
 

 

16 DE OUTUBRO DE 2017 

Segunda-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI -NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS - Nº 33. XIII . 

11 DE OUTUBRO DE 2017 

 INDÚSTRIA EM NÚMEROS 

 IEDI- DANÇA DE CADEIRAS NA INDÚSTRIA MUNDIAL 

 INDÚSTRIA PODE DEIXAR GRUPO DAS 10 MAIORES 

 PROJETO EM DISCUSSÃO NO CONGRESSO QUER TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS DO 

SISTEMA S 

 ‘SISTEMA S NO ORÇAMENTO É INCONSTITUCIONAL’, APONTA CNI 

 INDÚSTRIA QUER AMPLIAR INVESTIMENTOS DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS NO 

BRASIL 

 SINDICATOS TEMEM PERDA DE ATÉ R$ 3 BILHÕES COM FIM DE IMPOSTO 

 COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE NÃO FILIADOS GERA POLÊMICA 

 ARTIGO: POR QUE O BRASIL NÃO PODE TER LEI TRABALHISTA DE PAÍS 

DESENVOLVIDO 

 ARTIGO: A EPIDEMIA DA INOVAÇÃO 

 TECNOLOGIA BARATEIA SERVIÇOS PARA AS MICROEMPRESAS 

 MAIORIA DAS NOVAS EMPRESAS NO BRASIL SÃO DE MICROEMPREENDEDORES 

 INSPIRADAS EM START-UPS, EMPRESAS APOSTAM EM ECONOMIA COMPARTILHADA 

 ARTIGO: INDÚSTRIA: CAUSA DO DESENVOLVIMENTO? 

 ENGENHEIROS ESTRANGEIROS DEVEM TER ENTRADA MAIS RÁPIDA NO BRASIL 

 ARTIGO: DÍVIDAS E DIVIDENDOS AFETAM O VALOR DA EMPRESA? 

 CONTAS PÚBLICAS VIRAM ‘ISCA’ PARA ATRAIR INVESTIDOR 

 ATRASO NO REFIS CUSTA CARO ÀS EMPRESAS 

 GOVERNO AVALIA CRIAR ‘URV FISCAL’ PARA FAZER A TRANSIÇÃO TRIBUTÁRIA 

 IPC-S AVANÇA PARA 0,28% NA SEGUNDA PRÉVIA DE OUTUBRO, APONTA FGV 

 PERSPECTIVA É DE PIB GLOBAL SE FORTALECER, DIZ IMFC-FMI 

 ATIVIDADE GLOBAL SEGUE EM RECUPERAÇÃO GRADUAL, DIZ ILAN 

 BRASIL VAI CRESCER MENOS QUE PAÍSES VIZINHOS, PREVÊ FMI 
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 SAIBA SE COMPENSA UTILIZAR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM BANCO 

 BC/ILAN: FRUSTRAÇÃO COM REFORMAS PODE ELEVAR INFLAÇÃO 

 NOVO REGIME AUTOMOTIVO FICA PARA O ANO QUE VEM 

 2017 SERÁ LEMBRADO COMO O ANO DO CARRO ELÉTRICO 

 BATIDA DE R$ 250 MIL TURBINA ESTRATÉGIA DE VENDA DE CARROS 

 FROTA MAIS VELHA IMPULSIONA SETOR DE AUTOPEÇAS 

 CAMINHÃO AUTÔNOMO DA VOLVO RODA EM PLANTAÇÕES SEM MOTORISTA 

 VOLKS APRESENTA CAMINHÃO QUE DISPENSA NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO 

ESPECIAL 

 PEUGEOT GANHARÁ ESPAÇO NO BRASIL COM UTILITÁRIOS 

 FORD MOSTRA CAMINHÃO SEMIAUTÔNOMO 

 IVECO ANUNCIA INVESTIMENTO DE US$ 120 MILHÕES NO BRASIL 

 MERCEDES-BENZ LANÇA LINHA DE CAMINHÕES 2018 NA FENATRAN 

 MERCEDES-BENZ QUER CRESCER 20% COM O MERCADO 

 MAN LATIN AMERICA MOSTRA NOVIDADES NA FENATRAN 

 DAF ENTRA NO SEGMENTO OFF-ROAD COM 2 OPÇÕES 

 SHELL COMPRA REDE DE RECARGA DE CARROS ELÉTRICOS 

 SCANIA REVELA HEAVY TIPPER, PARA MINERADORAS 

 SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO PEDE INTERDIÇÃO DE BARRAGEM DA CSN 
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Novos Projetos de Lei -Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 33. XIII . 11 de 
outubro de 2017 

16/10/2017 – Fonte: FIEP 

   
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados no Senado Federal, Câmara 
dos Deputados e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

  
ÍNDICE 

NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL 
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 

CÂMBIO 

EM 16/10/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,165 3,165 

Euro 3,733 3,735 
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MEIO AMBIENTE 
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providências 
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Indústria em Números 

16/10/2017 – Fonte: CNI 
 
 Confira a publicação “Indústria m Números – Outubro de 2017”, divulgada pela CNI.  

Acesse o conteúdo completo pelo link:  
 

https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/9b/fd/9bfd3ff9-7a3a-
4c52-8c0c-f12e8abd1883/industria_numeros_outubro_2017.pdf 
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IEDI- Dança de cadeiras na indústria mundial 

16/10/2017 – Fonte: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 
 

 
 
A UNIDO – United Nations Industrial Development Organization divulgou, 

recentemente, seu panorama anual sobre a indústria mundial com dados até 2016, 
que serão tratados na Carta IEDI de hoje. 

 
Em muito devido à eleição presidencial nos EUA e o BREXIT, bem como à reversão dos 
preços das commodities, o desempenho da indústria de transformação no mundo 

registrou uma ligeira desaceleração em 2016, crescendo 2,6% contra 2,8% em 2015. 
 

O resultado de 2016 foi mais fraco do que o de 2015 tanto nas economias 
industrializadas como nas emergentes, devido à recuperação relativamente lenta da 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/10/9999999999999999999999999999999999999999999Destaque-IEDI-11-10-2017-Quem-é-quem-na-indústria-mundial.pdf


economia global. A expansão da produção de manufaturas nas economias 
industrializadas mal chegou 1% no ano passado, atingindo 2,5% nas economias 
industriais emergentes e em desenvolvimento exceto China. 

 
A indústria chinesa, por sua vez, continua mantendo uma performance excepcional 

para os padrões internacionais. Em 2016, sua produção de manufaturas obteve alta 
de 6,7%. 

 
Este tem sido, já há algum tempo, o perfil do crescimento da indústria mundial: países 
industrializados com baixo dinamismo e países emergentes com considerável 

expansão liderada pela China. Como resultado, temos testemunhado uma importante 
alteração na hierarquia entre os países na produção mundial da indústria de 

transformação. 
 
Nos últimos dez anos, o ranking dos maiores parques industriais do mundo mudou 

consideravelmente. As indústrias dos EUA, Japão e Alemanha continuam no alto do 
ranking, mas a liderança, agora, cabe à China.  

 
Entre 2005 e 2016, a participação chinesa no valor adicionado da indústria de 
transformação (VTI) mundial mais do que dobrou, passando de 11,66% para 24,36%. 

No caso das outras três potencias industrias, houve recuo acentuado, especialmente 
nos EUA (de 20,27% para 15,99%) e no Japão (11,02% para 8,73%). Alemanha 

conseguiu preservar um pouco mais sua participação, mas ainda assim declinou de 
7,29% para 6,29%. 
 

Neste mesmo período, outro emergente, a Índia, tornou-se a quinta maior produtora 
de manufaturas, ultrapassando países desenvolvidos, como Coréia do Sul, Itália, 

França, Reino Unido, além do Brasil. A participação da indústria indiana avançou de 
2,0% para 3,44%. 
 

E o Brasil? 
O Brasil continua figurando entre as 10 maiores indústrias de transformação do 

mundo, mas está cada vez mais perto de deixar este seleto grupo. Entre 2005 e 2016, 
o país recuou duas posições no ranking mundial, passando da 7ª posição para a 9ª 
posição. 

 
Na origem desse rebaixamento não está apenas o forte crescimento da produção 

industrial de outros países, notadamente da Coreia do Sul e da Índia que avançaram 
no ranking entre 2005 e 2016 (de 9º para 6º no primeiro caso e de 13º para 5º no 
segundo caso), mas também nas dificuldades enfrentadas pela própria indústria 

brasileira. 
 

Ainda que a crise industrial de 2014-2016 tenha sido crucial para o regresso da 
participação do Brasil no valor adicionado da indústria mundial, que passou de 2,88% 

para apenas 1,84% entre 2005 e 2016, cabe lembrar que esta é uma evolução já 
vinha ocorrendo.  
 

Em 2010, por exemplo, a indústria brasileira representou 2,71% do total mundial, isto 
é, menos do que em 2005. Recuando ainda mais no tempo, o país chegou a 

representar 3,47% da indústria mundial em 1995. 



 

 
 

Indústria pode deixar grupo das 10 maiores 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A indústria brasileira continua entre as dez maiores do mundo, mas um levantamento 
da United Nations Industrial Development Organization (Unido), divulgado pelo 

Instituto Estudo para o Desenvolvimento Industrial (IED), mostra que o País está perto 
de deixar esse grupo. 
 

Entre 2005 e 2016, a indústria brasileira recuou duas posições no ranking de 15 países 
liderado pela China, passando do 7º para o 9º lugar. Em 2005, a indústria do Brasil 

respondia por 2,88% da indústria global. A fatia encolheu para 2,71% em 2010 e para 
1,84% em 2016, ficando à frente do Reino Unido, também com 1,84%, Indonésia 
(1,83%), México (1,66%), Rússia (1,64%), Canadá (1,39%) e Espanha (1,33%). 

 
De acordo com a Unido e o Iedi, na origem do rebaixamento do Brasil em 2016 não 

está só o forte crescimento da produção de outros países, mas também as dificuldades 
enfrentadas pela indústria nacional. 
 

Para o economista e diretor Executivo do Iedi, Júlio Gomes de Almeida, o risco de o 
Brasil deixar o grupo dos dez no curto prazo é muito grande porque, além das 

dificuldades inerentes à indústria brasileira, Reino Unido e Indonésia, que aparecem 
imediatamente abaixo do Brasil, estão investindo fortemente no crescimento da 
indústria. 

 
O economista chama a atenção para o fato de o estudo contemplar os dados da 

indústria mundial de 2016. Segundo ele, se para os brasileiros 2017 é o ano da virada 
na indústria, para outros países é o ano de investir mais em tecnologia. 

 
O estudo mostra que, ainda que a crise industrial de 2014 a 2016 tenha sido crucial 
para a retração do Brasil no valor adicionado da indústria mundial, que passou de 

2,88% para 1,84% de 2005 a 2016, essa é uma dinâmica que já vinha ocorrendo.  
 

A indústria nacional chegou a representar 3,47% da indústria mundial em 1995. “O 
Brasil tem se mantido entre as dez maiores indústrias do mundo desde 1970. Com a 
chegada da indústria 4.0 (de fábricas inteligentes) esse quadro pode mudar.” 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-pode-deixar-grupo-das-10-maiores/
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Projeto em discussão no Congresso quer transparência nas contas do 

Sistema S 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A arrecadação bilionária do Sistema S que passa pelos cofres federais entrou na mira 

do Congresso Nacional. O relator de receitas do projeto de Lei Orçamentária Anual de 
2018, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), pretende incluir em seu relatório a previsão 

de que esses recursos sejam contabilizados no Orçamento. O objetivo é dar mais 
transparência à aplicação do dinheiro, sem diminuir o valor destinado a essas 
instituições – entre elas Senai, Sesc, Senac e Sebrae. 

 
Só no ano passado, a Receita Federal repassou R$ 16,4 bilhões às 11 entidades do 

Sistema S. O dinheiro é recolhido pelas empresas – o porcentual varia, conforme o 
setor, de 0,2% a 2,5% sobre a folha de pagamentos – para bancar atividades de 
qualificação de mão de obra, desenvolvimento de microempresários e proporcionar 

atividades de lazer e saúde. Neste ano, entre janeiro e setembro, o Fisco recolheu R$ 
12,8 bilhões e repassou ao Sistema S. 

 
Ao incluir essa informação no Orçamento, será possível saber quanto cada entidade 
receberá e como cada uma pretende gastar esses recursos. Isso vai facilitar a 

fiscalização pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU). 
 

Finalidade 
Para Oliveira, muitas das entidades do Sistema S acabam atuando em mercados como 
o financeiro e o imobiliário e até fazendo favores políticos ou bancando campanhas. 

As entidades, segundo o senador, funcionam como verdadeiros “cabides de emprego” 
e não cumprem sua finalidade. 

 
Essa não é a primeira vez que se tenta mexer na estrutura de arrecadação do sistema. 
Mas as mudanças acabam vetadas diante da forte resistência do setor empresarial. 

O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy chegou a anunciar em 2015 a redução de 
30% nos recursos destinados ao Sistema S, que seriam direcionados à cobertura do 

déficit previdenciário. Os empresários ameaçaram “ir para a guerra” e a medida nunca 
foi implementada. 
 

Oliveira ainda trabalha em seu parecer, que terá de ser ratificado pela Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), mas já encomendou um estudo à Consultoria de Orçamento, 

Fiscalização e Controle do Senado.  
 
O documento, obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo e pelo Broadcast (sistema de 

notícias em tempo real do Grupo Estado), defende que as contribuições sociais 
destinadas ao Sistema S são tributos. E, para a consultoria, a Lei de Finanças Públicas 

e o Código Tributário Nacional são explícitos sobre a necessidade de incluir todas as 
receitas e despesas no Orçamento. 

 
A consultoria do Senado defende ainda que todos os recursos dessas entidades sejam 
integralmente arrecadados pela Receita, apertando ainda mais o controle sobre o 

dinheiro.  
 

Hoje, apesar de um volume de recursos já significativo passar pelos cofres federais, 
uma parte acaba ficando de fora do controle do Fisco porque é arrecadada pelas 
próprias entidades. O TCU estima que o valor total chegou a R$ 32 bilhões em 2017. 

 
As Confederações Nacionais da Indústria (CNI), Comércio (CNC), Agricultura (CNA), 

Transportes (CNT) e o Sebrae, não retornaram à reportagem. 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/projeto-em-discussao-no-congresso-quer-transparencia-nas-contas-do-sistema-s/
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‘Sistema S no Orçamento é inconstitucional’, aponta CNI 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A inclusão dos recursos das contribuições de empresas ao Sesi e Senai, entidades que 
integram o Sistema S, no Orçamento federal seria “inconstitucional”, defende a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em nota enviada sábado ao Broadcast, a 
CNI diz ainda que eventual mudança que permita essa contabilização “não ampliará o 

controle nem a transparência sobre os recursos”. 
 
“Pelo contrário, comprometerá o trabalho de reconhecida excelência desenvolvido 

pelas duas instituições na formação profissional e na saúde e segurança dos 
trabalhadores brasileiros”, justifica a CNI. Para a confederação, essas verbas “são 

privadas e não podem ser consideradas impostos”. 
 
Como mostrou sábado a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a arrecadação 

do Sistema S que passa pelos cofres federais e é repassada às entidades entrou na 
mira do relator de receitas do projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018, senador 

Ataídes Oliveira (PSDB-TO), que pretende incluir em seu relatório a previsão de que 
esses recursos sejam contabilizados no Orçamento. O objetivo é dar mais 
transparência à aplicação do dinheiro, sem diminuir o valor destinado a essas 

atividades. Parecer da Comissão de Orçamento do Senado é favorável à medida. 
 

A Receita repassou em 2016 R$ 16,4 bilhões às 11 entidades do Sistema S. O dinheiro 
é recolhido pelas empresas – conforme o setor, o porcentual varia de 0,2% a 2,5% 
sobre a folha de pagamentos – para bancar atividades de qualificação de mão de obra, 

desenvolvimento de microempresários e proporcionar atividades de lazer e saúde. 
Neste ano, entre janeiro e setembro, o Fisco recolheu R$ 12,8 bilhões e repassou ao 

Sistema S. 
 
De acordo com a CNI, a Constituição “deixa claro que esses recursos são privados, o 

que foi confirmado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)”. “Ao contrário dos 
impostos, os valores da contribuição compulsória são recolhidos apenas de 

determinadas categorias profissionais e empresas, e não de todo o público, e têm de 
ser destinados a propósitos específicos”, diz a entidade. 
 

O comunicado da CNI cita o jurista e ex-presidente do STF Carlos Mário Velloso, para 
quem a fiscalização feita por órgãos públicos deveria ser feita só em “termos 

finalísticos”: para detectar se a entidade executou as atividades para as quais recebeu 
os recursos.  
 

A CNI destacou ainda que entende, pela legislação, que serviços sociais autônomos 
não estão sujeitos à exigência de licitação para contratação de bens ou serviços. 

 

Indústria quer ampliar investimentos dos Emirados Árabes Unidos no Brasil 

16/10/2017 – Fonte: CNI 
 
País recebeu 0,5% dos investimentos emiráticos no mundo entre 2003 e 2016. CNI 

lidera missão empresarial para apresentar oportunidades em setores como alimentos 
e bebidas, construção civil, aeronáutica, metalurgia 

 
Presidentes de federações estaduais de indústria vão apresentar oportunidades de 
investimentos nos estados brasileiros 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sistema-s-no-orcamento-e-inconstitucional-aponta-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/10/industria-quer-ampliar-investimentos-dos-emirados-arabes-unidos-no-brasil/


 
 

Os Emirados Árabes Unidos investiram US$ 290,2 bilhões entre 2003 e 2016 no mundo 
e geraram 473 mil empregos. Mas a economia brasileira só conseguiu atrair US$ 1,5 
bilhão e 2.579 empregos ou 0,5% do total.  

 
Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), é possível ampliar as relações 

econômicas e financeiras entre os dois países, pois, nos últimos anos, os emiráticos 
investiram justamente em setores onde há oportunidades no Brasil. 
 

Diante disso, a CNI organiza o 1º Encontro Empresarial Brasil-Emirados Árabes Unidos, 
em 17 de outubro, em Abu Dhabi, em parceria com a Embaixada do Brasil no país e 

apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-
Brasil).  

