
 

 

09 DE OUTUBRO DE 2017 

Segunda-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI - NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS -Nº 32. XIII . 

06 DE OUTUBRO DE 2017 

 BRASIL É CAMPEÃO DA BUROCRACIA: 80 DIAS SÓ PARA ABRIR UMA EMPRESA 

 ESOCIAL VAI INCORPORAR REGRAS DA REFORMA TRABALHISTA 

 ICMS: CONFAZ DISCIPLINA PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÃO COM BENS E MERCADORIAS DIGITAIS 

 VIA RÁPIDA GARANTE PATENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM MENOS DE 

UM ANO 

 QUEM PODE PERDER MAIS EMPREGOS PARA OS ROBÔS: HOMENS OU MULHERES? 

 EMPRESÁRIOS SÃO MELHORES GESTORES PÚBLICOS DO QUE POLÍTICOS? A CIÊNCIA 

RESPONDE 

 FOLLOW-UP COM A EQUIPE É PASSO PARA APRIMORAR TÁTICAS DE GESTÃO 

 EM BUENOS AIRES, STARTUPS BRASILEIRAS FAZEM TREINAMENTO DE PITCH EM 

EVENTO ORGANIZADO PELO MDIC E APEX-BRASIL 

 ABRAMAT: INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TEM 1ª ALTA NAS VENDAS 

DESDE 2014 

 INDÚSTRIA PUXA GERAÇÃO DE EMPREGO APÓS DOIS ANOS DE RETRAÇÃO 

 MONTADORAS REDUZEM LICENÇA FORÇADA 

 EMPRESAS COM MAIS DE 29 ANOS PODEM TER RECURSOS DO FGTS PARA SACAR 

 AS REFORMAS AINDA TERÃO DE ESPERAR 

 A PEJOTIZAÇÃO AUMENTA, E MUITO, A DESIGUALDADE, DIZ ECONOMISTA 

 RISCO HIDROLÓGICO É PROBLEMA BILIONÁRIO NO SETOR ELÉTRICO 

 FALTA DE CONSENSO ADIA DECISÃO SOBRE PERDAS DA POUPANÇA 

 ATENÇÃO AO CÂMBIO DEVE SER PRIORIDADE DE QUEM INVESTE NO EXTERIOR 

 INFLAÇÃO SURPREENDE E ECONOMISTAS ELEVAM PROJEÇÃO PARA 2017 

 DISCUSSÃO SOBRE PERDA COM PLANOS DOS ANOS 80 SERÁ RETOMADA NO DIA 20 

 IGP-DI TEM ALTA DE 0,62% EM SETEMBRO COM ALTA DOS PREÇOS AO PRODUTOR, 

DIZ FGV 
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 NOVA VERSÃO DO CADASTRO POSITIVO BUSCA REDUZIR JURO A CONSUMIDOR 

 PETROBRAS REDUZ PREÇOS DO DIESEL E ELEVA OS DA GASOLINA NAS REFINARIAS 

A PARTIR DE TERÇA-FEIRA 

 GREVE DA CHERY DE JACAREÍ ENTRA NO NONO DIA 

 HONDA DE SUMARÉ COMEMORA 20 ANOS 

 HONDA CG 2018 CHEGA AO MERCADO COM MUDANÇAS NO SISTEMA DE FREIOS 

 COMO DIFERENCIAR RUÍDOS QUE INDICAM PROBLEMA NO CARRO DE BARULHOS 

COMUNS 

 VOLKSWAGEN PREPARA TROCA DE PRESIDENTES NA AMÉRICA DO SUL 

 VOLKSWAGEN ANOTA ALTA DE 76% EM EXPORTAÇÕES 

 VENDAS DE VEÍCULOS NOVOS NO BRASIL EM 2018 DEVEM CRESCER MAIS DE 10%, 

DIZ ANFAVEA 

 NEO RODAS INVESTE R$ 3 MILHÕES EM VINHEDO (SP) 

 FORD CRIA BONÉ ANTISSONO PARA MOTORISTAS 

 CRESCE PARTICIPAÇÃO DE PJ NO FINANCIAMENTO 

 FORD CAMINHÕES PREPARA MAIS AUTOMAÇÃO 

 SETOR AUTOMOTIVO NO PARANÁ É O QUE MAIS GERA EMPREGO NO PAÍS 

 UE IMPÕE TAXA ANTIDUMPING SOBRE AÇO LAMINADO A QUENTE DO BRASIL 

 MP QUE AUMENTA ROYALTIES DA MINERAÇÃO SERÁ DEBATIDA NA QUARTA-FEIRA 
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Brasil é campeão da burocracia: 80 dias só para abrir uma empresa 

09/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A estimativa foi compilada pela Endeavor, rede internacional de apoio ao 
empreendedorismo, que acaba de publicar o estudo “Burocracia no ciclo de 

vida das empresas” 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Contabilizei, em Curitiba, usa a tecnologia para tentar agilizar o atendimento às 
empresas Marcelo AndradeGazeta do Povo 

  
Em seus escritos de ficção científica, o britânico Douglas Adams descreveu uma das 
raças mais desagradáveis da galáxia como: burocrática. Eles não salvariam as próprias 

avós da morte sem um ofício em triplicata. Abrir e fechar uma empresa no Brasil não 
fica muito longe disso. O Banco Mundial coloca o país como uma das piores economias 

do mundo para se fazer negócios. E muito disso é fruto da burocracia. 
 
No ranking, que lista 190 economias do mundo todo, o Brasil aparece em 123.ª. Três 

quesitos puxam a classificação do país para baixo. Todos relacionados à burocracia: a 
facilidade para começar um negócio, as permissões de zoneamento e o pagamento de 

impostos. 
 
A estimativa foi compilada pela Endeavor, rede internacional de apoio ao 

empreendedorismo, que acaba de publicar o estudo “Burocracia no ciclo de vida 
das empresas”. Um mapeamento feito com base em estudos acadêmicos e de 

consultorias, alguns feitos com exclusividade para a pesquisa. 
 
O caminho da burocracia na vida das empresas começa antes mesmo delas existirem. 

Para abrir um negócio, o brasileiro leva, em média, 80 dias. O triplo dos argentinos e 
oito vezes mais tempo do que na Rússia. Na Nova Zelândia, o processo todo leva 24 

horas. 
 
A aceleração dos processos de abertura tem muito a ver com o surgimento de 

processos eletrônicos, dentro dos governos. Em meados da década de 2000, mais de 
cem países reformaram o ambiente regulatório para abertura de novas empresas. 

Entre as mudanças mais comuns estão a padronização de documentos, o registro 
online e o uso opcional dos cartórios. 

 
O curioso é que o Brasil também entrou nesta onda. Há 10 anos, o Governo Federal 
criou a Redesim, que busca criar padrões e diálogo entre os diferentes órgãos 

envolvidos no registro de uma empresa; de forma que o cidadão possa protocolar toda 
a sua documentação em uma única plataforma. O suficiente para resolver boa parte 

do problema. 
 
Mas a implantação da Redesim se mostrou lenta e complexa, já que depende de um 

redesenho institucional em cada um dos mais de cinco mil municípios brasileiros. O 
que exige vontade política. Tanto que um dos principais é a integração entre órgãos 

de licenciamento. No Paraná, nem 20% desta etapa foi concluída. 
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Manter as portas abertas é ainda mais difícil. Por ano, uma empresa gasta uma média 
de 2.038 horas para ficar em dia. São 85 dias corridos, só para preencher todos os 
documentos e pagar os impostos devidos. 

 
Mudanças na regra no meio do jogo 

Um empecilho, aqui, é que as regras mudam com o jogo já em andamento. O ICMS, 
cobrado pelos estados, é o principal vilão. Nos últimos quatro anos, o tributo sofreu 

uma alteração a cada três dias, no Brasil. Só no Paraná, foram 361. Santa Catarina, o 
estado que menos atualizou a legislação do ICMS, teve 54 trocas. 
 

Parte disso se deve à guerra fiscal entre estados e entre municípios. “São estratégias 
legítimas para tentar atrair novas empresas e gerar emprego localmente. Mas manter-

se atualizado é muito complexo para o empreendedor” reconhece o diretor da 
Endeavor no Paraná, Marco Mazzonetto. Mas fato é que as atualizações - inclusive de 
outros impostos, além do ICMS - tornam quase impossível para o empreendedor se 

manter em dia com a legislação tributária. E ainda ter tempo para tocar a operação 
do seu negócio. 

 
Isso, somado às obrigações acessórias (fichas que precisam ser preenchidas, e que 
não são necessariamente imposto) torna alarmante a quantia de empresas irregulares, 

no Brasil. Só um nível federal, quatro em cada dez empresas têm alguma pendência. 
Incluídos os tributos municipais, o número dobra. 

 
“O empreendedor acaba perdendo o foco do que é o negócio dele, dos clientes dele, 
para tentar entender um pouco o que o governo está exigindo”, opina o contador 

Héber Dionizio, co-fundador da Contabilizei, que já ajudou na criação de mais de 
quatro mil empresas. “A gente tenta amenizar isso com um bom atendimento”, mas 

“por mais que ele contrate um escritório, ele não vai ter um contador 100% do tempo 
ao lado dele”. 
 

eSocial vai incorporar regras da reforma trabalhista 

09/10/2017 – Fonte: Contábeis.com 

 
Novo eSocial será obrigatório para grandes companhias a partir do início de 2018 e 
para todas as demais empresas do país a partir de julho próximo. 

 
eSocial, portal para registro de empregados e de eventos como férias e horas extras, 

vai incorporar, a partir de novembro, as mudanças na legislação trabalhista aprovadas 
pelo governo neste ano, informou ao G1 o assessor especial da Receita Federal, 
Altemir Linhares de Melo. 

 
A partir do mês que vem, será possível realizar pelo eSocial ações como: 

 
Admitir trabalhador para uma jornada de trabalho intermitente(que ocorre 

esporadicamente, em dias alternados ou por algumas horas); 
Contratar trabalhador por empreitada; 
Admitir trabalhador para exercer função em home office. 

 
"Não vai precisar assinar carteira para contratar por um dia, ou por empreitada. Tudo 

o que a legislação trabalhista prevê, o sistema está adequado a isso. Se é jornada 
intermitente, transmite para o sistema, que faz o cálculo [do imposto] a partir disso", 
disse Melo. 

 
Atualmente, somente patrões de empregados domésticos estão obrigados a usar o 

eSocial para o registro dessas ações. 
 
A partir do ano que vem, porém, o uso do portal vai se tornar obrigatório para todas 

as empresas do país. A Receita prevê que isso vai permitir mais controle sobre 
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pagamento de tributos e aumento da arrecadação. Segundo o assessor da Receita, os 
patrões vão ingressar no sistema, com uso do CNPJ e da certificação digital, e poderão 
nesse ambiente admitir o trabalhador, abrir a folha de pagamentos para informar os 

valores pagos e recolher os tributos no fim do mês. 
 

"A informação vai ser transmitida em lotes. Não é mais gerar um arquivo e transmitir 
uma declaração. Esse é um paradigma novo para o eSocial", disse. 

 
Ele acrescentou que os tributos continuarão sendo pagos mensalmente, em três 
boletos diferentes (IRRF, contribuição previdenciária e FGTS) . No futuro, disse o 

assessor da Receita Federal, a intenção é passar a gerar somente um boleto para todos 
os tributos, como acontece no caso dos empregados domésticos e do Simples Nacional.  

20 milhões de empresas usarão o eSocial 
 
O cronograma de implementação do eSocial prevê que o sistema será obrigatório para 

grandes companhias a partir do início de 2018 (as 13 mil maiores empresas do país, 
que faturam mais de R$ 78 milhões por ano). 

 
Já a partir de julho do próximo ano, todas as empresas do país deverão operar por 
meio do eSocial. A expectativa da Receita Federal é de que cerca de 20 milhões de 

empresas (incluindo os microempreendedores individuais), todas as existentes no 
país, estejam utilizando o sistema a partir de julho de 2018. 

 
"Entram todo o resto em julho do ano que vem. O Simples, as empresas e órgãos 
públicos, do lucro presumido, e os empresários rurais. Para o Simples e para o MEI, 

nós teremos um módulo simplificado, bem mais simples", disse Melo, do Fisco. 
 

Aumento na arrecadação 
O novo sistema do eSocial, segundo a Receita Federal, também vai permitir que o 
órgão tenha um controle maior sobre o recolhimento de tributos, o que pode, segundo 

Melo, aumentar a arrecadação em "dezenas de bilhões de reais" nos próximos anos. 
Isso porque o novo sistema fará o cálculo do imposto devido pelas empresas, que 

precisarão fazer o recolhimento no valor correto ou fazer um parcelamento (o Fisco 
oferece, por exemplo, um parcelamento em até 60 meses). Deste modo, os erros de 
recolhimento não vão mais acontecer. 

 
Melo explicou que, atualmente, a Receita Federal já tem sistemas contábeis para o 

PIS, para Cofins, IPI, Imposto de Renda, e os estados para o ICMS. O novo eSocial, 
disse, vai alcançar também os tributos relacionados com o trabalho. 
 

"Com o eSocial, fechamos o ecossistema. Toda a área tributária agora passa a ter 
escrituração digital. A única parte que ainda não tinha eram as obrigações trabalhistas. 

Fica muito mais difícil sonegar. Com artimanhas simples, não consegue mais, vai 
acabar aparecendo em algum ponto", declarou o auditor da Receita Federal. 

 
15 obrigações a menos nos próximos anos 
 

O governo também vai concentrar no eSocial, nos próximos anos, 15 obrigações 
acessórias, ou seja, informações prestadas, que as empresas atualmente têm de 

enviar ao governo de forma separada. 
 
Veja abaixo as informações que serão inseridas no eSocial, ou que, em alguns casos, 

não serão mais cobradas: 
 

1. Livro de Registro de empregado (passará a ser feita por meio eletrônico) 
2. Comunicação de acidente de trabalho (incorporado ao eSocial) 
3. Perfil profissiográfico previdenciácio (incorporado ao eSocial) 

4. Arquivos eletrônicos entregues à fiscalização, Manad (em desuso desde o Sped, 
agora alcançarão as informações relativas aos empregados) 
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5. Guia de Recolhimento do FGTS (será gerada no eSocial) 
6. Informações à Previdência Social, GFIP (serão substituídas por eventos que 

estarão no eSocial) 

7. Relação Anual de Informações Sociais, Rais (não será mais exigida essa 
declaração anual) 

8. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged (também não será 
mais exigida, pois os vínculos laborais serão cadastrados no eSocial) 

9. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, Dirf (retenções na fonte serão 
informados no eSocial) 

10.Comunicação de Dispensa (integrado ao Esocial) 

11.Carteira de Trabalho e Previdência Social (governo anunciará uma carteira de 
trabalho eletrônica) 

12.Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF 
13.Quadro horário de Trabalho, QHT 
14.Folha de pagamento 

15.Guia da Previdência Social, GPS 
 

Segundo o governo, a extinção das obrigações acessórias, sendo elas incorporadas ao 
eSocial ou não, não será automática. A Receita Federal informou que caberá a cada 
órgão competente publicar atos normativos, tornando oficial a necessidade de não 

mais entregar tais declarações. 
 

