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 CONVITE: "OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO EM OPERAÇÕES URBANAS 
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 BUROCRACIA EMPERRA ACORDOS BILATERAIS 
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 ARTIGO: REFIS DEVERIA SER BOM PARA TODOS, SEM MAUS PAGADORES 

 DYOGO: A 1ª PREOCUPAÇÃO É QUE BNDES TENHA RECURSOS PARA FOMENTAR 

INVESTIMENTO 

 ARTIGO: EMPURRAR COM A BARRIGA 

 EXPORTAÇÕES TÊM CRESCIMENTO DE 15,1% EM SETEMBRO, ANUNCIA A FGV 

 RECORDES DA BOLSA ATRAEM INVESTIDORES, MAS NÃO É TÃO SIMPLES ENTRAR 

NESSA FESTA 

 INDICAÇÕES DE TEMER MUDAM PERFIL DO CADE E PROVOCAM CRÍTICAS 

 PADILHA E MEIRELLES ACERTAM COMO DESIDRATAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 PARA ANALISTAS, PACOTE MÍNIMO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA É ACEITÁVEL 

 PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL PEDE CONTINUIDADE DE AJUSTES E REFORMAS 

 JUÍZES CRITICAM A REFORMA TRABALHISTA E PODEM NÃO APLICAR NOVA LEI 

 PAGAMENTO DO PIS/PASEP COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA 

 GOVERNO CRIA REGRAS QUE DIFICULTAM ACESSO À LISTA SUJA DO TRABALHO 

ESCRAVO 

 RURALISTAS COMEMORAM E OPOSIÇÃO QUER SUSTAR DECRETO SOBRE TRABALHO 

ESCRAVO 

 MPT REAGE À PORTARIA QUE DIFICULTA COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO 

 MST PARTE EM CAMINHADA PARA MONTAR ACAMPAMENTO NO INCRA EM CURITIBA 

 EDITORIAL: MALANDRAGEM SINDICAL 
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 TAXAS FUTURAS DE JUROS TEM VIÉS DE ALTA COM DÓLAR ANTES DE DENÚNCIA 

CONTRA TEMER 

 IPC-S NA 2ª MEDIÇÃO DE OUTUBRO SOBE EM 5 DAS 7 CAPITAIS ANALISADAS, 

APONTA FGV 

 SETOR DE SERVIÇOS CAI 1% EM AGOSTO, DIZ IBGE 

 COPEL PLANEJA CONSTRUIR GASODUTOS E TRÊS TERMELÉTRICAS NO PARANÁ 

 REFORMA DO SETOR ELÉTRICO PODE EXCLUIR PASSIVO DE R$ 62 BI DA SUA CONTA 

DE LUZ 

 CHERY ENTRA NO 19º DIA DE GREVE EM JACAREÍ 

 BRASIL LARGA ATRASADO E ANDA EM PASSOS LENTOS RUMO À INDÚSTRIA 4.0 

 TOYOTA TESTARÁ CARRO AUTÔNOMO QUE FALA COM MOTORISTA ATÉ 2020 

 IMPORTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS CRESCE E CAUSA 'CORRIDA' POR LOGÍSTICA NO 

PAÍS 

 B3: FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS CRESCEM 14,9% EM SETEMBRO ANTE IGUAL 

MÊS DE 2016 

 WABCO LANÇA SOLUÇÕES DE SEGURANÇA NA FENATRAN 

 RANDON MANTÉM POSTURA CAUTELOSA COM RETOMADA 

 GM MERCOSUL INVESTIRÁ US$ 300 MILHÕES NA ARGENTINA 

 LIBRELATO VAI INVESTIR US$ 20 MILHÕES ATÉ 2022 

 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS - AUTOMOTIVO - FRANÇA 
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CÂMBIO 

EM 17/10/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,179 3,180 

Euro 3,736 3,737 
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Convite: "Oportunidades de Investimento em Operações Urbanas 

Consorciadas" 

17/10/2017 – Fonte: CBIC 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A CBIC, por meio das Comissões da Indústria Imobiliária e de Infraestrutura, vai 
realizar, em conjunto com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal e o 

Sinduscon-PR, um evento em Curitiba, para fazer a divulgação do instrumento de 
Operações Urbanas Consorciadas-OUC, visando à revitalização de áreas urbanas, com 
uso desse instrumento pelas empresas do Setor. 

 
O OUC é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, considerado como o conjunto 

de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a 
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 
privados, objetivando transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 

valorização ambiental.  
 

O evento será realizado na sede do Sinduscon-PR, dia 30/10 e trata-se de uma 
importante oportunidade de negócio na indústria da Construção Civil, envolvendo 
construção e infraestrutura. 

 

Burocracia emperra acordos bilaterais 

17/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Brasil leva 1.590 dias, ou mais de quatro anos, em média, para fazer valer um 

acordo firmado com outro País. Esse é o tempo que um acordo internacional, após 
negociado e assinado, permanece tramitando na burocracia de Brasília até que entre 

em vigor, aponta estudo conduzido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
 

A entidade, que nos últimos anos tem feito lobby para que o Executivo dê prioridade 
à agenda de tratados internacionais, analisou acordos firmados pelo governo brasileiro 
de 2003 para cá. Foram considerados acordos bilaterais comerciais (de redução de 

tarifas), de investimento, previdenciários e que acabam com dupla tributação – 
ficaram de fora, por exemplo, acordos de cooperação técnica. 

 
Na avaliação da indústria, o prazo é muito longo e prejudica o setor produtivo, já que 
impede as empresas brasileiras de ter acesso rápido às novas regras pactuadas. “Não 

se pode mais alterar ou emendar o acordo após ele ter sido assinado. É uma demora 
inexplicável, especialmente no Executivo, onde a tramitação é meramente 

burocrática”, afirma Diego Bonomo, gerente-executivo de comércio exterior da CNI. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/burocracia-emperra-acordos-bilaterais/


Entre os parceiros do Mercosul, que negociam juntamente com o Brasil acordos que 
envolvam redução de tarifas de importação, o País costuma ser o último a fazer valer 
os acertos, indica a entidade. Um exemplo é o acordo firmado entre o bloco 

sulamericano e a União Aduaneira da África Austral (Sacu). Ele foi assinado em 2009 
entre os países-membros. O governo do Uruguai o promulgou em 2011. No Brasil, isso 

só ocorreu no ano passado, sete anos depois da assinatura. 
 

Etapas 
Para que o Brasil desfrute dos benefícios de um novo acordo, após chegar a termos 
com outro país, é preciso que se cumpra o chamado processo de internalização, no 

qual os termos negociados são incorporados ao direito brasileiro. 
 

Primeiro, o Executivo encaminha o acordo aos ministérios envolvidos para que tomem 
conhecimento do texto. Esse processo costuma levar 349 dias, ou quase um ano, 
indica o estudo.  

 
A Casa Civil envia então envia uma mensagem ao Congresso, onde o texto precisa ser 

aprovado pelas duas casas. Câmara e Senado têm o poder de aprová-lo ou rejeitá-lo 
– caso deseje promover modificações, o acerto tem de ser totalmente renegociado 
entre o governo e o outro país. Essa etapa dura, em média, 808 dias para ser 

superada. 
 

Por fim, o acordo volta ao Executivo para que seja promulgado. O decreto presidencial, 
porém, leva mais dez meses em média para sair, indica o levantamento da CNI. 
 

No caso de acordos comerciais, onde os países negociam prazos para que tarifas de 
importação sejam zeradas, essa demora é mais crítica. Isso porque o prazo acertado 

só começa a contar a partir da data em que o acordo entra em vigor. 
 
Dos 27 acordos analisados pela CNI, nove ainda estão nos escaninhos do Palácio do 

Planalto à espera do decreto presidencial. Entre eles, estão o acordo comercial com o 
Egito (assinado em 2010 e enviado pelo Congresso ao governo em agosto de 2015) e 

os acordos de investimento com México e Chile (ambos firmados em 2015 e remetidos 
pelos parlamentares ao Planalto neste ano).  
  

ARTIGO: Lobby e transparência, um debate necessário 

17/10/2017 – Fonte: CNI  

 
Quando qualquer cidadão ou instituição -- seja uma associação de bairro, um 
sindicato, uma organização não governamental (ONG), seja uma entidade empresarial 

-- procura o poder público para apresentar um ponto de vista ou tentar aprovar alguma 
decisão, o nome que se dá a esse movimento é um só: lobby.  

 
Não há democracia sem que a sociedade organizada possa exercer pressão sobre as 

autoridades públicas. O que precisamos discutir são parâmetros para a legítima 
representação de interesses, pautando-a pela transparência, pela ética e pelo 
profissionalismo. 