 
O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, vai apresentar 
projetos privados em setores como alimentos e bebidas, construção civil, aeronáutica, 

metalurgia, petróleo e gás, agroindústria, têxtil e tecnologia da informação e 
comunicação, além das concessões no próximo ano em portos, aeroportos, rodovias e 

obras em saneamento. 
 
“Em conversas com as Câmara de Comércio nos Emirados percebemos que há muito 

desconhecimento sobre o Brasil. Vamos apresentar projetos concretos e aproveitar 
para falar dos principais dados da economia. Há oportunidades de fusão, joint-venture, 

sócio-investidor e aquisições. A inflação está sob controle, a confiança começou a 
voltar, o desemprego está caindo”, explica o diretor de Desenvolvimento Industrial da 
CNI, Carlos Abijaodi. 

 
MISSÃO – Participam do encontro 25 presidentes de federações estaduais de indústria, 

que vão tratar da diversidade dos estados brasileiros, e apresentar oportunidades de 
investimentos em diferentes setores como moveleiro, confecções, construção de 
edifícios, mineração, calçados, químico, automotivo, alimentos, tecnologia da 

informação, na cadeia de petróleo e gás, parcerias com empresas de logística e 
energia. 

 
“Estamos precisando mostrar a cara do Brasil, como ele é diversificado. Por isso, estão 
indo presidentes de federações do Amazonas ao Rio Grande do Sul”, afirma Abijaodi. 

 
 Os empresários estarão em Abu Dhabi para acompanhar a delegação de estudantes 

brasileiros do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) que participam da WorldSkills, a maior 
competição de educação profissional do mundo. 

 
Do lado árabe, a Câmara de Comércio de Abu Dhabi contratou 10 especialistas em 

Brasil para apoiá-los durante o evento e sabatinar os empresários brasileiros, além 
das empresas associadas à Câmara.  
 

Estão confirmados, ainda, representantes do ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), 
o maior fundo do Oriente Médio, responsável pelo investimento do excesso das 

receitas de petróleo do emirado, e o Dubai FDI (Dubai Foreign Direct Investment 
Agency).  

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.apexbrasil.com.br/home/index
http://www.apexbrasil.com.br/home/index
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
https://www.df.senac.br/


Sindicatos temem perda de até R$ 3 bilhões com fim de imposto 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Marlene Bergamo/Folhapress 

 

 

CUT, CTB e Intersindical promovem atos contra reformas promovidas pelo governo 
Temer 
 

O sindicalismo brasileiro se prepara para enfrentar tempos de penúria. Com a reforma 
trabalhista, que entra em vigor no próximo mês, o imposto sindical, que equivale a 
um dia de trabalho e hoje é descontado em folha, passará a ser voluntário.  

 
O temor de sindicalistas é que parte expressiva dos trabalhadores deixe de contribuir, 

colocando em risco uma arrecadação que em 2016 somou cerca de R$ 2,9 bilhões.  
 
Segundo o economista da Unicamp José Dari Krein, especialista em movimento 

sindical, levantamentos apontam que entre 25% e 30% da receita dos sindicatos vêm 
do imposto sindical.  

 
A dependência é maior no caso das centrais, que em alguns casos praticamente 
sobrevivem desse repasse, uma vez que não contam com mensalidade de sócios, como 

acontece com os sindicatos.  
  

A CUT (Central Única dos Trabalhadores), maior central do país, projeta um orçamento 
30% menor em 2018. A Força Sindical diz que "vai acabar" sem o imposto, enquanto 
a União Geral dos Trabalhadores (UGT) vai se mudar para uma sede mais barata em 

São Paulo.  
 

"O impacto negativo do fim do imposto deve ser generalizado. A queda de receita deve 
ser ainda mais substantiva em setores menos estruturados e com alta rotatividade, 

como comércio e construção civil", diz Krein.  
 
Um caso emblemático é o do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que em 2016 

foi a organização que mais recebeu imposto sindical no Brasil –R$ 31,5 milhões, 
segundo dados mais recentes do Ministério do Trabalho.  

 
Em 2017, o orçamento total da entidade (considerando outras fontes além do imposto) 
foi de R$ 95 milhões. Mas para o ano que vem a previsão é que o caixa encolha para 

R$ 20 milhões, diz o presidente, Ricardo Patah.  
 

Algumas medidas para se adaptar à nova realidade já estão sendo implementadas. O 
sindicato abriu um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para cortar 200 dos 600 
funcionários e vai reduzir em mais de 50% os serviços oferecidos, como atendimento 

médico. As oito subsedes da entidade serão fechadas.  
 

O orçamento da UGT, também presidida por Patah, deve despencar de R$ 50 milhões 
em 2017 para R$ 1 milhão no ano que vem.  
 

PRESSÃO  
Uma saída defendida pela UGT e pela Força Sindical, entre outras centrais, é a 

cobrança da contribuição assistencial (também conhecida como taxa assistencial) de 
todos os trabalhadores da categoria, e não só dos filiados.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927150-sindicatos-temem-perda-de-ate-r-3-bilhoes-com-fim-de-imposto.shtml
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http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926432-justica-do-trabalho-avalia-nao-aplicar-novas-regras-da-reforma-trabalhista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1917277-sindicatos-tentam-evitar-que-reforma-tire-beneficios-negociados-em-acordo.shtml


As entidades pressionam o governo Michel Temer para editar uma medida provisória 
(MP) que regulamente a questão, uma vez que no início do ano o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que ela só poderia ser descontada de quem fosse filiado.  

 
A taxa de sindicalização no Brasil gira em torno de 20%, de acordo com o IBGE. Por 

isso, os sindicatos querem ampliar a cobrança.  
 

Sem a MP, a Força Sindical "vai acabar", diz João Carlos Gonçalves, o Juruna, 
secretário-geral da central. "Nosso orçamento vai cair de R$ 48 milhões para zero."  
 

Contando com a MP, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo –que está negociando 
nova convenção coletiva– quer uma taxa assistencial de até 1% do salário da 

categoria. Do contrário, Miguel Torres, presidente da entidade, espera uma queda no 
próximo ano de 40% do orçamento de R$ 50 milhões.  
 

Nesse caso, Torres também defende que as convenções valham apenas para quem 
contribuir. "Como o sindicato vai trabalhar de graça para quem não paga?"  

 
COMPARTILHAMENTO  
"Eu tenho participado em muitos debates com sindicatos para a gente formular uma 

estratégia que não seja de desespero", diz Quintino Severo, secretário de 
administração e finanças da CUT, central que historicamente sempre foi contra o 

imposto.  
 
Uma das medidas que devem ser adotadas diante do orçamento apertado é a 

racionalização de custos e estrutura, como o compartilhamento de sedes por sindicatos 
diferentes, afirma Severo.  

 
Isso já está sendo estudado pelo Sintetel-SP, entidade que representa os 
trabalhadores em telecomunicações, e que pretende compartilhar suas colônias de 

férias no litoral com outros sindicatos.  
 

A entidade demitiu dez funcionários e deve fazer mais cortes, diz o vice-presidente, 
Mauro Cava de Britto.  
 

Para contornar a queda, o Sintetel quer ampliar a oferta de cursos à distância em 
parceria com escolas privadas. Nesse esquema, os filiados pagam metade do valor do 

curso, e o restante é subsidiado pela empresa. A entidade ganha a mensalidade.  
 
Outra alternativa é restringir a oferta de serviços. O Sindicato dos Químicos do Paraná, 

por exemplo, está limitando consultas odontológicas e médicas. Segundo o presidente 
da entidade, Francisco Rodrigues Sobrinho, o sindicato tem 1.900 filiados, que pagam 

R$ 27 por mês.  
 

Já entidades com alta taxa de sindicalização, como os bancários de São Paulo e os 
metalúrgicos do ABC, dizem que o fim do imposto terá pouco impacto, uma vez que 
contam com a contribuição assistencial e a mensalidade paga pelos sócios. Por isso, 

esses sindicatos devolvem o imposto aos trabalhadores.  
 

DIEESE PEDE DOAÇÕES  
O aperto no bolso dos sindicatos com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical 
também preocupa o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos).  
 

A principal fonte de financiamento da organização é a contribuição dos cerca de 800 
sindicatos associados. Eles pagam uma mensalidade que varia de R$ 300 a R$ 15 mil 
–dependendo do tamanho e do salário médio da categoria– para ter acesso aos 

serviços prestados pelo Dieese.  
 



Sem recursos para pagar essa mensalidade, alguns sindicatos já estão pedindo 
suspensão da filiação, diz o diretor técnico da entidade, Clemente Ganz Lúcio.  
 

Antevendo dificuldades maiores, a entidade começou uma campanha pedindo o aporte 
de uma 13ª mensalidade dos filiados.  

 
O Dieese também busca filiar mais sindicatos e passou a aceitar doações de pessoas 

físicas, afirma o diretor.  
 
Desde 2015, com a redução nos convênios com o setor público em razão da crise 

econômica e do ajuste fiscal, o Dieese já reduziu em R$ 10 milhões seu orçamento. 
  

Para o próximo ano, a estimativa é de R$ 35 milhões –o que pode ser revisto em 
dezembro, caso o cenário se deteriore, diz o diretor.  
 

"Ainda não deixamos de fazer atividades para o movimento sindical, mas, se houver 
redução do financiamento, teremos que fazer. Podemos não ter condição de 

acompanhar todas as negociações coletivas, por exemplo", afirma Lúcio.  
 

Cobrança de contribuição sindical de não filiados gera polêmica 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 

Manifestação da Força Sindical em frente ao aeroporto de Congonhas em maio de 
2017 

 

Para sobreviver ao fim da obrigatoriedade do imposto sindical, com a entrada em vigor 
da reforma trabalhista no próximo mês, alguns sindicatos querem receber a 

contribuição assistencial de todos os trabalhadores.  
 
O plano vai contra decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em março, que definiu 

que a taxa não poderia ser descontada de quem não fosse filiado.  
 

O valor da contribuição assistencial é definido em assembleia e inscrito na convenção 
coletiva. Até a manifestação do STF, a prática dos sindicatos era conceder um "direito 
de oposição" ao trabalhador que não quisesse pagar a taxa, liberando-o do desconto 

caso requisitado.  
 

Para a advogada Maria Lucia Benhame, membro da comissão de direito sindical da 
OAB-SP, a cobrança geral seria inconstitucional porque violaria a liberdade sindical.  
 

"Os tribunais entenderam que a contribuição obrigatória está fixada em lei e, portanto, 
ninguém poderia se eximir dela. As outras, por serem fixadas em instrumentos 

coletivos, só poderiam obrigar quem é filiado ao sindicato, porque é quem tem direito 
a voto nessas contribuições", diz Benhame.  
 

CONSEQUÊNCIA  
Já o advogado José Eymard Loguercio, que presta consultoria para a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), entende que a cobrança de todos os trabalhadores é uma 
consequência lógica do fato de a convenção coletiva beneficiar a todos.  
 

"Essa contribuição decorre do mesmo instrumento de convenção coletiva que se aplica 
a todos os trabalhadores, e não apenas aos que quiseram aderir [à taxa]", afirma.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927153-cobranca-de-contribuicao-sindical-de-nao-filiados-gera-polemica.shtml
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Para isso, contudo, ele argumenta que todos os trabalhadores –filiados ou não– devem 
ter direito a voto na assembleia que definir o valor de desconto.  
 

O advogado defende ainda que a autorização para cobrança do imposto sindical seja 
decidida em assembleia, de modo que seja válida para todos.  

 
Essa visão difere da interpretação predominante da reforma, a qual entende que é 

prerrogativa individual dar ou não essa permissão de desconto. 
 

Artigo: Por que o Brasil não pode ter lei trabalhista de país desenvolvido 

16/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O país ainda não atingiu grau de desenvolvimento que possibilite legislação 
idêntica à de nações desenvolvidas, mas isso não reprime investimentos 

 

 
 

 
 

 
Encontro de investidores, representantes do setor financeiro e advogados, na Câmara 

de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York, analisou a reforma trabalhista de 
nosso país.  
 

Conforme foi noticiado na imprensa, os norte-americanos frustraram-se com o fato de 
nossa legislação continuar proibindo redução de salários, férias sem remuneração, 

terceirização imediata, sem quarentena, de trabalhadores demitidos e licença-
maternidade, além de questionarem as ações judiciais por assédio moral. 
 

Ante as alegações dos participantes do encontro de que nossa lei descaracteriza nossa 
economia como capitalista, é importante analisar algumas diferenças essenciais entre 

o Brasil e os Estados Unidos.  
 
Quanto à questão da redução do valor nominal dos salários, que a legislação norte-

americana permite, há uma questão basilar: lá, considerando o que a legislação federal 
estabelece como remuneração mínima por hora trabalhada e que lá se trabalha, em 

média, 34,5 horas por semana, o menor rendimento que um trabalhador recebe é de 
US$ 1.256 por mês, ou cerca de R$ 3,9 mil.  
 

Este valor é três vezes maior do que os R$ 937 do salário mínimo brasileiro, por uma 
jornada de trabalho que aqui é maior. 

 
O trabalhador norte-americano paga menos impostos, não tem no seu salário todos 
os descontos existentes aqui e pode fazer uma previdência privada. No orçamento da 

maioria das famílias brasileiras não há folga para isso. Nosso trabalhador sujeita-se à 
Previdência Social e ao fator previdenciário, que retira grandes parcelas do que 

recolheu a vida toda. 
 
Numerosas profissões universitárias hoje em nosso país têm, nos primeiros anos de 

carreira e, às vezes, até em etapas mais avançadas, remuneração bem inferior ao 
salário mínimo norte-americano.  

 
O patamar salarial no Brasil é mais baixo, e nem poderia ser diferente, considerando 
a diferença de desenvolvimento, tamanho e dinâmica das duas economias. Aqui, 

reduzir nominalmente os salários com suporte legal pode significar uma precarização 
grave do rendimento.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/por-que-o-brasil-nao-pode-ter-lei-trabalhista-de-pais-desenvolvido-9utmk82t5jf9lr4ted8btzwj5


Quantos policiais, professores da rede pública, advogados, engenheiros e 
administradores, dentre outros brasileiros, ganham o equivalente ao mínimo dos 
Estados Unidos? Cerca de 80% dos brasileiros têm renda familiar per capita mais baixa 

do que R$ 1,7 mil por mês (segundo o IBGE), ou seja, bem menor que o salário mínimo 
dos Estados Unidos. Ora, os investidores norte-americanos querem diminuir o quê?  

 
Ante a impossibilidade legal da redução nominal dos salários, os participantes do 

encontro criticaram a necessidade de quarentena para a terceirização. A rigor, trata-
se exatamente da mesma questão.  
 

Demitir e terceirizar de imediato o mesmo profissional significa, na prática, diminuição 
da renda, e num regime jurídico não regido por relações trabalhistas, ou seja, sem 

direito algum. Quanto às férias remuneradas, norma legal aqui e facultativa lá, 
também é preciso fazer uma conta para entender a questão.  
 

Um trabalhador que ganha o salário mínimo no Brasil recebe R$ 11.244 por ano (12 
salários); quem tem o mínimo nos Estados Unidos, descontando um mês de férias, 

ainda ganharia R$ 43,7 mil no ano (11 salários). Quem tem melhores condições de 
sair de férias? 
 

No tocante à licença-maternidade, negá-la, em especial num país em 
desenvolvimento, significaria um retrocesso em todo o movimento pela igualdade de 

gênero. A mulher não pode ser punida pecuniariamente por ser mãe. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda seis meses de aleitamento materno como 
alimentação exclusiva das crianças. 

 
Outra questão não abordada pelos “investidores frustrados” é que nos Estados Unidos 

é muito menor, em relação ao Brasil, o número de mulheres-mães arrimos de família. 
Lá, ademais, o planejamento familiar e a proteção social das jovens, incluindo as 
possibilidades de contracepção, encontram-se muito mais avançados do que aqui. 

 
No que se refere aos processos por assédio moral, a observação verificada no encontro 

de Nova York não procede. A Justiça dos Estados Unidos é implacável com esse tipo 
de ação.  
 

É que isso não aparece nas estatísticas das demandas judiciais trabalhistas, pois os 
componentes mais comuns do assédio moral – injúria, difamação e constrangimento 

dos trabalhadores – são matéria penal.  
 
Há muito mais rigor lá do que aqui, com processos criminais que tramitam com 

velocidade. O trabalhador norte-americano é muito mais protegido que o nosso nesse 
aspecto, e também nos casos de assédio sexual. 

 
O problema maior que temos aqui no Brasil é de natureza política. Aqui, todos pagam 

tributos abusivos sem limites para manter a máquina funcionando. Por isso, não se 
pode comparar as legislações.  
 

O mais importante é que haja uma condição para que as pessoas possam ter acesso 
a educação, habitação, segurança e transporte e a uma remuneração mínima capaz 

de propiciar qualidade de vida. 
 
Nossa reforma trabalhista foi pertinente. O país ainda não atingiu grau de 

desenvolvimento que possibilite legislação idêntica à de nações desenvolvidas, mas 
isso não reprime investimentos.  

 
Se todos tivessem medo de aportar capital produtivo em nosso país, não estaríamos 
assistindo à chegada, em plena crise, de instituições de ensino e empresas de distintos 

setores. Na verdade, o “custo Brasil” tem outros fatores muito mais onerosos do que 
os recursos humanos... 



(Reginaldo Gonçalves é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade 
Santa Marcelina (Fasm). 

 

Artigo: A epidemia da inovação 

16/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Neste mundo, o futuro é uma commodity em si mesmo, vendido pelas 

consultorias de futuro 

 

 
 

O mundo corporativo é a distopia perfeita. De um lado, um modo inequívoco de 
produção de riqueza que elevou a condição material de vida dos seres humanos a um 
nível jamais imaginável; do outro lado, um sistema que esmaga o sujeito obrigando-

o a competir cotidianamente, sem descansar nunca.  
 

Se a perfeição da vida material é uma utopia contínua no mundo contemporâneo, essa 
mesma perfeição produz níveis elevadíssimos de mal-estar, provavelmente garantindo 
um futuro de mais riqueza regada a desespero a cada dia. Ninguém aguenta mais, 

mas ninguém pode parar. 
 

Dentro desse quadro, chama atenção a obsessão pela ideia de “inovação”. Ela aparece 
em todos os níveis da vida, do corporativo às pressões psicológicas sobre os mais 
velhos e mais jovens, num nível epidêmico. 