"Vai ter uma redução grande de custo para as empresas", disse Altemir Melo, da 
Receita Federal. 
 

Banco de dados 
Outra novidade que o eSocial permitirá é que todos os trabalhadores do país passem 

a contar com seus registros de trabalho gravados eletronicamente, o que facilitará a 
concessão de benefícios. 
 

"O trabalhador que precisar de um benefício da previdência, por exemplo, a situação 
dele vai estar em dia, automática, online com todos os sistemas. Chega lá pleiteia um 

beneficio e não precisa levar documento nenhum", explicou Melo. 
 

ICMS: Confaz disciplina procedimentos de cobrança do imposto sobre 
operação com bens e mercadorias digitais 

09/10/2017 – Fonte: Contábeis.com 

 
Com a publicação do Convênio ICMS 106/2017, o Confaz estabeleceu procedimentos 
para as unidades da federação cobrar o imposto estadual sobre operações com bens 

e mercadorias digitais a partir de 1º de abril de 2018  
 

Confaz disciplina procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com 
bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de 

dados e concede isenção nas saídas anteriores à saída destinada ao consumidor final 
A novidade consta do Convênio ICMS nº 106/2017 (DOU de 05/10). 
 

Com esta medida, a partir de 1º de abril de 2018, as operações com bens e 
mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, 

arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados, ainda que tenham sido 
ou possam ser adaptados, comercializadas por meio de transferência eletrônica de 
dados observarão as disposições deste Convênio ICMS nº 106/2017. 

 
Isenção do ICMS (Cláusula segunda) 

As operações com os bens e mercadorias digitais de que trata este convênio, 
comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados anteriores à saída 
destinada ao consumidor final ficam isentas do ICMS.  

Fato gerador do ICMS (Cláusula terceira) 
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O imposto será recolhido nas saídas internas e nas importações realizadas por meio 
de site ou de plataforma eletrônica que efetue a venda ou a disponibilização, ainda 
que por intermédio de pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante 

transferência eletrônica de dados, na unidade federada onde é domiciliado ou 
estabelecido o adquirente do bem ou mercadoria digital. 

 
Contribuinte (Cláusula quarta) 

A pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a venda ou 
a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, de bens e 
mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de dados, é o contribuinte da 

operação e deverá inscrever-se nas unidades federadas em que praticar as saídas 
internas ou de importação destinadas a consumidor final, sendo facultada, a critério 

de cada unidade federada: 
 
I – a indicação do endereço e CNPJ de sua sede, para fins de inscrição; 

II – a escrituração fiscal e a manutenção de livros e documentos no estabelecimento 
referido no inciso I; 

III – a exigência de indicação de representante legal domiciliado em seu território. 
 
A inscrição será realizada preferencialmente, por meio da internet, mediante 

procedimento simplificado estabelecido por cada unidade federada. 
 

A critério da unidade federada poderá ser dispensada a inscrição de que trata esta 
cláusula, devendo o imposto, neste caso, ser recolhido por meio de Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE, ou documento de arrecadação estadual 

previsto na legislação da respectiva unidade. 
 

Responsabilidade pelo recolhimento do ICMS (Cláusula quinta) 
 
Nas operações de que trata este convênio, as unidades federadas poderão atribuir a 

responsabilidade pelo recolhimento do imposto: 
 

I – àquele que realizar a oferta, venda ou entrega do bem ou mercadoria digital ao 
consumidor, por meio de transferência eletrônica de dados, em razão de contrato 
firmado com o comercializador; 

II – ao intermediador financeiro, inclusive a administradora de cartão de crédito ou de 
outro meio de pagamento; 

III – ao adquirente do bem ou mercadoria digital, na hipótese de o contribuinte ou os 
responsáveis descritos nos incisos anteriores não serem inscritos na unidade federada 
de que trata a cláusula quarta; 

IV – à administradora de cartão de crédito ou débito ou à intermediadora financeira 
responsável pelo câmbio, nas operações de importação. 

 
Documento Fiscal (Cláusula sexta) 

A pessoa jurídica que der saída do bem ou mercadoria digital na forma de que trata 
este convênio deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55. 
Aplicação (Cláusula sétima) 

 
Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no 

Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do sexto mês 
subsequente ao da sua publicação, 1º de abril de 2018. 
 

Com a publicação deste Convênio, o Confaz estabeleceu procedimentos para as 
unidades federadas cobrar o imposto estadual a partir de 1º de abril de 2018. 

 
Consulte aqui integra do Convênio ICMS nº 106/2017. 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/10/2017&jornal=1&pagina=34&totalArquivos=288
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms


Via rápida garante patente para micro e pequenas empresas em menos de 

um ano 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A criação de uma via rápida para análise de pedidos de patentes de micro e pequenas 

empresas pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) vem acelerando as 
avaliações de ideias de empreendedores e permitindo obtenção de patentes em menos 

de um ano. 
 
Essa modalidade de análise começou a funcionar em fevereiro de 2016. Foram feitos 

127 pedidos usando o caminho mais ágil. Dessas solicitações, 30 originaram patentes 
e outras 14 foram indeferidas. 

 
Segundo dados coletados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), os pedidos 
de patentes vêm sendo decididos em 279 dias, em média. 

 
Também de acordo com a confederação, a avaliação nesses casos é mais ágil do que 

a feita no Japão, que leva em média 1,3 ano e é a mais rápida no mundo. 
 
Na maior parte dos outros pedidos, a espera pela avaliação pode superar 10 anos. O 

INPI tem uma fila de cerca de 230 mil processos para análise. 
 

Fabiano Barreto, especialista em propriedade intelectual da CNI, diz que a obtenção 
de uma patente pode acelerar o crescimento de uma companhia iniciante. Isso 
acontece por ela dar a investidores e financiadores uma garantia de que o produto 

desenvolvido foi avaliado e traz algo de novo ao mercado. 
 

“Se o investidor está na dúvida se a ideia é realmente inovadora, a patente mostra 
um processo atestado pelo próprio Estado.” 
 

Para Maria Cláudia Nunes, também da CNI, há espaço para que mais companhias 
menores solicitem patentes. 

 
A principal barreira, segundo ela, é cultural, pois muitos empresários pensam que a 
proteção de ideias está reservada a grandes. 

 
Entre janeiro e agosto, foram depositados 601 pedidos de patentes por 

microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas, o que indica 
que boa parte das companhias ainda não usa o novo mecanismo. 
 

No período, foi solicitado um total de 18,8 mil patentes no país. 
 

Neste link, é possível acessar cartilha feita pela CNI que explica os principais conceitos 
associados a patentes e ajuda empresários em sua obtenção. 

 

Quem pode perder mais empregos para os robôs: homens ou mulheres? 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Garçons virtuais, caixas self-service e maestros robóticos: gostemos ou não, 

automação, inteligência artificial e robótica estão aqui para ficar.  
 
Mas esses avanços tecnológicos em fábricas, escritórios e afins afetarão igualmente a 

vida de homens e mulheres?  
 

Apesar dos benefícios da automatização no ambiente de trabalho ainda serem motivo 
de muito debate por causa da perda de postos de homens e mulheres para máquinas, 
é inegável que mais robôs e mais inteligência artificial resultam em mais empregos 
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nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática - um grupo conhecido pela 
abreviatura (em inglês) Stem.  
 

Nos EUA, lar de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, o crescimento 
da automatização poderá gerar meio milhão de empregos nos próximos dez anos.  

Mas como são os prospectos mais pessimistas? Eles não são nada animadores para 
meninas e mulheres.  

 
De acordo com um estudo do Fórum Econômico Mundial em 12 economias avançadas, 
para cada 20 empregos perdidos para a automatização, homens trabalhando em Stem 

verão cinco novos empregos; mulheres, apenas uma vaga.  
 

 

Reuters/BBC Brasil 

 

 

O robô YuMi conduziu a Orquestra Filarmônica de Lucca em Pisa (Itália), com o tenor 

Andrea Bocelli 
 

Isso leva em conta as atuais taxas de participação de gênero no setor.  

Essa pesquisa mostra que mulheres e meninas perderão oportunidades de emprego.  
Para especialistas, a maior participação feminina em áreas como ciência da 
computação resultaria em maior equilíbrio de gênero em termos de contribuições 

criativas e supervisão de novas tecnologias.  
 

Mas o que sabemos sobre empregos sob risco de desparecimento em áreas mais 
tradicionais da economia?  
 

Estudos até agora mostram que a automatização afetaria mais homens do que 
mulheres em empregos "ameaçados de extinção". E, de muitas maneiras, a tecnologia 

beneficiou a força de trabalho feminina ao longo do século 20.  
 
Máquinas criaram postos que requerem mais habilidades cognitivas, como memória e 

leitura, e substituíram tarefas físicas anteriormente exercidas em sua maioria por 
homens.  

 
Mas outro relatório do Fórum Econômico Mundial, "O Futuro dos Empregos", lançado 
em 2016, estimou que os dois gêneros sofreriam da mesma maneira.  

 
O problema masculino foi evidenciado em um recente estudo da consultoria 

PricewaterhouseCoopers (PwC), sugerindo que uma maior porcentagem de homens 
em Alemanha, EUA, Japão e Reino esteja em empregos ameaçados por máquinas e 
robôs.  

 
Só que uma análise do ISEA, na Califórnia, concluiu que mulheres tem o dobro de 

probabilidade de homens de trabalhar em empregos com altas chances de 
automatização - postos administrativos em escritórios, por exemplo, que empregam 

mais mulheres que homens. 
  
"As autoridades precisam se preparar para o futuro", diz a pesquisadora Jess Chen, 

do ISEA.  
 

O ritmo de mudança será variado em diferentes partes do mundo, e crises econômicas 
podem afetar investimentos em robótica ou inteligência artificial.  
 



Ao mesmo tempo, teremos no futuro empregos que ainda não existem, e haverá 
demanda para empregos em tarefas que não poder ser realizadas por robôs.  
 

Outro ponto a ser levado em conta é o ético-social: será que todo mundo ficaria 
confortável, por exemplo, com robôs tomando conta de parentes idosos?  

 
IGUALDADE  

Mas a maior participação feminina no campo Stem não é apenas uma questão de 
oportunidade de emprego, mas também discutir tendências sexistas.  
 

Catherine Aschraft, diretor do Centro Nacional para Mulheres e Tecnologia da 
Informação, nos EUA, diz que o preconceito pode se manfiestar de várias maneiras, 

das práticas de contratação às técnicas de entrevista.  
 
Só que a preocupação também se estende à automatização de processos de avaliação 

de candidatos, em que a inteligência artifial pode ajudar humanos a cumprir tarefas e 
tomar decisões através da análise de grandes quantidades de dados.  

 
Empresas ao redor do mundo estão usando essas técnicas para avaliar candidatos a 
emprego.  

 
"Será que a inteligência artifical consideraria um candidato masculino menos habilitado 

para uma posição de enfermeiro? Ou isso resultaria em mulheres com menores 
chances de conseguir um emprego como programadoras?", questionou Aylin Caliskan, 
especialista em inteligência artificial da Universidade Princeton (EUA), em uma recente 

entrevista.  
 

Sendo assim, pode ser importante que mais mulheres trabalhem nas profissões que 
estão moldando essa nova tecnologia.  
 

"Se não fizermos alguma coisa, o preconceito vai se propagar e piorar", diz Aimee Ms 
Van Wynsberghe, especialista em robótica e fundadora da Responsible Robotics, 

empresa que prega a "cibernética ética".  
 

Empresários são melhores gestores públicos do que políticos? A ciência 
responde 

09/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Pesquisadores do Brasil e da Colômbia cruzaram dados e chegaram à 
conclusão: não, empresários não têm desempenho nem melhor nem pior do 

que os políticos tradicionais 

 

 
 
Pixabay/Creative Commons 

 
Empresários são melhores gestores públicos do que políticos? O senso comum diz que 

sim. E esse tem sido o slogan eleitoral de muitos homens de negócio que saem da 
iniciativa privada para se aventurar nas eleições. Mas uma pesquisa científica derruba 
esse mito. A máquina pública tem regras e uma dinâmica própria que fazem com que 

o desempenho dos empresários não seja nem melhor nem pior do que o dos políticos. 
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O pesquisador brasileiro Eduardo Mello e o colombiano Nelson Ruiz cruzaram 
indicadores financeiros, de educação e de saúde apresentados pelas prefeituras 
administradas por gestores municipais que eram empresários antes de entrarem na 

vida pública com os resultados dos demais políticos eleitos. Foram selecionados de 
200 a 300 prefeitos eleitos, por pleito municipal, entre 1996 e 2012. 

 
 “Não há diferença estatística relevante” 

“Os empresários dizem que fazem mais com menos, que são bons gestores. Mas não 
há diferença estatística relevante entre os prefeitos-empresários e os outros”, diz Mello 
– que começou a realizar o estudo na London School of Economics (Inglaterra) e que 

hoje é professor de Relações Internacionais na FGV de São Paulo. 
 

A pesquisa comparou, por exemplo, investimentos per capita na saúde e educação 
públicas, número de professores, resultados escolares dos alunos em avaliações 
nacionais, relação de médicos por habitante em cada cidade e outros dados de doenças 

e atendimento médico. O estudo também levou em conta dados orçamentários, como 
o investimento em obras, comprometimento da receita com gastos de pessoal, dívidas. 

 
O mito cresce e tende a ser forte em 2018 
Mello diz que o discurso de que o gestor da iniciativa privada é melhor do que o político 

aparecia esporadicamente nas eleições – casos, por exemplo, de Antonio Ermírio de 
Moraes (que se candidatou ao governo de São Paulo em 1986; e não venceu) e Silvio 

Santos (na eleição presidencial de 1989). 
 
Mas o fenômeno vem crescendo nos últimos anos. Não só no Brasil. Mello destaca que, 

em 2012, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, 
usou como uma de suas principais bandeiras o fato de ser um empresário bem-

sucedido e de ter usado essa experiência como governador de Massachusetts. Romney 
perdeu aquela eleição para Barack Obama. Mas o discurso do republicano inspirou 
Mello a fazer a pesquisa: “Eu queria saber se isso [o slogan de que o empresário é 

melhor gestor público] era verdade”. 
 

Desde então, há mais casos que reforçam o mito. O megaempresário Donald Trump 
conquistou a cadeira de presidente dos Estados Unidos no ano passado. No Brasil, em 
2016, duas grandes capitais brasileiras elegeram empresários para as prefeituras: São 

Paulo (João Doria, PSDB) e Belo Horizonte (Alexandre Kalil, PHS). Doria usou muito o 
discurso de que não é um político, mas um gestor. E também é pré-candidato a 

presidente em 2018. 
 
