o maior superávit da série histórica, iniciada em 1989, 

chegando a US$ 53,3 bilhões. O saldo é recorde tanto para os primeiros noves meses 
do ano quanto para os anos fechados. O maior superávit anterior para o período havia 
sido registrado em 2016. 

 
Os recordes sucessivos durante o ano de 2017 devem provocar uma revisão nas 

projeções para o ano, segundo o secretário de Comércio Exterior do MDIC, Abrão Neto. 
A estimativa de encerrar o ano com superávit de US$ 60 bilhões, segundo ele, deve 
ser elevada. 

 
“Temos um superávit com crescimento tanto das exportações quanto das importações. 

Pelas exportações, verificamos crescimento não só do valor, mas também das 
quantidades exportadas, em todas as categorias de produtos, além de aumento no 
número de empresas exportadoras”, observou Abrão. 

 
Setembro 

O nono mês do ano teve US$ 18,7 bilhões em exportações, com destaque para o 
recorde de embarques de soja em grãos, 178% superior ao mês anterior, com um 
total de US$ 1,6 bilhão. O período também apresentou grandes volumes de vendas de 

milho em grão, automóveis de passageiros, máquinas para terraplanagem, motores e 
turbinas para aviação, entre outros produtos. 

 
As importações no período também tiveram números inéditos. Pelo décimo mês 
consecutivo, as compras internacionais registraram aumento, o que não ocorria desde 

janeiro de 2012. É a maior taxa de crescimento desde 2015. “Este é um indicativo 
positivo de recuperação da economia. Confirmaremos essa tendência nos próximos 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2779-balanca-comercial-tem-superavit-recorde-de-us-5-2-bilhoes-em-setembro


meses, mas é fato que a média diária de importações vem apresentando crescimentos 
nos três últimos trimestres”, avaliou o secretário. 
 

Acumulado 
No acumulado de janeiro-setembro de 2017, as exportações apresentaram valor de 

US$ 164 bilhões, um crescimento de 18,7%, pela média diária, em relação ao mesmo 
período de 2016.  

 
O crescimento expressivo foi verificado nas três categorias de produtos. No período, 
houve avanço expressivo nas vendas de petróleo em bruto (88,5%), 

semimanufaturados de ferro e aço (51,4%) e óleos combustíveis (101%). 
 

Já as importações somaram US$ 111,325 bilhões, 8,5% acima, pela média diária, 
sobre o mesmo período anterior. Também houve crescimento de combustíveis e 
lubrificantes (35,3%), bens intermediários (11,4%) e bens de consumo (5,7%), 

enquanto que caíram as compras de bens de capital (-18,6%). 
 

Renda fixa ganha novo fôlego com queda da inflação 

03/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Uma nova surpresa positiva com a divulgação da inflação na próxima sexta-feira pode 
aumentar o interesse pelos títulos de renda fixa com vencimento até 2019, chamados 

pelo mercado de contratos de curto prazo. Nas últimas duas semanas, as projeções 
cada vez mais baixas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
já contribuíram para gerar uma rentabilidade maior para esses títulos. 

 
Ao mesmo tempo, a permanência de um cenário mais positivo para a economia no 

horizonte estimula a manutenção das aplicações nos contratos com vencimento para 
daqui a quatro ou cinco anos. 
 

O movimento se contrapõe ao registrado em agosto, quando muitos investidores não 
viam mais nenhuma vantagem nesse tipo de investimento. Na Garde Asset 

Management, o sócio-gestor justifica essa mudança de visão com base na projeção da 
equipe da casa para o IPCA no fim do ano, em 2,7%. Está “bem abaixo” da projeção 
do Banco Central, destaca. No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), a 

estimativa para o IPCA foi de 3,2%. 
 

“Temos uma visão construtiva para inflação. É fato que há ruídos nas coletas diárias 
de preços (por parte dos pesquisadores). Mas ainda assim trabalhamos com inflação 
de 2,7% para 2017”, destaca Marcelo Giufrida, gestor da Garde. Com essa previsão, 

a empresa projeta a taxa Selic a 6,5% no fim deste ano. 
 

A Canvas Capital concorda com a análise da Garde. A empresa, no entanto, também 
vê boas expectativas para os contratos de juros com vencimento de longo prazo.  

 
“Entendemos que a taxa será melhor no médio e no longo prazo”, afirma Felipe 
Niemeyer, sócio da empresa. Niemeyer observa que os títulos até 2019 pagam 

atualmente IPCA mais 3% de juros, patamar que considera de pouca assimetria ou 
atratividade. Os papéis mais longos, porém, remuneram IPCA mais 5%. “Isso significa 

uma diferença de preços de 200 pontos-base”, destaca. 
 