 
O debate sobre a regulamentação do lobby, que está na ordem do dia, não é novo. O 

primeiro projeto apresentado no Congresso Nacional sobre o tema data de 1984. 
Desde então, o Poder Legislativo se debruçou sobre propostas de marcos legais, com 
maior ou menor intensidade, por diversas vezes. Hoje, pode-se dizer que há um 

avançado grau de maturidade no debate e uma concreta possibilidade de o Brasil 
contar, enfim, com regras claras para o legítimo e democrático exercício da defesa de 

interesses. 
 
Atuaram dessa forma 26 países, em sua grande maioria democracias consolidadas do 

mundo desenvolvido. Na América Latina, apenas o Chile regulamentou o lobby, por 
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meio de um processo jurídico construído ao longo de 20 anos. O modelo chileno é 
considerado um dos melhores em vigência, por sua simplicidade, seu equilíbrio e seus 
parâmetros de transparência para agentes públicos e profissionais que trabalham com 

relações institucionais e governamentais. 
 

Se bem feita, a regulamentação pode qualificar o exercício do lobby pelos profissionais 
da área. O estabelecimento de regras para o reconhecimento legal da atividade é, 

aliás, benéfico para o poder público. Nenhum parlamentar ou agente público sabe tudo 
sobre todos os assuntos. Ao atuar na elaboração de leis e programas, sob diferentes 
pontos de vista, a sociedade organizada contribui para avaliar seus possíveis impactos. 

 
A palavra-chave nesse processo é transparência. Para o parlamentar ou o agente 

público, a contrapartida é a segurança de saber com quem se está falando e que 
interesses aquele profissional representa. Assim, com um conjunto de parâmetros de 
boas práticas, todos auxiliam a tomada de decisões sob critérios técnicos. 

 
Confundir lobby com maus procedimentos não é exclusividade brasileira, mas a 

atividade não pode e não deve ser tratada como corrupção. Por isso, é preciso um 
debate franco sobre o tema, como tem estimulado a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).  

 
Só assim poderemos superar a equivocada associação do lobby - legítima 

representação de interesses - a ilegalidades. Tais práticas, vale lembrar, estão 
tipificadas como crimes, ilícitos civis e administrativos em diversas leis em vigor, com 
penas rigorosas. 

 
Vale destacar que o Projeto de Lei nº 1.202/2007, na forma do substitutivo que está 

pronto para votação no Plenário da Câmara dos Deputados, avança na construção de 
um marco importante para disciplinar a atuação com transparência e a representação 
qualificada por meio de boas práticas que fortaleçam a atividade.  

 
No texto da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), ressalte-se, entre outros pontos 

positivos, a definição da esfera de atuação do profissional na defesa de interesses, 
com foco na entrega de materiais técnicos e de análise de impactos regulatórios. 
 

O projeto também prevê a definição de um cadastro de profissionais e a imposição de 
sanções para condutas inapropriadas. Esses parâmetros contribuem para a necessária 

transparência e a ética na defesa de interesses das entidades privadas, bem como 
para orientar as pessoas responsáveis pelo diálogo com o poder público. 
 

A proposta conta com o apoio da CNI e, embora possa ser aperfeiçoada em alguns 
aspectos, tem o mérito de avançar na consolidação de um marco legal adequado para 

o país.  
 

O projeto não impõe um excesso de burocracia no acesso dos profissionais de relações 
governamentais às autoridades públicas, o que os empurraria para as sombras, como 
ocorreu em certas experiências internacionais. 

 
O projeto tem, sobretudo, a virtude de tratar a defesa de interesses como o legítimo 

e democrático direito que a sociedade organizada tem de atuar perante quem governa 
no processo de tomada de decisão.  
 

Ao criar um marco legal e tornar mais transparente esse processo, a regulamentação 
do lobby permitirá que essa atividade deixe de ser injustamente associada a condutas 

ilícitas, contribuindo para coibir eventuais desvios e para reforçar o combate à 
corrupção. 
 

(Robson Braga de Andrade - presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) 
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Artigo: O empresariado e a política 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Temos insistido sobre a necessidade de as classes produtoras, incluindo aí os 
quatro setores fundamentais, se posicionarem abertamente sobre os 

acontecimentos políticos 

 

 
 

 
 

 
Depois de assistir, a distância, à crise institucional que se instalou em Brasília, o 
empresariado brasileiro começa a dar sinais de que pretende ter voz e influência nas 

próximas eleições. E essa é uma grande notícia.  
 

Temos insistido sobre a necessidade de as classes produtoras, incluindo aí os quatro 
setores fundamentais – indústria, agricultura, comércio e serviços –, se posicionarem 
abertamente sobre os acontecimentos políticos. E a matemática é simples: os fatos 

políticos se desdobram e se encaminham para a economia, que volta a influenciar a 
política, num vai e vem de instabilidade que prejudica o crescimento e o 

desenvolvimento do país. 
 

A participação do empresariado na política pode ser de forma direta, com candidaturas 
de lideranças que representam os vários setores em atividade. Ou de forma indireta, 
através do apoio a candidatos que expressem as mudanças necessárias para 

reformular a base política brasileira e se comprometam com o futuro do país, através 
de obras de infraestrutura necessárias, das privatizações e de concessões.  

 
Por tudo isso, vejo com alegria e otimismo os grandes empresários brasileiros, 
notadamente ligados à Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) ou 

representantes de grandes corporações, como Flávio Rocha, da Riachuelo; Eduardo 
Mufarej, do fundo Tarpon; Jorge Paulo Lemann, do fundo 3G; Abilio Diniz, ex-Pão de 

Açúcar, hoje sócio da BRF e do Carrefour; Armínio Fraga, ex-presidente do BC e sócio 
da Gávea Investimentos; e o publicitário Nizan Guanaes, que já estão iniciando 
movimentos para influenciar, através de suas fundações e entidades, as próximas 

eleições. 
 

O Paraná é um estado organizado, com grandes entidades, tradicionais e pontuais na 
defesa dos interesses nacionais e estaduais, e deve se inserir rapidamente no 
movimento que se estende para todos as regiões do País. Nós, do Movimento Pró-

Paraná, já estamos convocando toda a bancada paranaense que atua em Brasília para 
iniciarmos um grande debate sobre as necessidades estruturais do estado e a forma 

mais eficiente para viabilizá-las.  
 
Nesse processo, estaremos influenciando e participando ativamente das definições de 

nomes, partidos e programas para as eleições em 2018. Porque esse é o nosso dever, 
como empresários e como cidadãos. 

 
(Marcos Domakoski é presidente do Movimento Pró-Paraná). 
 

Associações comerciais terão correspondentes da Fomento Paraná 

17/10/2017 – Fonte: Agência de Notícias - Governo do Estado do Paraná 

 
Instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado assinou os 
primeiros contratos para que associações comerciais e empresariais possam 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/oempresariado-e-a-politica-3b9fj7yz2dn7380htbrxgtdjr
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=95860&tit=Associacoes-comerciais-terao-correspondentes-da-Fomento-Parana


a ter representantes da instituição. Os Correspondentes atuarão com 
financiamentos para empresas de micro, pequeno e médio porte  
 

A Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado, 
assinou nesta segunda-feira, 16/10, os primeiros contratos para início das operações 

de Correspondentes Fomento Paraná. Na nova parceria com associações comerciais e 
empresariais paranaenses a Fomento Paraná pretende aumentar a capilaridade e 

expandir a oferta de crédito. 
 
Os Correspondentes Fomento Paraná operacionalizarão financiamentos em valores a 

partir de R$ 20 mil até R$ 1,5 milhão, para empreendimentos de micro, pequeno e 
médio porte de empresas com faturamento bruto anual de até R$ 16 milhões. 

 
O presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de Andrade, explica que o objetivo 
com projeto é ampliar as alternativas de crédito para que as empresas possam 

consolidar e expandir seus negócios, gerando empregos e melhorando a renda. O 
Correspondente Fomento Paraná será um facilitador para o pequeno empresário, que 

tem dificuldades com a documentação necessária para as propostas de financiamento. 
 
“A Fomento Paraná possui grande expertise no âmbito do microcrédito e mantém uma 

ampla rede de agentes de crédito. Agora, com os Correspondentes vamos avançar e 
atender melhor uma faixa de empreendimentos mais consolidados”, explica. “É um 

projeto que vai ao encontro da filosofia do governador Beto Richa, no sentido de 
fomentar a economia dos municípios. E essa parceria com associações comerciais é de 
fundamental importância para atender às pequenas e médias empresas do nosso 

estado.” 
 

PRIMEIRAS - Integram o primeiro grupo de Correspondentes Fomento Paraná as 
associações comerciais e empresariais de Campo Largo (ACICLA); Curitiba (ACP); 
Fazenda Rio Grande (ACINFAZ); Irati (ACIAI), Pinhais (ACIPI) e São José dos Pinhais 

(ACIAP). 
 