Para Mello, o discurso de que os empresários são mais eficientes que os políticos tende 

a ser forte em 2018. “Provavelmente no ano que vem vão surgir outsiders [candidatos 
de fora da política tradicional] que irão assumir a identidade do empresário e dizer que 

são melhores gestores”, diz Mello. “O que a pesquisa diz para o eleitor é que isso não 
acontece.” 

 
Nova etapa da pesquisa e bases de dados usadas 
Segundo Mello, a pesquisa ainda não está completamente concluída – o que deve 

ocorrer até o fim do ano. Um dos objetivos dessa etapa final do estudo é verificar se 
há alguma diferença significativa entre o desempenho dos prefeitos-empresários de 

cidades pequenas e das maiores. A pesquisa, por motivo de metodologia, excluiu 
cidades onde há segundo turno eleitoral – ou seja, aquelas que têm pelo menos 300 
mil eleitores. 

 
Foram escolhidos prefeitos e não ocupantes de outros cargos públicos porque há 

muitas informações oficiais disponíveis sobre municípios. E, como há muitos prefeitos, 
a base estatística ficou maior para efeito de comparações. 
 

Duas bases de dados usadas no cruzamento de informações do estudo foram o 
DataSus, do Ministério da Saúde, e o Censo Escolar, do Ministério da Educação. 



Também foram usados dados da execução orçamentária obtidos a partir do Ministério 
da Fazenda: o que é investido em obras, gastos com pessoal, dívidas. A informação 
sobre a atividade profissional dos eleitos consta da base de dados do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). 
 

Follow-up com a equipe é passo para aprimorar táticas de gestão 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Karime Xavier/Folhapress 

 

 

Os sócios Marcello Lage e Mirany Soares, da Formaggio Mineiro, na sua fábrica em 
SP 

 

Embora ninguém goste de cobrar nem de ser cobrado, fazer follow-ups frequentes 
com os funcionários ainda é a única forma eficaz de acompanhar o trabalho, segundo 

o consultor e coach executivo Silvio Celestino.  
 

Para ele, o chefe que deseja acompanhar seus colaboradores do jeito certo deve 
apresentar suas expectativas e colocar prazos, além de explicar a importância das 
atividades em curso para o andamento do projeto.  

 
É melhor do que passar uma lista de pendências ou estabelecer uma série de metas 

com números, exigindo resultados o tempo todo.  
 
"É importante que o empreendedor saiba mostrar sua forma de pensar para a equipe, 

incluindo o que aprendeu durante sua trajetória profissional e até os erros que 
cometeu", afirma Celestino.  

 
Reuniões diárias, de 15 minutos, são uma alternativa.  

 
Nelas, cada colaborador deve apresentar ao chefe suas atividades da semana e o que 
foi feito até ali. A tática, criada pelo americano Jeff Sutherland, virou moda nas start-

ups dos Estados Unidos.  
 

Sistematizar o follow-up, mesmo por meio de conversas rápidas, abre espaço para 
que a chefia se dedique a tarefas estratégicas, como encontrar clientes e criar ou 
aprimorar produtos, segundo Luciana Ferreira, professora de liderança do Insper.  

 
"Além de acompanhar e apontar erros, é uma hora boa para destacar em que o 

profissional tem acertado, tática útil para que a pessoa saiba quais são as expectativas 
dos gestores e aja de acordo", diz.  
 

Não se encastelar em uma sala também ajuda. Foi a tática de Luiz Godoy, 49, sócio 
da consultoria Equipo Gestão. Ele divide o espaço com os funcionários, em baias, e 

acompanha tudo de perto.  
 
"Fazemos uma reunião quinzenal, mas o follow-up acontece no dia a dia. Fica mais 

fácil identificar problemas em tempo real", afirma. A empresa cresceu 53% em 2016, 
segundo Godoy.  

 
Com a prática já estruturada, o próximo passo é dividir mais as responsabilidades.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1925111-follow-up-com-a-equipe-e-passo-para-aprimorar-taticas-de-gestao.shtml


A administradora Marcela Miranda, 40, da start-up de cartões Trigg, empreende há 
dez anos e começou com um site que entregava cervejas geladas em até duas horas 
por toda a capital paulista.  

 
"Atendia, embalava e enviava. Acho que precisava entender toda a produção para ser 

uma boa empresária", diz.  
 

Hoje, Miranda não resolve tudo sozinha. "Não deixo de acompanhar tudo, mas 
consegui formar gestores de confiança que me ajudam nisso."  
 

Essa relação, construída com o tempo, envolve uma dose de flexibilidade do chefe, 
segundo Ferreira, do Insper. Mas é uma chance de dividir problemas e opiniões.  

 
DE PERTO  
Identificar um erro com rapidez foi o que salvou uma tonelada de massa de pão de 

queijo da Formaggio Mineiro, dos sócios Marcello Lage, 50, e Mirany Soares, 42.  
 

A fábrica, que era terceirizada, entregou um produto que não crescia. A saída foi criar 
o waffle de pão de queijo, hoje um dos itens mais vendidos da marca, que faturou R$ 
3,5 milhões em 2016.  

 
O episódio fez os sócios desistirem de terceirizar a produção, embora fosse mais 

barato, e investiram R$ 600 mil em uma fábrica própria.  
 
"Agora acompanhamos tudo, da matéria-prima à distribuição, e podemos cobrar 

melhor a equipe", diz Soares.  
 

Em Buenos Aires, startups brasileiras fazem treinamento de pitch em evento 

organizado pelo MDIC e Apex-Brasil 

09/10/2017 – Fonte: MDIC 

 

 
Empreendedores receberam dicas para apresentar seu negócio a potenciais 
investidores 

 
Empreendedores de treze startups brasileiras participaram de um treinamento de pitch 
neste domingo (08) em Buenos Aires. Eles integram uma missão de 

internacionalização promovida pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) e Apex-Brasil, que acontecerá até sexta-feira (13) na capital 

argentina. 
 
Em cinco minutos, os empreendedores apresentaram o modelo de negócios das suas 

startups, o mercado em que se inserem e as parcerias que buscam para ampliar sua 
operação. Eles foram avaliados por Vinícius Machado, da Associação Brasileira de 

Startups (ABStartups). Na quinta (12) haverá um demoday, evento em que startups 
se apresentam a empresários para captar recursos e investimentos. 
 

“As principais informações que os investidores argentinos vão buscar em um pitch será 
o ticket médio da startup e o potencial mercado do empreendimento. Os 

representantes das startups brasileiras devem dizer porquê querem operar na 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2789-em-buenos-aires-startups-brasileiras-fazem-treinamento-de-pitch-em-evento-organizado-pelo-mdic-e-apex-brasil
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2789-em-buenos-aires-startups-brasileiras-fazem-treinamento-de-pitch-em-evento-organizado-pelo-mdic-e-apex-brasil


Argentina e também demonstrar que suas empresas estão maduras o suficiente para 
se internacionalizar”, destacou Machado. 
 

Para Rogério Junqueira, da startup de soluções logística Reciclapac, o treinamento 
deste domingo o ajudou a organizar o discurso sobre sua empresa. “O mercado está 

cada vez mais competitivo. E a internacionalização das empresas é uma tarefa que 
exige preparação”, dsse. 

 
Diego Rivadeneira da TrackSale, do setor de softwares, também avaliou positivamente 
o treinamento. “Nossa equipe está muita animada com o feedback que recebemos do 

nosso pitch. Esperamos aprender muito nesta semana de internacionalização, com 
toda a programação, os seminários e workshops e as rodadas de networking.” 

 
De manhã, participaram do treinamento de pitch as startups Myleus Facility (do setor 
de biotecnologia), Cloud CRM Sistemas (agrotecnologia), Reciclapac (logística), 

Tracksale, Verde Ghaia  e Belasis (software como serviço - SAS, na sigla em inglês). 
De tarde, outras sete outras startups se apresentaram 4milk, Safe Trace 

(agrotecnologia), Estante Mágica (educação), Psicologia Viva (market place e saúde), 
MedLogic (saúde), e Hub2b e Lett Insights (e-commerce). 
 

Pitch 
Pitch é um termo em inglês que designa uma apresentação rápida feita pelos 

empreendedores a potenciais investidores. Em um curto intervalo de tempo, eles 
devem descrever o problema que suas empresas resolvem, seus competidores, a 
equipe de trabalho e a oportunidade de negócio que buscam para ampliar sua atuação. 

 
Como explicou Vinícius Machado, da ABStartups, existem, ao menos, quatro tipos de 

pitch: team, focada na equipe da empresa; tracking, em que são apresentados os 
resultados já alcançados; tech, que dá destaque à tecnologia desenvolvida pela 
startup; e vision, em que os empreendedores apresentam sua visão de futuro de um 

segmento do mercado. 
 

“Cada um desses pitches exige uma abordagem diferente, uma forma de se aproximar 
do investidor. É sempre importante explicar de maneira objetiva como o 
empreendimento já tem êxito ou pode revolucionar o mercado”, explicou. 

 
Missão de internacionalização de startups 

Nesta semana, o MDIC realiza missão de internacionalização de startups em parceria 
com a Apex-Brasil, Sebrae, Anprotec e ABStartups. Treze startups foram selecionadas 
para participar de seminários, rodadas de networking e visitas a aceleradoras e 

empresas em Buenos Aires. 
 

A iniciativa faz parte de uma ação conjunta entre os governos do Brasil e da Argentina 
para aproximar os ecossistemas de inovação dos dois países e tem o apoio do 

Ministério da Produção da Argentina e a Agência Argentina de Investimentos e 
Comércio Internacional. 
 

Nesta segunda-feira (9) haverá o “Seminário de Internacionalização na Argentina” na 
Embaixada do Brasil. Pela manhã, as startups também receberão orientações sobre 

aspectos legais para abertura de empresa na Argentina. De tarde, haverá uma bateria 
de apresentações sobre o ecossistema argentino e os desafios de empreender no 
mercado estrangeiro. 

 
Confira aqui a programação completa da missão. 

 
 
 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2787


Abramat: indústria de materiais de construção tem 1ª alta nas vendas desde 

2014 

09/10/2017 – Fonte: EM.com 

 
As vendas da indústria de materiais de construção no País em setembro cresceram 

0,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar de o avanço 
ainda ser leve, essa é a primeira alta registrada pelo setor desde fevereiro de 2014, 

de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de 
Construção (Abramat). Já no acumulado do ano, a indústria teve queda de 5,3% nas 
vendas, enquanto nos últimos 12 meses a baixa é de 7,1%. 

 
Segundo o presidente da Abramat, Walter Cover, o resultado de setembro foi positivo 

graças às vendas da indústria para o varejo, que têm mostrado crescimento. Já a 
comercialização de materiais para a construção de prédios residenciais e comerciais, 
além de obras de infraestrutura, seguem em baixa. 

 
"A recuperação será gradual, uma vez que persistem as principais causas da baixa 

demanda, ou seja, desemprego alto, crédito dificultado, juros elevados e baixa 
atividade de novas edificações e de obras de infraestrutura", ponderou Cover. Pelas 
estimativas da Abramat, as vendas do setor deverão encerrar o ano com queda de 

5%. 
 

O levantamento mostrou também que setor continua cortando vagas de emprego. A 
quantidade de pessoas empregadas na indústria de materiais caiu 5,1% em setembro 
e recuou 6,1% no acumulado do ano. 

 

Indústria puxa geração de emprego após dois anos de retração 

09/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Após dois anos sem trégua nos cortes mensais de vagas, a indústria brasileira voltou 

a gerar empregos. O setor liderou a criação de vagas entre junho e agosto – o que é 
visto pelos economistas como um sinal concreto de que a recuperação econômica está 

se refletindo no mercado de trabalho. 
 
A indústria é a terceira maior empregadora no País, atrás do comércio e do setor 

público. Dos 924 mil postos de trabalho criados entre junho e agosto, 40% vieram da 
área industrial. A retomada de contratações está sendo liderada principalmente pelos 

setores automotivo, têxtil, de calçados, de confecção, eletroeletrônico e 
químico/farmacêutico. 
 

“Concretamente, há uma retomada da economia, que começou com a inflação caindo 
e, com isso, o salário real aumentou, gerando demanda por serviços e depois no 

comércio e, por último, na indústria”, diz José Márcio Camargo, economista-chefe da 
Opus Investimentos e professor da PUC-Rio. “O emprego acompanhou essa 

movimentação.” 
 
Do início do ano para cá, a taxa de desemprego total do País caiu de 13,7% para 

12,6%, mas o Brasil ainda tem 13,3 milhões de desocupados. 
 

Pelas projeções de Camargo, até o fim do ano o porcentual de desempregados entre 
a população ocupada deve ficar em 11,5%. “A economia está se recuperando, o 
desemprego cai há seis meses, e a tendência é de melhorar ainda mais em 2018.” 

 
Na indústria, o número de contratações vinha sendo negativo desde maio de 2015 e 

só passou a ser positivo a partir de abril deste ano, quando foram abertas 94 mil 
vagas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por 
meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/09/internas_economia,907138/abramat-industria-de-materiais-de-construcao-tem-1-alta-nas-vendas-d.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/09/internas_economia,907138/abramat-industria-de-materiais-de-construcao-tem-1-alta-nas-vendas-d.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-puxa-geracao-de-emprego-apos-dois-anos-de-retracao/


O ano começou com o corte de 342 mil postos no setor industrial, mas, nos três meses 
encerrados em agosto houve uma inversão e foram criadas 365 mil vagas. O número 
se refere à diferença entre o total de empregados no setor neste ano em relação ao 

igual período de 2016, quando o saldo estava negativo em 1,4 milhão. 
 

Água e vinho – Para o economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi), Rafael Cagnin, a reação da indústria em relação ao emprego “mudou 

da água para o vinho”. Em sua opinião, é mais um indício da recuperação econômica, 
“que não está consolidada, mas caminha para isso”. 
 

O emprego na indústria é comemorado por analistas pois, tradicionalmente, gera 
vagas formais, com mão de obra mais qualificada e envolve diversas cadeias 

produtivas. 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera, por enquanto, que há uma 

estabilidade no emprego no setor. “Dado o longo período de números negativos, o fato 
de ter parado de cair já é uma boa notícia”, afirma Marcelo Azevedo, economista da 

entidade. 
 
O grupo Lorenzetti, com cinco fábricas em São Paulo e Minas Gerais que produzem 

itens como chuveiros, torneiras e aquecedores elétricos contratou recentemente 150 
funcionários e outros 140 serão contratados até dezembro.  

 
Segundo o presidente da empresa, Eduardo Coli, eles vão trabalhar em uma nova linha 
de produtos que será lançada em 2018. O grupo emprega hoje 4,2 mil pessoas. 

“Colocamos o pé no freio nos investimentos no ano retrasado, mas começamos a 
desengavetar projetos e voltamos aos níveis pré-crise”, diz Coli. 