 
A ideia, profundamente inscrita no “DNA” (como gosta de dizer o mundo corporativo 

quando “reflete sobre identidades”) da modernidade, tem raízes filosóficas claras em 
obras como a do inglês Francis Bacon (1561-1626), entre outros.  
 

Seu projeto de “atar a natureza” a fim de conseguir as respostas necessárias para a 
melhoria das condições materiais de vida “na natureza” numa futura “Nova Atlântida”, 

associado aos avanços do saneamento básico de Londres ao longo do século 19, são 
fundamentos básicos dos ganhos técnicos e de gestão de problemas na modernidade. 
Da natureza ao esgoto, o projeto é o mesmo. 

 
Na vida pessoal, essa epidemia da inovação aparece no modo nefasto como as pessoas 

buscam “se reinventar” a todo momento. Ela obriga as pessoas a se verem como 
startups contínuas num mercado infinito de demandas que vão da saúde física 

permanente à beleza sustentável à custa de obsessões, à espiritualidade a serviço da 
commoditização da alma, enfim, a uma insatisfação existencial contínua como 
“motivação” para o imperativo da inovação.  

 
É evidente que a proposta é patológica no nível humano, inclusive porque, apesar dos 

reais avanços tecnológicos na engenharia médica, marchamos para o envelhecimento 
e a morte, e isso tem impactos definitivos, mesmo que a indústria da inovação, regada 
à moda da Singularity University, a bola da vez, venda a ideia de que seremos imortais. 

 
A epidemia da inovação no plano psicológico corrói a capacidade, principalmente dos 

mais jovens, de lidar com o tédio, o fracasso e a as frustrações “normais” da vida, 
impondo-nos o imperativo do sucesso crescente, que nos assola das nossas camas, a 
vida profissional, a lida com filhos até o esgotamento de nossas capacidades 

intelectuais e afetivas. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-epidemia-da-inovacao-7mxpnwq2ge03fo0r0yx4dnn63


Um fato evidente nesse processo é o que muitos chamariam de “pressão do capital”. 
Essa pressão nos obriga a pensar em nós mesmos como uma commodity buscando 
“investimento” no mercado de um mundo em “movimento”, em direção à multiplicação 

do próprio capital que se expande à medida que habita a inovação como condição sine 
qua non de adaptação a ele. 

 
No mundo corporativo, que gasta dinheiro com palestras circenses, a fim de fazer seus 

“colaboradores rirem”, assim como uma sessão de meditação em meio ao massacre 
cotidiano, a epidemia da inovação é um mercado em si mesma.  
 

Neste mundo, o futuro é uma commodity em si mesmo, vendido pelas consultorias de 
futuro. Citando casos conhecidos como a implantação de fake memories (diante 

destas, fake news é conversa de crianças), esse mercado da inovação vende a ideia 
de que num mundo próximo a indústria de implantação no cérebro de memórias falsas, 
mas “felizes”, eliminará a depressão e toda uma série de quadros clínicos indesejáveis. 

 
Para além do absurdo da ideia, de um ponto de vista meramente médico, a própria 

noção de uma humanidade vivendo continuamente num parque temático “cognitivo” 
assusta não pelo suposto avanço médico em si, mas pelo modo como as consultorias 
do futuro vendem a ideia como o máximo da felicidade e da saúde.  

 
É a condição definitiva de idiotas cognitivos, sonâmbulos que caminham pela vida 

como um pós-humano em processo de extinção. Os neandertais, do alto de sua 
sabedoria de espécie já extinta, chorariam de pena de nós. 
 

(Luiz Felipe Pondé, escritor, filósofo e ensaísta, é doutor em Filosofia pela USP e 
professor do Departamento de Teologia da PUC-SP e da Faculdade de Comunicação da 

Faap). 
 

Tecnologia barateia serviços para as microempresas 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Empreendedores têm usado soluções tecnológicas para reduzir seus preços e ganhar 
clientes entre as pequenas empresas, muitas delas com baixo orçamento. Conseguem, 
assim, abrir espaço para que firmas menores tenham acesso a serviços semelhantes 

aos que são oferecidos às grandes companhias.  
 

Esse leque envolve contabilidade, serviços jurídicos e compliance, ou controles 
internos anticorrupção, em um modelo B2B (de negócio para negócio).  
 

A Tecvidya, por exemplo, criou uma plataforma on-line de compliance e tenta ganhar 
mercado oferecendo em um só lugar treinamentos e canal de denúncias de corrupção, 

entre outros produtos.  

 

Ricardo Borges/Folhapress 

 

 

Rafael Multedo, da Tecvidya, que criou plataforma de controle interno para empresas 

"O serviço ajuda a secar custos para o cliente, já que 90% do trabalho é feito pelo 

sistema. Apenas a parte jurídica depende de um profissional", afirma o presidente da 
empresa, Rafael Multedo. Para colocar a operação em pé, foi investido R$ 1 milhão.  
A ideia é aproveitar o mercado aberto pela lei anticorrupção, de 2013, que exigiu que 

grandes empresas e seus fornecedores, mesmo pequenos, reforçassem seus 
programas de controle interno.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926915-tecnologia-barateia-servicos-para-as-microempresas.shtml


Para fisgar esses clientes menores, outra saída é oferecer novas formas de pagamento, 
como pacotes. Vale até se tornar sócio do cliente.  
 

Vender serviços em troca de uma parte da empresa é a tática da Nós 8, que faz 
assessoria jurídica gratuita para start-ups em fase inicial.  

 
"Apostamos na empresa quando ela está no começo. Depois que o projeto vinga, 

passamos a cobrar", conta o sócio Helder Galvão.  
 
Galvão também vende planos mensais e por hora. A forma de pagamento é combinada 

na assinatura do contrato.  
 

"Uma das start-ups que apoiamos recebeu um aporte de R$ 150 mil. Como tínhamos 
10% do capital social, ficamos com parte do valor", afirma Galvão.  
 

 

Bruno Santos/Folhapress 

 

 

Helder Galvão, da Nós 8, empresa que fornece assessoria jurídica para start-ups em 
fase inicial 

 

Desde 2015, a assessoria jurídica atendeu mais de mil empresas. Cerca de 20 estão 
em processo de aceleração e já começam a dar retorno.  

 
A tecnologia também abriu um nicho para a Instanteaser Company, que faz vídeos 
para sites e redes sociais de pequenas empresas.  

 
A empresa conta com uma biblioteca de animação, que permitiu reduzir os custos de 

produção."Aproveitamos uma oportunidade para investir em alta qualidade por 
menos", diz Doug Clayton, da Instanteaser Company. 

 
Os proprietários apostam em um crescimento de até 400% para este ano.  
 

IMAGEM POSITIVA  
Para se firmar no mercado B2B, onde não há espaço para o marketing convencional, 

a credibilidade e a reputação são fundamentais.  
 
"Além disso, é preciso ter anos de experiência e encontrar formas de fazer mais do 

que a concorrência para se manter competitivo", afirma Haroldo Eiji 
Matsumoto, diretor da Prosphera Educação Corporativa.  

 
Vale incluir no site, por exemplo, depoimentos de clientes ou citar empresas que já 
foram atendidas.  

 
E quem ainda não tem uma base sólida de empresas deve tomar cuidado para não se 

fixar a um cliente só, mesmo que de maior porte.  
 
"Se esse contrato é encerrado, o empreendedor precisará sair às pressas em busca de 

mercado. É um risco que não vale a pena", diz Ana Vecchi, sócia-diretora da 
consultoria Vecchi Ancona.  

Também é fundamental o empreendedor se cercar de profissionais que complementem 
suas competências.  
 



Por exemplo, se o chefe não é bom em vendas, é vital se associar a quem saiba fazer 
isso bem ou contratar uma empresa de mesmo porte que desempenhe o serviço.  
"O gestor precisa entender suas fraquezas e usar esse conhecimento para suprir suas 

necessidades", diz Vecchi.  
 

*  
R$ 150 MIL 

foi o investimento inicial da Instanteaser, que vende vídeos para redes sociais a um 
preço menor do que o das grandes produtoras  
 

21 
start-ups clientes da Nós 8 já foram incubadas e geraram renda para a empresa, que 

aposta em negócios promissores para receber mais adiante  
 
44% 

das empresas não contam com estrutura de cumprimento de regras (compliance), 
incluindo aí pequenas e médias organizações, segundo pesquisa da KPMG  

 
 O Pequenas Empresas & Grandes Negócios estreia um novo quadro chamado "O 
Vida de MEI". Isso porque de janeiro a junho de 2017, das mais de 1,1 milhão de 

empresas abertas,  902 mil delas são de microempreendedores individuais. 
 

Maioria das novas empresas no Brasil são de microempreendedores 

16/10/2017 – Fonte: PEGN 
 

O levantamento feito pela Serasa Experian mostra que o primeiro semestre 
deste ano teve o maior registro de MEIs desde 2010 

 

No novo quadro, o PEGN vai contar a história de empreendedores como o José Luis 

Ayancan Pineda, que trabalha com modelagem de joias. 
 

Ele era funcionário de uma empresa do ramo com outras 150 pessoas, e quando peças 
de baixo custo da China começaram a entrar no mercado brasileiro, as empresas do 
país tiveram um recuo nas vendas. 

 
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, em 2015, 16% das indústrias 

do Brasil perderam mercado por conta das importações da China. 
 
José Luis, então, usou de R$ 50 mil da sua indenização trabalhista para montar a 

própria oficina após ser demitido em 2011. Para ele, uma das vantagens de ser MEI é 
"a tranquilidade de estar legalizado e a facilidade de emitir nota fiscal". 

 
No entanto, a maior dificuldade dessa categoria, para o empreendedor, é a burocracia. 
"Para me tornar MEI foi complicado, tive que correr atrás para aprender essas coisas, 

porque nunca tinha trabalhado por conta." 
 

José Luis diz também que "é preciso acreditar no próprio trabalho e empreender com 
coragem. É difícil, mas dá certo." 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/10/maioria-das-novas-empresas-no-brasil-sao-de-microempreendedores.html


Inspiradas em start-ups, empresas apostam em economia compartilhada 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Karime Xavier/Folhapress 

 

 

Paola Ramos dos Santos, que agora usa o aluguel de carro 

   

"Para se ter mobilidade, você pode não precisar ter um carro. Lançamos o nosso tendo 
como alvo esse público que está mais interessado no uso do que na posse do bem."  

 
A frase, que soaria lugar-comum se dita por um fundador de start-up, ganha novos 
contornos quando na voz de um executivo da septuagenária Porto Seguro, no caso 

Marcelo Rosal, gerente do serviço da empresa Carro Fácil.  
 

O serviço, que a companhia lançou no final de 2016, permite a consumidores alugar 
carros novos por um ano.  
 

A onda da economia compartilhada, que prega a criação de negócios baseados no 
acesso ao que se quer, em vez da posse, deixou de ser coisa só de start-ups e vem se 

espalhando por grandes empresas.  
 
Encabeçada por empresas como Uber, Airbnb e Netflix, ela também é explorada por 

companhias como Suvinil, Ambev, Saint-Gobain e GM.  
 

PODER DA MARCA  
Ter uma marca conhecida pode ser um atrativo para prestadores de serviço e clientes 
para essas iniciativas.  

 
O pintor Arnaldo Pereira, 62, diz ter conhecido e testado sites e aplicativos em que 

poderia listar seus serviços, mas ficou apenas no Vitrine Suvinil, da fabricante de 
tintas, que indica profissionais autônomos que passaram por capacitações da empresa. 
  

"Para o pintor, não adianta colocar anúncios em jornais, na internet. O cliente precisa 
ter confiança no trabalho dele. Tendo respaldo da empresa, o cliente fica mais 

confiante."  
 
Pereira conta ter recebido em seis meses cerca de 15 pedidos de orçamento a partir 

do site. Dois deram origem a contratações –alguns ainda estão em negociação.  
 

Juliana Hosken, diretora de marketing da Suvinil, diz que a plataforma conta com 900 
pintores e cresce 18% ao mês.  
 

Segundo ela, a empresa não cobra pelo uso da plataforma, mas não descarta 
possibilidade de isso ser revisto conforme o projeto cresça.  

 
Já na Ambev, a partir do serviço Zé Delivery, o objetivo é entregar cervejas em uma 

hora aproveitando rede de bares parceiros.  
 
O cliente entra no site, digita seu CEP e vê a lista de produtos disponíveis e seu preço. 

Ao escolher, o sistema da empresa, lançado há um ano, define qual bar fará a entrega, 
dependendo de sua proximidade em relação ao cliente e notas em entregas anteriores, 

ao estilo Uber.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927145-inspiradas-em-start-ups-empresas-apostam-em-economia-compartilhada.shtml


O serviço foi inspirado em conversas de executivos da empresa com Tallis Gomes, 
cofundador da start-up Easy Taxi (hoje dono de serviço para contratar profissionais de 
estética), conta Leonardo Longo, gerente de comércio eletrônico da Ambev.  

 
Ele está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. 

A empresa não informa o número de bares cadastrados nem como é a divisão de 
receitas das vendas acordadas com eles.  

 
SEM CARRO  
Serviços como esses atraem pessoas como a gerente de projetos Paola Ramos dos 

Santos, 34. Ela e o marido já foram donos de dois carros. Agora, ficam apenas com 
um, alugado há dois meses, e o restante dos trajetos é feito com auxílio de aplicativos.  

 
Ela diz ter visto vantagem financeira na opção do serviço da Porto Seguro. Isso porque 
vendeu o carro antigo, deu entrada em um apartamento e não precisou financiar um 

novo veículo. A mensalidade do carro, um Onix, é de cerca de R$ 1.300.  
 

"Aderimos fácil a tudo isso que é novidade. Com o aluguel, não perco com depreciação 
e juros e tenho carro zero da mesma forma."  
 

LÁ FORA  
No exterior, o interesse pelo novo levou a multinacional do mercado de móveis Ikea 

(leia mais na pág. A20) a comprar em setembro a start-up americana TaskRabbit.  
A empresa adquirida tem plataforma em que qualquer pessoa pode oferecer serviços 
variados, com destaque para os de reparo doméstico -que devem ser oferecidos como 

complemento da venda dos produtos da Ikea (conhecida pelo sistema "monte vocês 
mesmo").  

-  
GIGANTE START-UP 
Grandes empresas apostam em compartilhamento  

Carros alugados 
A seguradora Porto Seguro e as principais locadoras do mercado, incluindo Movida, 

Unidas e Localiza, lançaram recentemente serviços de locação por períodos mensais 
ou anuais  
Montadora 

A GM mantém em suas 6 fábricas no Brasil 20 carros que podem ser alugados por dia 
ou por hora por seus funcionários em projeto-piloto  

Reformas 
No portal Experiências, a Saint-Gobain tem área em que clientes podem encontrar 
profissionais de reformas próximos ao endereço desejado  

Gás 
No aplicativo Ultragaz connect, clientes podem pedir troca do gás, que será entregue 

pelo revendedor mais próximo. 
 

Artigo: Indústria: causa do desenvolvimento? 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Fábrica de estofados em Rio Claro (SP) 

   

Um tema recorrente no debate público brasileiro e na academia é a relação entre 
desenvolvimento econômico e especialização produtiva. Ou seja, um país é rico em 
função do que produz ou outros fatores são causa tanto do crescimento econômico 

como da especialização produtiva?  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2017/10/1927137-industria-causa-do-desenvolvimento.shtml


Recentemente meu colega José Luis Oreiro, professor da UnB (UNiversidade de 
Brasília), circulou um gráfico que indicava elevada correlação –por volta de 40%– 
entre renda per capita e sofisticação da produção.  

 
Nota-se que a Austrália é um caso à parte: apesar de ser uma economia com baixa 

complexidade produtiva – segundo a base de dados do gráfico de Oreiro–, apresenta 
elevada renda per capita.  

 
Será que Austrália é "a exceção que confirma a regra"? Nunca entendi essa expressão. 
Do ponto de vista lógico, se há uma única exceção, não há regra a ser confirmada.  

 
O que há é confusão entre causalidade e correlação. Temos o famoso caso do biscoito 

Tostines: fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho?  
 
O pensamento econômico latino-americano considera que a correlação observada –

que está longe de ser tão elevada assim– entre complexidade produtiva e renda per 
capita significa causa.  

 
Ou seja, políticas para subsidiar investimentos em setores complexos e que, portanto, 
alterem a especialização produtiva da economia produziriam crescimento.  

 
Programas com a Lei de Informática na década de 1980, o programa de renovação da 

indústria naval e o programa Inovar-Auto, que subsidia uma indústria nascente há 
mais de 60 anos, têm como pressuposto essa lógica.  
 

Todos são um rotundo fracasso.  
É estranho que as mesmas pessoas que observam causa na correlação entre 

"complexidade produtiva" e renda per capita nunca enfatizam a correlação entre o 
desempenho do sistema público de educação dado pelo Pisa (Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos), por exemplo, e o crescimento futuro das economias.  

 
É razoável supor que um sistema de educação de elevada qualidade seja capaz de 

causar ambos: crescimento econômico e complexidade produtiva. Fato esse que será 
ainda mais verdadeiro se o país não for muito dotado em recursos naturais –pois, se 
assim for dotado, como é o caso australiano, haverá outras oportunidades de 

desenvolvimento econômico.  
 

Adicionalmente, esse fato deve ser ainda mais verdadeiro se o país, além de ter um 
excelente sistema público de educação e de ser pobre em recursos naturais, possuir 
um setor público que gaste pouco com seguridade social –sendo, portanto, um país 

em que a carga tributária é baixa e a poupança das famílias é muito elevada.  
 

Se o leitor lembrou do caso asiático (Japão, Coreia, Taiwan e China) não foi mera 
coincidência. Muita educação de qualidade –reduzindo o custo do trabalho qualificado– 

e muita poupança –o que reduz o custo do capital– estão na origem da complexidade 
produtiva.  
 

Evidentemente, falar de escola e de poupança não é muito charmoso. Mais fácil ficar 
discutindo longamente sobre complexidade tecnológica e como temos que nos 

defender da exploração dos países centrais, ou qualquer outra bobagem conspiratória 
desse tipo.  
 