De acordo com Airton Hack, da Associação Comercial do Paraná, mais de 90% dos 11 
mil associados da entidade são micro e pequenas empresas e os principais problemas 
para eles são o crédito e a burocracia. “Esperamos resolver a questão da garantia, 

com a Sociedade de Garantia de Crédito Garantisul. E a Fomento Paraná está 
trabalhando na questão da burocracia para levar crédito ao micro e pequeno. Portanto, 

a ACP quer dar os parabéns para esta iniciativa, acredita no êxito e está pronta para 
cooperar”, afirmou. 
 

O correspondente Gustavo Alves, da Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio 
Grande (ACINFAZ), explica que a parceria com a Fomento Paraná vai unir o útil ao 

agradável.  
 

“Vamos fazer a análise de crédito que já fazemos com a Garantisul e encaminhar os 
processos para a Fomento Paraná com garantia. Tem grandes chances de dar muito 
certo”, conta. “Hoje trabalhamos com limite de até R$ 150 mil. A Fomento Paraná vai 

preencher uma lacuna ao permitir atender de R$ 20 mil até R$ 1,5 milhão”, diz Alves. 
 

Para o presidente da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Campo Largo 
(ACICLA), Juliano Toppel, participar no projeto de Correspondente Fomento Paraná é 
muito importante, porque traz ao associado uma nova oportunidade de crédito com 

taxas baixas e melhor atendimento.  
 

“Temos uma sala exclusiva para atender aos processos da Fomento Paraná e a cada 
mês aumenta a procura por financiamentos. É importante também a taxa que a 
Fomento Paraná tem praticado para o micro e pequeno empresário. Agora vamos 

poder atender também empresas de porte médio”, comenta. 
 



Ao longo das próximas semanas serão assinados os contratos com as associações de 
Dois Vizinhos (ACEDV); Francisco Beltrão (ACEFB); Ibiporã (ACEIBI); Londrina (ACIL); 
Mamborê (ACIMAM); Maringá (ACIM); Pato Branco (ACEPB); Toledo (ACIT) e Ubiratã 

(ACEU). 
 

O projeto de implantação dos Correspondentes está previsto no Planejamento 
Estratégico da Fomento Paraná visando assegurar a sustentabilidade da instituição a 

longo prazo e garantir o cumprimento de sua missão. Foram necessários dois anos de 
planejamento, estudos, adaptação e melhorias de sistemas e de processos. 
 

“Nossa expectativa com o projeto dos Correspondentes é reduzir significativamente o 
tempo de análise das propostas e com isso atender a um maior número de empresas, 

aumentando o volume de contratações, o que vai refletir em melhoria da 
rentabilidade”, afirma o diretor Administrativo e Financeiro, Claudio Shigueoka. 
 

Artigo: O Refis e os ciclos econômicos 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A necessidade recorrente de salvamento de várias empresas pela renúncia 
fiscal, em períodos de recessão, poderá gerar mudanças no comportamento 

futuro dos empresários brasileiros 
 

No dia 5 de outubro, o Senado aprovou a medida provisória do Refis, encaminhando-
a para a análise da Presidência da República. Sabemos que, na atual situação das 
empresas, essa ação do governo poderá ajudar na melhora de seus indicadores 

econômicos e financeiros e favorecer a retomada dos canais de crédito, fundamentais 
para a recuperação da atividade produtiva. Entretanto, as adoções constantes de 

medidas de renúncia fiscal podem abrir espaços perigosos para a dinâmica e os ciclos 
econômicos. 
 

A necessidade recorrente de salvamento de várias empresas pela renúncia fiscal, em 
períodos de recessão, poderá gerar mudanças no comportamento futuro dos 

empresários brasileiros, inclusive aqueles que mesmo em grandes dificuldades não 
venham medir esforços para manter suas obrigações tributárias em dia. O problema 
do risco moral poderá gerar uma cultura empresarial perigosa.  

 
Observem a seguinte situação: a economia brasileira, por motivos internos ou 

externos, inicia um período de maior incerteza e pessimismo, ocasionando uma 
desaceleração de sua atividade produtiva. As empresas começam a enfrentar uma 
maior dificuldade de caixa, principalmente as mais alavancadas.  

 
Os empresários reconhecem o passivo fiscal, mas deixam de honrar seus 

compromissos tributários, esperando um novo Refis. Ele protege seu caixa, mas o 
governo arrecada menos. Caso esse movimento ocorra de forma sistêmica, em virtude 

de uma nova cultura empresarial, o governo deixa de arrecadar receitas primárias 
relevantes.  
 

Sabemos que as despesas obrigatórias do setor público brasileiro exigem um 
desembolso expressivo de recursos, seja para manter o funcionamento da máquina 

pública ou dos programas de assistência social, incluindo aposentadorias e benefícios.  
 
A situação fiscal começa a se deteriorar. O que o governo faz? Reduz seus gastos com 

investimento produtivo e aumenta seu nível de endividamento. A primeira ação poderá 
contribuir para que o ciclo de forte desaceleração rapidamente torne-se uma recessão 

econômica.  
 
O Estado ficará travado para realizar seus movimentos contracíclicos de expansão de 

investimentos públicos e reversão das expectativas pessimistas dos empresários. 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-refis-e-os-ciclos-economicos-3plqd7912yyez2l4nua2q16cx


A segunda ação prejudicará a dinâmica da dívida pública em relação ao PIB. Como a 
dívida bruta brasileira já ultrapassou o limite superior seguro de 60% do PIB, renúncias 
fiscais são ações que poderão prejudicar a administração financeira do Estado, 

principalmente durante a recessão.  
 

O crescimento rápido e perigoso da razão dívida/PIB aumenta o risco-país, 
desvalorizando a taxa de câmbio. A economia passa a enfrentar uma maior pressão 

de câmbio e preços, isto é, um período de estagnação econômica com inflação, 
conhecido pelos economistas como estagflação. 
 

Visto que o atual Refis é um fato praticamente consumado e entrará em vigor nos 
próximos dias, sugerimos que o governo federal venha a sinalizar mudanças 

importantes. Primeiro, a reforma tributária, principalmente buscando a simplificação, 
transparência e eficiência dos impostos indiretos.  
 

Neste caso, a criação de um imposto único sobre o valor agregado é interessante. 
Segundo, a sinalização de que o Estado não irá adotar, de forma recorrente, medidas 

de parcelamento de débitos tributários, evitando alimentar uma cultura empresarial 
que prejudica o exercício da função estabilizadora do setor público brasileiro. 
 

(Lucas Lautert Dezordi é professor titular do curso de Economia da Universidade 
Positivo (UP) e sócio da Valuup Consultoria. Luís Gustavo Budziak é professor da 

pós-graduação da Universidade Positivo (UP) e sócio da Valuup Consultoria). 
 

Empresas em recuperação também querem Refis para parcelar dívidas 

17/10/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

Empresas em dificuldades querem se beneficiar das mudanças previstas na nova lei, 
que visam uma reabilitação mais rápida, inclusive com maior facilidade de acesso a 
crédito novo 

 
Empresas em recuperação judicial querem que seja feito um Refis especial de 

parcelamento de débitos. 
 
Com mais de 10 mil companhias nessa situação, a mudança na legislação está sendo 

muito aguardada pelo mercado, que cobra mais agilidade do governo para encaminhar 
o texto ao Congresso. 

 
Para o presidente da Corporate Consulting, Luis Paiva, será preciso criar um Refis com 
condições especiais de parcelamento de débitos tributários para que elas voltem a 

pagar normalmente os tributos. 
 

A Corporate já realizou mais de 400 reestruturações de empresa e uma centena de 
recuperações judiciais. Segundo ele, o Refis que acabou de ser aprovado pelo 

Congresso não atende as necessidades específicas das empresas em recuperação. 
As propostas de mudança na lei de recuperação judicial antecipadas pelo ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, foram bem-recebidas, mas especialistas ainda têm 

dúvidas sobre muitos itens considerados sensíveis no projeto que será enviado ao 
Congresso pelo governo. 

 
Empresas em dificuldades querem se beneficiar das mudanças, que visam uma 
reabilitação mais rápida, inclusive com maior facilidade de acesso a crédito novo. 

 
O projeto já foi encaminhado pelo Ministério da Fazenda à Casa Civil, mas, como outras 

propostas da agenda econômica, está em banho-maria por causa das negociações do 
Palácio do Planalto para barrar na Câmara a segunda denúncia contra o presidente 
Michel Temer. 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/35739/empresas-em-recuperacao-tambem-querem-refis-para-parcelar-dividas/
http://www.contabeis.com.br/noticias/35739/empresas-em-recuperacao-tambem-querem-refis-para-parcelar-dividas/


Para a advogada Juliana Bumachar, presidente da Comissão de Recuperação Judicial 
e Falência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro, o ponto mais 
sensível da proposta é o que trata da alienação fiduciária. 