 
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor 
Klein, confirma que há um início de recuperação no setor, após uma queda expressiva 

de 3,5 mil postos em maio. Em junho, julho e agosto o saldo voltou a ser positivo e o 
quadro total está perto de 300 mil trabalhadores. “A expectativa é encerrar o ano com 

305 mil a 310 mil funcionários”, diz ele. 
 
A indústria têxtil, que emprega 1,5 milhão de trabalhadores diretos e indiretos, 

reverteu um saldo de 4.981 postos negativos de janeiro a agosto de 2016 para saldo 
positivo de 24.255 vagas no mesmo período deste ano. 

 

Montadoras reduzem licença forçada 

09/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A indústria automobilística, um dos setores que começaram a recuperar empregos, 

tinha no final de 2015 cerca de 46 mil funcionários com restrição de atividades 
(contratos suspensos, férias coletivas e jornada reduzida). Hoje, estão nessa situação 

5.831 trabalhadores, número que é reduzido mês a mês. 
 
De janeiro a agosto a produção do setor cresceu 27% em relação a igual período de 

2016, e soma 1,986 milhão de veículos. Nas fábricas de tratores a alta foi de 20,3%, 
para 43,9 mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea). 
 
Além de levar de volta para as fábricas a maioria do pessoal que estava em licença 

forçada, e de retomar a jornada de cinco dias por semana, as montadoras contrataram 
1,65 mil pessoas nos últimos 12 meses e têm hoje 126,3 mil funcionários. 

 
Nos últimos meses, as fabricantes General Motors, MAN Latin America, Nissan e Scania 
anunciaram contratações, mas parte das novas vagas ainda não aparece nas 

estatísticas, pois do anúncio até a efetivação de pessoal leva algum tempo. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/montadoras-reduzem-licenca-forcada/


O setor, contudo, está longe do quadro recorde do fim de 2013, de 157 mil 
funcionários, número que, na visão de especialistas, não deverá se repetir em razão 
das reestruturações feitas nas fábricas ao longo do período da crise. Houve 

encolhimento de linhas produtivas e aquisição de equipamentos, entre os quais robôs. 
Além disso, apesar da alta na produção, as fábricas ainda operam com elevada 

ociosidade. 
 

O setor de autopeças também começou a reagir, após 22 meses seguidos de taxas 
negativas no saldo de empregados. Em maio, o dado passou a ser positivo em 0,59%, 
passando a 0,29% em junho e 1,68% em julho, de acordo com o Sindicato Nacional 

da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), que não 
divulga números parciais. De 2013 a 2016 o setor eliminou 57,8 mil postos de 

trabalho. 
 

Empresas com mais de 29 anos podem ter recursos do FGTS para sacar 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Marcus Leoni/Folhapress 

 

 

Fila em agência da Caixa na rua Sete de Abril, no centro de SP 

   

Empresas com pelo menos 29 anos podem ter direito a recursos disponíveis em contas 
antigas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de seus trabalhadores. 

Essas contas datam do período de 1966 a 1988, quando o trabalhador poderia optar 
por não participar do FGTS.  

 
Quem tomasse a decisão teria direito a estabilidade no emprego após completar 10 
anos de empresa e, caso fosse demitido sem justa causa, teria direito a um mês de 

salário por ano trabalhado na empresa.  
 

Quando o trabalhador optava por não participar do fundo, a empresa seguia 
recolhendo o dinheiro equivalente a contribuição dele, de 8% de seu salário ao mês, 
guardando-o em uma conta separada chamada individualizada.  

 
Ela existia porque, caso o trabalhador decidisse passar para o regime do FGTS em 

qualquer momento, ele teria direito a esse valor guardado pela empresa em sua conta 
no fundo, explica o advogado Carlos Eduardo Vianna Cardoso, sócio do Siqueira 

Castro.  
 
Já se o trabalhador saísse da empresa ou completasse os 10 anos necessários para a 

estabilidade, a empresa poderia reaver o dinheiro da conta individualizada.  
 

Com as mudanças trazidas pela Constituição de 1988, a contribuição para o FGTS se 
tornou obrigatória e o dinheiro das contas vinculadas passou a poder ser requerido 
pelas empresas. Até hoje, ainda há casos de companhias que não fizeram o saque.  

 
O advogado Marcello Luna, do escritório Luna Freire e Oliveira Advogados Associados, 

alerta sobre o fim do prazo para que as empresas solicitem o recurso em outubro de 
2018. Ele diz acreditar que existem muitas companhias em todo o país com créditos a 
receber, que não o buscam por desconhecimento e falta de divulgação a respeito deste 

direito.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1924983-empresas-com-mais-de-29-anos-podem-ter-recursos-do-fgts-para-sacar.shtml


Para obter os recursos, a empresa deve solicitar levantamento junto a Caixa para 
verificar o saldo nas contas e a quais empregados ele se refere, diz Luna. A seguir, a 
empresa deve reunir documentos que comprovem a vinculação que os antigos 

funcionários tinham com ela e apresentá-los a uma Delegacia Regional do Trabalho, 
explica o advogado.  

 
O Sinduscon-Rio (sindicato patronal da construção) está buscando recursos de contas 

do tipo de 13 funcionários que passaram pela organização.  
 
Raul Carvalho, gerente financeiro do sindicato, conta estar na instituição há 28 anos 

e, felizmente, ter conservado documentos sobre os funcionários do sindicato, o que 
facilita o processo.  

 
"O mais importante não é nem ter o direito, e sim conseguir provar que têm o direito." 
O Sinduscon-Rio não informa o valor que vem pleiteando.  

 
Via sua assessoria de imprensa, a Caixa afirma que cada empregador deve se habilitar 

junto aos representantes do Ministério do Trabalho para que seja descrito o valor que 
a empresa pode monitorar. O banco não informou o valor total disponível nas antigas 
contas individualizadas.  

 
Cardoso, do Siqueira Castro, diz acreditar que a maior parte dos valores já foram 

buscados pelas empresas, mas, quem estiver em dúvida, deve verificar se ainda resta 
alguma coisa para sua companhia.  
 

"Em minha percepção, esse era um assunto que circulava bastante dentro dos 
departamentos jurídicos e pessoais das empresas. Mas podem ter sobrado alguns 

depósitos".  
 

As reformas ainda terão de esperar 

09/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Mudanças na Previdência e no sistema tributário tinham tudo para andar com o fim da 
discussão da reforma política, mas crise institucional e denúncia contra Temer vão 
dominar a pauta 

 
 

Nas últimas semanas, deputados e senadores só pensavam em uma coisa: na reforma 
política. As mudanças nas regras eleitorais monopolizaram as atenções dos 
parlamentares: distritão, fim das coligações, cláusula de barreira, megafundo eleitoral, 

voto distrital, “distritão misto”, censura a publicações ofensivas, novos prazos de 
filiação partidária e outras mudanças, maiores ou menores, entravam ou saíam da 

reforma, fatiada em propostas de emenda à Constituição e projetos de lei que tinham 
de ser aprovados e sancionados até a sexta-feira passada para poderem valer nas 

eleições de 2018. 
 
Enquanto os políticos debatiam uma reforma que, no fim, acaba interessando apenas 

a eles (ao contrário de uma verdadeira reforma político-eleitoral que poderia beneficiar 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/as-reformas-ainda-terao-de-esperar-3lvzur1qwlu0b4od3uc81hmmv


toda a população), temas urgentes para todo o país ficaram em compasso de espera. 
Falamos, é claro, das reformas, especialmente a da Previdência e a tributária. Elas 
foram colocadas na geladeira enquanto os parlamentares debatiam quantos bilhões 

do orçamento seriam destinados às próprias campanhas. Agora que o prazo já passou, 
teríamos o momento ideal para retomar a tramitação das reformas, mas há duas 

grandes pedras no meio do caminho. 
 

Uma delas é a segunda denúncia oferecida contra o presidente da República, Michel 
Temer, pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot e que terá o mesmo trâmite da 
primeira denúncia, arquivada pelo plenário da Câmara dos Deputados depois de passar 

pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).  
 

Assim como ocorreu em agosto, o PSDB, um dos fiéis da balança, está rachado, o que 
levou ao episódio em que o partido retirou da CCJ o próprio relator da segunda 
denúncia, o tucano mineiro Bonifácio de Andrada, visto como favorável a Temer.  

 
O PSC, da base aliada, retrucou cedendo uma de suas vagas ao relator para que ele 

mantenha a função. Andrada promete ler seu parecer na terça-feira e, se a tramitação 
tiver ritmo semelhante ao da primeira denúncia, pode-se dar o mês de outubro como 
perdido na Câmara. 

 
É no Senado e no Supremo Tribunal Federal, no entanto, que está o risco de uma crise 

institucional que pode engolir a República. A Primeira Turma do STF tomou a 
lamentável decisão de afastar, em medida cautelar, o senador tucano Aécio Neves 

sem nenhuma base constitucional.  
 
Na semana passada, os senadores abriram mão de rejeitar ou referendar essa decisão, 

preferindo esperar até que o plenário do Supremo vote, nesta semana, se as casas do 
Congresso precisam dar seu aval a medidas cautelares diversas de prisão contra 

parlamentares (votação que, por si só, já partiria do pressuposto de que tais medidas 
são legítimas, o que é no mínimo questionável). 
 

 
Se reinar o bom senso da parte dos ministros, o Supremo anulará a suspensão do 

mandato de Aécio – e há informações de bastidores segundo as quais o Senado teria 
decidido esperar justamente por já haver uma tendência de revogar a decisão da 
Primeira Turma –, mas não é improvável que prevaleça o entendimento segundo o 

qual não é necessário haver aprovação das casas do Congresso para medidas 
cautelares contra parlamentares.  

 
Este, sim, seria um veredito com potencial explosivo, pois a partir daí o Senado nem 
poderia mais realizar votações como a que foi adiada na semana passada – se o 

fizesse, estaria afrontando diretamente uma decisão judicial, como no caso em que 
Renan Calheiros se recusou a acatar a liminar do ministro Marco Aurélio Mello que 

afastava o alagoano da presidência do Senado.  
 
E, se naquele episódio tivemos um senador em rota de colisão com um ministro do 

STF, neste caso teríamos uma casa legislativa enfrentando uma decisão do plenário 
do Supremo – uma crise institucional ainda maior que a anterior. 

 
Para prosperarem, as reformas precisam de uma certa estabilidade – especialmente 

no caso da Previdência, assunto que desperta paixões e está envolto em propaganda 
falaciosa contrária às necessárias mudanças.  
 

Mas poderes em confronto aberto e um presidente da República preocupado em 
afastar denúncias de corrupção estão longe de ser o cenário favorável. Tudo indica 

que o país terá de esperar ainda mais para colocar nos eixos seus sistemas 
previdenciário e tributário. 
 



A pejotização aumenta, e muito, a desigualdade, diz economista 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Adriano Vizoni/Folhapress 

 

 

O economista Bernard Appy, que dirige o Centro de Cidadania Fiscal 

   

O economista Bernard Appy é praticamente um militante da reforma tributária. Há 
pouco mais de um ano, participou da criação de uma entidade que se dedica a 

esquadrinhar e propor soluções para o que ele chama de "distorções tributárias" do 
Brasil.  

 
O CCif, Centro de Cidadania Fiscal, já produziu vários levantamentos e, inclusive, uma 
proposta de reforma.  

 
Uma das distorções mais preocupantes, segundo Appy, é o efeito da pejotização sobre 

a distribuição de renda. O PJ, pessoa jurídica, paga cerca de um terço, ou até menos, 
de tributos em comparação a um empregado registrado, mesmo exercendo tarefas 
idênticas. "A diferença de tributação entre empregado e prestador de serviço explica 

uma parte importante da desigualdade no Brasil."  
*  

Folha - Qual é o peso do sistema tributário para a desigualdade no Brasil?  
Bernard Appy - Nessa discussão, temos várias questões. Precisa separar renda do 
trabalho e renda do capital, por exemplo. A tributação da renda do trabalho tem uma 

distorção injustificável no Brasil. Uma parcela relevante de pessoas de alta renda 
recebe a remuneração do trabalho na forma de PJ, pessoa jurídica. Ou seja, em vez 

de ganhar salário, abre uma empresa, se torna sócio e recebe como PJ. No sistema 
tributário brasileiro, essas pessoas pagam muito menos impostos.  
 

Como é isso na prática?  
Vamos supor que um prestador de serviço —um economista, um advogado— ganha 

R$ 30 mil por mês. Ele vai pagar mais impostos se trabalhar como empregado normal 
[numa empresa que paga tributos sobre o lucro real, sobre o resultado final 
registrado]. Nesse caso, no agregado, empresa e empregado vão pagar R$ 14.891 em 

tributos. Vão sobrar R$ 15.109 líquidos para o empregado.  
 

Se o mesmo prestador oferecer o mesmo serviço como PJ, como paga menos 
impostos, vai ganhar bem mais: R$ 24.508 se for de empresa de lucro presumido 
[tributação simplificada sobre uma projeção fiscal] e R$ 26.563 se for de empresa do 

Simples [que tem cobrança simplificada de uma ampla gama de tributos]. E isso 
considerando que faça contribuição para a Previdência pelo teto.  

 
Aqui há um problema distributivo claríssimo. Empresários da alta renda pagam muito 

menos tributos que empregados. É injustificável que duas pessoas que fazem a mesma 
coisa, prestando exatamente o mesmo serviço, tenham uma diferença tão grande de 
tributação.  

 
O que exatamente provoca essa diferença?  

Metade disso vem da forma como é feita a tributação sobre folha de pagamento. A 
empresa paga contribuição para o INSS, mais penduricalhos. A contribuição recai 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1925333-a-pejotizacao-aumenta-e-muito-a-desigualdade-diz-economista.shtml
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sobre todo o salário do empregado. Na outra metade, o Imposto de Renda é mais 
baixo para as PJs.  
 

A maioria dos prestadores de serviço está no lucro presumido. Economistas e 
engenheiros, por exemplo. O Simples veda muitas categorias. Entre as profissões 

regulamentadas, apenas atividades como advogado, contador e fisioterapeuta 
conseguem se enquadrar no Simples. A diferença de tributação entre empregado e 

prestador de serviço explica uma parte importante da desigualdade no Brasil hoje.  
 
Mas como é possível produzir uma diferença tão grande?  

Nas empresas de lucro presumido, por exemplo, você estima a receita e aplica os 
tributos. Mas o lucro delas lá na frente, no final do exercício, costuma ser maior. 

Porém, ainda que o lucro registrado pela empresa ao final seja maior, ele pode ser 
distribuído para o sócio com isenção de Imposto de Renda.  
 

Como o processo de pejotização no Brasil é muito forte, uma parcela expressiva de 
profissionais liberais no país está constituída como pessoa jurídica para pagar menos 

imposto. Às vezes, é uma decisão pessoal, às vezes ocorre por pressão da própria 
empresa contratante, que força o trabalhador a se tornar pessoa jurídica. É uma soma 
dos dois. Mas esse é um pedaço do problema. Tem a questão do rendimento do capital, 

que é um pouco mais complicada.  
 