O maior complexo de vira-lata é achar que o subdesenvolvimento não é 
responsabilidade nossa, mas sim fruto de algum mecanismo perverso de exploração 

das nações ricas.  
 
 (Samuel Pêssoa- É físico com doutorado em economia, ambos pela USP, sócio da 

consultoria Reliance e pesquisador associado do Ibre-FGV). 



Engenheiros estrangeiros devem ter entrada mais rápida no Brasil 

16/10/2017 – Fonte: Folçha de S. Paulo 
 

  

 

Grupos do Canadá, EUA e França se queixam de demora na regularização 

   

O governo deve enviar ao Congresso um projeto de lei para destravar o mercado de 
construção civil —imobiliário e de infraestrutura— para estrangeiros. A proposta será 

enviada nas próximas semanas para o presidente Michel Temer antes de seguir para 
o Congresso e vai modificar a regulação do setor.  
 

Órgãos competentes terão de emitir o registro para profissionais estrangeiros atuarem 
no Brasil em, no máximo, três meses. Hoje, para trabalharem no país, eles precisam 

ter registro emitido pelo Crea, o Conselho Regional de Engenharia.  
 
Esse processo costuma levar um ano, mas pode durar até mais, a ponto de inviabilizar 

a atividade no país.  
 

A nova legislação determinará a emissão automática do registro caso o prazo não seja 
cumprido quando as empreiteiras vencerem licitações públicas, por exemplo.  
 

Essa foi a principal reclamação de grupos franceses, canadenses e americanos que 
procuraram o governo com interesse em entrar no país.  

 
Pessoas que participaram da elaboração do projeto afirmam que a medida foi 
negociada com o Confea, conselho federal com representantes de engenheiros e 

agrônomos de todo o país. Mesmo assim, preveem resistências.  
 

Dois motivos levam o governo a encampar o projeto. A Operação Lava Jato 
comprometeu a saúde financeira das grandes empreiteiras brasileiras, que hoje estão 
com restrições financeiras e correndo o risco de ficarem proibidas de contratar com o 

poder público à medida que os casos sejam julgados pela Justiça ou por tribunais de 
controle, como o TCU.  

 
Somente Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa podem ter de pagar R$ 40 bilhões cada 
uma em reparações por terem participado de cartéis que fraudaram licitações e 

levaram a sobrepreços em contratos com a Petrobras.  
 

Na avaliação do governo, com a retomada da atividade econômica, as empresas de 
menor porte não conseguirão dar conta de todos os projetos. Muitas têm dificuldades 
para conseguir crédito e levantar garantias para levar os empreendimentos adiante.  

 
A medida também tenta reverter a queda dos investimentos que, em 2016, chegaram 

ao patamar mais baixo desde 1996: 16% do PIB.  
 

A média aceitável para países em desenvolvimento é de 25% do PIB, na avaliação de 
bancos de investimento.  
 

Abaixo disso, os investidores consideram haver poucas condições para a expansão da 
economia e, por consequência, dos ganhos que podem obter aplicando em projetos 

no Brasil.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927298-engenheiros-estrangeiros-devem-ter-entrada-mais-rapida-no-brasil.shtml


CONSTRUÇÃO CIVIL  
A construção civil é o carro-chefe da formação bruta de capital fixo, indicador de 
investimentos no país. No segundo trimestre, a fatia do setor na formação bruta de 

capital continuou caindo.  
 

Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a retração deste indicador 
foi de 6,8% no acumulado deste ano até junho.  

 
Isso vem acontecendo diante da queda de importação de máquinas e equipamentos, 
sem demanda para empreendimentos imobiliários e de infraestrutura.  

 

Artigo:Dívidas e dividendos afetam o valor da empresa? 

16/10/2017 – Fonte: G1 
 
Quedas sucessivas na Selic, Bovespa em alta e estabilidade na política econômica; tais 

fatores têm induzido cada vez as pessoas a trocarem investimentos conservadores de 
renda fixa por investimentos mais arriscados. 

  
A compra de papéis de empresas pagadoras de dividendos é uma estratégia muito 
utilizada por investidores de longo prazo famosos como Luiz Barsi e Warren Buffett. 

 
Para entender melhor como funcionam essas empresas, Franco Modigliani, autor já 

citado anteriormente neste blog, em conjunto com outro economista, Merton Miller, 
elaboraram um teorema com afirmações importantes sobre como o tipo de 
financiamento e a política de dividendos de uma empresa afetam seu valor. 

  
O Teorema de Modigliani-Miller criado nos anos 1950 e foi fundamental para estudos 

posteriores sobre o tema. Ele parte da hipótese de um cenário com as seguintes 
características: há muitos compradores e vendedores; todos têm acesso às mesmas 
informações; e não há custos de transações ou impostos. A partir desse cenário, 

denominado “mercado perfeito” (muito usado em estudos teóricos econômicos), os 
economistas chegaram a duas importantes conclusões. 

  
A primeira conclusão é que nem o tamanho nem a estrutura da dívida de uma empresa 
afetam seu valor de mercado. Como o valor de mercado é a soma de todos os ativos 

emitidos pela empresa, isso significa que o valor da ação não depende de como a firma 
é financiada, seja por capital dos próprios sócios, por capital de terceiros (por exemplo, 

capital de acionistas que não possuem direito a voto) ou por qualquer mistura dos 
dois. 
  

Normalmente, o capital de terceiros é mais barato que o capital próprio, uma vez que 
o emprestador tem um risco menor que o do dono da empresa, que é o último a 

receber a sua parte caso a empresa feche. Isso faz algumas pessoas pensarem que 
aumentar a porção do primeiro tipo de capital (próprio, dos sócios) seria melhor para 

a empresa.  
 
Contudo, ao fazer isso, um maior endividamento da empresa aumenta o risco para 

seus sócios, que, por sua vez, esperarão receber em troca um retorno maior para seu 
capital, fazendo com que o custo total permaneça o mesmo. 

  
Para explicar melhor tal ideia, Miller, pensando na empresa como um grande galão de 
leite integral, faz a seguinte analogia: se o produtor de leite resolvesse separar a nata 

para vendê-la por um preço maior (análogo para um título de dívida da empresa com 
preço alto e pouco risco), o leite desnatado restante (capital dos sócios, mais 

arriscado) seria vendido a um preço menor. Logo, vender a nata e o leite desnatado 
separadamente trariam a mesma receita que vender o leite integral. 
  

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/dividas-e-dividendos-afetam-o-valor-da-empresa.html


A importância dessa afirmação do teorema é o entendimento que ela proporciona 
sobre o valor de uma empresa, que será determinado, na verdade, pelo valor de cada 
projeto; e não pelo tipo de financiamento que ela opta.  

 
Dessa forma, um gerente que busca aumentar o valor de mercado de sua firma deveria 

focar sua atenção em melhorar esses projetos, sabendo que a decisão sobre como 
financiá-los não influenciará o valor. 

  
Outra conclusão dos trabalhos de Modigliani-Miller é que a forma como uma empresa 
paga seus dividendos (fonte de renda para os acionistas) também não influencia no 

valor da firma, dado que ela já decidiu em quais projetos vai investir.  
 

Pode parecer, à primeira vista, que quanto mais dividendos uma empresa paga, maior 
será o valor que os acionistas e o mercado como um todo dão a ela; mas tal afirmação 
não se sustenta na realidade. Essa ideia fica mais clara quando se reflete sobre da 

fonte desses pagamentos. 
  

Os dividendos são o repasse de uma parte do lucro da empresa aos acionistas. Assim, 
quando uma empresa aumenta seus dividendos, ela também aumenta a parcela do 
lucro que é repassada e, consequentemente, diminui a parcela que realmente fica na 

empresa para reinvestimentos.  
 

Tal cenário geraria uma desvalorização do preço da ação de forma que, para o 
acionista, essa perda com o valor da ação seria compensada pelo ganho com o 
aumento de dividendos, tornando sua situação igual. Isso ocorre porque a política de 

dividendos não interfere nos lucros, mas apenas na forma como eles são distribuídos 
entre sócios e acionistas. 

  
Portanto, aumentar ou diminuir o pagamento aos acionistas é como retirar dinheiro 
do bolso direito para colocar no esquerdo, não tornando a pessoa mais rica. Por esse 

motivo, é essencial entender o que gerou um aumento nos dividendos. 
  

Um aumento nos dividendos gerado apenas por uma mudança apenas na proporção 
dos lucros que é distribuída, como o teorema afirma, não faz diferença para os 
acionistas.  

 
Por outro lado, quando esse aumento se deve ao crescimento dos lucros da empresa, 

a situação se torna boa para o acionista se a empresa tiver uma política de repassar 
uma grande porção desses lucros. Esse é geralmente o caso de bancos e empresas de 
energia que podem ter um crescimento nos lucros com a retomada da economia 

brasileira. 
  

Unindo as duas partes do teorema, o valor de mercado de uma empresa não depende 
nem de como ela é financiada (não importando a proporção entre capital próprio e 

capital de terceiros), nem de como ela paga dividendos - o valor é determinado pelos 
projetos em que ela decide investir. Assim, as decisões sobre tais projetos independem 
das decisões financeiras da empresa. 

  
Embora na prática seja difícil observar algo exatamente como descrito pelo teorema, 

a possibilidade de avaliar os investimentos e a parte financeira da empresa 
separadamente tornou a função do gerente de tal empresa menos complicada, além 
de ter permitido grandes avanços posteriores no estudo teórico sobre finanças 

corporativas.  
 

O teorema não é por si só suficiente para compreender toda a dinâmica das empresas 
pagadoras de dividendos, mas é uma informação essencial para quem deseja conhecer 
mais sobre este tipo de ação. 

  



(Guilherme Gomes Luz é graduando em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e 
consultor da Consultoria Júnior de Economia da EESP-FGV). 
 

Contas públicas viram ‘isca’ para atrair investidor 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Saída para o mar, estradas recapeadas, redução de impostos e contas no azul. No 

Brasil da crise fiscal, os cofres públicos menos problemáticos viraram iscas para atrair 
investidores aos Estados e municípios em melhor situação. 
 

Governos estaduais não costumam fazer publicidade fora de sua área de atuação, mas 
Ceará e Espírito Santo publicaram recentemente anúncios em veículos nacionais, 

mirando investidores de outras regiões do País. Neles, os Estados ressaltam que são 
sustentáveis e seguros para investir. A prefeitura de Manaus fez o mesmo. 
 

“Enquanto alguns atrasam salários, esses governos colhem frutos do ajuste já feito. A 
receita não muda: racionalização dos recursos e enxugamento da folha”, diz Guilherme 

Mercês, economista da Federação das Indústrias do Rio (Firjan). 
 
Um levantamento da entidade aponta que Ceará e Espírito Santo estão, de fato, entre 

os cinco Estados que fecharam o ano passado em melhor situação. Entre outros itens, 
são considerados gastos com pessoal, endividamento e investimentos ante a receita 

corrente. 
 
Em 2016, o Ceará comprometeu 49,3% de sua receita com pessoal. No Rio Grande do 

Sul, em Minas Gerais e no Rio, esse porcentual variou entre 71,9% e 78%. A média 
de investimentos públicos feitos pelos Estados foi de 5,7%. No Ceará, 11,1%. 

 
O governador, Camilo Santana (PT), que deve tentar a reeleição, conta que o Estado 
dá incentivos tributários, como redução de ICMS, de 1% a 75%. “O governo cede um 

terreno, constrói um galpão. Conseguimos de contratos na siderurgia a um hub da 
KLM e Air France.” 

 
“O empresário premia a responsabilidade fiscal. Se vier para cá, os funcionários vão 
poder usar a rede pública de educação com tranquilidade e os fornecedores vão 

receber em dia do Estado”, diz Régis Mattos Teixeira, secretário de Planejamento e 
Economia do Espírito Santo. 

 
Cortejado por tucanos e pelo DEM para trocar de partido, o governador capixaba, Paulo 
Hartung (PMDB), negocia uma parceria na Itália e o Estado tem recebido empresas de 

outras regiões do País.  
 

Uma delas é a fabricante de porcelanas Oxford, que investiu R$ 60 milhões em uma 
unidade no norte capixaba. “Queríamos ficar próximos do Sudeste e Nordeste e ter 

uma saída fácil para exportar”, diz Antônio Marcos Schroth, diretor da empresa 
catarinense. 
 

No ranking municipal da Firjan, Manaus é a capital mais bem avaliada, mesmo tendo 
visto seu distrito industrial perder empregos durante a crise.  

 
“Recuperamos receita com a cobrança mais efetiva de IPTU, que tinha uma 
inadimplência muito alta”, diz o secretário de Finanças, Lorival Praia. O prefeito, o 

tucano Arthur Virgílio, já manifestou a vontade de tentar a Presidência em 2018. 
 

Guerra desequilibrada 
Todos os Estados, mesmo os quebrados, seguem oferecendo redução de impostos 
para atrair empresas, diz Bernard Appy, do Centro de Cidadania Fiscal. Só que nessa 

guerra fiscal, o Exército vizinho pode ficar sem munição. “Governos no azul passam 
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segurança”, diz Appy. “Um Estado quebrado pode rever descontos a qualquer hora, 
tornando o investimento inviável.” 
 

No ano passado, o Ministério Público do Rio de Janeiro chegou a abrir uma ação 
proibindo o governo de conceder novos incentivos tributários. Em agosto, a Assembleia 

Legislativa, a Alerj, aprovou uma lei dizendo que o Estado só poderia conceder 
benefícios fiscais aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 

 
Em nota, o governo fluminense disse que o Regime de Recuperação Fiscal, 
homologado em setembro, trará o reequilíbrio das contas. “O retorno do pagamento 

em dia a servidor e fornecedor criará estabilidade e oportunidades de negócios.” 
 

Segundo o governo gaúcho, a crise fiscal não tem sido empecilho para a busca de 
investimentos. “Temos uma carteira de projetos que envolve cerca de 50 negócios em 
tratativas, que, se concretizados, devem responder por mais de R$ 4,5 bilhões em 

investimentos.” O governo mineiro não respondeu. 
 

Atraso no Refis custa caro às empresas 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A demora na sanção pelo presidente Michel Temer da medida provisória (MP) que trata 
do novo Refis pode obrigar empresas e pessoas físicas a pagarem uma entrada maior 

para aderir ao parcelamento de débitos tributários, além de criar insegurança jurídica 
em torno do programa. 
 

Na estratégia de conseguir os votos para barrar a segunda denúncia contra o 
presidente, o Palácio do Planalto está segurando a sanção da lei e a definição dos vetos 

presidenciais, o que só acontecerá depois da votação do pedido pela Câmara, prevista 
para a semana entre 23 e 27 de outubro. 
 

O governo tem a seu favor o fato de o presidente ter prazo até o dia 1.º de novembro 
para sancionar a lei – justamente um dia depois do prazo final de adesão. Isso faz 

com que as empresas tenham de aderir ao programa com base nas regras originais 
da MP, que estabelecem uma entrada de 7,5% do valor da dívida para ter garantidos 
descontos mais generosos. De acordo com o texto aprovado pelo Congresso, essa 

entrada deve cair para 5%. 
 

Depois da sanção, valerão as regras aprovadas pelos parlamentares, mas aí o dinheiro 
já estará no caixa. O valor pago a mais será descontado das parcelas seguintes. 
Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (serviço de notícias em 

tempo real do Grupo Estado), com o tempo maior para sanção, o governo ganha 
também tempo para acompanhar a arrecadação que está sendo feita e calibrar os 

vetos. 
 

Professor de Direito Tributário da USP, o advogado Heleno Torres diz que a 
possibilidade de sanção após o fim do prazo de adesão gera insegurança para as 
empresas, que podem recorrer à Justiça se sentirem que foram prejudicadas de 

alguma forma. “Essa insegurança pode levar a uma enxurrada de liminares com base 
na teoria da proteção da confiança legítima”, alerta. 

 
Torres explica que, com base nessa teoria, os contribuintes podem alegar que, diante 
da aprovação da MP pelo Congresso, tinham a expectativa de que a lei seria 

sancionada e eles poderiam aderir ao Refis com a base nas novas regras. “É uma teoria 
frágil, mas pode ser usada”, afirma. “Sancionar ou não antes do prazo de adesão é 

uma escolha política. Resta saber se o Judiciário vai concordar.” 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/atraso-no-refis-custa-caro-as-empresas/


O especialista em Direito Tributário Eduardo Costa e Silva, sócio do Godke Silva & 
Rocha Advogados, avalia que quem tem intenção de aderir o programa deve fazê-lo, 
mesmo tendo de pagar inicialmente um valor maior.  

 
“Não tem outra saída. Se a MP for sancionada no dia 1.º de novembro, quem tentar 

aderir não vai conseguir mais”, diz. Ele ressalta que essa situação prejudica o fluxo de 
caixa das empresas. “O governo não pensou nas empresas quando fez esse tipo de 

prorrogação, mas sim no caixa dele”, critica. Isso porque com a exigência de uma 
entrada maior para aderir ao programa, o governo consegue aumentar a arrecadação, 
o que ajuda o cumprimento da meta fiscal. 

 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), ajudou a dar essa “carta na 

manga” para o Palácio do Planalto. Os senadores aprovaram a MP no dia 5 de outubro, 
uma quinta-feira. 
 

O peemedebista, porém, só enviou a proposta para sanção presidencial quase uma 
semana depois, em 11 de outubro. Com prazo de 15 dias para sancionar, Temer terá 

agora até 1.º de novembro para sancionar a proposta. 
 
Relator da MP na Câmara, o deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG) disse estar 

ciente da brecha. Dono de empresas que devem mais de R$ 50 milhões à União, ele 
afirmou, porém, que parlamentares envolvidos nas negociações vão “pressionar” o 

presidente para que a lei seja sancionada o mais rápido possível, “sem vetos”. “Todas 
as mudanças indevidas já foram feitas pelo Senado”, argumentou. 
 

O Palácio do Planalto disse não ter como precisar quando o presidente vai sancionar a 
MP. Por meio de sua assessoria de imprensa, Temer informou que aguarda pareceres 

dos ministérios da área econômica para decidir o que sancionará e o que vetará. Fontes 
informaram, no entanto, que só depois da votação, a MP será sancionada. 
 

Governo avalia criar ‘URV fiscal’ para fazer a transição tributária 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Sem conseguir avançar na reforma da Previdência, o governo tenta chegar a um 
consenso sobre uma proposta de reforma tributária para simplificar a estrutura de 

cobrança de impostos no País e dar alguma sinalização positiva ao mercado 
principalmente com a aproximação das eleições.  