No cenário da Canvas, o Produto Interno Bruto (PIB) terá crescimento relevante em 

2018 – projeção de 2,9%, bem acima da mediana divulgada no relatório Focus (2,3%). 
A gestora também não vê pressão inflacionária por conta do “excesso de ociosidade” 

atual da economia. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/renda-fixa-ganha-novo-folego-com-queda-da-inflacao/


“Com os juros continuando baixos, a expectativa de melhora da economia e a eleição 
de um governo reformista, haverá atração de investimentos no País”, afirma 
Niemeyer. 

 
Perspectiva 

A mesma visão tem a equipe da Adam Capital, segundo o sócio e gestor André 
Salgado. “Prevemos, pelo menos, dois anos de crescimento sem que a inflação seja 

um problema”, diz o sócio da gestora. 
 
A principal barreira para esse “momento virtuoso”, pontua, seria o resultado da eleição 

de 2018. “Se ganhar alguém de esquerda ou de ultradireita, não teremos um governo 
reformista, o que significa que nada do que estamos falando vai acontecer”, afirma. 

 

Aumento de energia elétrica faz parte e será incorporado na meta, diz Ilan 

03/10/2017 – Fonte: Reuters 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira que o 

aumento de energia elétrica faz parte e será incorporado na meta de inflação, em meio 
à implementação da bandeira vermelha nível dois neste mês.  
 

“Essas bandeiras podem fazer a inflação subir, e se ela sobe, isso mexe com a gente. 
Mas nós não olhamos apenas a eletricidade, o aumento faz parte e será incorporado 

na meta”, afirmou em evento promovido pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (USP).  
 

Na sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira 
tarifária na conta de energia para outubro será vermelha nível dois devido à baixa 

vazão das hidrelétricas em função do tempo seco.  
 
Ela representará um custo adicional de 3,50 reais a cada 100 kilowatts-hora em 

eletricidade consumidos. Até então, a bandeira vigente era amarela, o que significava 
um custo adicional de 2 reais. 

  
Ao ser questionado se o atual ciclo de corte na Selic seria encerrado neste ano, Ilan 
afirmou que o BC não comenta condições futuras, se limitando a dizer que o BC 

manterá reduções moderadas na queda dos juros se as condições se mantiverem. 
  

Desde outubro do ano passado, a taxa básica de juros já caiu seis pontos percentuais, 
ao patamar atual de 8,25 por cento ao ano.  
 

Diante das mais recentes sinalizações do BC, a expectativa majoritária do mercado é 
que o próximo corte na Selic seja de 0,75 ponto, ante redução de 1 ponto adotada nas 

últimas quatro reuniões do Copom.  
 

Em palestra aos alunos, Ilan também reforçou a importância da continuidade dos 
ajustes e reformas para o equilíbrio da economia, destacando que o cenário 
internacional encontra-se benigno, mas que não é possível contar com sua 

perpetuação.  
 

“Temos que fazer todas as mudanças e reformas antes que esse cenário bom mude”, 
disse ele. Segundo Ilan, o dever de casa em especial é a reforma da Previdência, sendo 
que alterações muito mais drásticas precisarão ser feitas no futuro se ela não for 

levada a cabo.  
 

Ilan voltou a avaliar que economia e política não se descolam, mas não respondeu a 
perguntas sobre candidaturas específicas para a corrida presidencial em 2018.  
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1C723G-OBRBS


Rio Tinto deve utilizar trem autônomo para minério de ferro em 2018 

03/10/2017 – 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 vice-

versa, 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.  

 

Recall de veículos é tema de debate em subcomissão 

03/10/2017 – Fonte: Portal Câmara 

 
A subcomissão especial temporária destinada a propor a regulamentação para o 

fabricante de veículo que necessite fazer recall realiza hoje audiência pública sobre o 
tema, a pedido do deputado Alexandre Valle (PR-RJ). O colegiado é vinculado à 
Comissão de Viação e Transportes. 

 
De acordo com o deputado, a audiência destina-se a ouvir representantes dos 

segmentos responsáveis pelo recall. Nos últimos meses, segundo ele, aumentaram os 
números desse procedimento em veículos, seja por defeitos no câmbio, freios ou 
demais peças. 

 
“É preciso que o Legislativo federal tome providencias para que esses fatos sejam 

esclarecidos e a população possa ter o conhecimento adequado do que está 
acontecendo nas montadoras”, afirma.  

 
Foram convidados para o debate representantes das principais montadoras de 
automóveis no País; de defesa dos consumidores; e de empresas de teste. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923543-rio-tinto-deve-utilizar-trem-autonomo-para-minerio-de-ferro-em-2018.shtml
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/544768-RECALL-DE-VEICULOS-E-TEMA-DE-DEBATE-EM-SUBCOMISSAO.html


Veja aqui a lista completa dos convidados. 
A audiência será realizada no plenário 11, às 10 horas, e poderá ser acompanhada ao 
vivo pelo WebCâmara. 