 
Em entrevista, Meirelles informou que a alienação fiduciária será excluída do processo 

de recuperação judicial. Isso significa, na prática, que os bancos poderão executar as 
garantias das operações de crédito - como imóveis ou outros bens -, porque elas 

estarão apartadas da recuperação. 
 
Para serem adotadas, porém, as medidas terão de ser avalizadas pela grande maioria 

dos credores, incluindo os trabalhadores (que possuem direito de receber salários e 
outros benefícios). Meirelles disse que o governo discute o porcentual, mas deve ficar 

entre 70% a 80% dos credores antigos. 
 
“É uma questão muito sensível porque hoje temos todos os credores submetidos ao 

projeto. Mas para as empresas em recuperação judicial é muito complicado ficarem 
credores de fora da recuperação”, diz Juliana. 

 
Segundo ela, o mecanismo que o Meirelles está tentando introduzir de exigir um 
pecentual alto para aprovação minimiza um pouco o problema. 

 
Na prática, o que acontece hoje é que os bancos não conseguem reaver a garantia, 

porque na maioria dos casos elas são essenciais à atividade da empresa e não podem 
ser retiradas durante o curso da recuperação judicial. 
 

Para a especialista, a mudança na legislação é fundamental no momento em que 
empresas de grande porte estão em recuperação. “A lei não estava preparada para 

isso. Tem recuperação com passivos de bilhões de reais”, ressaltou. 
 
Um dos entraves da legislação atual é o temor que os investidores têm na hora de 

adquirir um ativo de uma empresa em recuperação. 
 

O medo é terem de arcar com os passivos por causa de pontos obscuros na legislação. 
Os investidores estrangeiros, principalmente, têm receio de investir na empresa com 
essa dúvida. 

 

Artigo¨Refis deveria ser bom para todos, sem maus pagadores 

17/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Nossa carga fiscal é muito alta, cruel, baseada no faturamento e não no lucro. 

Assim, as pequenas e médias empresas não conseguem pagar os impostos 
em dia 

 
  

Desde janeiro busca-se um Refis aceitável para todos, sem sucesso. Mesmo num 
contexto em que o governo não arrecada, empresas demitem, fecham as portas. A 

proposta em andamento é boa somente para o governo e mantém erros dos 
programas anteriores. 
 

Para entender a situação, é preciso ter honestidade na resposta a duas questões: por 
que estamos numa décima edição do Refis? E qual a razão de as empresas aderirem, 

mas não conseguirem pagar os parcelamentos? 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/refis-deveria-ser-bom-para-todos-sem-maus-pagadores-10p1dqaqt05nl5bfhuzvwrzht


Para a primeira pergunta, recorro à análise do presidente Roosevelt: “A carga fiscal 
equilibrada gera arrecadação com crescimento, em excesso gera inadimplência, 
destruição do mercado e recessão. Este equilíbrio é fundamental”. Para a segunda, 

chamo atenção para dados do Sindifisco: 80% da dívida fiscal está concentrada em 
5% do mercado. Estas empresas – grupo no qual estão as gigantes falidas Varig, Vasp 

etc. – são os maus pagadores, que deveriam ter tratamento diferenciado. 
 

Tem mais. A nossa carga fiscal é muito alta, cruel, baseada no faturamento e não no 
lucro. Assim, as pequenas e médias empresas não conseguem pagar os impostos em 
dia. Aderem ao Refis, parcelam, mas torna-se difícil adimplir o mês corrente junto com 

o parcelamento. 
  

Como não existe fórmula mágica para cobrir os déficits fiscais e reduzir imposto nunca 
foi possível, precisaríamos ter um Refis capaz de unificar todas as dívidas que se 
arrastam. Por exemplo, para dívidas de até R$ 100 milhões, o sinal este ano seria de 

3% e parcelas em 145 vezes, com descontos de 90% do total da dívida.  
 

Para dívidas entre R$ 100 milhões e 300 milhões, sinal de 15%, parcelamento em 145 
meses, com desconto de 60%. As dívidas acima de R$ 300 milhões teriam de 
desembolsar sinal de 25% este ano e parcelar em 125 vezes, com 50% de desconto.  

 
Assim, conseguiríamos a adesão de muito mais empresas, retomar-se-ia fluxo de 

entrada de dinheiro no caixa do governo e, talvez, salvaríamos boa parte das pequenas 
empresas que estão quebrando. 
 

Infelizmente, a versão do Refis enviada pelo Congresso Nacional para sanção do 
presidente Michel Temer repete o problema das versões anteriores. E perdeu-se muito 

tempo em debates de grupos contrários à iniciativa que tentaram bloquear a medida 
imputando à MP a pecha de ser feita sob medida para corruptos. 
 

Agora, quando estiver em vigor, é o que teremos para o momento, sendo importante 
destacar o que a medida oferece a quem pode aderir ao benefício e os efeitos positivos 

para a economia. 
 
Por fim, cabe ainda destacar um aspecto. A sucessão de programas de recuperação 

fiscal demonstra que há algo errado. Os pedidos da sociedade empresarial para revisão 
completa do sistema tributário nacional têm sido sistematicamente ignorados pelo 

Poder Legislativo, pela máquina do Estado, por quem está de plantão nas casas de 
governo. Atentem: um Refis não surge quando o empresário pede, mas quando se 
precisa dele. 

 
(Nelson Lacerda é advogado tributarista e titular do Lacerda & Lacerda Advogados). 

 

Dyogo: a 1ª preocupação é que BNDES tenha recursos para fomentar 
investimento 

17/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) que cobra um 
calendário de devolução de recursos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro Nacional “se enquadra bem no espírito” que 
já vinha sendo trabalhado entre a equipe econômica e o banco, destacou nesta 
segunda-feira, 16, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. 

 
“O parecer na verdade ainda não é conclusivo, ele ainda não foi aprovado pelo plenário 

do TCU, então ainda haverá algum processo de discussão sobre isso”, disse. 
 
Como mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, com 

exclusividade, a área técnica do TCU quer que o Ministério da Fazenda e o BNDES 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/dyogo-a-1-preocupacao-e-que-bndes-tenha-recursos-para-fomentar-investimento/
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acertem um cronograma detalhado de antecipação do pagamento de novas parcelas, 
conforme o dinheiro dos empréstimos concedidos a empresas for retornando aos 
cofres do banco de fomento. O documento fixa um prazo de 30 dias para que o 

cronograma seja fechado. 
 

A sugestão da área técnica ainda terá de ser ratificada pelo ministro relator, Aroldo 
Cedraz, e pelo plenário da corte de contas, mas é um balde de água fria nas 

expectativas dos executivos do BNDES, que resistem a devolver mais recursos de 
forma antecipada à União justamente num momento da recuperação da economia. O 
argumento é que a retomada dos investimentos vai exigir do banco de fomento 

capacidade para fornecer crédito às empresas. 
 

Dyogo, que comanda a pasta à qual o BNDES é subordinado, ressaltou que todos os 
cálculos estão sendo feitos de modo a não prejudicar a capacidade de crédito do banco.  
 

“Evidente que nossa primeira preocupação é garantir que o BNDES tenha os recursos 
para fazer a sua atividade, que é fomentar o investimento no País. Garantido isso, se 

houver recursos em excesso, nós faremos então a devolução para o Tesouro Nacional”, 
disse. 
 

O BNDES já concordou em repassar R$ 50 bilhões este ano (dos quais R$ 33 bilhões 
já foram devolvidos), mas ainda resiste em retornar os outros R$ 130 bilhões, o que 

abriu um atrito entre o banco e a equipe econômica. 
 
Segundo o ministro, o BNDES tem sido “muito colaborativo” nas discussões, mas 

admitiu que o valor a ser repassado pela instituição de fomento ao Tesouro Nacional 
no ano que vem ainda não está definido. “Ainda não está definida (a devolução em 

2018) porque estamos fazendo avaliação da evolução dos empréstimos do BNDES, 
das projeções para 2018. Nós ainda não fechamos a respeito do ano que vem”, disse. 

 

Artigo: Empurrar com a barriga 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Hidrelétrica de Jaguará 
 

Os leilões de concessão feitos no fim do mês passado foram um sucesso. Em um 
mesmo dia, o governo licitou usinas hidrelétricas que pertenciam à estatal mineira 
Cemig e 37 blocos de exploração e produção de petróleo e gás.  