 
As conversas contrapõem o Ministério da Fazenda, que quer apresentar um projeto 
mais simples de modificação no PIS/Cofins, e auxiliares do presidente Michel Temer, 

que trabalham em um texto mais abrangente. 
 

Uma das ideias que ganham força no Palácio do Planalto é aproveitar o modelo 
desenhado pelo Instituto Atlântico e pelo Movimento Brasil Eficiente (MBE) que propõe 

a criação da URV Fiscal. O mecanismo vai permitir um novo sistema de partilha da 
arrecadação dos tributos com Estados, em 20 anos estimados para a transição. 
 

É o “Plano Real dos impostos”, como vem sendo chamada a proposta de emenda 
constitucional (PEC). No Plano Real, a URV foi o instrumento que permitiu a transição 

para a nova moeda, o real, sem herdar a hiperinflação que resistiu a vários planos 
econômicos. 
 

O assessor especial da Presidência Gastão Toledo, escolhido pelo presidente Michel 
Temer para levar adiante as discussões, disse ao Broadcast (serviço de notícias em 

tempo real do Grupo Estado) que há possibilidade de finalizar a proposta até o fim 
deste ano. Mas o envio do texto ao Congresso Nacional dependerá do “ambiente 
político”. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-avalia-criar-urv-fiscal-para-fazer-a-transicao-tributaria/


Toledo foi um dos criadores do desenho do Instituto Atlântico para a URV Fiscal, em 
gestação já há alguns anos. A proposta difere em alguns pontos do texto apresentado 
pelo relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), mas o 

Planalto já sinalizou que não necessariamente apoiaria a versão do parlamentar. 
 

Um dos pontos em comum é a unificação de uma série de tributos incidentes sobre 
consumo em um único Imposto sobre Valor Agregado (IVA), incidente sobre bens e 

serviços. Mas a transição é distinta. Pelo mecanismo da URV, os Estados receberiam 
duas parcelas do IVA, a primeira delas com valor nominal fixo, equivalente à média 
de arrecadação de dois anos anteriores à reforma. 

 
A segunda parcela, “incremental”, já seria paga nos moldes do novo sistema tributário, 

que prevê a transferência da cobrança do atual ICMS para o local de destino (hoje 
concentrada na origem dos produtos). Ainda assim, haveria uma redistribuição de 
parte do valor recolhido para os locais de origem. 

 
A distribuição dos valores ficaria a cargo de uma Operadora Nacional da Distribuição 

da Arrecadação (Onda), a quem os contribuintes pagariam as guias dos tributos. A 
Onda, por sua vez, depositaria diariamente nas contas bancárias dos entes os valores 
devidos a eles. Com isso, centraliza a cobrança e funciona como uma “câmara de 

compensação” na transição. 
 

Com o passar do tempo, a parcela “incremental” tende a ganhar espaço na 
arrecadação dos entes, diante da expectativa de retomada do crescimento e também 
porque a parcela fixa não terá correção pela inflação. Ao fim do período de transição, 

esse pagamento de um valor histórico deixaria de ser feito. 
 

Sem a URV, a estimativa é de que Estados como Amazonas, que mais comercializam 
bens e serviços do que consomem, perderiam grande parte da arrecadação já no início 
das mudanças. Com a transição, o efeito sobre a arrecadação é bem mais suave. “O 

Estado passa a ter tempo para se reestruturar. Se ele ficar acomodado, perde 
arrecadação, porque não vai mais ganhar muito na origem”, explica a diretora do 

Instituto Atlântico, Erika de Oliveira e Silva. 
 
A intenção é ter um resultado neutro, que garanta aos Estados um patamar 

semelhante de arrecadação ao que se tem hoje. A principal preocupação dos 
governadores – e que tem sido um entrave às negociações sobre a reforma tributária 

– é justamente o receio de perder receitas em meio a um cenário de crescimento de 
despesas. 
 

Para Erika, esse temor é compartilhado pela própria União, e a reforma significaria um 
“basta”. “O governo tem uma sanha arrecadatória, mas o problema está estourando, 

e o contribuinte é escravo desse sistema”, afirma. “Temos que ter transição que torne 
viável o novo sistema. Essa é a ideia de se estudar URV e ver como tributar sem causar 

solavancos”, explica Toledo.  
 

IPC-S avança para 0,28% na segunda prévia de outubro, aponta FGV 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou 
para 0,28% na segunda quadrissemana de outubro, informou nesta segunda-feira, 
16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,14 ponto porcentual acima 

do registrado na leitura imediatamente anterior, quando o indicador apresentou 
variação de 0,14%. 

Das oito classes de despesas analisadas, seis apresentaram acréscimo em suas taxas 
de variação: Alimentação (-0,16% para 0,20%), Habitação (-0,09% para 0,19%), 
Saúde e Cuidados Pessoais (0,24% para 0,29%), Comunicação (0,11% para 0,32%), 

Despesas Diversas (0,49% para 0,60%) e Vestuário (0,62% para 0,68%). 
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Em contrapartida, apresentaram decréscimo em suas taxas de variação os grupos 
Transportes (0,48% para 0,23%) e Educação, Leitura e Recreação (0,51% para 
0,44%). 

 
Classes 

O grupo Alimentação, que passou de uma deflação de 0,16% na primeira 
quadrissemana de outubro para uma inflação de 0,20% na segunda, foi o que mais 

contribuiu para a aceleração do Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), 
aponta a FGV. Nesse grupo, a maior contribuição para a taxa positiva veio do item 
hortaliças e legumes (-2,27% para 4,73%). O indicador geral subiu 0,14 ponto 

porcentual, de 0,14% para 0,28%, entre os dois períodos. 
 

Dentre as outras cinco classes de despesas que registraram acréscimo em suas taxas 
de variação, a FGV destacou o comportamento dos itens tarifa de 
 

eletricidade residencial (-1,78% para -0,13%), no grupo Habitação; protetores para a 
pele (-1,78% para -1,31%), em Saúde e Cuidados Pessoais; tarifa de telefone móvel 

(0,09% para 0,69%), em Comunicação; cigarros (1,13% para 1,35%), em Despesas 
Diversas, e roupas femininas (1,02% para 1,22%), no grupo Vestuário. 
 

De forma isolada, os itens com as maiores influências positivas foram plano e seguro 
de saúde (0,95%, mesma taxa de variação da quadrissemana anterior), gasolina 

(apesar da desaceleração de 2,38% para 1,18%), tomate (2,86% para 14,62%), gás 
de bujão (2,94% para 3,29%) e passagem aérea (a despeito do recuo de 10,27% para 
7,79%). 

 
Já os cinco itens que exerceram as maiores influências para baixo foram tarifa de 

ônibus urbano (-0,99% para -1,08%), leite tipo longa vida (-3,30% para -3,66%), 
manga (-18,39% para -18,89%), açúcar refinado (apesar da desaceleração da queda 
de -5,05% para -4,64%) e banana-prata (0,22 para -3,51%). 

 

Perspectiva é de PIB global se fortalecer, diz IMFC-FMI 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O comunicado do 36º encontro do Comitê Financeiro e Monetário Internacional (IMFC, 

na sigla em inglês) do Fundo Monetário Internacional (FMI) destaca que continua a 
elevação da atividade da economia global, à medida que os países membros da 

instituição se esforçam para gerar crescimento maior, sustentável e com uma base 
mais ampla.  
 

Segundo o documento, “a perspectiva é de fortalecimento, com uma notável retomada 
do investimento, comércio e produção industrial, junto com alta da confiança”. 

 
Para o IMFC, contudo, a retomada da economia mundial não está completa, com a 

inflação abaixo da meta em muitos países avançados e o potencial de crescimento 
ainda fraco em várias outras nações.  
 

O comunicado aponta que “os riscos de curto prazo estão amplamente balanceados, 
mas não há espaço para complacência” porque riscos de médio prazo podem 

pressionar o PIB global para baixo e as tensões geopolíticas estão crescendo. 
 
Segundo o Comitê, a bem vinda recuperação da economia global cria “uma janela de 

oportunidade para atacar desafios fundamentais de políticas” e reduzir riscos de queda 
da atividade mundial. Para isso, é necessário assegurar a adoção de mecanismos de 

proteção e maximizar retornos de reformas estruturais, a fim de elevar o potencial de 
crescimento. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/perspectiva-e-de-pib-global-se-fortalecer-diz-imfc-fmi/


O IMFC destacou que os países membros reforçaram o compromisso de alcançar um 
crescimento forte, sustentável e rico na geração de empregos. “Para este fim, nós 
empregaremos todos os instrumentos de políticas – monetária, fiscal e estrutural – de 

forma individual e coletiva.” 
 

Segundo o IMFC, fortes fundamentos econômicos, políticas robustas e sistema 
monetário internacional resiliente são essenciais para a estabilidade de taxas de 

câmbio, o que contribui para robusto e duradouro ciclo de crescimento e 
investimentos. 
 

“Taxas de câmbio flexíveis, sempre que possível, podem servir de amortecedores de 
choques”, ressaltou o comitê. “Reconhecemos que excessiva volatilidade ou 

movimentos desordenados de taxas de câmbio podem ter implicações adversas para 
a estabilidade econômica e financeira”, apontou o IMFC.  
 

“Ficaremos afastados de desvalorizações competitivas e não empregaremos a taxa de 
câmbio para propósitos competitivos.” 

 
Para o IMFC, em muitos países a “política monetária deve continuar acomodatícia, 
enquanto a inflação ainda está abaixo da meta” e onde há hiato do produto. A 

administração da taxa básica de juros, contudo, deve ser acompanhada por outras 
medidas.  

 
“A política fiscal deve ser empregada de forma flexível e amigável ao crescimento”, ao 
mesmo tempo em que fortalece resiliência, evita o caráter pró-cíclico e assegura que 

a dívida pública como proporção do PIB está em trajetória sustentável. 
 

“Para fortalecer a produtividade e promover a inclusão, a política fiscal deve priorizar 
investimento de alta qualidade, apoiar reformas estruturais, incluindo mais eficiência 
em regimes tributários, e promover a participação no mercado de trabalho”, ressaltou 

o Comitê Financeiro e Monetário Internacional do FMI. 
 

O Comitê também salientou sua disposição de continuar a tornar mais forte a 
resistência do setor financeiro, incluindo o combate a problemas atuais em algumas 
economias avançadas e a vulnerabilidades em alguns países emergentes, bem como 

“monitorar potenciais riscos financeiros associados com as prolongadas taxas de juros 
baixas.” 

 
De acordo com o IMFC, para a proteção da estabilidade financeira são fundamentais a 
supervisão efetiva e medidas macroprudencias.  

 
“Enfatizamos a importância de implementação consistente e completa da agenda de 

reforma financeira já acordada, bem como concluir assim que possível os elementos 
remanescentes de arcabouço regulatório.” 

 
Os países membros do Comitê assumiram ainda o compromisso de implementar 
medidas domésticas para desenvolver as habilidades técnicas de trabalhadores e 

fortalecer a inclusão, para que “os ganhos de progresso tecnológico e integração 
econômica sejam amplamente compartilhados.  

 
“Fortaleceremos a governança para aumentar a credibilidade de instituições e elevar 
o apoio a reformas necessárias para elevar crescimento e (promover) o ajuste a um 

rápido ambiente de mudanças.” 
 

 
 
 

 



Atividade global segue em recuperação gradual, diz Ilan 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou hoje, durante evento em 
Washington, nos Estados Unidos, que a perspectiva global tem sido favorável e que a 

atividade continua no caminho de recuperação gradual, sem pressionar as condições 
financeiras das economias avançadas. 

 
“O processo de normalização da política monetária em economias avançadas tem sido 
baseado no gradualismo, na transparência e tem focado em não colocar em risco o 

crescimento incipiente no mundo”, avaliou. “Apesar de episódios ocasionais de 
volatilidade relacionados a eventos geopolíticos, este ambiente está favorecendo as 

economias emergentes, que continuam a se beneficiar das menores taxas de juros, 
do dólar mais fraco e do baixo risco.” 
 

Por outro lado, Goldfajn retomou uma ideia presente nas comunicações mais recentes 
do Banco Central: a de que os países emergentes não devem tomar este 

desenvolvimento externo benigno como permanente e precisam trabalhar em suas 
próprias vulnerabilidades. Segundo ele, uma condição mais apertada pode ser menos 
favorável aos emergentes nos próximos anos. 

 
Goldfajn afirmou ainda que a economia brasileira mostra maior capacidade para 

absorver contratempos ocasionais na economia global, graças ao robusto balanço de 
pagamentos, à baixa inflação, às expectativas ancoradas e à perspectiva de 
recuperação econômica. 

 

Brasil vai crescer menos que países vizinhos, prevê FMI 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Brasil só crescerá mais que três países sul-americanos em 2017 e 2018: a devastada 

Venezuela, o Suriname e o Equador, segundo as projeções do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). O crescimento brasileiro foi estimado em 0,7% para este ano e 

1,5% para o próximo, e o País deve ficar atrás dos demais, excetuados aqueles três. 
A economia venezuelana, arrasada pelo bolivarianismo, deve encolher 12% e 6% em 
cada um dos dois anos, continuando a trajetória já seguida nos três anteriores. 

 
Os latino-americanos saíram da recessão, como a maior parte do mundo, mas têm 

baixo potencial de expansão e precisam de mais investimentos e de reformas para 
ganhar vigor, segundo os economistas do fundo. A eficiência produtiva diminuiu ou 
ficou estagnada na maior parte da região desde os anos 1980, embora tenha havido 

avanços importantes em outros aspectos, especialmente nas condições de 
estabilidade. 

 
O relatório destaca as incertezas quanto ao prosseguimento das políticas de ajuste, 

por causa das eleições previstas para os próximos 12 a 18 meses em vários países da 
região. O populismo é apontado como um risco importante para as economias latino-
americanas.  

 
No caso do Brasil, incertezas políticas e quanto à orientação da política econômica 

motivaram uma revisão do crescimento projetado para 2018, com redução de 0,2 
ponto em relação à estimativa de abril. Quanto à projeção para este ano, é 0,5 ponto 
maior que a divulgada há seis meses. A mudança foi justificada pelo desempenho no 

primeiro semestre. 
 

Inflação 
Como a inflação recuou e permanece contida na maior parte da América Latina, 
incluído o Brasil, pode-se usar a redução de juros e a melhora das condições de crédito 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/atividade-global-segue-em-recuperacao-gradual-diz-ilan/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-vai-crescer-menos-que-paises-vizinhos-preve-fmi/


para facilitar a expansão dos negócios. Mas estímulos fiscais, por meio de redução de 
impostos ou aumento de gastos públicos, é desaconselhável na maior parte da região, 
por causa dos desarranjos nas contas públicas. 

 
Relatório do FMI distribuído ontem atribui esse desajuste, na maior parte dos casos, à 

perda de arrecadação resultante da baixa de preços internacionais de produtos 
básicos. Isso vale para as economias mais dependentes do setor primário. 

 
A lista de sugestões para fortalecer as economias inclui investimentos em 
infraestrutura, maior empenho na formação de capital humano, redução da 

informalidade no mercado de trabalho, melhora do gasto público, aprofundamento a 
integração internacional e maior participação da mulher na força de trabalho. 

 
A busca de maior eficiência no gasto público deve ir além de um esforço técnico. O 
documento menciona o combate à corrupção, o fortalecimento das instituições e o 

aumento da transparência nas informações sobre administração. O conjunto de 
recomendações é dirigido a toda a América Latina. 

 
A rigidez das finanças públicas é apontada como um problema de grande importância 
no caso brasileiro. A recomendação é diminuir o peso dos gastos obrigatórios. Em 

relação a isso a reforma da Previdência é classificada como de “primeiríssima 
importância” pelos economistas do FMI.  

 

Saiba se compensa utilizar aplicação automática em banco 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Encarar a aplicação automática como investimento é errado, diz especialista 

   

Ver o dinheiro render sem precisar escolher a aplicação financeira, abrir conta em 

corretora nem se preocupar com taxas e custos são propostas tentadoras para a 
maioria dos investidores. Esse é o apelo das aplicações automáticas feitas com 

recursos deixados em contas-correntes em grandes bancos do país.  
 
A rentabilidade deixa a desejar, mas até mesmo o pequeno ganho obtido com as 

aplicações automáticas pode ser o suficiente para despertar no cliente o hábito de 
guardar dinheiro.  

 
Essa aplicação normalmente está incluída no contrato de prestação de serviços 

bancários. Ou seja, o cliente precisa autorizar a transação.  
 
Depois disso não tem mistério. Todo dinheiro que o cliente deixar na conta-corrente 

será aplicado em um produto com liquidez diária.  
 

As alternativas mais comuns são a poupança, com aniversários diferentes dependendo 
do fluxo de entrada e saída do dinheiro; os fundos de investimento; e os CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários).  

 
Alguns fatores, entretanto, acabam afetando a compreensão sobre o que é o produto. 

A começar pela contratação, que não é suficientemente clara, afirma César Caselani, 
professor da escola de administração da FGV (Fundação Getulio Vargas).  
 

"Acaba ficando naquelas letrinhas miúdas", ressalta.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927293-saiba-se-compensa-utilizar-aplicacao-automatica-em-banco.shtml


GANHO BAIXO  
A facilidade tem seu preço. E ele se traduz em rentabilidade bem abaixo da oferecida 
por outros produtos na renda fixa (veja quadro).  

 
"Se for um CDB, o percentual do CDI é menor que o oferecido pelo mesmo banco a 

investidores. Nos fundos de investimento, a taxa de administração é maior, o que 
diminui o valor final. Vai render bem pouco", diz Michael Viriato, professor do 

laboratório de finanças do Insper.  
 
Para ele, a aplicação automática pode deixar o cliente acomodado. "Por outro lado, é 

melhor do que nada."  
 

Mas esse gostinho de rentabilidade pode despertar no investidor a vontade de 
conseguir ganhos maiores, avalia Karoline Roma, planejadora da associação Planejar.  
"Encarar a aplicação automática como investimento é errado. É um péssimo negócio 

para quem quer guardar dinheiro. Mas ela gera vontade de ir atrás de mais informação 
financeira", afirma.  