 

Vendas de combustíveis no Brasil crescem 2,16% em agosto, diz ANP 

03/10/2017 – Fonte: Reuters 
 

As vendas de combustíveis no Brasil em agosto atingiram 76,15 milhões de barris, alta 
de 2,16 por cento na comparação com o volume registrado em igual mês do ano 
passado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  
 

No acumulado do ano até agosto, porém, as vendas alcançam 562,67 milhões de 
barris, queda de 0,4 por cento na comparação anual.  
 

GM promete mais veículos elétricos financiados por utilitários esportivos 

03/10/2017 – Fonte: Reuters 

 
A General Motors apresentou nesta segunda-feira planos para adicionar 20 novo 
veículos elétricos para sua linha de produtos globais até 2023, financiadas por lucros 

robustos nas vendas de caminhonetes movidas a gasolina e veículos utilitários 
esportivos nos Estados Unidos e China.  

 
“A General Motors acredita em um futuro totalmente elétrico”, disse Mark Reuss, chefe 
de desenvolvimento de produtos globais da montadora norte-americana, durante uma 

reunião no centro técnico de Detroit.  
 

As montadoras, incluindo a líder de mercado de veículos elétricos Tesla, perdem 
dinheiro com carros elétricos porque os custos de baterias ainda são maiores que os 
de motores de combustão interna.  

 
A GM financia suas incursões em novas tecnologias usando um rio de dinheiro gerado 

por veículos de populares de tecnologia antiga com sua base de clientes principais nos 
Estados Unidos. Em comparação, a Tesla investiu cerca de 10 bilhões de dólares em 
dinheiro e ainda não demonstrou lucro em um ano inteiro.  

 
A General Motors obteve mais de 90 por cento de seus 12,5 bilhões de dólares em 

lucros antes de impostos de 2016 na América do Norte, em meio à demanda robusta 
de sua linha de grandes utilitários esportivos e caminhonetes. As lucrativas operações 
da empresa na China dependem da demanda dos consumidores por uma linha 

crescente de SUVs movidos a gasolina.  
 

Conta do dieselgate da Volkswagen sobe para US$ 30 bilhões 

03/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 
 

  
 

 
 
 

 
Passado o aniversário de dois anos do dieselgate, está difícil para o Grupo Volkswagen 

colocar para trás o maior escândalo de sua história, após o a descoberta, assumida 
pela empresa, de que 11 milhões de carros diesel foram equipados com softwares para 
enganar os testes de emissões de poluentes. Na sexta-feira passada, 29, a companhia 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1599717.htm
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/ao-vivo/transmissoes-do-dia
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1C722S-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1C722S-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1C72PK-OBRBS
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26482/conta-do-dieselgate-da-volkswagen-sobe-para-us-30-bilhoes


anunciou que as indenizações com reparos ou recompras de 475 mil veículos 
equipados com motores diesel 2.0 nos Estados Unidos deverão custar mais do que o 
previsto, por isso foram reservados € 2,5 bilhões (US$ 3 bilhões) adicionais aos US$ 

15,3 bilhões que haviam sido provisionados. Com isso, o total colocado de lado pela 
Volkswagen para pagar pelos danos da fraude em todo o mundo já soma 

estratosféricos US$ 30 bilhões.  
 

O escândalo também está colocando ex-executivos da companhia na cadeia. Na 
quinta-feira passada, 28, foi preso preventivamente em Munique, na Alemanha, o mais 
graúdo executivo da companhia envolvido na fraude, Wolfgang Hatz, chefe de 

desenvolvimento de motores na Audi de 2001 a 2007, que exerceu a mesma função 
no Grupo Volkswagen até 2011, quando assumiu o posto no conselho de administração 

da Porsche responsável por pesquisa e desenvolvimento, de onde saiu no ano 
seguinte.  
 

Em julho, as autoridades alemãs prenderam o italiano Giovanni Pamio, ex-gerente do 
departamento de motores da Audi. Ele segue sob custódia e também foi indiciado nos 

Estados Unidos em processo por conspiração para fraudar reguladores e consumidores 
no País. Segundo jornais alemães, Hatz e Pamio estão sob intensa pressão para delatar 
mais envolvidos.  