 
No leilão das usinas, o governo conseguiu arrecadar R$ 12 bilhões em outorgas, R$ 1 

bilhão a mais que o valor mínimo estabelecido para a concessão das operações das 
hidrelétricas. No segundo leilão, do qual participaram 20 empresas, o Tesouro Nacional 
obteve R$ 3,8 bilhões.  

 
A ExxonMobil e a Petrobras, em consórcio, arremataram seis áreas na bacia de 

Campos, pagando R$ 3,4 bilhões. Não há restrição à participação da Petrobras. Ao 
contrário, isso mostra que a estatal, embora atingida em cheio por escândalos de 
corrupção, continua ativa para liderar no país um dos mais importantes setores 

geradores de renda da atividade econômica.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/10/1927630-empurrar-com-a-barriga.shtml


Privatizações e concessões são, sem dúvida, um meio de tirar das mãos da burocracia 
do Estado, desde que não sejam em áreas estratégicas, atividades que o governo 
sempre realiza com menos eficiência do que a iniciativa privada.  

 
Cabe ao Estado a função de aplicar recursos em áreas em que a sua presença é 

indispensável, como educação, saúde, segurança e infraestrutura básica.  
 

Essa é uma observação importante na discussão das privatizações e concessões. Ao 
todo, o governo federal obteve nas operações do mês passado uma receita de mais 
de R$ 16 bilhões.  

 
Será um desastre se esses recursos forem usados para pagar despesas correntes, 

como gastos com salários de funcionalismo.  
 
Dinheiro oriundo de privatizações e concessões precisa ser utilizado, em todos os 

casos, na realização de investimentos do setor público. Caso contrário, o governo 
queima ativos públicos sem que isso redunde em incentivo ao crescimento da 

economia, algo inadmissível principalmente num momento em que o país precisa sair 
da recessão que já dura três anos e joga 13 milhões de pessoas no desemprego e no 
desalento.  

 
Tirar recursos de investimentos para queimá-los com gastos correntes é crime de lesa-

pátria. O financiamento de investimentos já vem sendo prejudicado porque o BNDES 
terá de devolver ao Tesouro, até o fim de 2018, cerca de R$ 180 bilhões.  
 

De qualquer forma, nos dois casos do mês passado, das hidrelétricas e dos blocos de 
petróleo e gás, destaca-se a participação de empresas estrangeiras no leilão.  

 
É uma demonstração de que o capital internacional acredita no Brasil, o que, na 
verdade, não representa nenhuma novidade. Quem faz negócios pelo mundo sabe que 

o Brasil, com crise ou sem crise, está sempre no radar das grandes corporações 
internacionais, porque elas olham para o futuro. O que falta é os brasileiros 

acreditarem no país.  
 
Se enfrentarmos com coragem alguns de nossos graves problemas econômicos, como 

a falta de crédito com juros civilizados, a iniciativa privada nacional e estrangeira 
voltará a investir e a puxar o crescimento da atividade.  

 
O que não se pode fazer é empurrar esses problemas com a barriga, como vem sendo 
feito, cultivando apenas a austeridade burra, deixando de lado o planejamento e 

menosprezando a importância do incentivo a atividades para as quais o país é 
vocacionado.  

 
(Benjamin Steinbruch - empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 

conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 
 

Exportações têm crescimento de 15,1% em setembro, anuncia a FGV 

17/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

 
 
 

 
 

 
Exportações e importações movimentam portos brasileiros. Em setembro, principal 
alta no volume exportado ficou com a agropecuária (94,5%)               

 

https://www.istoedinheiro.com.br/exportacoes-tem-crescimento-de-151-em-setembro-anuncia-a-fgv/


As exportações brasileiras tiveram um crescimento de 15,1% em setembro, na 
comparação com o mesmo período do ano passado. Já as importações cresceram 18% 
no período. As informações do Indicador do Comércio Exterior (Icomex) foram 

divulgadas hoje (17) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. 
 

Entre as três atividades econômicas pesquisadas, a principal alta no volume exportado 
entre setembro de 2016 e setembro deste ano foi observada na agropecuária (94,5%). 

As exportações da indústria extrativa cresceram 7,3% e as da indústria da 
transformação tiveram aumento de 5,3%. 
 

Dentro da indústria da transformação, apenas os bens de capital tiveram queda no 
volume exportado (11,6%). Entre as outras quatro categorias de uso, os bens de 

consumo duráveis foram os que tiveram maior alta nas exportações (27,2%), seguidos 
pelos bens de consumo semiduráveis (10%), pelos bens intermediários (9,5%) e pelos 
bens de consumo não duráveis (5,5%). 

 
Já os preços dos produtos exportados cresceram 2,7%, enquanto os preços dos 

importados caíram 1,5% entre setembro de 2016 e setembro deste ano. 
 

Recordes da bolsa atraem investidores, mas não é tão simples entrar nessa 
festa 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Com a queda da taxa básica de juros (Selic), que contamina toda renda fixa, a 

tendência é de que mais gente procure o mercado de ações. Rafael Matsunaga/Fotos 
Públicas 

 
A euforia recente com a Bolsa de Valores, que voltou a subir no início deste mês após 
alguns tombos nas semanas anteriores, tem atraído a atenção de muitos brasileiros 

que ainda não se aventuram no terreno do mercado de capitais.  
 

Apenas neste ano, o índice Ibovespa, que é a média das ações mais negociadas na 
bolsa, subiu quase 27% – um salto e tanto comparado com a poupança e outras 
opções de renda fixa, como CDBs e fundos, cujas valorizações, em geral, dificilmente 

passaram dos 7% no mesmo período. 
 

E, com a queda da taxa básica de juros (Selic), que contamina toda renda fixa, a 
tendência é de que mais gente procure o mercado de ações. 
 

“Apesar da alta recente, para entrar nesse mundo, é preciso estar consciente que 
existem altos riscos e também buscar sempre conhecimento sobre a economia e as 

empresas com ações negociadas na bolsa”, alerta Reinaldo Domingos, educador 
financeiro do canal Dinheiro à Vista, no YouTube. 

 
Crescimento abrupto, mas queda também 
Assim como sobe abruptamente, a bolsa também pode desabar - e, para isso, basta 

um agravamento na crise política, dados ruins sobre a economia e uma inversão de 
expectativa quanto ao lucro de grandes empresas.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/recordes-da-bolsa-atraem-investidores-mas-nao-e-tao-simples-entrar-nessa-festa-6juaslkq40qck4mia5e9kj6yz
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/recordes-da-bolsa-atraem-investidores-mas-nao-e-tao-simples-entrar-nessa-festa-6juaslkq40qck4mia5e9kj6yz


Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2008, quando a Bolsa engrenou uma sequência 
de altas e, dois anos depois, com o agravamento da crise econômica, desabou até os 
patamares de 2016, ano em que voltou a subir. 

 
Mas quem está ciente dos riscos e decide negociar na bolsa também pode encontrar 

boas possibilidades de lucro. Ações de grandes empresas, como Vale, Petrobras, Itaú 
e Ambev, tendem a se valorizar no longo prazo, conforme analistas financeiros, 

trazendo chance de ganho para os investidores. Economistas sugerem aos novatos 
aplicarem não mais do que 15% ou 20% das suas poupanças na Bolsa, deixando o 
restante em opções mais seguras. 

 
Para começar a investir, deve-se procurar uma corretora ou um banco de 

investimentos (os grandes bancos brasileiros têm um “braço” de corretora que ajuda 
o cliente a investir) cadastrados na B3 (novo nome da Bovespa), informação simples 
de encontrar no site da Bolsa. 

 
Depois de fazer o cadastro e abrir uma conta na corretora, o investidor poderá começar 

a pegar uma parte de seu dinheiro e comprar e vender ações. O investidor pode fazer 
isso a partir de seu próprio computador ou investindo por intermédio de um fundo, 
administrado por gestores especializados em mercado de capitais - essa alternativa 

costuma ser mais segura para quem não domina informações sobre investimentos. 
 

Consultores financeiros apontam que a ideia de lucro fácil e rápido, como muitos 
podem estar cultivando neste momento, costuma ser ilusão. Isso porque quem 
desfruta dos “saltos” na bolsa é justamente quem já estava nela anteriormente, 

passou por momentos de vacas magras e, agora, começa a ver suas ações subirem. 
Quem começar a aplicar agora não tem garantia alguma de que a alta continuará. 

 
 “É necessário ter em mente que o mercado de ações é lucrativo, porém, é preciso ter 
paciência, estar preparado para as oscilações que sempre ocorrem no mercado e saber 

a hora certa de vender e comprar as ações”, afirma o consultor financeiro André Bona. 
 

Um guia para começar investir na bolsa 

 

O que são ações 
Ações correspondem a uma pequena fatia de uma empresa que tenha capital aberto. 