 
Para Viriato, o cliente não pode se conformar com o ganho oferecido pela aplicação.  
"Para quem quer investir, há opções como Tesouro Direto ou CDB de banco menor, 

que rende mais. Ele tem que começar a pesquisar", diz.  
 

O QUE OFERECEM OS BANCOS  
Santander  
> Disponibiliza normalmente CDB ou poupança para clientes pessoas físicas.  

A contratação é feita com a anuência do cliente e requer a assinatura de um termo de 
adesão  

> Segundo o banco, há alternativas mais rentáveis —como poupança, CDB DI e fundos 
DI— para a parcela dos recursos que o cliente tem certeza de que vai manter por mais 
de um mês  

 
Caixa Econômica  

> Oferece fundo de movimentação automática para quem quer remunerar o saldo em 
conta-corrente  
> O investimento tem liquidez diária, baixa volatilidade e disponibilidade imediata dos 

recursos investidos  
> O fundo requer aplicação inicial de R$ 100 e adicionais (automáticas) a partir de R$ 

10, conforme disponibilidade em conta  
> A contratação se dá nas agências e no internet banking  
 

Banco do Brasil  
> Destinada a clientes que desejam que o dinheiro parado em conta-corrente seja 

aplicado, automaticamente, em poupança ou fundos de investimento  
> Recurso pode ser direcionado para a poupança ou fundos de investimento  

> É indicada para quem deseja obter rendimentos sobre recursos que serão utilizados 
no curtíssimo prazo  
> A adesão se dá por celular, internet banking, terminais de autoatendimento, telefone 

ou nas agências  
Itaú Unibanco e Bradesco não informaram sobre suas aplicações automáticas em conta 

 

BC/Ilan: frustração com reformas pode elevar inflação 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, voltou a afirmar hoje, durante evento 

em Washington, nos Estados Unidos, que a frustração de expectativas com reformas 
no Brasil pode elevar a inflação no horizonte relevante. Esta ideia já constou em 
comunicações mais recentes do BC, que segue citando o andamento das reformas 

como um risco em seu cenário. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bcilan-frustracao-com-reformas-pode-elevar-inflacao/


Goldfajn também voltou a citar hoje medidas adotadas no âmbito da Agenda BC+, de 
reformas estruturais. Entre elas, o “novo código punitivo e as ferramentas de acordo”, 
numa clara referência à Medida Provisória 784, que está em tramitação no Congresso. 

 
A MP, no entanto, sofreu um revés na última semana e não foi votada no plenário da 

Câmara. Agora, em função do prazo (até dia 19 para aprovação na Câmara e no 
Senado), tende a caducar. 

 
No Banco Central, no entanto, o novo marco punitivo segue sendo visto como essencial 
para modernizar o sistema financeiro brasileiro. 

 
No evento de hoje, Goldfajn também destacou reformas levadas a cabo pelo governo, 

como o estabelecimento do teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma 
educacional, as mudanças no setor de óleo e gás, os anúncios de privatização e a 
criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) – a nova referência para operações do BNDES. 

 
“A continuidade das reformas será relevante para o futuro da economia brasileira”, 

afirmou. 
 
Segundo ele, para o processo de queda de juros continuar, é necessário um esforço 

para reduzir a taxa estrutural da economia – aquela em que há crescimento sem gerar 
inflação. 

 
Goldfajn também voltou a destacar que a taxa de juros real (descontada a inflação), 
perto de 3%, está baixa e tende a estimular a economia. 

 
Além disso, repetiu a ideia de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vê como 

apropriado reduzir o ritmo de cortes da Selic (a taxa básica de juros) no próximo 
encontro, no fim deste mês. 
 

Para Goldfajn, as projeções indicam que inflação está sob controle. E apesar da 
volatilidade enfrentada pelo Brasil desde o ano passado, a situação econômica 

melhorou. 
 

Novo regime automotivo fica para o ano que vem 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Sem acordo na área técnica, o governo decidiu adiar para o ano que vem a definição 
das regras do novo regime automotivo, o programa batizado de Rota 2030, que 
substituirá o Inovar-Auto. Não houve acordo no principal ponto do programa, aquele 

que estabelece as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos 
automóveis. 

 
A ideia é definir uma correlação entre poluição e impostos. Quanto menos poluente for 

o automóvel, menor será a sua alíquota de IPI. O problema é que isso esbarra na 
necessidade de arrecadação do governo. Com o impasse, no início de 2018, quando 
entrar em vigor o programa, a tributação continuará a ser definida conforme as 

cilindradas (potência) do motor, como é hoje. 
 

A ideia da nova política industrial para o setor é estimular as montadoras a 
incorporarem tecnologias mais avançadas e a buscarem menor impacto ambiental. O 
Rota 2030 tem como premissa preparar os carros fabricados aqui para competir em 

escala global. 
 

“Não fechamos o modelo”, disse ao Estado o secretário de Desenvolvimento e 
Competitividade Industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(Mdic), Igor Calvet, a respeito do adiamento. Ele explicou que há dificuldade de 

estabelecer o novo sistema e, ao mesmo tempo, preservar a arrecadação. É possível 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/novo-regime-automotivo-fica-para-o-ano-que-vem/


que o novo critério seja uma combinação das duas coisas. De janeiro a agosto, foram 
recolhidos R$ 19 bilhões em IPI sobre a fabricação de veículos. 
 

Em nota, o Ministério da Fazenda informou que analisa o Rota 2030 por diversos 
ângulos. O custo fiscal é um deles. 

 
Conforme mostrou o jornal O Estado de S. Paulo no fim de setembro, os ministérios 

da Fazenda e do Planejamento querem reduzir o volume de renúncias fiscais para o 
setor, hoje em R$ 1,5 bilhão ao ano. O MDIC briga para manter o atual nível. 
 

No ano que vem, o governo vai deixar de arrecadar R$ 284,4 bilhões em tributos por 
causa de isenções e descontos tributários dados em programas como o Simples. Desse 

bolo, 13% irão para a indústria e, dessa fatia, apenas 0,5% é do Inovar-Auto, disse 
Calvet. 
 

A dificuldade em fechar as contas no ano que vem, porém, faz com que a equipe 
econômica brigue por cada centavo. Nesse cenário, as montadoras veem com uma 

ponta de desconfiança a ideia de substituir as isenções e descontos do IPI por créditos 
tributários. 
 

Em tese, os dois mecanismos produzem efeitos semelhantes. Porém, a Receita é 
acusada por empresas de vários setores de dificultar o uso dos créditos tributários. 

Por isso, dizem fontes do setor privado, há receio em relação a essa fórmula. 
 
A troca de isenções e descontos do IPI por créditos tributários foi proposta para 

adaptar o programa automotivo brasileiro às exigências da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). No fim de agosto passado, o organismo multilateral condenou o 

Inovar-Auto e outras políticas industriais brasileiras por supostamente conceder 
incentivos ilegais que deram vantagem ao produto nacional. 
 

A Receita, por sua vez, está com um pé atrás por causa do sistema de suspensão 
tributária proposto pelo Mdic. 

 
A reportagem questionou a Anfavea, que reúne as montadoras, mas não obteve 
resposta até a publicação deste texto. 

 

2017 será lembrado como o ano do carro elétrico 

16/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
O mercado de carros elétricos está perto de se tornar uma realidade 

incontestável, e 2017 será um marco nessa transição 

 

 
 

Os veículos elétricos já não parecem um sonho futurista, mas continuam sendo uma 
raridade nas ruas, mesmo em países desenvolvidos. Eles representam menos de 1% 

das vendas de automóveis nos Estados Unidos, por exemplo, de acordo com o site 
automotivo Edmunds.com. 
 

No entanto, quando os futuros historiadores de automóveis olharem para trás, eles 
vão identificar 2017 como o ano em que os veículos elétricos passaram de uma moda 

progressiva promissora para uma inevitabilidade industrial. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/2017-sera-lembrado-como-o-ano-do-carro-eletrico-0ozvxs1i0p9ag53nxwvqslmcx


O ponto de inflexão, dizem os especialistas, segue três desenvolvimentos, cada um 
com consequências econômicas e culturais: 
 

1. China: além de estabelecer quotas de produção agressivas para veículos elétricos, 
a China planeja acabar com os motores de combustão interna em 2030. Ao assumir 

um papel principal na mudança para elétricos, o maior mercado de automóveis do 
mundo está forçando o resto de a comunidade internacional a seguir seus passos. 

 
2. Tesla Model 3: o primeiro veículo comercial de massa da Tesla inaugurou uma era 
de excitação sobre carros elétricos por causa do design do carro e preço inicial de 

cerca de US$ 35 mil nos EUA. 
 

3. Outras montadoras: A General Motors terminou em 2016 como a terceira maior 
fabricante de automóveis do mundo, o que significa que sua decisão de criar 20 novos 
veículos elétricos até 2023 deve ter um impacto no mercado global. Volvo, 

Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW e Ford também anunciaram planos nos últimos 
meses. 

 
“Você realmente sente que essa coisa de eletrificação é de repente muito real”, diz 
Jessica Caldwell, diretora executiva de análise da indústria em Edmunds.com. “Há um 

impulso que nós realmente não vimos antes. Ele vem de outros países ao redor do 
mundo e de grandes fabricantes de automóveis, e isso está forçando todos os outros 

a seguir.” 
 
O futuro elétrico ainda vai demorar alguns anos, dizem os especialistas. Mas, está 

claro que haverá pelo menos cinco formas pelas quais a adoção dos elétricos vai 
ocorrer: 

 
O futuro do “Big Oil” 
Não faz muito tempo que as vendas minúsculas de elétricos faziam com que as grandes 

petroleiras não levassem a sério a ameaça de carros elétricos. Agora, graças à 
crescente demanda na Ásia e na Europa, dizem os especialistas, isso está começando 

a mudar, mesmo em meio a previsões de que a demanda de petróleo continuará a 
crescer no mundo em desenvolvimento. A questão agora para os especialistas não é 
mais se os elétricos assumirão o controle, mas quando. 

 
A análise do Barclays concluiu que a demanda de petróleo poderia ser reduzida em 

3,5 milhões de barris por dia em todo o mundo em 2025. Se a penetração de veículos 
elétricos atingir 33%, a demanda de petróleo poderia diminuir em 9 milhões de barris 
por dia até 2040, concluiu Barclays. O New Energy Finance da Bloomberg coloca o 

número em 8 milhões de barris em 2040, mais do que a “produção combinada atual 
do Irã e do Iraque”, observa o documento. 

 
 Exortando a cautela sobre o impacto dos elétricos na indústria do petróleo, John 

Eichberger, diretor executivo do Fuels Institute, disse que não espera mudanças 
significativas na demanda por 15 anos ou mais. “Nós não sabemos o quão rápido as 
vendas de EV vão pegar, mas o que sabemos é que, não importa o quão rápido isso 

ocorra, a participação no total de veículos circulando ocorre mais devagar, e isso 
atrasará o impacto na demanda por combustíveis.” 

 
Os postos de gasolina mudarão ou desaparecerão 
Alguns especialistas acreditam que os carros elétricos parecem o sinal de morte do 

posto de gasolina, mas outros não têm tanta certeza. No início deste ano, John Abbott, 
diretor de negócios da Shell Oil, revelou que o gigante da energia já está se adaptando. 

“Nós temos vários países onde estamos olhando para ter instalações para recarregar 
baterias”, disse ele ao Financial Times. “Se você estiver sentado recarregando seu 
veículo, você quer tomar um café ou algo para comer”. 

 



Até que o tempo de recarga caia de forma dramática e os superalimentadores se 
tornem comuns, a espera pode transformar os postos em “locais de tipo 
hospitalidade”, de acordo com Guido Jouret, chief digital officer da ABB, que observou 

que muitos postos de gasolina ganham mais dinheiro vendendo refrigerantes e 
alimentos do que com gasolina. 

 
Impacto ambiental 

Dependendo de como a eletricidade é produzida em sua região, os carros elétricos 
emitem de 30% a 80% menos gases de efeito estufa, de acordo com Gina Coplon-
Newfield, diretora da Iniciativa de Veículos Elétricos da Sierra Club. Se a GM seguir o 

plano de lançamento de uma nova frota de veículos elétricos, disse Coplon-Newfield, 
as reduções nas emissões de carbono e a melhoria da qualidade do ar poderiam ser 

“extremamente benéficas”. 
 
“Nós vimos os clientes se entusiasmarem carros como Chevy Bolt e Volt”, disse ela. 

“No momento, apenas alguns milhares por mês estão sendo vendidos, de modo que a 
GM pode aumentar significativamente sua produção, e isso terá um impacto 

significativo no mercado dos consumidores, do clima e da saúde pública”. 
 
O futuro da mecânica de automóveis 

Uma das principais razões pelas quais os proprietários de automóveis visitam um 
mecânico é uma troca de óleo, o que levanta uma questão: o que acontece quando os 

veículos já não contam com o petróleo? Não é que os veículos elétricos não exijam 
manutenção (eles ainda possuem freios, pneus e limpadores de para-brisa, afinal), 
mas seus motores são muito mais simples, dizem os especialistas. 

 
“Basicamente, essas coisas não quebram”, Tony Seba, um especialista em energia 

limpa e o fundador da RethinkX, um grupo que prevê mudanças no setor de transporte. 
“Eles têm 20 partes móveis, em oposição às 2 mil no motor de combustão interna, e 
mesmo essas 20 são eletromagnéticas, o que significa que eles não tocam e não se 

quebram e, portanto, são muito mais baratas de manter.” 
 

Alimentando a rede 
Nós tendemos a pensar em elétricos como consumidores de eletricidade, mas alguns 
especialistas acreditam que eles serão mais como “unidades de armazenamento de 

energia móvel”, como a Forbes notou recentemente. A adoção generalizada, dizem os 
especialistas, pode permitir que os veículos transfiram energia de volta para a rede 

quando os custos e a demanda são altos e recarregar a bateria quando a demanda 
diminui. 
 

Batida de R$ 250 mil turbina estratégia de venda de carros 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em instantes, o Toyota Corolla vai colidir com uma barreira de 300 toneladas. O sedã 

feito no Brasil está no sul da Alemanha, em viagem paga pela montadora, onde 
passará pelo teste de colisão.  
 

"Por questões de segurança, esvaziamos os tanques de combustíveis e fluidos e os 
substituímos por água", diz o engenheiro uruguaio Alejandro Furas, diretor-técnico do 

Global NCAP (organização que promove crash-tests).  
 
O som estridente anuncia o início da avaliação. O Corolla percorre cerca de 50 metros 

puxado por cabos, a 64 km/h.Os bonecos simulam passageiros adultos e crianças. 
Cerca de 15 segundos depois, o carro estará destruído.  

 
O resultado é o esperado: o sedã Toyota recebeu nota máxima, da mesma forma que 
o Volkswagen Polo brasileiro testado no dia anterior. Ao pagar caro para promover 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/10/1926901-batida-de-r-250-mil-turbina-estrategia-de-venda-de-carros.shtml


essa avaliação, as montadoras passam a ter dados que serão usados nas peças 
publicitárias.  
 

Cada batida exige um investimento de R$ 250 mil, sem contar o montante gasto nos 
carros e nas despesas de alfândega, armazenamento e transporte entre a América 

Latina e a Europa. "Fazer um laboratório como o alemão custa cerca de R$ 70 milhões", 
diz Furas.  

 
Primeiro, é preciso comprovar se a velocidade do carro estava dentro da margem para 
avaliação. Há uma tolerância de 1 km/h para mais ou para menos, para que o teste 

seja declarado válido.  
 

Em seguida, os técnicos conferem se o impacto ocorreu no ponto desejado. E se os 
dados e imagens foram registrados corretamente. Desde 1997, quando começaram os 
testes do EuroNCAP, o índice de acerto na execução é de 100%. Em seguida, mede-

se a extensão dos danos causados pela colisão e os seus efeitos sobre os bonecos.  
 

Os sensores espalhados pelos manequins terão registrado velocidade do impacto, 
força, deslocamento e desaceleração, entre outros dados. A análise deles levará quase 
uma semana.  

 
ATRASO  

Os bons resultados ainda são exceções. "Se comparados a modelos similares 
produzidos na Europa, os automóveis latino-americanos estão ao menos 15 anos 
atrasados em segurança. É inaceitável que os fabricantes que sabem fazer carros 

seguros na Europa, nos EUA e no Canadá ofereçam carros mais caros e menos seguros 
na nossa região", diz Furas.  

 
"Os resultados foram fundamentais para que as montadoras reforçassem a estrutura 
dos seus carros e os recheassem com equipamentos de proteção, como air-bags e 

cortinas laterais", diz o engenheiro Gustavo Noronha, chefe do Departamento de Cer-
tificação da Toyota.  

 
Nos testes são reproduzidas três colisões que estão entre as que mais causam mortes 
no trânsito. No ano passado, aproximadamente 6 milhões de pessoas morreram em 

acidentes desse tipo em todo o mundo. No laboratório alemão, também são realizadas 
avaliações de freios autônomos de emergência e simulações de acidentes com pe-

destres.  
 
Nem todos os carros fabricados na América Latina, porém, podem ser submetidos a 

todos os testes. A falta de controle eletrônico de estabilidade como padrão impede que 
os veículos se submetam a testes de impacto lateral, o que limita as notas.  

 

Frota mais velha impulsiona setor de autopeças 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Gabriel Cabral/Folhapress 

 

 

Oficinas e fabricantes menores de autopeças tendem a ser adquiridos, segundo 
consultoria 
 

O envelhecimento da frota brasileira poderá levar a um crescimento anual de 6% a 
7% do lucro do setor de autopeças pelos próximos três anos, segundo a A.T. Kearney.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/10/1926966-frota-mais-velha-impulsiona-setor-de-autopecas.shtml


"A maior idade dos veículos em circulação vai aumentar a demanda das empresas que 
fornecem para o consumidor final", diz Sergio Eminente, da consultoria.  
 

"Em contrapartida, com as mudanças tecnológicas dos novos carros, elas precisarão 
se reestruturar."  

 
Além da necessidade de atualizar o portfólio, há uma tendência de empresas menores 

serem adquiridas, afirma.  
 
A frota brasileira tem, em média, 13,5 anos, segundo a A.T. Kearney. A estimativa 

dos fabricantes de autopeças, que consideram apenas automóveis, é de 9,3 anos.  
 