É nesse caso que se enquadra a questão dos dividendos?  
A questão dos dividendos está nas duas pontas. O resultado distribuído pelas empresas 
de lucro presumido e do Simples é lucro distribuído isento. Mas, no caso de grandes 

empresas, o ganho da pessoa vem como renda do capital [lucro, juro, aluguel].  
 

A pessoa, como acionista, recebe em dividendos. Aqui no Brasil esse dividendo é isento 
quando distribuído. Isso tem sido apontado como subtributação de pessoas de alta 
renda no Brasil.  

 
E não é?  

É preciso cautela aí. Quando a gente olha a estatística do Imposto de Renda, os 
números são, de fato, estarrecedores. Entre os 27 milhões de declarantes, 21 milhões 
ganham até dez salários mínimos. Nesse grupo, apenas 13% dos rendimentos são 

isentos.  
 

A proporção de rendimentos isentos cresce à medida que cresce a renda. Quem ganha 
mais de 160 salários mínimos por mês tem 69% dos rendimentos isentos. Nesse grupo 
de alta renda, o grosso do rendimento isento é de proprietários de empresas.  

 
São PJs ou acionistas recebendo dividendos isentos?  

Infelizmente, a Receita não disponibiliza os microdados. Seria importante para a gente 
poder cruzar as informações e entender melhor o que isso significa, pois dá a entender 

que o grosso dessas isenções é, sim, lucro de dividendos distribuídos. Mas, por causa 
do que falei antes, a gente precisa ter muito cuidado com esse dado no Brasil. Uma 
parte, de fato, é dividendo. Mas uma parte desses rendimentos isentos é dos PJs.  

 
O Congresso acabou de aprovar a flexibilização da lei trabalhista e da 

terceirização. Isso quer dizer que vamos ter aumento de PJs?  
É um risco.  
 

E, se vamos ter mais PJs, vamos ter aumento da desigualdade?  
É um risco, se não for tratada adequadamente a questão tributária. Como está, a 

pejotização aumenta a desigualdade —e não é pouco, é muito. Mas nessa discussão, 
a gente precisa separar a questão da terceirização sob dois aspectos. Do ponto de 
vista de funcionamento da economia, a terceirização é positiva.  

 



É mais eficiente eu contratar um terceirizado do que ter um empregado permanente 
—sempre resguardando os direitos trabalhistas. 
 

Outro problema é que a gente está num país que tem essa diferença de tributação 
entre sócio de empresa e empregado. A terceirização deveria ser acompanhada da 

correção de distorções tributárias.  
 

Quais são as alternativas para equilibrar a cobrança?  
O melhor é resolver pelos dois lados. Primeiro, precisa mudar a forma de tributação 
da Previdência para as empresas. Isso reduziria o custo do trabalho formal. Segundo, 

precisa fazer com que a tributação de empresas que prestam serviços típicos de 
empregados se equipare à dos empregados.  

 
E como fazer isso?  
Podemos adotar o modelo dos EUA, em que todo o lucro de empresa é renda do 

trabalho e tributar apenas na pessoa física. Também dá para ajustar pelo que já temos 
aqui: a parcela do lucro distribuído que não foi tributada na empresa vai ser tributada 

na pessoa física. Em outras palavras, tem que aumentar a tributação da renda dos PJs 
e reduzir a tributação sobre a folha dos empregados de alta renda.  
 

Como o sr. mesmo disse, o número de PJs é grande e crescente. É uma briga 
difícil, não?  

Ninguém quer perder benefício. Óbvio. O advogado ou economista que hoje é 
subtributado não vai querer pagar mais imposto, ainda que seja justo. Ninguém quer 
discutir justiça. As pessoas olham para o seu. Mas a gente precisa discutir isso 

abertamente.  
 

Não podemos aceitar que pessoas de alta renda no Brasil, por causa dessa distorção 
na tributação, paguem muito menos impostos. Num país com a desigualdade de renda 
como a do Brasil isso é absolutamente inaceitável.  

 
Mudar a tributação bastaria para reduzir a desigualdade?  

Não se pode separar gasto público e tributação. No que diz respeito à população mais 
pobre, gasto público é muito mais eficiente como instrumento distributivo. Você 
melhora muito a vida dos mais pobres fazendo transferência de renda, via Bolsa 

Família, por exemplo, e com programas de educação e saúde, que afetam diretamente 
as pessoas de baixa renda.  

 
Na alta renda, é melhor combater distorções com tributação. É um instrumento mais 
eficiente para promover a distribuição de renda, principalmente via tributação 

progressiva da renda e tributação do patrimônio. Nesse caso, temos que discutir com 
racionalidade como tratar do rendimento do capital, do lucro das grandes empresas e 

de sua distribuição.  
 

Os críticos dizem que o Brasil é um dos poucos países do mundo que isenta 
dividendos. O que seria racional?  
Sim. Isso é verdade. Mas no resto do mundo a alíquota sobre pessoa jurídica está 

caindo muito. Na OCDE, a média é 25%. No Brasil, 34%. Essa não é uma questão 
interna brasileira. É uma questão tributária internacional: quem oferece tributação 

menor no lucro atrai empresas.  
 
Não adianta olhar só para o próprio umbigo. Se a gente fizer a tributação da renda, 

do lucro, no Brasil, muito provavelmente primeiro a gente teria de acompanhar a 
tendência mundial. Segundo, teríamos de fechar brechas que reduzem o lucro 

tributário nas empresas.  
 
E aí, finalmente, vem a questão de tributação de dividendos. Há duas opções. Adota 

o padrão do resto do mundo ou um modelo progressivo, que cobra uma alíquota 
quando é consumido, mas é isenta quando é investido.  



O governo enfrentou polêmicas para propor a reforma da Previdência, venceu 
tabus para alterar pontos da CLT, mas não avança na reforma tributária. Por 
quê?  

Uma reforma tributária tem várias dimensões. Parte dela toca em tributos indiretos. 
Aí temos dificuldades políticas. Governadores que não querem perder o poder de dar 

incentivo fiscal, o que aconteceria numa boa reforma de tributos indiretos. Empresas 
também se favorecem com isso.  

 
A outra questão é essa que estamos discutindo, a tributação da renda. Embora alguns 
especialistas soubessem que existiam distorções, elas não eram bem compreendidas 

pelo resto da sociedade, o que está mudando com o surgimento de novos estudos.  
-  
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Risco hidrológico é problema bilionário no setor elétrico 

09/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A questão do risco hidrológico ganhou dimensões bilionárias e pode travar o mercado 
de energia elétrica no Brasil. Esse custo não foi causado apenas pelas usinas de Belo 

Monte, Jirau e Santo Antônio, mas também por decisões políticas do governo da ex-
presidente Dilma Rousseff, que incluíram importação de energia, acionamento de 
termoelétricas – mais caras -, uso de energia de reserva e atraso em obras de linhas 

de transmissão. Para não pagar essa conta, centenas de geradores de energia 
conseguiram liminares na Justiça. 

 
Uma das ações judiciais, da Abragel, entidade que representa pequenas centrais 
hidrelétricas, está no Supremo Tribunal Federal (STF). O governo tentou derrubá-la, 

na expectativa de que todas as demais liminares caíssem também, mas a investida 
não teve sucesso. 

 
Desde 2015, o mercado de energia elétrica é afetado por essa situação e a 
inadimplência acumulada deve chegar a números próximos dos R$ 3 bilhões, de acordo 

com o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), Rui Altieri. 

 
A proposta de acordo do governo federal prevê que essa conta seja paga de forma 

parcelada. Em troca, as usinas teriam direito à nova extensão do prazo de concessão.  
 
Destravar o mercado é prioridade para a União, que quer estimular a entrada de 

agentes para vender energia elétrica. Com o mercado parado, agentes com sobras de 
energia não têm estímulo para vender ou deixar de consumir, pois não receberiam os 

pagamentos.  
 
Isso impede a entrada no sistema de usinas de biomassa, que produzem energia com 

bagaço de cana, e desestimula a economia voluntária de indústrias que poderiam 
reduzir sua produção e liquidar excedentes no mercado livre. 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/risco-hidrologico-e-problema-bilionario-no-setor-eletrico/


Falta de consenso adia decisão sobre perdas da poupança 

09/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Mesmo após cerca de cinco horas de discussões na Advocacia Geral da União (AGU), 
a portas fechadas, representantes de poupadores e bancos não fecharam nesta sexta-

feira (6) o acordo a respeito do pagamento das perdas na caderneta de poupança com 
os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. Sob a intermediação da ministra 

da AGU, Grace Mendonça, as partes debateram a respeito de juros e critérios de 
correção dos montantes, mas outro encontro foi marcado para o dia 20, segundo 
fontes. 

 
Havia a expectativa de que os dois lados finalmente finalizassem o acordo a respeito 

dos valores a serem pagos. No entanto, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) 
nem mesmo apresentou sua proposta de desconto. 
 

Em setembro, representantes dos poupadores haviam apresentado proposta de 
desconto de 15% a 20% sobre os montantes devidos, dependendo da categoria em 

que a ação está enquadrada. Esse parâmetro tem como referência acordos menores 
fechados pelos bancos na Justiça. A Febraban se comprometeu a apresentar sua 
proposta de desconto apenas no dia 20. 

 
Fontes afirmaram que as partes discutiram juros a serem aplicados e critérios de 

correção monetária. A partir da definição desses itens se poderá definir a base de valor 
sobre a qual incidirá o desconto. Segundo uma fonte, foram discutidas “questões 
laterais, e não o desconto a ser aplicado”. Mas não houve consenso nem mesmo a 

respeito das correções. Em setembro, falava-se que o valor total do acordo ficaria 
entre R$ 8 bilhões e R$ 16 bilhões. 

 

Atenção ao câmbio deve ser prioridade de quem investe no exterior 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Ricardo Moraes - 10.set.2015/Reuters 

 

 

Notas de real e dólar em casa de câmbio no Rio de Janeiro 

   

O investidor que estiver pensando em incluir ativos estrangeiros em seu portfólio 

precisa prestar atenção a alguns fatores, entre eles o risco cambial e a escolha da 
gestora do fundo, de acordo com especialistas.  

 
A variação da moeda estrangeira deve ser considerada antes de aplicar nesses ativos, 
diz Giuliano De Marchi, planejador financeiro da associação Planejar.  

 
"A moeda é um risco quando se trata de investir globalmente. Você sai de sua moeda 

de origem, como o real, e pode ir para opções mais arriscadas ou mais fortes, como o 
dólar", ressalta.  

 
"Se o ativo se valorizar, mas o dólar explodir, você pode perder essa valorização."  
A primeira opção deve ser buscar produtos que já tenham essa proteção cambial. 

Desta forma, o investidor só fica suscetível ao comportamento do ativo.  
 

Luiz Felipe Santos, responsável pela área de produtos da BNP Paribas Asset 
Management, afirma que a busca por esse tipo de produto tem aumentado.  
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"Você vê na indústria uma demanda crescente, porque o investidor não fica 
dependente da variação cambial. Ou ele aposta no câmbio ou aposta em Bolsa de 
Valores dos Estados Unidos, por exemplo", ressalta.  

 
A escolha da gestora também é importante. A avaliação de alguns especialistas é que 

casas com ramificações globais têm vantagem competitiva ante aquelas com atuação 
local.  

 
"A gestora tem que conhecer o mercado em que ela atua, com uma equipe dedicada 
a isso e uma estrutura que estude esse tipo de demanda, qual tipo de título é 

interessante, que ativo comprar no exterior", afirma Santos, da francesa BNP Paribas.  
 

MAIS ESTUDO  
Antes de partir para o exterior, é interessante que o investidor conheça as opções do 
mercado global.  

 
"O investidor qualificado [que tem mais de R$ 1 milhão em aplicações] tem vantagens, 

mas quem possui menos dinheiro deveria manter a coisa simples", afirma Marcelo 
D'Agosto, consultor de investimentos.  
 

"Ele tem oportunidade de ganhos no Brasil sem precisar entrar no universo mundial, 
que são milhões de alternativas, tem várias moedas. Vale investir tempo para 

conhecer as alternativas no mercado local."  
 
Mas quem quer começar a se expor a esses ativos deve destinar inicialmente somente 

pequena parte dos recursos, segundo o planejador Giuliano De Marchi.  
 

"É interessante colocar 5%, e depois ir aumentando. Por que não participar do lucro 
dessas empresas estrangeiras ou da recuperação da economia mundial?", diz.  
 

"Sem dúvida nenhuma vale a pena investir no exterior, seria muito egoísta pensar que 
todas as oportunidades estão aqui", ressalta.  

 
De acordo com De Marchi, o Brasil responde por 3% do PIB (Produto Interno Bruto) 
mundial, por 2% da renda fixa do mundo e 1% do mercado acionário global.  

 
Para ele, a indústria brasileira é mal preparada para lidar com ativos internacionais. 

"A gente olha muito para a indústria local, nos acostumamos a ter o CDI [juros médios 
de empréstimos entre instituições financeiras] como parâmetro para tudo", critica o 
especialista.  

 
"O brasileiro tem que estudar melhor. Tem um mundo de ações americanas, de renda 

fixa europeia. É importante que o investidor comece a se educar para ter uma 
exposição saudável a esses ativos", afirma o planejador.  

 

Inflação surpreende e economistas elevam projeção para 2017 

09/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 

 

 

Inflação de setembro foi influenciada por alta nos combustíveis 

   

A inflação de setembro surpreendeu. Subiu 0,16%, influenciada pela pressão dos 
combustíveis sobre o setor de transportes. Os economistas esperavam a metade disso.  
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A tênue mudança de rumo fez com que uma leva de analistas revisasse levemente 
para cima as projeções para do indicador no ano. Já se estima que pode chegar a 3%. 
Em 12 meses, encerrado em setembro, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo) tem alta de 2,54%  
 

De janeiro a setembro, porém, a inflação acumulada ainda impressiona pelo baixo 
valor: está em 1,78%, a menor taxa desde 1998 para o período.  

Hoje, a meta de inflação é de 4,5%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto para 
cima ou para baixo.  
 

Uma inflação de 3% no ano não preocupa e resolveria o inusitado problema de o Banco 
Central ter de se explicar. Pelas regras, o presidente da instituição, Ilan Goldfajn, teria 

de escrever, pela primeira vez na história, uma carta justificando a inflação abaixo do 
piso da meta.  
 

Segundo os analistas, os preços um pouco acima do esperado não têm força para 
alterar as projeções para os juros, que devem encerrar o ano em 7% –um recorde 

histórico.  
 
Embora o número de setembro tenha colocado fim a um ciclo de mais de um ano de 

desaceleração de preços no acumulado de 12 meses, a economia em recuperação 
gradual e o fraco mercado de trabalho continuam a contribuir com uma inflação 

comportada por mais tempo.  
 
REVISÃO  

A LCA Consultores revisou o IPCA para o ano de 2,9% para 3%, incorporando a inflação 
de setembro e também uma trajetória menos benigna para os preços de energia.  