Quem tem muitas ações pode até participar do conselho da empresa e opinar nas 
decisões. As maiores companhias brasileiras, como Petrobras, Vale, Itaú, Ambev e 
Gerdau, têm ações disponíveis para negociar.  

 
O valor muda conforme a oferta e a procura por esses títulos – se uma empresa 

desperta muito interesse, as ações sobem e vice-versa. É possível vendê-las quando 
quiser pela B3 (antiga Bovespa) – desde que haja quem queira comprar, é claro –com 
os preços de mercado daquele momento. 

 
Para que servem 

O objetivo de quem aplica em ações é sempre vender o título por um valor mais alto 
do que comprou, embolsando o lucro (o famoso chavão “entrar na baixa e sair na 
alta”). Além de vender e até alugar, quem tem posse desses papéis tem direito a 

receber uma fatia dos lucros da companhia proporcional à sua participação.  
 

Entre os tipos de ações, há as preferenciais (PN), com as quais o investidor tem 
preferência no pagamento da parcela do lucro, e as ordinárias (ON), que dão direito 
de voto ao acionista, mas têm menor peso na hora da distribuição dos lucros. 

 
Como investir 

O primeiro passo é criar um cadastro em uma corretora de valores ou banco de 
investimento. Por meio desse cadastro, o investidor negocia as ações, seja por conta 



própria pela internet (em sistemas chamados Home Broker), seja pelos fundos de 
ações oferecidos pela corretora.  
 

A forma mais indicada para começar são justamente os fundos ou clubes de 
investimentos, que facilitam bastante a vida do investidor, já que é um especialista 

que escolherá quais ações comprar e vender. Mas, nesses casos, é cobrada uma taxa 
de administração anual, que costuma variar de 0,5% a 3% do valor aplicado. Confira 

as corretoras e os bancos cadastrados na Bolsa em bit.ly/bolsacorretoras. 
 
Quais as vantagens 

Uma vantagem é a chance de conseguir rendimentos mais altos do que a renda fixa 
(títulos do tesouro, CDBs, fundos, poupança etc.). Também há um papel cidadão 

importante: o de direcionar dinheiro para empresas brasileiras que poderão usá-lo 
para financiar, investir, crescer e gerar emprego. 
 

E os riscos? 
Se permite um rendimento maior, a renda variável também deixa o investidor mais 

sujeito a perdas, especialmente caso precise vender as ações em momento de baixa. 
Portanto, é preciso ter consciência de que o mercado financeiro pode mudar a qualquer 
momento.  

 
O principal risco é de as ações caírem após serem compradas, e o investidor precisar 

vendê-las para usar o dinheiro para alguma eventualidade. Há também o risco de 
liquidez: de precisar vender e não haver interessados em comprar, então, ter de baixar 
tanto o preço que a perda será muito expressiva. 

 
Como montar uma boa “carteira” 

Economistas sugerem reunir ações de empresas de diferentes segmentos, para evitar 
que uma crise em determinado setor arruíne toda a aplicação. E, dentro dos setores, 
procurar empresas com melhores estratégias e fundamentos de gestão para crescer e 

lucrar no longo prazo.  
 

Algumas que têm se destacado são Usiminas, Eletrobras e Estácio: apenas em agosto, 
valorizaram-se 33,27%, 30,52% e 26,52%, respectivamente. Embora indique 
rentabilidade passada, essa alta não garante rentabilidade futura – regra básica das 

ações. 
 

Quais os custos? 
Há custos de corretagem para cada operação realizada, que variam de corretora para 
corretora, taxa de custódia e taxa de emolumentos. Além disso, há incidência de 

Imposto de Renda (IR): uma pequena parte (0,005%) é retida na fonte e o restante 
(14,995%), sobre os ganhos líquidos na venda ou liquidação da ação, que deve ser 

recolhido mensalmente pelo investidor. Quem vende até R$ 20 mil por mês no 
mercado à vista está isento do IR. Os fundos cobrem Taxa de Administração. 

 
Para quem é indicado? 
As ações são interessantes para quem tem bom conhecimento sobre economia,ou 

seja, acompanha agências de notícias especializadas e relatórios sobre a economia, os 
preços das commodities e o mundo corporativo. 

 
Indica-se para quem busca rendimento no longo prazo (a partir de 10 anos), um 
período em que a chance das ações valorizarem é mais alta em razão da perspectiva 

de crescimento da economia e das empresas negociadas. Há quem aplique buscando 
lucro rápido, mas os riscos também crescem. 

 
É preciso ser rico para aplicar na bolsa? 
Não, pois é possível usar quantias bem pequenas comprando apenas uma ação. 

Porém, não é muito aconselhável investir pouco, principalmente por causa das taxas 
que costumam ser cobradas por bancos e corretoras. Uma opção para diluir os custos 



é investir em ações por meio dos fundos de investimentos. Nesses espaços, as taxas 
são divididas entre todos os participantes. 
 

A hora é agora? 
Se você está pensando em investir na Bolsa porque acompanha a recente euforia, 

saiba que muita gente tem os mesmos planos. Analistas financeiros alertam que este 
é um movimento esperado, e o risco mais comum é o de “chegar no fim de festa”, ou 

seja, começar a investir justamente quando a Bolsa já subiu o que tinha de subir e, 
dali por diante, se estabiliza ou cai. Nesse tipo de caso, o erro seguinte é o investidor 
se assustar e sair na baixa, perdendo parte do que aplicou. Portanto, entrar na Bolsa 

não deve ser uma forma de surfar na moda, mas sim uma aplicação que vise ao longo 
prazo. 

 

Indicações de Temer mudam perfil do Cade e provocam críticas 

17/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado analisa hoje duas indicações do 

presidente Michel Temer para cargos-chave no Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade).  
 

As indicações foram feitas depois da divulgação da delação de executivos da JBS, que 
incluíam acusações de pagamento de propina em troca de decisões no conselho. 

 
Em um dos áudios entregues por Joesley Batista ao Ministério Público Federal, ele fala 
a Temer que precisava de um presidente “ponta firme” no Cade. O órgão nega que 

isso tenha ocorrido. 
 

O conselho mexe com o interesse de grandes grupos econômicos, ao analisar por 
exemplo, fusões e aquisições de empresas.  
 

As mudanças no órgão estão sendo acompanhadas com preocupação por escritórios 
de advocacia que atuam nesses casos, uma vez que o componente político das 

indicações vem crescendo. Os advogados, no entanto, não se manifestam 
publicamente sobre o tema. 
 

Neste ano, Temer indicou cinco pessoas para o conselho, todas com pouca ou 
nenhuma atuação anterior na área concorrencial. Nesta terça, entre os sabatinados na 

CAE está o candidato a superintendente-geral do órgão, Alexandre Cordeiro. 
 
A indicação dele foi polêmica. Temer já havia enviado inicialmente o nome de uma 

técnica do órgão, Amanda Athayde, para o cargo – o que foi elogiado entre advogados 
pela experiência dela em negociação de acordos de leniência, uma das funções da 

superintendência. O presidente, no entanto, mudou sua indicação por pressão do 
presidente do PP, Ciro Nogueira (PI). 

 
Cordeiro está no Cade desde 2015 como conselheiro. Na função de superintendente, 
ele será responsável por firmar acordos de leniência, inclusive da Lava Jato – operação 

que atinge, entre outros partidos, o próprio PP. 
 

Também será sabatinada nesta terça-feira, 17, a indicada para o cargo de conselheira, 
Polyanna Vilanova, que atuou principalmente no Tribunal de Contas da União e é vista 
como uma “outsider” por profissionais da área. 

 
O atual presidente do Cade, Alexandre Barreto, nomeado por Temer, também veio do 

TCU, assim como o conselheiro Maurício Maia. Nos dois casos, as indicações são 
atribuídas ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que nega.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indicacoes-de-temer-mudam-perfil-do-cade-e-provocam-criticas/


Temer também nomeou o procurador-geral do conselho, Walter de Agra Júnior, o 
primeiro no cargo que não veio da Advocacia Geral da União (AGU) desde 2005, o que 
gerou protestos da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe). 

 
Para o ex-conselheiro do Cade, Ricardo Ruiz, as indicações de nomes não ligados ao 

direito concorrencial pode gerar uma “indefinição no mercado”, mas o órgão antitruste 
tem uma estrutura que pode evitar a tomada de decisões “estranhas” por parte de 

membros do tribunal. “É necessário estar atento”, disse. 
 

Padilha e Meirelles acertam como desidratar reforma da Previdência 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda concordaram, pela primeira vez, em 
reduzir o pacote de mudanças da reforma da Previdência, em um último esforço para 
tentar votar a proposta ainda neste ano.  

 
O sinal verde para a desidratação do projeto foi dado em reunião na semana passada 

entre os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Henrique Meirelles (Fazenda), o 
secretário de Previdência, Marcelo Caetano, e o relator da reforma na Câmara, Arthur 
Oliveira Maia (PPS-BA).  