Na Dayco, cerca de 70% da receita no Brasil vem da fabricação de partes de reposição 
e 30% das vendas para montadoras, afirma Silvio Alencar, diretor da multinacional 
para a América do Sul.  

 
O mercado independente crescerá a um ritmo superior ao de equipamentos originais, 

mas os novos aportes anunciados recentemente por montadoras, que somam R$ 15 
bilhões até 2022, vão impulsionar o setor, afirma.  
 

"O mercado de reparos receberá em 2018 e 2019 os veículos fabricados entre 2013 e 
2014, anos em que houve ampla produção de novos modelos, diz Antonio Fiola, do 

Sindirepa-SP (sindicato do setor).  
 
"A projeção é que esse setor cresça 10%, mas isso depende também do crescimento 

econômico do país."  
 

Caminhão autônomo da Volvo roda em plantações sem motorista 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O caminhão VM da Volvo não parece diferente de tantos outros que rodam pelo Brasil, 
mas traz algo novo: o funcionamento autônomo.  

 
O modelo será uma das principais atrações da Fenatran 2017, maior feira dedicada ao 
transporte de cargas da América Latina.  

 
Há outros caminhões tecnológicos no evento, como o Ford Cargo Connect e novas 

opções da Scania. Em comum, as soluções adotadas por esses veículos buscam 
aumentar a eficiência e, por consequência, reduzir custos para agricultores e 
transportadoras em tempos de retomada dos negócios.  

 
O setor de caminhões passou por dificuldades nos últimos três anos, período em que 

a produção caiu 67%. As vendas também desceram a ladeira: 66% de recuo entre os 
resultados de 2013 e 2016.  

 
"Começamos 2017 com números ruins, mas agora estamos apenas 9% atrás do total 
vendido no ano passado. Alguns segmentos ainda não reagiram, como o de caminhões 

médios, mas está havendo uma retomada significativa em outras categorias", diz 
Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz.  

 
A montadora alemã, que acaba de anunciar um investimento de R$ 2,4 bilhões em 
suas fábricas nacionais de veículos pesados, lançará 15 caminhões durante a Fenatran. 

A linha Accelo terá novos recursos, como cabine estendida (18 cm extras) e banco 
com ajuste a ar para o motorista.  

 
Na Scania, os destaques são os novos motores de até 510 cv. A montadora afirma que 
as novas tecnologias de injeção de diesel permitem reduzir o consumo em 5%. Para o 
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segmento fora-de-estrada, a novidade da marca é o veículo de mineração Heavy 
Tipper, capaz de transportar 40 toneladas.  
 

SEGURANÇA  
Os novos caminhões oferecem avanços em segurança. O Volvo VM Autônomo foi 

pensado para rodar ao longo de linhas de plantação sem passar por cima das 
soqueiras, com uma precisão de 2,5 centímetros. Além de aumentar a produtividade 

nas plantações, o sistema evita acidentes de trabalho.  
 
O veículo foi desenvolvido no complexo industrial da empresa em Curitiba, com a 

colaboração de especialistas da marca na Suécia e de técnicos da usina paranaense 
de açúcar Santa Terezinha.  

 
O sistema de frenagem autônoma do conceito Ford Cargo Connect evita colisões na 
estrada: o equipamento é capaz de reduzir a velocidade ou até parar o caminhão caso 

detecte que o trânsito ficou lento e seu motorista não esboçou reação.  
 

BONÉ ANTISSONO  
O protótipo recebe também sensores que leem as faixas do asfalto e as placas de 
trânsito, emitindo alertas caso os limites sejam ultrapassados. 

  
Em uma apresentação que antecedeu a Fenatran, o presidente da Ford América do 

Sul, Lyle Watters, mostrou o boné que detecta se o caminhoneiro está sonolento.  
 
Sensores monitoram os movimentos de cabeça do motorista, com base em parâmetros 

que indicam que ele está prestes a adormecer.  
 

Ao detectar o risco, o boné emite três tipos de alerta: vibratório, sonoro e visual, com 
luzes de LED na aba.  
 

Segundo João Pimentel, diretor de operações da Ford Caminhões na América do Sul, 
a tecnologia não impede que o acessório seja lavado.  

 
Ainda não há data para lançamento do boné, que está em fase de testes. Por enquanto, 
20 protótipos foram criados.  

 

Volks apresenta caminhão que dispensa necessidade de habilitação especial 

16/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O transporte urbano de cargas é a aposta da Volkswagen para o próximo ano. A marca 

prepara o lançamento do caminhão Delivery Express, que pode ser dirigido por 
motoristas com carteira de habilitação do tipo B, a mesma exigida para guiar 

automóveis de passeio.  
 

O veículo tem peso bruto total (a soma do caminhão com a capacidade de carga) de 
3,5 toneladas, que é o limite legal para a categoria B.  
 

A primeira aparição do Express ocorrerá nesta semana durante a Fenatran, feira 
internacional do transporte de cargas. As vendas começam em março de 2018, com 

preço previsto de R$ 118 mil.  
 
O caminhãozinho da Volks concorrerá com Hyundai HR, Kia Bongo, Mercedes-Benz 

Sprinter e Iveco Daily.  
 

"Queremos conquistar 30% do segmento de 3,5 toneladas, vendendo de cem a 150 
unidades do Express por mês", afirma Ricardo Alouch vice-presidente de vendas e 
marketing da Volkswagen Caminhões. O executivo estima que o novo modelo deve 
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representar 20% do total da família Delivery, que tem outras cinco opções com 
capacidade de carga maiores.  
 

Com tração na traseira e suspensão dianteira independente, o Express traz motor 
Cummins 2.8 a diesel (150 cv). O câmbio é manual, com seis marchas. Até o fim de 

2018, haverá opção de caixa automatizada. De acordo com a montadora, o cliente 
poderá comprar o Delivery Express já com implementos de fábrica. O baú custará R$ 

10 mil, e a carroceria de metal para carga seca, R$ 7.000.  
 
A montadora também terá uma versão "verde" para transporte de carga. O protótipo 

do e-Delivery foi apresentado na semana passada na Alemanha. O caminhão elétrico 
deve começar a ser testado no Brasil já no próximo ano, para entrar na linha de 

montagem em 2020.  
 
BRASIL E ALEMANHA  

A linha Delivery levou cinco anos para ser desenvolvida. O projeto foi feito em parceria 
entre os departamentos de engenharia da Volks no Brasil e na Alemanha.  

 
De acordo com a montadora, foram percorridos 4 milhões de quilômetros em testes. 
O valor investido chegou a R$ 1 bilhão.  

 
"Este foi o maior gasto em produto feito pela VW caminhões no país", diz o presidente 

da MAN Latin America, Roberto Cortes. "Para os futuros projetos, já tivemos aprovação 
para um novo ciclo de incentivo, da ordem de R$ 1,5 bilhão."  
 

O Delivery Express será produzido em Resende (RJ) e exportado para Argentina, 
México, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia e Uruguai, além de sul e sudeste da África.  

 
"Almejamos ainda conquistar novos mercados. Panamá, Nicarágua, Guatemala e 
Arábia Saudita são alguns exemplos", afirma Marcos Forgioni, vice-presidente de 

mercados internacionais da Volks.  
 

NOVO MODELO  
A Peugeot também exibe na Fenatran um modelo que pode ser dirigido com CNH 
(carteira nacional de habilitação) categoria B: o furgão Expert, fabricado no Uruguai.  

O novo modelo de carga se destaca por utilizar a mesma plataforma da atual geração 
do utilitário de luxo 3008.  

 
O Expert é equipado com motor 1.6 a diesel (115 cv) e pode transportar até 1.500 
quilos de carga.  

 
Entre os itens de comodidade e segurança estão direção eletro-hidráulica, apoio de 

braço modular, acionamento elétrico de vidros, travas e retrovisores, assistente de 
partida em subida e controle de estabilidade.  

 
Os preços sugeridos pela fabricante partem de R$ 84 mil, mas a versão Business será 
vendida promocionalmente por R$ 80 mil durante a Fenatran.  

 

Peugeot ganhará espaço no Brasil com utilitários 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A Peugeot vai ampliar sua fatia de mercado no Brasil com veículos utilitários. A 

empresa está mostrando durante o 21º Salão Internacional do Transporte Rodoviário 
de Cargas (Fenatran) o novo furgão Boxer. O modelo deve chegar em março de 2018 

à rede de concessionárias. O utilitário divide projeto com o Citroën Jumper e ambos 
serão importados da Itália.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26543/peugeot-ganhara-espaco-no-brasil-com-utilitarios


 
   
 

 
 

 
 

“Ele é produzido por nosso grupo e com isso ganhamos autonomia”, afirma a diretora 
geral da Peugeot do Brasil, Ana Theresa Borsari. Ela se refere ao fato de a geração 
anterior do modelo ser derivada do Fiat Ducato, que era fabricado em Sete Lagoas 

(MG). O senão é que o novo modelo virá da Europa, o que tende a prejudicar sua 
competitividade diante de concorrentes regionais como Iveco Daily, Mercedes Sprinter 

e Renault Master. 
 
Além do Boxer a Peugeot mostrou no evento a versão de passageiros (12+1) do 

utilitário Expert. Ele chega em março e por isso ainda não tem preço definido. Até 
então a empresa só havia revelado o furgão. “Temos atualmente 1,2% do mercado de 

automóveis e comerciais leves. Queremos chegar a 2% em 2018”, afirma Ana Theresa. 
Ela acredita que venderá de 2 mil a 2,5 mil unidades do Expert no ano que vem. 
 

A linha Expert compartilha projeto com outro Citroën, o Jumpy. Eles são montados no 
Uruguai pela Nordex. O Boxer, o Expert e o veterano Partner serão todos vendidos na 

rede Peugeot, que está sendo reestruturada e tem atualmente 106 concessionárias. 
“Algumas delas serão mais focadas nos veículos comercias”, diz a executiva. A 
Fenatran ocorre de 16 a 20 de outubro no São Paulo Expo. 

 
O fortalecimento da linha comercial da PSA em países em desenvolvimento faz parte 

do plano “Push to Pass”, anunciado pela companhia em abril de 2016. 
 

Ford mostra caminhão semiautônomo 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

 
 

 
 

Protótipo foi montado sobre Cargo 2429 com ajuda da Bosch 

 
A Ford mostra na Fenatran o Cargo Connect, um caminhão dotado de tecnologias já 

existentes e capazes de tornar a condução mais segura e eficiente. O protótipo foi 
montado sobre um Cargo 2429 8x2 e desenvolvido em parceria com a Bosch. 

 
É equipado com radar, câmera multifuncional, piloto automático adaptativo, frenagem 
automática de emergência, alerta de permanência na faixa, visão em 360 graus a 

partir do processamento de imagens de um conjunto de câmeras e alerta de fadiga do 
motorista, entre outros itens. 

 
“O caminhão totalmente autônomo ainda vai demorar um bocado para chegar ao 
Brasil, mas queremos mostrar com esse protótipo que as tecnologias semiautônomas 

já são uma realidade”, afirma o diretor de operações da Ford Caminhões, João 
Pimentel.  

 
Outras tecnologias presentes no Cargo Connect são o gerenciamento de carga 
inteligente, capaz de orientar a distribuição do peso a ser transportado, transmissão 

automatizada de dez marchas e um aplicativo capaz de monitorar o desempenho do 
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motorista. O caminhão tem também um sistema que gerencia a potência enviada às 
rodas a partir de parâmetros como o peso transportado, a velocidade e o relevo.  
 

Sobre o desempenho de mercado, a Ford Caminhões tem expectativa positiva para 
2018:  

 
“Acreditamos em um crescimento entre 10% e 20% para o ano que vem”, diz 

Pimentel. O executivo acredita que 2017 terá números semelhantes aos do ano 
passado. Os caminhões Ford são montados em São Bernardo do Campo. Uma equipe 
atual de 1,2 mil metalúrgicos se reveza na produção de veículos pesados e automóveis. 

Em três dias da semana eles montam caminhões e nos outros dois, o hatch Fiesta. 
 

A Fenatran, 21º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, ocorre entre 
16 e 20 de outubro no São Paulo Expo.  
 

Iveco anuncia investimento de US$ 120 milhões no Brasil 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 
 

 
 

 
A Iveco anunciou um novo ciclo de investimento no Brasil de US$ 120 milhões que 
será dedicado exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento de produtos e que será 

aplicado entre o segundo semestre de 2017 até o primeiro semestre de 2019.  
 

O aporte sustentará os lançamentos previstos para 2018 e 2019. Nele já estão 
contemplados os novos modelos Daily City, os Tector de 8, 11 e 13 toneladas e o 
Tector com câmbio automatizado Autoshift, que estão fazendo sua estreia na Fenatran. 

 
No aporte anterior, de R$ 650 milhões entre 2014 e 2016, a empresa aplicou a maior 

parte em manufatura, com a modernização de sua unidade produtiva de Sete Lagoas 
(MG), desenvolvimento local de fornecedores e na rede de concessionárias. 
 

“Estes 20 anos da Iveco no Brasil são os de maior transformação e de afirmação da 
marca no País”, disse o diretor de marketing, Ricardo Barion, que foi o porta-voz do 

anúncio durante a Fenatran, no domingo, 15. 
 
O executivo lembrou das maiores conquistas e desafios que a empresa enfrentou ao 

longo das duas últimas décadas desde que chegou ao País, que começou com a 
importação de veículos, em 1997, passando por inauguração da fábrica em 2000, 50 

mil unidades produzidas em 2005 e no mesmo ano atingir 20 mil unidades vendidas 
da Daily, além da inauguração de seu primeiro centro de desenvolvimento de produto 

fora da Europa e do lançamento da família Stralis. Nos idos 2009, a empresa ampliou 
a capacidade produtiva para 70 mil unidades/ano e iniciou a fabricação do Tector.  
 

Em 2012, lançou a linha ecoline, toda desenvolvida na América Latina.  
 

“Além disso, investimos US$ 20 milhões por ano em qualidade do produto; quase que 
uma obsessão; são escolhas para elevar a marca a um novo patamar”, comenta 
Barion, que também destaca a inauguração do campo de provas: “Desta forma, 

agilizamos os desenvolvimentos de produtos para atingir nossa meta de referência e 
‘best class’ em TCO do mercado”. 

 
Embora o executivo lembre que a marca não possua a participação de mercado que 
almeja, a ofensiva em novos produtos tem essa meta. “Estamos na briga e 

chegaremos aos 30 anos com muito mais vigor”, ressalta. 
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Das novidades para a Fenatran, a Iveco traz os novos Tector de 8 e 11 toneladas, e 
com o terceiro eixo, a possibilidade da versão de 13 toneladas, que chegam ao 
mercado no fim de 2018. A Daily City nas versões chassi e furgão, mais leve, com 

novos eixo, chassi, suspensão e motor, o que ajudou na redução da tara, além do Hi-
Way com edição especial de 20 anos com apenas 20 unidades, que sai com o nome 

do cliente em unidade numerada.  
 

Mercedes-Benz lança linha de caminhões 2018 na Fenatran 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

A Mercedes-Benz faz da Fenatran a vitrine para apresentar ao mercado sua nova 
linha de caminhões 2018 com novidades em todos os modelos da gama, que abrange 

desde o segmento leve, com a Sprinter e sua edição especial de 20 anos com 20 
unidades para vendas, até os pesados, como Actros, que também ganhou uma série 
limitada a 21 unidades, em alusão à 21ª edição da feira e que remonta ao design e 

acabamento dos caminhões clássicos da marca 1111 e 1113, os mais vendidos da 
marca em sua história no Brasil. 

 
“Esta é uma oportunidade de levar mais inovações ao mercado”, diz o presidente e 
CEO da Mercedes-Benz no Brasil e América Latina, Philipp Schiemer. 

 
O executivo lembra que a filial brasileira traz ao mercado o que há de mais inovador 

em termos de produtos, serviços, tecnologias e conectividade a partir de seu novo 
investimento anunciado dias antes da Fenatran, cujo aporte de R$ 2,4 bilhões 
sustentará todo o desenvolvimento e modernização não só da linha de veículos, mas 

principalmente da fábrica de São Bernardo do Campo (SP), onde são produzidos seus 
caminhões e ônibus, além da unidade de Juiz de Fora (MG): ambas serão atualizadas 

com conceitos de manufatura e indústria 4.0. 
 
“Com a postura de ouvir os que as estradas falam, recuperamos a liderança e hoje 

temos quase 30% de participação de mercado e buscamos essa liderança a qualquer 
custo”, afirma Schiemer. “Finalmente o Brasil está dando sinais de recuperação e tem 

potencial para um crescimento saudável e sustentável  
 
“São 19 produtos à mostra e 30 inovações, considerando toda a linha 2018”, revela o 

vice-presidente de vendas, marketing e peças & serviços caminhões e ônibus da 
Mercedes-Benz no Brasil, Roberto Leoncini.  

 
Ele destaca na linha Axor a nova cabine com nova altura de 1,78 metro a partir da 

redução do túnel do motor, que diminuiu um metro com relação à versão anterior, 
resultando em 2 metros de túnel. Segundo Leoncini, só este caminhão recebeu 13 
inovações, incluindo atualização do câmbio automatizado powershift. 

 
O médio Accelo também ganhou nova cabine, agora estendida, e a mesma atualização 

no powershift. Para este, a Mercedes preparou 15 novidades, incluindo capacidade 
adicional do tanque de combustível, agora com capacidade para 300 litros. Já o Atego 
traz o câmbio totalmente automatizado para a versão 2426 6x2 e a nova geração do 

powershift para os modelos 2430 6x2 e 3030 8x2, com auxílio de partida em rampa e 
sensor de inclinação de via. 

 
Nesta Fenatran, a montadora está lançando duas edições especiais: a Sprinter 20 
anos, limitada a 20 unidades nas versões van, furgão e chassi cabine; e a edição do 

Actros Série Especial com design retrô inspirado nos modelos clássicos L-1111 e L-
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1113, os mais vendidos da marca em sua história no Brasil, com 240 mil unidades 
emplacadas entre 1960 e 1970. São 21 unidades com vendas a partir da Fenatran. 
 