 
Segundo o economista Fábio Romão, o Banco Central deve levar os juros a 7% em 
dezembro, não só porque a surpresa com a inflação foi pequena, mas também porque 

os preços de serviços, relevantes para a política monetária, andaram de lado.  
 

Fábio Ramos, do UBS Brasil, também revisou a inflação do ano de 2,9% para 3%.  
 
Segundo ele, os dados de setembro sinalizam que o processo de deflação de alimentos 

deve se encerrar em outubro, após cinco meses consecutivos de queda. "Isso não quer 
dizer que a inflação vai subir muito, mas que o seu piso ficou para trás e, daqui pra 

frente, vai se normalizar", diz Ramos.  
 
Os alimentos acumulam queda superior a 5% no ano e foram cruciais para a queda da 

inflação cheia.  
 

Com a reação dos alimentos, afirma Ramos, as chances dos juros caírem abaixo de 
7% diminuem.  

 
Não é, no entanto, o que pensam Bradesco e Itaú.  
 

O Bradesco prevê o IPCA em 3% neste ano e 3,9% no ano que vem. Com isso, a Selic 
deve chegar a 6,75% em fevereiro de 2018.  

 
Já o Itaú espera uma Selic ainda mais baixa, em 6,5% em fevereiro.  
 

Felipe Salles, do Itaú Unibanco, lembra que, a inflação de setembro não assusta 
porque não foi espalhada.  

 
Do 0,06 ponto acima do esperado, só o gás de botijão respondeu por metade disso.  
"Não é nada generalizado", diz. "O pessoal estava acostumado a ser surpreendido para 

baixo e estranhou".  
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Discussão sobre perda com planos dos anos 80 será retomada no dia 20 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

  

Bancos e poupadores adiaram o fechamento do acordo para a correção das perdas 
provocadas por planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990.  

 
Após horas de negociação nesta sexta-feira (6), não foi possível definir os índices de 
descontos e de correção monetária. Nova reunião está marcada para o dia 20 deste 

mês  
 

Embora haja consenso sobre os descontos, entre 10% e 20%, os bancos não 
concordaram em pagar uma multa moratória de cerca de 20% sobre o valor principal. 
Essa correção costuma variar entre 10% e 20%.  

 
Hoje, os bancos teriam de pagar algo entre R$ 8 bilhões e R$ 16 bilhões, valor que 

depende da quantidade de pessoas aptas a receber a reparação.  
 
No final de agosto, os bancos estimavam que teriam de pagar pelo menos R$ 11 

bilhões, mas muitas ações coletivas perderam a validade e mesmo as 97 consideradas 
nos cálculos dos bancos no momento têm poupadores que não conseguem comprovar 

serem titulares de caderneta de poupança naquele período  
 
Pelo acordo em curso, qualquer poupador –inclusive aqueles que não entraram em 

ações coletivas– poderá pedir a reparação no próprio banco em até seis meses desde 
que apresente comprovantes.  

 
As negociações vêm sendo conduzidas pela advogada-geral da União, a ministra Grace 

Mendonça.  
 

IGP-DI tem alta de 0,62% em setembro com alta dos preços ao produtor, diz 
FGV 

09/10/2017 – Fonte: Reuters 

 
O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou a alta a 0,62 por 
cento em setembro, ante 0,24 por cento em agosto, informou a Fundação Getulio 

Vargas (FGV) nesta segunda-feira, resultado acima do esperado.  
 

Pesquisa da Reuters com analistas indicava expectativas de avanço de 0,50 por cento 
do indicador.  
 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60 por cento do 
indicador todo, teve alta de 0,97 por cento no período, sobre 0,26 por cento em 

agosto.  
 
Os Bens Intermediários aceleraram a alta a 1,39 por cento no mês passado, ante 

avanço de 0,17 por cento em agosto, com destaque para o resultado do subgrupo 
materiais e componentes para a manufatura.  

 
Os Bens Finais avançaram 0,3 por cento, após recuo de 0,39 por cento, especialmente 
pelo movimento do subgrupo alimentos in natura, segundo a FGV.  
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As Matérias-Primas Brutas também colaboraram para o movimento ao subirem 1,34 
por cento em setembro, ante 1,21 por cento, com destaque de alta para dos itens 
soja, milho e bovinos.  

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) apresentou queda de 0,02 por cento em 

setembro, após alta de 0,13 por cento no mês anterior. O IPC-DI corresponde a 30 
por cento do IGP-DI.  

 
A maior contribuição do IPC-DI veio do grupo Habitação, com queda de 0,4 por cento, 
ante alta de 0,23 por cento, graças ao movimento do item tarifa de eletricidade 

residencial.  
 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) subiu 0,06 por cento no mês 
passado, depois de avançar 0,36 por cento em agosto. O INCC representa 10 por cento 
do IGP-DI.  

 
O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores contratuais. 

Também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das 
contas nacionais em geral.  
 

Nova versão do cadastro positivo busca reduzir juro a consumidor 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Feirão Limpa Nome da Serasa; governo quer incentivar cadastro positivo 

   

O governo quer ressuscitar o cadastro positivo de crédito, na tentativa de reduzir os 

juros na ponta ao consumidor. O cadastro identifica os bons pagadores, na tentativa 
de melhorar as condições de financiamento deles.  
 

A proposta foi aprovada em 2011, mas até hoje não decolou. Agora, Ministério da 
Fazenda e Banco Central estão apoiando e dando auxílio técnico a projeto de lei sobre 

o tema, de autoria do senador Armando Monteiro (PTB-PE). Ele deve ser votado nesta 
semana pelo Senado –depois, segue para a Câmara.  
 

Uma das novidades da versão atual será a inclusão de novas fontes de informações.  
 

Além dos bancos, prestadores de serviço, como concessionárias de luz, gás, água e 
telefone, serão obrigados a informar sobre pagamentos, o que vai aumentar o alcance 
do cadastro.  

 
Todos os consumidores serão cadastrados de forma automática nos bancos de dados 

do cadastro positivo. Quem quiser ser excluído deverá pedir a solicitação.  
 
O assunto é polêmico e na última semana mobilizou entidades de defesa do 

consumidor, em Brasília, contra o que consideram risco de vazamento de informações 
sigilosas.  

 
Elas temem que, com as mudanças, o consumidor possa ser prejudicado por erros no 
fornecimento de informações ou pela venda de dados.  

 
O projeto de lei, porém, diz Monteiro, aumentará o controle sobre os chamados birôs 

de crédito –entidades que administram dados de consumidores, como Serasa 
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Experian, Boa Vista e GIC (empresa formada pelos cinco maiores bancos do país e que 
começa a funcionar em janeiro).  
 

Essas empresas vão produzir notas de crédito para cada cliente, informação que será 
repassada a lojas, bancos e outros potenciais usuários da informação. Será uma 

síntese do histórico do tomador de crédito.  
 

O senador observa que, como os birôs terão acesso aos dados brutos de cada cliente 
para elaborar as notas, o regulamento sobre as entidades vai aumentar.  
 

A regulamentação caberá ao Banco Central, que já prepara as normas.  
 

Monteiro estima que o número de participantes do cadastro positivo logo supere 100 
milhões de usuários.  
 

CONCORRÊNCIA  
Embora Serasa e Boa Vista já atuem na área, a expectativa é que a empresa formada 

pelos bancos entre com força neste mercado, uma vez que eles detêm informações de 
sete em cada dez clientes bancários do país. 
  

De acordo com o presidente da Febraban (federação dos bancos), Murilo Portugal, a 
nova empresa levará quatro anos para operar com 100% de sua capacidade.  

 
Além disso, por um acordo firmado com o Cade (órgão de defesa da concorrência), a 
GIC será obrigada a vender informações de seu banco de dados ao mercado, sem 

reservas ou distinção de preço.  
 

O cadastro positivo é uma das condições apontadas pela Febraban e pela equipe 
econômica para reduzir os "spreads" bancários –parcela dos juros ao consumidor final 
em que estão incluídos custos e lucros dos bancos.  

 
Com a queda da taxa básica de juros (Selic), essa agenda ganha importância, dado 

que os "spreads" no Brasil são muito mais altos do que em outros países.  
 
Segundo Portugal, a inadimplência poderia recuar 45% com o cadastro positivo. Em 

troca, os bancos poderiam oferecer taxas mais baixas de juros, mas não há estimativas 
precisas, afirmou o executivo da Febraban.  

 
*  
ENTENDA O CADASTRO POSITIVO  

O que é o cadastro positivo?  
Aprovado em 2011, tinha como objetivo identificar bons pagadores e, com isso, 

oferecer melhores condições de financiamento  
 

Por que não decolou?  
Os consumidores têm que pedir para entrar, o que limita o crescimento do banco de 
dados. Além disso, lojas têm receio de usar, pois podem ser processadas pelo 

consumidor que se sentir lesado ou vítima de invasão de informações  
 

O que mudará?  
Adesão será automática. Quem não quiser entrar tem que solicitar retirada do nome; 
prestadores de serviço (como luz, água e telefone) enviarão informações; lojas terão 

acesso apenas à nota final do consumidor, e não aos dados brutos  
 

Qual retorno?  
Bancos e equipe econômica afirmam que, com o cadastro positivo, as taxa de juros 
poderão cair e a oferta de crédito tende a aumentar  

 
Comparação internacional  



Peso do spread na taxa de juros ao consumidor:  
>> Brasil 22%*  
>> México 9,1%  

>> Chile 4,3%  
>> Colômbia 3,9%  

>> EUA 5,2%  
>> Alemanha 5,5%  

 
*Spread bancário médio no Brasil entre nov.15 e out.16, calculado pelo BC, sem contar 
crédito direcionado  

 

Petrobras reduz preços do diesel e eleva os da gasolina nas refinarias a partir 
de terça-feira 

09/10/2017 – Fonte: Reuters 
 

A Petrobras anunciou que reduzirá os preços do diesel em 1,3 por cento e elevará os 
da gasolina em 1,5 por cento nas refinarias a partir de terça-feira, segundo 

comunicado divulgado no site da estatal.  
 
Os reajustes fazem parte da nova sistemática de cotações da companhia, implantada 

em julho, e que prevê alterações quase que diárias nas cotações dos combustíveis.  
 

Greve da Chery de Jacareí entra no nono dia 

09/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

 
Os metalúrgicos da fábrica da Chery, em Jacareí (SP), estão em greve há mais de 

uma semana. Os trabalhadores cruzaram os braços na quinta-feira, 28 de setembro, 
para reivindicar reajuste salarial acima da inflação e garantia dos direitos trabalhistas.  
 

Os funcionários pedem reajuste de 9,2% e sobretudo a manutenção dos direitos 
conquistados, que eles temem perder com a reforma trabalhista. De acordo com o 

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a montadora ofereceu 
apenas a reposição da inflação entre setembro de 2016 e agosto de 2017 (1,73%) e 
se recusou a reabrir as negociações. A produção e o setor administrativo estão 

parados.  
 

A Chery emprega cerca de 400 trabalhadores, produz atualmente o modelo QQ e deve 
lançar até o fim do ano o utilitário esportivo Tiggo 2. Uma nova assembleia na 

segunda-feira, 9, às 7 horas, pode pôr fim à paralisação.  
 

Honda de Sumaré comemora 20 anos 

09/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

  
 

 
A fábrica da Honda em Sumaré (SP) comemora 20 anos. A unidade foi inaugurada 
em 6 de outubro de 1997. A produção começou com a sexta geração do Civic, em um 
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ritmo de 20 carros por dia. Hoje a unidade produz o sedã e outros quatro modelos: Fit 
(lançado em 2003), City (2009) e os utilitários esportivos HR-V (2015) e WR-V (2017). 
Hoje são montados a cada dia 550 carros. Durante essas duas décadas a fábrica de 

Sumaré montou perto de 1,7 milhão de automóveis.  
 

De lá para cá a quantidade de funcionários saltou de 400 para cerca de 3,5 mil. A 
Honda foi a primeira fabricante de automóveis a se instalar na região e liderou o 

processo de estruturação de uma rede de fornecedores, com 33 empresas no início.  
 
A fábrica ocupa um terreno de 1,7 milhão de metros quadrados e tem área construída 

de 225 mil m². Produz peças de aço estampado e tem as próprias áreas de solda, 
injeção plástica e pintura, além da linha de montagem e inspeção final de todos os 

automóveis. 
 
A planta ainda concentra a unidade powertrain, responsável pela fabricação de 

motores, transmissões manuais e realiza dois dos principais processos: fundição e 
usinagem.  

 
No acumulado dos 20 anos a Honda Automóveis já investiu mais de R$ 4,7 bilhões no 
Brasil. Entram nesse montante as melhorias feitas na linha de produção de Sumaré, 

os recursos direcionados ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, a construção do 
Parque Eólico em Xangri-Lá (RS) e também a segunda fábrica de automóveis, em 

Itirapina (SP), que está pronta desde abril de 2015, mas ainda não montou nenhum 
automóvel por causa da queda de vendas no mercado interno.  
 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
 

Em 2014 a empresa inaugurou em Sumaré o próprio centro de pesquisa e 
desenvolvimento de automóveis, um dos principais fora do eixo Japão-Estados Unidos. 
Tem cerca de 300 colaboradores e foi erguido para viabilizar o desenvolvimento de 

modelos para atender a demandas específicas do mercado brasileiro, além de 
aumentar o índice de nacionalização de componentes e tecnologias. Lá foi criado o 

utilitário esportivo WR-V, que usou como base o modelo Fit. 
 

 
As imagens mais acima mostram o terreno nos anos 1990 e a fábrica já 

erguida; o então governador Mário Covas assenta a pedra fundamental e, em 
1997, participa da inauguração ao lado do presidente Fernando Henrique 

Cardoso 
 

Honda CG 2018 chega ao mercado com mudanças no sistema de freios 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo 
 

Com 41 anos de estrada, a Honda CG apresenta seu modelo 2018 com ciclística 
aprimorada e pequenas mudanças visuais. As alterações reforçam a segurança. A 

motocicleta, amplamente usada para frete urbano, lidera as vendas no Brasil. Até 
setembro de 2017, a família CG respondeu por 74,27% de todo o mercado de duas 
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rodas. Segundo a Fenabrave, foram 195.148 unidades emplacadas nestes nove 
meses.  
 

A Folha avaliou a nova CG 160 fora de seu habitat, em um circuito fechado no interior 
de São Paulo. Apesar da baixa cilindrada, surpreendeu pelo rodar suave e ágil.  

 
A maior novidade da linha 2018 aparece na versão Start, que passa a ter frenagem 

combinada (CBS) no simplório sistema a tambor. Antes, o item só estava disponível 
nas opções mais caras, com freios a disco. 
 

Funciona assim: ao acionar o pedal de freio traseiro, o CBS distribui parte da força 
aplicada à roda da frente.  

 
Em pesquisa feita em São Paulo no evento Motocheckup, em maio, o freio traseiro foi 
o item que teve maior índice de reprovação: 32% das motocicletas avaliadas tinha 

problema nessa peça.  
 