 
A equipe econômica e o núcleo político do Planalto pretendem reabrir negociações 

sobre a proposta após a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel 
Temer –o que deve ocorrer até o fim deste mês.  
 

Segundo o cronograma de integrantes do governo, o novo texto poderia ser levado ao 
plenário da Câmara ainda em novembro e votado no Senado até o fim do ano 

legislativo, em 22 de dezembro.  
 
Desde que a proposta foi aprovada em uma comissão da Câmara, em maio, o Planalto 

sofre pressão de deputados para reduzir os pontos da reforma da Previdência. O aval 
para a flexibilização do projeto, entretanto, só foi dado na última semana.  

 
O governo aceitou negociações mais amplas com a base aliada por entender que a 
crise política aberta com as acusações de corrupção contra o presidente inviabilizou a 

aprovação de regras de aposentadoria mais rígidas.  
 

O Planalto e a Fazenda concordaram em abrir mão de parte da proposta aprovada na 
comissão, desde que sejam preservados três pilares: idade mínima (65 anos para 
homens e 62 para mulheres), o tempo de contribuição de pelo menos 25 anos e uma 

regra de transição.  
 

Pelas regras atuais para se aposentar pelo INSS, a pessoa deve ter 30 (homem) ou 
35 anos (mulher) de contribuição ou alcançar 65 anos (homem) e 60 (mulher), com 

15 anos de contribuição.  
 
O governo admite deixar de fora o aumento da idade para idosos receberem o BPC 

(Benefício de Prestação Continuada), além das exigências para o trabalhador rural se 
aposentar –60 anos (homens) e 57 anos (mulheres), com 15 de contribuição, pelo 

relatório da comissão.  
 
Segundo estimativas extraoficiais, a aprovação dos três pilares da reforma deve 

preservar cerca de 75% da economia prevista com o modelo aprovado na comissão 
especial da Câmara, que era de R$ 600 bilhões em dez anos.  

 
A Fazenda, que inicialmente resistiu a fazer concessões às regras da Previdência, foi 
convencida de que a flexibilização seria a única saída para tentar aprovar a proposta.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927593-para-analistas-pacote-minimo-da-reforma-da-previdencia-e-aceitavel.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926420-meirelles-minimiza-declaracao-de-lider-tucano-sobre-reforma-da-previdencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1918472-janot-denuncia-temer-sob-acusacao-de-organizacao-criminosa-e-obstrucao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1880858-comissao-da-camara-aprova-texto-base-da-reforma-da-previdencia.shtml


Meirelles, contudo, teme que a aprovação de uma reforma superficial tire a urgência 
do debate e inviabilize ajustes mais abrangentes nos próximos anos.  
 

O governo acredita que a reforma precisa ser colocada em votação até dezembro, uma 
vez que os deputados não estariam dispostos a votar regras duras de aposentadoria 

em 2018, ano eleitoral.  
 

O cronograma é considerado apertado, mas o Planalto e a Fazenda acreditam que a 
retomada das negociações é necessária para dar ao mercado sinais de que houve uma 
tentativa concreta de votação.  

 
Apesar da articulação, ainda não foi feita uma consulta formal ao presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) –responsável pela pauta de votações. Em episódios 
recentes, Maia já criticou planos elaborados pelo governo sem sua anuência.  
 

O governo pediu que o relator do projeto negocie as alterações no texto em plenário.  
 

Em agosto, Arthur Maia havia afirmado que Temer terá que arcar com uma conta 
"pesada" para atender as exigências que os parlamentares apresentarão em troca de 
apoio à reforma.  

 

Para analistas, pacote mínimo da reforma da Previdência é aceitável 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Diante de uma segunda denúncia a ser enfrentada pelo governo, especialistas, que 

até a eclosão da primeira crise envolvendo o presidente Michel Temer davam como 
certa a reforma da Previdência como apresentada em comissão especial, hoje 

consideram bastante aceitável a aprovação, neste ano, de um pacote mínimo de 
regras.  
 

A Folha mostrou em reportagem nesta terça (17) que O Palácio do Planalto e o 
Ministério da Fazenda concordaram, pela primeira vez, em reduzir as mudanças da 

reforma, em um último esforço para tentar votar a proposta ainda neste ano.  
 
Embora a visão do que seria ou não aceitável muda um pouco entre analistas, a ideia 

geral é deixar os pontos mais polêmicos para trás, ainda que isso signifique ter de 
voltar ao tema em 2019, sob risco de um descontrole ainda maior das contas públicas.  

"Se nada for feito, a despesa vai explodir e, talvez, seja preciso falar até em corte de 
benefícios", diz Paulo Tafner, pesquisador da Fipe/USP.  
 

Tafner avalia que o governo poderia encaminhar via PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) apenas a idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres), 

além das regras de transição para se alcançar esses pisos.  
 

A janela para isso terminaria no começo de dezembro, segundo ele.  
"Não dá mais para ter gente se aposentando antes dos 50 anos", diz Tafner.  
 

Já o tempo de contribuição, de 25 anos de acordo com o último desenho apresentado 
em comissão especial na Câmara, poderia ser elevado de maneira gradual e por lei 

ordinária.  
 
"O tempo de contribuição é menos relevante que a questão da idade e pode trazer um 

desgaste brutal", diz.  
 

Isso porque, para alguns especialistas, a necessidade de contribuir por 25 anos 
prejudicaria principalmente os mais pobres.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927593-para-analistas-pacote-minimo-da-reforma-da-previdencia-e-aceitavel.shtml
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Estudo conduzido por Marcelo Medeiros e Rodrigo Coelho diz que, no geral, apenas 
58% dos homens e 41% das mulheres conseguiriam acumular o tempo estabelecido 
pela nova regra.  

 
REGRA DO CÁLCULO  

Luís Eduardo Afonso, professor da USP, diz que ainda que pontos essenciais, como 
idade mínima, tempo de contribuição e regra de transição sejam aprovados neste ano, 

algo que o preocupa na "reforma possível" é a forma como ficaria a regra do cálculo 
do benefício.  
 

"Isso ainda não está claro para mim e poderia redundar em valores incompatíveis com 
o equilíbrio do sistema ou histórico contributivo das pessoas", afirma.  

-  
NOVA PREVIDÊNCIA 
O que o governo aceita negociar  

O QUE FICA 
Idade mínima 

62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Hoje é possível se aposentar pelo 
tempo de contribuição  
Tempo de contribuição 

Período mínimo sobe dos atuais 15 para 25 anos  
Regra de transição 

Haverá um pedágio. Para quem pretendia se aposentar por tempo de contribuição, 
será de 30% do tempo restante para alcançar a regra atual  
O QUE SAI 

Regra de cálculo 
Seria necessário trabalhar 40 anos para receber 100% do valor máximo do benefício  

Aposentadoria rural 
Idade mínima de 60 anos (homens) e 57 anos (mulheres), com 15 anos de 
contribuição  

Pensão 
Fim do pagamento integral. Haveria cota por número de dependentes  

Acumular pensão e aposentadoria 
Teria limite de dois salários mínimos  
BPC 

Idade mínima iria dos atuais 65 anos para 68 
 

Presidente do Banco Central pede continuidade de ajustes e reformas 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Patricia Stavis/Folhapress 

 

 

Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central 

   

Ilan Goldfajn, o presidente do Banco Central, voltou a exaltar a redução da inflação, a 
queda das taxas de juros e a recuperação da economia brasileira nesta segunda-feira 
(16), em evento com empresários e executivos em São Paulo.  

 
"Em face das expectativas de inflação ancoradas em torno da meta, da inflação em 

queda, e do alto grau de ociosidade na economia, a taxa Selic recuou 600 pontos-base 
desde outubro de 2016 e há expectativa, por parte dos agentes de mercado, de quedas 
adicionais à frente", disse.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927407-presidente-do-banco-central-pede-continuidade-de-ajustes-e-reformas.shtml


Ele ressalvou, entretanto, que "uma frustração das expectativas sobre a continuidade 
das reformas e ajustes necessários na economia brasileira" poderá "elevar a trajetória 
da inflação no horizonte relevante para a política monetária". E esse risco ainda 

aumenta se o cenário externo favorável para as economias emergentes se reverter.  
Goldfajn enfatizou que a continuação do esforço das reformas, como a trabalhista e o 

teto de gastos, é fundamental para a recuperação do país.  
 

"Para garantir que a tendência de queda das taxas de juros reais seja sustentável, é 
necessário continuar os esforços de reduzir a taxa de juros estrutural. Para isso, temos 
que perseverar no caminho dos ajustes e reformas", disse.  