Mercedes-Benz quer crescer 20% com o mercado 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
Crescer 20% com o mercado e segurar a liderança de vendas mantendo 28% de 

participação nas vendas de caminhões acima de 6 toneladas de PBT. Esta é em suma 
a meta de Mercedes-Benz para 2018, assegurando que o desempenho do setor 
aponta para viés positivo no ano que vem.  

 
O foco será o segmento pesado ou extrapesado, como as próprias montadoras 

costumam denominar, e a estratégia não é à toa: é o único segmento que apresentou 
crescimento, pelo menos até o fechamento do acumulado entre janeiro e setembro na 
comparação com mesmo período do ano passado, com vendas 7% maiores, para 12,5 

mil unidades. 
 

“Pelo nível de consulta que temos visto, o extrapesado descolou [do ambiente político 
ruim] e começou a andar sozinho. É um bom sinal, normalmente é o segmento que 
puxa o mercado: é o primeiro que sente [a queda], mas também é o primeiro que 

volta”, explica o vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços para 
caminhões e ônibus, Roberto Leoncini, ao analisar o cenário atual do mercado de 

caminhões. 
 
Embora o setor ainda registre queda de 9% das vendas de caminhões no acumulado 

até setembro, para Leoncini, este é um sinal extremamente positivo, considerando 
que a queda já foi da ordem de 30%.  

 
Para 2017, ele afirma que este último quadrimestre será melhor, se manter o ritmo 
verificado em setembro, quando as vendas de caminhões atingiram média mensal de 

vendas de 210 unidades/dia útil, a melhor média mensal do ano e dos últimos 14 
meses.  

 
“Se isso continuar, devemos crescer um pouco mais do que 2016”, se arrisca. “No 
mercado em geral, acredito que deve haver um empate com 2016, com 47 mil ou 48 

mil unidades, sempre considerando os segmentos acima das 6 toneladas, mas vai 
depender do último trimestre”, aponta. “O que está claro é que o negócio descolou da 

manchete do jornal”. 
 
Leoncini argumenta que o otimismo da empresa ao projetar que o mercado vai reagir 

em 2018, com crescimento previsto em 20% sobre o resultado de 2017, está baseado 
em fatores que influenciam diretamente a roda da economia e na estabilidade de 

alguns desses indicadores econômicos.  
 

Ele cita a expansão das vendas no varejo nacional, cujo aumento está previsto em 3% 
para 2018, bem como a redução de índices importantes como a taxa de desemprego 
(-0,1%, para 12%), taxa de inadimplência de PF (-0,1%, para 5,4%) e a taxa de 

inadimplência das empresas (-0,9%, para 4,3%). “Também há mais confiança do 
consumidor. Definitivamente, começa uma tendência de crescimento do mercado e 

isso implica em mais transporte de mercadorias.” 
 
“A tomada de decisão por renovação de frota está começando a acontecer, não em 

toda a potencialidade que tem para isso, mas já se iniciou um processo”, conta 
Leoncini. “Grandes frotistas do extrapesado, por exemplo, estão cotando volumes 

entre 10 a 50 unidades, mas se olhar o potencial e o que tem que fazer para renovar 
a frota, ele tem que renovar com 100, 150 caminhões. Esse momento pode ser que 
aconteça em 2018, agora, neste ano, não acontece.” 
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Também há ainda sinais de retomada em segmentos que podem começar a alavancar 
os segmentos médios e semipesados, indicando alguma movimentação neste fim de 
ano, com grandes concorrências do setor de bebidas. Já nos setores onde o caminhão 

pesado/extrapesado é atuante há maior movimentação.  
 

Leoncini diz que eles vão continuar puxando as atividades em 2018, a maioria ligada 
ao agronegócio, mas também há movimentos nos setores como a cana, mineração, 

madeira. Embora a construção civil seja muito importante, está tudo parado. 
 
Mas há coisas que começam a acontecer na mineração, com retomadas de projetos, 

abertura de novas minas. Atenta também no segmento de off-road, a montadora 
acaba de fechar a venda de 50 unidades do Actros 4844 8x4 basculante para a 

operadora Fagundes Construção e Mineração, da região Sul. Os modelos são 
importados da Alemanha. 
 

Leoncini indica que apesar de estar somente no início da retomada, a montadora 
continua estudando a questão do preço para o cliente. “Definitivamente, a indústria – 

e não estou falando só de Mercedes-Benz – precisa ir para um outro patamar de preço.  
 
Por mais que temos feito o esforço dentro de casa, os níveis de preço estão 

incompatíveis com os níveis de custo; tem que ter uma recomposição do preço, claro, 
sempre entendendo a situação do transportador e a situação do frete.” 

 
MUDAR FEZ BEM À MERCEDES-BENZ 
 

Sobre sua participação de mercado, que em setembro fechou em 28,5%, a Mercedes-
Benz faz questão de destacar seu avanço após adotar nova postura de ir ao cliente e 

ouvir sobre suas necessidades, o que trouxe inovações e novas soluções em produtos 
e serviços.  
 

“Estávamos certos em mudar a postura de nos aproximar mais dos clientes, dos 
motoristas. A Mercedes-Benz não vem fazendo voo de galinha em termos de 

participação do mercado, temos mantido a liderança nos últimos doze meses e no 
acumulado.  
 

Nos dá tranquilidade de continuar trilhando nesse caminho que está dando certo. É o 
que vem trazendo consistência, apesar de o mercado não estar em um volume 

satisfatório: nenhuma montadora gosta de ver esses 29 ou 30 mil de mercado total”, 
afirma. 
 

No segmento pesado/extrapesado, a montadora registra avanço importante, de 6 
pontos porcentuais em 4 anos, passando de 19% em 2013 para 25,4% no acumulado 

deste ano até agora.  
 

“Com essa mudança de postura e de produtos, fica claro que o mercado responde ao 
que a Mercedes-Benz está entregando hoje. Mas esta ainda não é a posição que a M-
B quer; tem competência para muito mais do que isso, tem produto e posicionamento 

para ser líder de mercado e é isso que a M-B quer.  
 

O mercado vai crescer 20% em 2018, é com esse número que estamos fazendo contas, 
falando com concessionários e preparando as equipes. É um número que vamos 
perseguir e logicamente, se o mercado crescer 20%, a Mercedes vai acompanhar e 

continuar com essa posição de líder, com 28,5 ou 28,7% também em 2018, crescendo 
em todos os segmentos em que atua, incluindo o off-road, onde já temos 60% de 

market share.” 
 
Para continuar nessa toada, a montadora aposta todas as suas fichas nesta Fenatran, 

onde está mostrando sua linha de caminhões 2018, que entre as novidades destaca o 
novo Accelo com cabine estendida e o novo Axor com piso plano e pacote Econfort. 



“Estamos focados na consistência da nossa estratégia que não é só produto, é entregar 
e saber o que o cliente quer.” 
 

“A Fenatran vai ser um momento decisivo em termos de projetar volumes de vendas 
do mercado para 2018. É uma feira forte e pode ser esse divisor de águas; é onde os 

clientes vão sentar para falar de renovação de frota para 2018”, comenta o executivo 
sobre a feira”. 

 
 “O certo é que ninguém vai ampliar frota, a não ser que esteja ‘tomando’ tonelagem 
de outro transportador. Se a economia crescer 1% (PIB, projeção 2018), vamos ter 

aumento de carga e esse transportador tem que renovar, senão, o custo dele vai 
inviabilizar a operação. Todas as empresas ligadas ao agronegócio são as que renovam 

levando em conta o custo da operação.” 
 
Ele ainda revela que a Mercedes-Benz tem o sentimento de arrependimento de não 

ter participado da última edição, em 2015 (quando DAF e Volvo foram as únicas 
montadoras presentes no evento). “Por isso, vamos fazer uma volta de gala”. 

 

MAN Latin America mostra novidades na Fenatran 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
Dezenove novidades fazem parte da mostra que a Volkswagen Caminhões está 

apresentando nesta 21ªedição da Fenatran, Salão Internacional do Transporte de 
Cargas, entre caminhões e suas versões, serviços e protótipos. A principal delas é a 

nova linha de caminhões Delivery, que está sendo lançada oficialmente na feira. Com 
seis modelos, a gama abrange caminhões de 3,5 a 13 toneladas.  
 

“Agora somos full liner no mercado com os caminhões Volkswagen e MAN”, comemora 
o presidente e CEO da MAN Latin America, Roberto Cortes. 

 
O executivo adentrou no estande a bordo do protótipo e-Delivery, o primeiro caminhão 
100% elétrico da companhia desenvolvido no Brasil. “Foi com muito orgulho que pude 

também anunciar este caminhão no Innovation Day, na Alemanha, junto com a equipe 
brasileira de engenheiros”, disse Cortes.  

 
O executivo anunciou que o modelo elétrico começa a ser testado no início de 2018 

em São Paulo em uma parceria com a Ambev, para o transporte e entrega de bebidas. 
Com 200km de autonomia, a bateria é recarregada parcialmente em um tempo de 
apenas 15 minutos. O modelo conta também com comandos por voz. 

 
A Volkswagen também está trazendo outro protótipo da engenharia brasileira, o VW 

Constellation 33.440 Tractor, 6x4 off-road, indicado para operações do setor de cana-
de-açúcar e madeira. O modelo conta com motor MAN de 440 cv e 12 litros. “Chassi 
e powertrain MAN e cabine Volkswagen: esse é um exemplo da sinergia que o grupo 

é capaz de produzir”, diz Cortes. 
 

Um VW Constellation 32.360 6x4 basculante traz também traz eixo traseiro, assim 
como o modelo mencionado antes, com venda já disponível na feira. Além dele, o VW 
Constellation Robust, cuja vocação é “pau pra toda obra”; o MAN TGX Crossover 

29.480 6x4 para aplicações mistas e outros produtos vocacionais. A montadora 
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também está lançando a operação de leasing operacional para a linha leve que pode 
ser negociado inclusive com o implemento via Banco Volkswagen durante a feira. 
 

DAF entra no segmento off-road com 2 opções 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 
 

 
 

 
XF105 off-road tem 520 cv 
A DAF anuncia sua entrada no segmento off-road com os modelos CF85 e XF105. 

Eles foram desenvolvidos para o transporte de madeira e cana-de-açúcar. O projeto 
desses caminhões recebeu mais de R$ 50 milhões somente em engenharia. “Foram 

500 mil quilômetros de testes em uso severo”, afirma o diretor de desenvolvimento 
da companhia, Ricardo Coelho.  
 

O lançamento foi feito no 21º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas 
(Fenatran), que ocorre entre os dias 16 e 20 de outubro no São Paulo Expo. Também 

na Fenatran a fabricante de caminhões apresentou o modelo XF 105 4x2, dedicado ao 
transporte rodoviário.  
 

O CF85 off-road será vendido em três versões de cabine. O modelo recebe motor de 
460 cavalos. O XF 105 off-road terá duas opções de cabine, ambas com cama. Seu 

motor tem 520 cv.  
 
Para o novo modelo rodoviário XF105 4x2, apropriado para uso como cegonha, 

transporte de produtos químicos, baús e siders, a DAF oferece motores de 410, 460 e 
510 cavalos e três opções de cabine.  

 
“A participação da DAF vem subindo. Temos atualmente 5,5% de market share no 
segmento pesado e queremos chegar a 10% em 2018 com os lançamentos”, afirma o 

diretor comercial da companhia, Luís Gambim.  
 

“Abrimos recentemente duas concessionárias e temos ao todo 23, mais dez postos de 
serviço. Em cinco anos teremos 45 concessionárias”, diz Gambim.  
 

Shell compra rede de recarga de carros elétricos 

16/10/2017 – Fonte: G1 

 
É o 1º negócio da petroleira na área de mobilidade elétrica, um segmento que 

especialistas apostam que deve crescer rapidamente. 
 
A petroleira Royal Dutch Shell fechou acordo para comprar a holandesa NewMotion, 

dona de uma das maiores redes de recarga de carros elétricos da Europa, no primeiro 
negócio da companhia na área de mobilidade elétrica, um segmento que especialistas 

apostam que deve crescer rapidamente.  
 
A Shell disse que a NewMotion, que controla mais de 30 mil pontos de carga para 

veículos elétricos na Europa Ocidental e oferece acesso a outros milhares de pontos, 
irá operar em paralelo com seu programa de desenvolver pontos de recarga rápida em 

todos seus postos.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26537/daf-entra-no-segmento-off-road-com--2-opcoes
https://g1.globo.com/carros/noticia/shell-compra-rede-de-recarga-de-carros-eletricos-no-1-primeiro-negocio-no-setor.ghtml
https://g1.globo.com/carros/salao-de-frankfurt/noticia/com-foco-no-etanol-brasil-pode-perder-bonde-dos-carros-eletricos.ghtml


"São produtos complementares. Um é para carga rápida em postos, e outro é visa 
cargas em um ritmo mais lento, nos locais de trabalho ou em casa. Neste estágio, não 
há planos para integrar os dois", disse o vice-presidente de novos combustíveis da 

Shell, Matthew Tipper.  
 

A Shell está instalando postos para carregamento de veículos elétricos em seus postos 
de varejo na Grã-Bretanha, na Holanda, na Noruega e nas Filipinas.  

 
A NewMotion, fundada em 2009, tem mais de 100 mil usuários registrados de seus 
serviços de recarga na Europa, e oferece acesso a todos seus postos próprios de carga, 

bem como a outros 50 mil estações parceiras.  
 

O negócio ocorre em um momento em que há expectativa de um significativo 
crescimento na demanda por carros elétricos nas próximas décadas.  
 

O Morgan Stanley estima que entre 1 milhão e 3 milhões de pontos públicos de recarga 
devem ser necessários na Europa Ocidental até 2030, ante menos de 100 mil 

existentes atualmente.  
 
O setor tem cada vez mais chamado a atenção de petroleiras, que sabem que o 

negócio pode ameaçar parte de seus negócios de distribuição.  
 

A BP, rival da Shell, disse em agosto que está em conversas com produtores de 
veículos elétricos para uma parceria que visará oferecer estações de carga em seus 
postos.  

 

Scania revela Heavy Tipper, para mineradoras 

16/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  
 

 
 

 
 
 

 
Heavy Tipper tem versões de 440 a 480 cv 

 
A Scania leva à Fenatran o caminhão Heavy Tipper, um modelo desenvolvido para 
a mineração. O modelo carrega até 25% a mais de carga líquida em relação aos 

modelos atuais. O caminhão terá três versões, duas com 440 cavalos e outra com 480 
cv. A Fenatran, 21º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, ocorre 

de 16 a 20 de outubro no São Paulo Expo.  
 

Outras vantagens informadas pela Scania são a redução em até 10% no consumo de 
diesel e a diminuição no custo da tonelada transportada em até 15%. 
 

“O Heavy Tipper surge no Brasil em um período de retomada dos caminhões para a 
mineração. Desde 2013 esse mercado não dava sinais concretos de voltar a ser 

comprador”, afirma Fabricio Vieira, gerente de mineração da Scania no Brasil. “O 
cliente brasileiro vinha pedindo um pacote com veículo e serviços ainda mais rentável 
e o Heavy Tipper é a solução ideal”, diz Vieira.  

 
O executivo afirma que a idade média da frota de caminhões para mineração cresceu, 

está com cerca de três anos e por isso com custo operacional alto. Ele imagina um 
potencial de renovação de, no mínimo, mil unidades. A Scania acredita que detém 
33% do mercado de mineração e quer chegar a 45%.  
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A Scania também mostra na Fenatran dois novos motores de 13 litros para a linha 
rodoviária, um com 450 e outro com 510 cavalos. “Eles utilizam injeção de alta pressão 
e economizam até 5% de combustíveis. Estarão disponíveis para o Brasil, Argentina e 

Chile”, afirma o diretor geral da Scania do Brasil, Roberto Barral.  
 

Durante a Fenatran a montadora também anunciou a venda do primeiro super-
rodotrem 6x4 com motor V8 de 620 cv, 11 eixos e 91 toneladas. A primeira unidade 

já foi entregue à usina São Martinho, que comprou 12 veículos ao todo, que serão 
usados no setor canavieiro. 
 

Superintendência do Trabalho pede interdição de barragem da CSN 

16/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais emitiu termo de interdição 
para o funcionamento e execução de obras de reforço da barragem Casa de Pedra, da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Congonhas, Região Central do Estado. 
 

Para voltar a operar, segundo auditores da superintendência, a empresa teria que 
realizar a calibragem de equipamentos usados para o acompanhamento da 
estabilidade da represa, além de elaborar plano de ação emergencial para 

trabalhadores terceirizados que realizam as obras de reforço. 
 

O termo de interdição foi emitido na quarta-feira, 11. Em nota, porém, a CSN afirma 
que “as obras no dique de sela da barragem Casa de Pedra, em Congonhas, e as 
operações da mineradora continuam sem interrupção”. 

 
Ainda segundo o texto, “as solicitações do Ministério do Trabalho foram atendidas e 

esclarecidas, reafirmando a estabilidade garantida e fiscalizada pelo DNPM 
(Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Ministério Público de Minas 
Gerais e órgãos ambientais”. Por fim, a empresa diz reiterar que “não há risco para os 

trabalhadores e moradores do município”, e que “continuará a prestar todos os 
esclarecimentos necessários às autoridades e órgãos competentes”. 

 
A decisão da Superintendência Regional do Trabalho teve como base inspeção 
realizada em 26 de setembro de 2017. Segundo laudo gerado na fiscalização haveria 

“risco grave e iminente, capaz de causar acidentes com lesões graves à integridade 
física dos trabalhadores que exercem as atividades de operação da barragem e de 

execução de obras de drenagem e de bermas de reforços executadas junto às 
ombreiras do dique de sela”. 
 

Ao final do termo de interdição, assinado pelos auditores fiscais do trabalho Daniel 
Dias Rabelo e Marcos Ribeiro Botelho, consta, escrito a mão, no local para assinatura 

do responsável pela empresa, que “o empregador recusou-se a receber o termo de 
interdição”. 

 
Em 5 de novembro de 2015, uma barragem de rejeitos de minério de ferro da 
mineradora Samarco, em Mariana, também na Região Central de Minas, se rompeu 

matando 19 pessoas e destruindo o distrito de Bento Rodrigues.  
 

 O laudo da Secretaria Regional do Trabalho sobre a barragem da CSN em Congonhas 
não aborda a possibilidade de que problemas na estrutura afetem também a população 
da cidade. 
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