 
Nos Estados Unidos também foram presos dois executivos do Grupo. No mês passado, 

James Liang, ex-engenheiro da Volkswagen que aceitou cooperar com a justiça 
americana, foi condenado a 40 meses de prisão e pagamento de US$ 200 mil em multa 
por sua participação na fraude. A mesma corte federal de Detroit já considerou culpado 

Oliver Smidt, outro ex-executivo da companhia, que deve ser sentenciado em 
dezembro a uma pena de até sete anos de prisão e pagamento de indenização de US$ 

400 mil, depois de ter admitido conspirar para enganar legisladores e violar as leis 
antipoluição dos EUA.  
 

CUSTO ALTO 
 

Está custando bastante caro a eventual economia conseguida com a instalação de 
softwares para fraudar emissões de motores diesel durante testes. Especialmente nos 
Estados Unidos, a companhia admitiu publicamente que “será necessário fazer mais 

que o previsto” para consertar ou comprar de volta 475 mil carros Volkswagen com 
motorização diesel de 2 litros. Por isso foram reservados US$ 3 bilhões extras para os 

reparos ou recompras.  
 
Há ainda 83 mil veículos vendidos nos EUA equipados com motores diesel V6 3.0 nos 

quais a Audi admitiu o uso do software que frauda emissões. Analistas estimam que o 
recall desses modelos poderá custar mais € 1 bilhão adicionais.  

 
Na Europa as reparações parecem estar indo bem. O grupo gasta cerca de € 10 bilhões 

para atualizar o software de 8,5 milhões de carros afetados, incluindo adição de 
componentes em 3,7 milhões deles equipados com motores diesel 1.6.  
 

O Grupo Volkswagen já informou que o lucro líquido do terceiro trimestre deste ano 
deve ser afetado pelos gastos adicionais, derrubando a cotação das ações da 

companhia. O balanço parcial da companhia será divulgado em 27 de outubro. 
Analistas esperam por resultado operacional antes de impostos e despesas financeiras 
em torno de € 4 bilhões.  

 
Além das perdas financeiras já provisionadas para o dieselgate, a Volkswagen também 

corre o risco de perder credibilidade junto aos clientes, o que pode impactar nas 
vendas futuras da companhia pelos próximos anos, limitando ganhos e elevando os 
prejuízos. 

 



GM e Ford lançarão mais de 30 elétricos até 2023 

03/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

 
  
 

Em destaque o Bolt EV, com futuros elétricos cobertos ao fundo 
 

GM e Ford anunciaram na segunda-feira, 2, em Detroit, uma grande ofensiva de 
eletrificação. A GM apresentará nos próximos 18 meses dois novos veículos elétricos 
baseados no aprendizado com o Chevrolet Bolt EV. Segundo a montadora, os carros 

serão os primeiros de pelo menos 20 novos modelos elétricos a serem lançados até 
2023. Já a Ford informou que aumentará sua oferta de elétricos nos próximos cinco 

anos com 13 modelos, um deles um utilitário esportivo com autonomia de 480 
quilômetros. 
 

“A GM acredita em um futuro totalmente elétrico. Sabemos que isso não vai acontecer 
de imediato, mas estamos empenhados em promover o maior uso e aceitação desses 

veículos com soluções adequadas aos clientes”, afirma o vice-presidente executivo de 
desenvolvimento de produto, compras e cadeia de fornecedores, Mark Reuss.  
 

Segundo da General Motors, sua estratégia de eletrificação terá duas vertentes: 
baterias elétricas e células de hidrogênio, dependendo da necessidade de cada modelo.  

 
A GM também apresentou o Surus (iniciais de Silent Utility Rover Universal 
Superstructure). Trata-se de um veículo-conceito de quatro rodas alimentado por 

célula de combustível em uma carroceria de caminhão pesado, impulsionado por dois 
motores elétricos. Terá capacidade e arquitetura flexíveis e por isso poderá ser 

utilizado como veículo de entrega, caminhão ou ambulância. 
 
EQUIPE EDISON 

 
A Ford, por sua vez, está montando um grupo interno chamado "Equipe Edison" (em 

alusão ao inventor da lâmpada elétrica) para estudar e desenvolver carros totalmente 
elétricos. O time será separado de outros esforços de eletrificação da Ford, que incluem 
híbridos e híbridos plug-in.  

 
"Vemos um ponto de inflexão nos principais mercados em relação aos veículos 

puramente elétricos", disse a Automotive News o chefe de eletrificação e veículos 
autônomos da Ford, Sherif Marakby. "Sentimos que é importante ter uma equipe que 

atue desde a definição dos planos estratégicos e implementação até o marketing 
avançado.”  
 

Segundo o executivo, a nova equipe também vai explorar parcerias, como a joint 
venture prevista com a Anhui Zotye Automobile Co. para fabricar veículos 100% 

elétricos para a China. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26478/gm-e-ford-lancarao-mais-de-30-eletricos-ate-2023