"A dosagem correta na frenagem das motos fica em torno de 70% na dianteira e de 
30% atrás, que atua como um 'leme'. Muitos motociclistas pouco usam o freio 
dianteiro, o que compromete a segurança", diz Alfredo Guedes, engenheiro da Honda.  

 
DOIS CABOS  

O sistema CBS é mecânico na CG Start: funciona com dois cabos ligados a uma 
alavanca. Ao pressionar ao máximo o pedal de freio traseiro, o equipamento transmite 
até 34% da força para a roda da frente. A 80 km/h, as paradas foram seguras.  

 
Demais mudanças na versão Start aparecem nas rodas raiadas com acabamento fumê 

e nas lentes transparentes dos piscas laterais. O mostrador digital poderia oferecer 
relógio e conta-giros, itens que a versão Fan acaba de receber. Na Titan, versão mais 
cara da linha CG, o mostrador tem fundo "Blackout".  

 
Com potência de 15,1 cv usando etanol –as versões Fan e Titan são flex–, a CG 160 

encarou bem os aclives da pista, com disposição em retomadas e acelerações. 
A CG 160 Start só aceita gasolina e tem preço sugerido de R$ 7.990. A Fan custa R$ 
8.990, e a Titan, R$ 10.190. Todas as opções têm garantia de três anos.  

 

Como diferenciar ruídos que indicam problema no carro de barulhos comuns 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Quem gosta de automóvel barulhento? Na maioria das vezes, os ruídos indicam que 

há algo de errado.  
 

"Apitos ao pisar no freio, rangidos metálicos e outros sons são frequentes ao longo da 
vida de um carro e devem ser diagnosticados por um mecânico o quanto antes, diz 

Gerson Burin, coordenador técnico do Cesvi/Mapfre (Centro de Experimentação e 
Segurança Viária).  
 

O gerente de operações Eduardo Oliveira, 35, não seguiu essa recomendação. Mesmo 
ouvindo um chiado ao pisar no freio de seu Honda Civic 2009, atualmente com 128 

mil quilômetros rodados, demorou dez dias para levar o sedã à oficina.  

 

Zanone Fraissat/Folhapress 

 

 

Eduardo Oliveira gastou R$ 1.600 em reparo de freio 
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"Estava incomodado com o barulho e as vibrações do carro. Além de substituir as 

pastilhas de freio, foi preciso trocar os rolamentos e os cubos das rodas traseiras, 
gastei R$ 1.600", diz Oliveira.  

 
O mecânico Clealdo Oliveira de Souza, da BR Car, ressalta que o comprometimento 
dos cubos pode travar as rodas do veículo e ocasionar um acidente grave. "Os 

motoristas demoram a fazer a manutenção mesmo quando esses componentes 
começam a fazer barulho."  

 
Se o ruído vier do limpador de para-brisa, a solução é fazer a troca da peça. "A 
substituição custa menos que reparar riscos no vidro causados pelas palhetas gastas", 

diz o coordenador do Cesvi.  
 

Conhecidos como "grilos", os sons chatos que surgem na cabine –geralmente por culpa 
das vias esburacadas– também merecem atenção.  
 

"Barulhos no painel ou no porta-malas causam apenas incômodo aos ocupantes, mas 
às vezes o rangido interno pode vir da ruptura de um ponto de solda da carroceria, 

devido ao nível de torção", explica Evilácio Souza Filho, dono da oficina PapaGrillos.  
*  

  

 

NHEC, NHEC 

De onde vêm e o que indicam os barulhos do carro  
 

1. PALHETAS DOS LIMPADORES 
O ressecamento das borrachas causa um ruído bastante incômodo, especialmente 
quando o limpador permanece acionado por um longo tempo  

Qual o risco? Palhetas gastas podem arranhar o para-brisa, além de criar uma lâmina 
d'água que atrapalha a visão sob chuva 

Manutenção O valor de um novo par varia de R$ 70 a R$ 180 para um hatch compacto  
 

2. SUSPENSÃO 

Rangidos estruturais da carroceria ou batidas mais secas ao passar por buracos podem 
indicar problemas nas buchas ou nos pivôs das rodas. Quando essas partes estão com 

folga ou ressecadas, ouve-se um "nhec, nhec"  
 
Qual o risco? Rodar com a bucha danificada acelera o desgaste de outros 

componentes, como os pneus. No caso de um pivô se romper, há risco de a roda se 
soltar 

 
Manutenção: Para carros compactos, a troca de um pivô mais o custo do serviço sai 
por R$ 200 em oficinas independentes. Para as buchas, o serviço completo é estimado 

em R$ 180  
 

3. SISTEMA DE DIREÇÃO 
Um ruído agudo ao esterçar o volante em uma manobra mostra que o fluido de direção 
hidráulica deve estar abaixo do nível recomendado pela montadora. O problema pode 

estar relacionado também à falta de lubrificação das articulações  



 
Qual o risco? O volante fica mais rígido, dificultando as manobras 
Manutenção: De R$ 80 a R$ 320  

 
4. "GRILOS" 

Eles surgem em diversas partes do carro, quase sempre por causa das ruas 
esburacadas. Portas, painel, tampa do porta-malas, teto e pontos de solda rompidos 

são focos de ruídos  
 
Qual o risco? O maior problema é o desconforto acústico na cabine 

Manutenção: Varia de acordo com o nível de ruído. Os sons indesejáveis emitidos 
por uma porta, por exemplo, são eliminados por R$ 150. Reparos de solda em uma 

coluna podem chegar a R$ 480  
 

5. ESCAPAMENTO 

Avarias no catalisador ou nos abafadores fazem o veículo parecer um carro de corrida 
de tanto barulho  

 
Qual o risco? O vazamento de ar do sistema de escapamento pode alterar os 
parâmetros de análise do motor, aumentando o consumo e a emissão de poluentes 

Manutenção O custo aumenta de acordo com a parte que precisar ser trocada. Nas 
oficinas consultadas, os preços vão de R$ 180 a R$ 1.500  

 
6. CORREIAS 

O desgaste pode ser percebido pelo ruído de patinação entre a peça de borracha e a 

polia  
 

Qual é o risco? O rompimento da correia de acessórios compromete o funcionamento 
do alternador (peça que recarrega a bateria) e, em casos extremos, impede o 
funcionamento do sistema de arrefecimento do motor. 

 
A luz vermelha da bateria acende no painel do carro indicando que algo de errado 

ocorreu. No caso da correia dentada, a quebra pode comprometer todo o motor 
 
Manutenção: Em carros compactos, a troca da correia de acessórios deve ser feita, 

em média, a cada 40 mil quilômetros, ao custo de R$ 80. A dentada e seus 
tensionadores, após 50 mil quilômetros, por cerca de R$ 330  

 
7. VIDROS 

O ruído semelhante a algo sendo riscado pode surgir ao longo do tempo no processo 

de abertura e fechamento das janelas  
 

Qual o risco? A janela pode emperrar, o que será um problema se não estiver 
completamente fechada 

 
Manutenção: Na maioria dos casos, a aplicação de pó de grafite, que custa entre 
R$10 e R$ 20 em lojas especializadas e supermercados, resolve  

 
 

8. ROLAMENTOS E PNEUS 
 
A fadiga dos rolamentos de roda é identificada pelo ronco emitido com o carro em 

movimento. Os pneus também podem trazer ruídos indesejáveis à cabine caso tenham 
sofrido desgaste irregular  

 
Qual o risco?A folga dos rolamentos pode levar ao travamento das rodas, e os pneus 
irregulares aumentarão o consumo de combustível, além de comprometer a 

estabilidade 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/08/1911196-conheca-as-partes-de-um-pneu-e-o-que-fazer-para-aumentar-sua-durabilidade.shtml


Manutenção: Recomenda-se fazer uma inspeção dos rolamentos a cada 20 mil 
quilômetros. Caso seja preciso trocá-los, o serviço custa a partir de R$ 100. Para o 
alinhamento e balanceamento dos pneus, o gasto será de R$ 120 para modelos 

populares  
 

9. SISTEMA DE FREIOS 
O atrito entre os componentes é a causa daquele apito chato que se ouve ao frear. Na 

maioria dos casos, o som indica que a pastilha está gasta e precisa ser trocada. Porém, 
pastilhas novas também podem emitir ruídos durante a frenagem, problema que deve 
ser resolvido em garantia  

 
Qual o risco? Se as pastilhas estiverem gastas, o poder de frenagem será menor 

 
Manutenção: A revisão do sistema de freios com troca de pastilhas sai por R$ 165 
para um veículo popular. Se for necessária a troca dos discos dianteiros, a conta terá 

um acréscimo de R$ 120  
 

Fontes: Cesvi Brasil/Mapfre (Centro de Experimentação e Segurança Viária da Mapfre) 
e oficina PapaGrillos  
 

Volkswagen prepara troca de presidentes na América do Sul 

09/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

David Powels em evento de apresentação do Volkswagen Gol, em 2016 

   

A Volkswagen terá um novo presidente para Brasil e América do Sul: David Powels 

está deixando o país rumo à China, onde assumirá novas funções na empresa.  
 

A montadora ainda não confirma as informações, mas a Folha apurou que a decisão 
já foi tomada. O substituto de Powels será Pablo Di Si, atual presidente da Volkswagen 
Argentina.  

 
O anúncio deve ser feito na próxima semana.  

 
Powels assumiu a presidência da Volkswagen do Brasil e da América do Sul em janeiro 

de 2015. O executivo trabalhou para recuperar a imagem da marca e teve de enfrentar 
os reflexos do "dieselgate" —a fraude no controle de emissões descoberta em 2015.  
 

Sob sua gestão, a Volks anunciou a maior renovação de produtos de sua história no 
Brasil, com R$ 7 bilhões investidos até 2020. O primeiro a chegar é o novo Polo, que 

está em processo de pré-venda. Depois virão o sedã Virtus, um utilitário compacto e 
uma picape, todos produzidos no Brasil ou na Argentina.  
 

A empresa é hoje líder em exportações, mas está na terceira posição em vendas no 
mercado nacional, com 12% de participação. A General Motors lidera (18,2%), seguida 

pela Fiat (13%).  
 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/10/1925130-volkswagen-prepara-troca-de-presidentes-na-america-do-sul.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1916810-ex-engenheiro-da-volkswagen-recorrera-de-sentenca-de-prisao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/08/1909723-volkswagen-anuncia-investimento-de-r-26-bilhoes-em-fabrica-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/10/1923091-novo-polo-valoriza-a-seguranca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1924535-producao-de-veiculos-cai-em-setembro-mas-acumula-alta-de-27-no-ano.shtml


Volkswagen anota alta de 76% em exportações 

09/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
A Volkswagen do Brasil exportou no acumulado até setembro 124,9 mil unidades, 

registrando alta de 76% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os 
mercados que mais receberam os VW produzidos no País foram Argentina, onde a 
montadora é líder há 14 anos, México, Colômbia, Chile, Uruguai e Peru.  

 
O Gol permanece como o carro mais vendido no mercado externo. Com 60,8 mil 

unidades embarcadas em 2017 ele teve alta de 101%, seguido pela picape Saveiro, 
com 19,1 mil unidades, o Voyage, com 18.652 unidades, e o Up!, com 18.354 
unidades.  

 
A montadora comemora a alta no momento em que mostra o novo Polo a jornalistas 

da Argentina e importadores de países da América Latina, onde o carro será vendido 
a partir do início de 2018. 
 

“O novo Polo fabricado no Brasil é um modelo desenvolvido com foco na América do 
Sul. Tenho certeza de que com sua chegada teremos ainda mais sucesso nas 

exportações”, diz o vice-presidente de vendas e marketing da VW América do Sul, 
Thomas Owsianski.  
 

Vendas de veículos novos no Brasil em 2018 devem crescer mais de 10%, diz 

Anfavea 

09/10/2017 – Fonte: R7 
 
As vendas de veículos no Brasil devem registrar crescimento de dois dígitos em 2018, 

após uma expansão de 7,3 por cento esperada para este ano, apesar das incertezas 
que podem ser produzidas pelo cenário eleitoral, afirmou nesta segunda-feira o 

presidente Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) 
,Antonio Megale. 
 

Falando em apresentação gravada para Congresso Autodata Perspectivas 2018, 
Megale comentou ainda que a expectativa para a produção brasileira de veículos na 

próxima ano é da ordem de 3 milhões de unidades, ante expectativa de 2,7 milhões 
neste ano.  

 
Megale não comentou número unitário de vendas esperado para 2018, mas a 
expectativa da Anfavea para 2017 envolve licenciamentos de 2,2 milhões de veículos. 

 

Neo Rodas investe R$ 3 milhões em Vinhedo (SP) 

09/10/2017 – Fonte: CIMM 
 
A Neo Rodas investirá cerca de R$ 3 milhões na aquisição e instalação do equipamento 

Zwarp Test, voltado a testes de fadiga bidirecionais e destinado à homologação de 
novos produtos. O anúncio ocorre dias depois de a fabricante completar seu primeiro 

ano de operação, em 1º de outubro.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26507/volkswagen-anota-alta-de-76-em-exportacoes
http://noticias.r7.com/economia/vendas-de-veiculos-novos-no-brasil-em-2018-devem-crescer-mais-de-10-diz-anfavea-09102017
http://noticias.r7.com/economia/vendas-de-veiculos-novos-no-brasil-em-2018-devem-crescer-mais-de-10-diz-anfavea-09102017
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16090-neo-rodas-investe-r-3-milhoes-em-vinhedo-sp


O investimento na fábrica, em Vinhedo (SP), faz parte de um pacote de R$ 10 milhões 
previsto até 2018. O equipamento deve entrar em operação no primeiro trimestre do 
ano que vem.  

 
“Atualmente, como não existe uma máquina similar disponível no Brasil ou em regiões 

próximas, a cada desenvolvimento as rodas devem ser enviadas à Europa, geralmente 
Alemanha, onde são realizados testes em laboratórios homologados pelas montadoras, 

ou nas próprias montadoras”, afirma o diretor de operações da empresa, Ivens 
Pantaleão. 
 

“Além do ganho financeiro, o mais significativo estará na resposta rápida aos clientes 
e na redução dos prazos de desenvolvimento. Hoje, além do tempo de envio das 

amostras, temos de negociar as ‘janelas’ de teste com os laboratórios, que são 
bastante concorridos”, recorda o executivo.  
 

A fábrica da Neo Rodas atua no segmento de rodas automotivas de alumínio 
exclusivamente para o mercado original. Fornece para montadoras de veículos leves 

e utilitários instaladas no Brasil e no Mercosul como FCA Fiat Chrysler, Volkswagen, 
General Motors, Caoa Hyundai, Mitsubishi, BYD e Lifan.  
 

Em 2017 a empresa investiu R$ 5 milhões em uma nova célula de usinagem que elevou 
sua capacidade produtiva de 3mil para 4 mil rodas por dia. No primeiro semestre a 

empresa registrou alta de 30% nas vendas sobre o mesmo período do ano passado. 
 

Ford cria boné antissono para motoristas 

09/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

 
  

 
 

Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul, experimenta o boné antissono 

 
A Ford Caminhões apresentou um boné antissono para motoristas, que será uma das 

atrações de seu estande na próxima Fenatran (Salão Internacional do Transporte de 
Cargas, de 16 a 20 de outubro no SP Expo, em São Paulo).  
 

Ainda em fase de protótipo e sem data para chegar ao mercado, o boné é equipado 
com sensores que monitoram o movimento da cabeça e interpretam um possível 

cochilo ao volante.  
 

Quando percebe que o motorista cai no sono, a chamada “pescada”, começa a vibrar 
e emite alertas sonoro e luminoso para acordá-lo, incentivando a fazer uma parada 
para descanso. A novidade foi apresentada como parte da comemoração dos 60 anos 

de produção de caminhões Ford no Brasil.  
 

“É uma ideia simples, mas com grande potencial de evitar uma das maiores causas de 
acidentes de caminhões. Este Boné Alerta que já estamos testando há oito meses 
detecta a fadiga e avisa o motorista”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América 

do Sul, enquanto usava na cabeça o protótipo que apresentou a jornalistas na sexta-
feira, 6. “Tenho certeza que será uma importante ajuda para aumentar a segurança 

das estradas brasileiras”, completou.  
 
O Boné Alerta da Ford foi testado durante oito meses por um grupo selecionado de 

motoristas e já soma mais de 5 mil quilômetros percorridos em condições reais de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26512/ford-cria-bone-antissono-para-motoristas


rodagem. O protótipo também foi apresentado a especialistas da área de segurança 
de tráfego e estudos do sono, que reconheceram o seu potencial para auxiliar na 
prevenção de acidentes nas estradas.  

 
“Ainda não sabemos se vamos oferecer o Boné Alerta como um brinde a clientes ou 

podemos vende-lo como acessório. Antes precisamos terminar o desenvolvimento 
para garantir o padrão de qualidade e funcionamento”, diz João Pimentel, diretor de 

operações da Ford Caminhões. “O fato é que boa parte dos caminhoneiros usa boné e 
tem problemas de sono ao volante. É uma boa solução”, completa. 
 

Cresce participação de PJ no financiamento 

09/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 
 

 
 

 
 
A participação de pessoa jurídica (PJ) no total de crédito liberado para o 

financiamento de veículos atingiu 12,7% em agosto, o maior índice até então para 
o ano, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Anef, associação dos 

bancos de montadoras no Brasil.  
 
Naquele mês, o sistema financeiro concedeu um total de R$ 9,2 bilhões para o setor, 

dos quais R$ 8,11 bilhões foram destinados a pessoas físicas e os demais R$ 1,15 
bilhão para empresas. 

 
O mercado vem recuperando o fôlego desde maio, quando as vendas começaram a 
sinalizar alguma reação, indicando maior confiança por parte dos consumidores e 

também do empresário, refletindo em números mais positivos: a participação de PJ 
nos financiamentos de veículos iniciou o ano em 8,3%, avançando para 11% em 

março, 12,2% em junho até atingir o pico em agosto. 
 
Assim como aconteceu para PF, os recursos liberados em agosto para PJ também 

atingiram seu maior valor para o ano, além de representar aumento de 20,9% sobre 
o registrado em julho, que foi de R$ 956 milhões. Esta também foi a primeira vez 

neste ano que o total de crédito para PJ superou a casa do R$ 1 bilhão em um mês. 
 
Segundo a Anef, o total liberado para o financiamento de veículos em agosto também 

é o melhor resultado desde dezembro de 2014, quando o setor verificou R$ 11,3 
bilhões em recursos. 

 
“Hoje a base econômica está mais sólida: a inflação, a taxa de juros e o índice de 

desemprego estão caindo. Com isso, o brasileiro sente-se mais seguro e confiante para 
trocar seu veículo. Temos um mercado bastante retraído. Muitas pessoas, que adiaram 
suas compras com receio de não honrar seus compromissos, agora estão investindo 

na aquisição de um carro novo”, analisa o presidente da Anef, Luiz Montenegro. 
 

O CDC – crédito direto ao consumidor – segue como a modalidade preferencial de 
ambos os públicos, o que reflete nas operações de leasing, que estão diminuindo. Em 
agosto, enquanto o CDC respondeu por R$ 62,3 bilhões, o total liberado por 

arrendamento mercantil, como também é conhecido o leasing, parou em R$ 163 
milhões, dos quais R$ 134 milhões foram destinados à PJ e apenas R$ 29 milhões para 

pessoas físicas. 
 
A inadimplência para PJ também está caindo: o índice ficou em 3,4% em agosto, 0,3 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26511/cresce-participacao-de-pj-no-financiamento


ponto porcentual menor com relação a julho. Em agosto de 2016, este índice era de 
5%. Para PF, a taxa está estável em 4,1%. 
 

Ford Caminhões prepara mais automação 

09/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

  
  

 
Ford Cargo Connect: protótipo para a Fenatran com tecnologias modernas 
 

A Ford Caminhões desenvolveu o protótipo Cargo Connect, que será 
apresentado ao público na próxima Fenatran (Salão Internacional do Transporte de 

Cargas, de 16 a 20 de outubro no SP Expo, em São Paulo), para mostrar tecnologias 
de automação e assistência avançada ao motorista que deverão ser adotadas em seus 
veículos gradualmente em espaço de seis meses a três anos.  

 
O projeto foi desenvolvido com base em um modelo Cargo 2429 8x2 com câmbio 

automatizado, com participação ativa dos principais fornecedores da fabricante: a 
Bosch fornece sensores, câmeras, radares e central eletrônica; a Autotrac o sistema 
de rastreamento e telemetria; Cummins e Eaton fazem, respectivamente, motores e 

transmissões desenvolvidos em conjunto.  
 

“Não é tecnologia futurística, mas tecnologia viável para nos próximos anos trazermos 
mais segurança e produtividade aos caminhões no Brasil”, afirma João Pimentel, 
diretor de operações da Ford Caminhões.  

 
O Cargo Connect foi equipado com uma série de tecnologias já oferecidas ou em vias 

de ser nos mercados mais desenvolvidos, especialmente recursos avançados de 
segurança, como frenagem automática de emergência (AEB), alerta de ponto cego, 
assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo (ACC), alerta de 

fadiga para o motorista e monitoramento de 360 graus do caminhão com câmeras e 
radares.  

 
Também foram adaptadas soluções para aumento de produtividade, como 
gerenciamento inteligente de carga com sensores de peso, sistema de leitura de placas 

de trânsito, ajuste automático de torque e potência do powertrain, sistema de 
diagnóstico preventivo e um aplicativo que mede o desempenho do motorista. A 

conectividade do veículo é espelhada na central multimídia embutida no painel, com 
tela de 7 polegadas.  

 
A ideia é oferecer tecnologia acessível, segundo Pimentel, com foco principalmente em 
atender caminhoneiros autônomos e pequenos frotistas, público mais carente em 

assimilar inovações e tecnologias de segurança no segmento de transportes. Por isso 
o projeto também conta com o apoio do Instituto PARAR, que promove iniciativas e 

discussões sobre educação no trânsito e redução de acidentes.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26510/ford-caminhoes-prepara-mais-automacao


 

 
 
RÁPIDO E ACESSÍVEL 

 
“Essas tecnologias são uma tendência global e nosso diferencial será oferecer tudo 

mais rápido possível”, diz Pimentel. “O mercado deverá absorver tudo isso mais rápido 
do que a legislação, antes até do que os objetivos que deverão ser estabelecidos pelo 
programa Rota 2030, porque são soluções que aumentam segurança e eficiência, 

portanto reduzem possíveis prejuízos com acidentes, impactam no preço do seguro, 
elevam a economia de combustível”, prevê.  

 
Dentre as soluções apresentadas no Cargo Connect que devem chegar mais rápido ao 
mercado no Brasil, possivelmente já em 2018, Pimentel destaca o sistema de 

gerenciamento inteligente de peso. Quatro sensores instalados no chassi do caminhão 
monitoram com precisão, em tempo real e on-line, a carga transportada, garantindo 

melhor distribuição de peso e o atendimento da Lei da Balança. As informações 
transmitidas também podem ser usadas para comprovar o volume transportado em 
todo o trajeto, para coibir roubos.  

 
No futuro, as informações sobre a carga também poderão interferir na condução do 

caminhão, interagindo diretamente com o módulo de controle do motor e transmissão 
para ajustar a operação ao modo mais eficiente, de acordo com o peso transportado 

– não é necessário usar toda a potência se o veículo não estiver totalmente carregado, 
por exemplo, para assim economizar combustível.  
 

 
 

Setor automotivo no Paraná é o que mais gera emprego no País 

09/10/2017 – Fonte: Agência de Notícias do Governo do Estado do Paraná (postado 

em 06-10-2017) 
 
O polo automotivo no Paraná foi o que mais gerou empregos com carteira assinada no 

setor nesse ano no País. Levantamento do Observatório do Trabalho, da Secretaria de 
Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos com base nos dados do Caged, 

Cadastro de Empregados e Desempregados, mostra que, sozinho, o Paraná respondeu 
por 29% das contratações no segmento no Brasil.  
 

Das 6 mil e 193 vagas criadas em todo País de janeiro a agosto, o Paraná foi 
responsável por mil e 775. O Paraná foi o único, entre os principais polos automotivos 

do país, a ter saldo positivo de emprego. O resultado entre admitidos e demitidos nas 
fábricas de automóveis, caminhões e utilitários foi positivo em mil e 327 empregos 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=74149


formais nos primeiros oito meses do ano. São Paulo, que tem o maior parque industrial 
do setor, mais demitiu que contratou e registrou um saldo negativo de mil e 365 
empregos. Minas Gerais também foi nessa linha, com a perda de mil e 540 vagas. O 

Paraná é o segundo maior polo automotivo em receitas e o terceiro em produção do 
País.  

 
O setor emprega 44 mil e 700 pessoas no Estado. De acordo com a economista Suelen 

Glinski Rodrigues dos Santos, do Observatório do Trabalho, investimentos, retomada 
do mercado interno e aumento das exportações ajudam a explicar o desempenho 
melhor que a média brasileira. 

 
Concentrado na região de Curitiba e em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, o polo 

automotivo do Estado cresceu nos últimos anos, sustentado pelo programa do Governo 
do Estado de incentivos Paraná Competitivo. Entre 2011 e 2016, somente as 
montadoras de automóveis e caminhões já investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais 

em novas fábricas e linhas de produção no Paraná. Entre janeiro de 2011 e agosto 
deste ano, o Paraná respondeu por 10% das contratações do setor automotivo no País, 

com 7 mil e 596 admissões.  
 
Nesse ano, a Renault, com apoio do programa estadual de incentivos, anunciou 750 

milhões de reais para uma nova fábrica de injeção de alumínio e na expansão da 
unidade de motores em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. 

Julio Suzuki Júnior, diretor presidente do Ipardes, Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico Social, disse que o setor vem se recuperando, tanto no 
mercado interno quanto nas exportações. Para ele, a alta produtividade do parque 

automotivo no Paraná é outro fator que ajuda a explicar o aumento nas contratações. 
 

As exportações também têm ajudado a gerar mais empregos no chão de fábrica. Para 
compensar a retomada mais lenta no mercado interno, as montadoras vêm 
direcionando uma fatia cada vez maior da produção para as exportações, 

principalmente para a Argentina.  
 

De janeiro a agosto deste ano, as montadoras de automóveis do Estado exportaram 
mais de 653 milhões de dólares - 89% mais do que nos primeiros oito meses de 2016, 
de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior ligada ao Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Os embarques de autopeças cresceram 
52,5%, passando de 186 milhões de dólares, e de veículos de carga aumentaram 

56,8% - atingindo 294 milhões e 500 mil dólares.  
 

UE impõe taxa antidumping sobre aço laminado a quente do Brasil 

09/10/2017 – Fonte: Inda 
 

A União Europeia (UE) publicou nesta sexta-feira em seu diário oficial que aplicará 
sobretaxas ao aço laminado a quente importado de Brasil, Irã, Rússia e Ucrânia, após 

inquérito antidumping relativo ao produto. 
 
 Segundo a UE, entre as companhias brasileiras analisadas, a que teve maior margem 

de dumping foi a Usiminas, com 65,9%. 
 

 Levando em conta a decisão, a entidade irá aplicar, a partir de sábado, as seguintes 
taxas sobre o aço laminado das siderúrgicas brasileiras: 54,5% para ArcelorMittal 
Brasil e Aperam Inox América do Sul; 53,4% sobre a CSN; 63% para a Usiminas; 

55,8% para a Gerdau; e 63% para todas as outras empresas brasileiras. 
 

 Sobre as siderúrgicas de Irã, Rússia e Ucrânia, as sobretaxas vão de 17,6% a 96,5%. 
 A decisão da UE exclui da tarifa adicional os seguintes itens ligados aos laminados a 
quente: produtos de aço inoxidável e de aço-silício magnético de grãos orientados; 

produtos de aço para ferramentas e aço rápido; produtos, não enrolados e não 

http://www.inda.org.br/exibeclip.php?perfil=25775


apresentando motivos em relevo, de espessura superior a 10 mm e de largura igual 
ou superior a 600 mm; e os produtos, não enrolados e não apresentando motivos em 
relevo, de espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm, e de 

largura igual ou superior a 2.050 mm. 
 

MP que aumenta royalties da mineração será debatida na quarta-feira 

09/10/2017 – Fonte: Senado Notícias (postado em 06-10-2017) 

s 
 MPV 789/2017  

A comissão mista da Medida Provisória (MPV) 789/2017 promove na quarta-feira (11) 

audiência pública interativa sobre a matéria, que aumenta os royalties da mineração. 
A audiência terá início após a apreciação de requerimentos pelo colegiado, marcada 
para as 14h, na sala 6 da Ala Senador Nilo Coelho. 

 
Para o debate, foram convidados o presidente do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Luís Carlos de Oliveira; o professor 
de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA), Fernando Facury Scaff; o professor 
do Instituto de Geociências da Universidade de Campinas (Unicamp), Iran Ferreira 

Machado; o especialista em Direito Minerário, William Freire; e a coordenadora do 
Programa de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Adriana de 

Carvalho Barbosa Ramos. 
 
Deverão participar também do debate a secretária-executiva da Associação Nacional 

dos Municípios Sede das Usinas Hidrelétricas (Amusuh), Terezinha Sperandio; a 
presidente do Consórcio dos Municípios dos Corredores Multimodais do Maranhão 

(Comefc), Karla Batista Cabral; o diretor do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), 
Fernando Antonio Freitas Lins; o ex-diretor geral interino do Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), Telton Elber Correa; e a assessora política do Instituto 

de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Alessandra Cardoso. 
 

O senador Paulo Rocha (PT-PA) é o presidente da comissão mista, que tem como 
relator o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG). 
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