 
Ele citou também melhorias no mercado de crédito, com aumento do volume de crédito 

às famílias e suas taxas de juros reduzidas. "Em agosto, houve aumento de 0,7% no 
volume mensal de crédito a pessoas físicas, que totalizou R$ 1,6 trilhões, enquanto a 
taxa média de juros situou-se em 35,6% ao ano, apresentando redução de 6,6 pontos 

percentuais em doze meses."  
 

Além do aumento do poder de compra de compra e da recuperação do consumo, 
Goldfajn enfatizou que o próximo passo esperado para embasar um crescimento 
sustentável no médio e no longo prazo é a retomada dos investimentos.  

 
"Os esforços do governo na área de infraestrutura e na privatização são alicerces 

importantes para esse crescimento sustentável. Os recentes leilões de usinas 
hidrelétricas e concessões de petróleo foram bem sucedidos, reforçando evidências de 
que a condução da política econômica já mostra resultados na recuperação da 

confiança", disse o presidente do BC.  
 

Juízes criticam a reforma trabalhista e podem não aplicar nova lei 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Documento com 125 enunciados, a ser publicado nesta terça, recomenda que 
sejam considerados inconstitucionais alguns pontos da norma 

 

 
Documento com 125 enunciados que questiona a reforma trabalhista Anamatra 

  
O resultado de um evento com juízes do trabalho na semana passada aumentou a 

insegurança jurídica às portas da entrada em vigor da reforma trabalhista, no próximo 
dia 11 de novembro.  
 

No encerramento de um congresso realizado pela Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra), a plateia formada por 600 juízes e procuradores 

do trabalho aprovou um documento com 125 enunciados que questionam a Lei nº 
13.467/2017 e explicitam teses de como se deve interpretar e aplicar (ou não) pontos 
da reforma nos tribunais. A publicação oficial desses enunciados está marcada para 

esta terça-feira (17). 
 

Na prática, eles recomendam que sejam considerados inconstitucionais alguns pontos 
da norma, como a prevalência do acordado sobre o legislado ou a tarifação do dano 
extrapatrimonial.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/justica/juizes-criticam-a-reforma-trabalhista-e-podem-nao-aplicar-nova-lei-6j7wbw3tfiqfyjzo6yghvleyz
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-trabalhista-explicada-o-negociado-prevalece-sobre-o-legislado-4vwk638a6m875k50ytjghzhdi
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-trabalhista-torna-mais-barato-ofender-faxineiro-do-que-gerente-2ys5wxqxk90yxfcff7k7xs5vb
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-trabalhista-torna-mais-barato-ofender-faxineiro-do-que-gerente-2ys5wxqxk90yxfcff7k7xs5vb


Com inspiração na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que defende 
a responsabilidade subsidiária das empresas sobre empregados terceirizados – 
contestada por meio de um recurso extraordinário em tramitação do STF ainda não 

julgado –, querem, por exemplo, que funcionários terceirizados sejam equiparados a 
empregados diretos, com os mesmos benefícios.  

 
O documento também ressalta que a reforma trabalhista seria incompatível com as 

convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
 
A publicidade desse documento coloca mais lenha na fogueira da polêmica no meio 

jurídico relacionada a ações do Ministério Público do Trabalho (MPT) contra grandes 
empresas.  

 
O caso mais recente é a ação civil pública ajuizada contra a Guararapes, proprietária 
da Riachuelo e responsável pela produção de suas roupas e calçados da marca, pela 

qual o MPT do Rio Grande do Norte pede que a empresa têxtil assuma de forma 
solidária a responsabilidade sobre os empregados contratados por quase 50 oficinas 

de costura terceirizadas, cerca de 4 mil pessoas, além do pagamento de uma 
indenização coletiva de R$ 37,7 milhões. 
 

A advogada Mayra Palópoli, especialista em Direito do Trabalho, afirma que muitas 
empresas, prestes a fazer novos empreendimentos, estão procurando os escritórios 

de advocacia para pedir conselhos de como atuar nesse cenário.  
 
A maioria acaba recuando, por medo de futuras ações trabalhistas diante da incerteza 

jurídica, o que significa na prática menos postos de trabalho, afetando de modo 
indireto o trabalhador, enquanto permanecer o imbróglio. 

 
Ela acrescentou ainda que existe um consenso de que a reforma não foi bem redigida 
e há pontos a esclarecer. Mesmo assim, recorda, os juízes não podem se eximir de 

aplicar a lei. “Enquanto não houver decisão superior diferente, os juízes têm de aplicar 
a lei como está”, explica. 

 
A advogada Vitória Alfieri Perracini também relata a insegurança das empresas e a 
necessidade da “reforma da reforma”. Ela concorda com os juízes de que alguns pontos 

geram controvérsia na hora da aplicabilidade e poderiam ter sido melhor abordados 
pelos legisladores. Ela espera, porém, bom senso dos juízes e uma aplicação 

igualitária, com mais equilíbrio. 
 
“É difícil para os juízes, mas eles também não podem ser arbitrários a ponto de falar 

que não vão aplicar a reforma, porque eles estão generalizando”, explica.  
 

“A justiça do trabalho brasileira é uma justiça pró-trabalhador, e é necessário essa 
visão seja mais equilibrada, pois há muitas demandas trabalhistas sem procedência, 

nem tudo que se fala é verdade, é de direito e os juízes não deveriam fechar os olhos 
para isso”. 
 

Pagamento do PIS/PASEP começa nesta terça-feira 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O pagamento dos recursos do PIS/PASEP começa nesta semana, de acordo com o 
calendário divulgado pelo governo federal.  

 
O pagamento para os correntistas da Caixa (PIS) e Banco do Brasil (Pasep) ocorrerá 

nesta terça-feira (17). A Caixa estima que será creditado um saldo total de R$ 148,3 
milhões nesta terça e o Banco do Brasil, R$ 90,2 milhões.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/justica/mpt-processa-riachuelo-por-danos-a-trabalhadores-multa-e-de-r-37-mi-dkowo8n74rndlocimz4a43irs
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927635-pagamento-do-pispasep-comeca-nesta-terca-feira.shtml


A partir de quinta-feira (19), começa o período de saque para os cotistas com mais de 
70 anos. Em novembro, os aposentados terão direito de sacar os recursos e, em 
dezembro, os demais cotistas (mulheres acima de 62 anos e homens com 65 anos ou 

mais).  
 

O presidente Michel Temer, em busca de uma agenda positiva, anunciou no fim de 
setembro o calendário de pagamento de quase R$ 16 bilhões referentes ao PIS/Pasep. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922607-em-agenda-positiva-
temer-anuncia-calendario-do-pispasep.shtml  
 

O PIS/Pasep pode ser retirado por trabalhadores que contribuíram com os fundos antes 
da Constituição de 1988. O saque é feito nas agências do Banco do Brasil, no caso de 

contribuição ao Pasep, ou da Caixa Econômica Federal, no caso da contribuição ao PIS.  
 

Governo cria regras que dificultam acesso à lista suja do trabalho escravo 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  
 

Bolivianas continuaram trabalhando durante fiscalização do Ministério Público do 

Trabalho de Campinas, que recebeu denúncias da Polícia Federal sobre uso de 
trabalho degradante 

 

Uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho e publicada nesta segunda-feira (16) 
traz regras que dificultam o acesso à chamada "lista suja" de empregadores flagrados 

por trabalho escravo no país. O texto também altera o modelo de fiscalização e abre 
brechas que podem dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime.  
 

De acordo com a nova portaria, a lista com o nome de empregadores autuados por 
submeter trabalhadores a situações análogas à escravidão passará a ser divulgada 

apenas com "determinação expressa do ministro". Antes, a divulgação cabia à área 
técnica da pasta, cujo atual titular é Ronaldo Nogueira (PTB).  
 

A medida, que atende aos interesses da bancada ruralista, ocorre em meio à análise 
da nova denúncia na Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer.  

 
O texto também prevê que a lista seja divulgada no site do Ministério do Trabalho 
duas vezes por ano, "no último dia útil dos meses de junho e novembro". Portaria de 

maio de 2016 e que trata do mesmo tema, no entanto, permitia que a atualização da 
lista ocorresse "a qualquer tempo", desde que não ultrapassasse periodicidade 

superior a seis meses.  
 
As novas regras também alteram o modelo de trabalho dos auditores fiscais e elencam 

uma série de documentos necessários para que o processo possa ser aceito após a 
fiscalização.  

 
Entre as medidas, estão a necessidade de que o auditor fiscal seja acompanhado, na 

fiscalização, por uma autoridade policial que deve registrar boletim de ocorrência sobre 
o caso. Sem esse documento, o processo não será recebido e, com isso, o empregador 
não será punido. Também é necessária a apresentação de um relatório assinado pelo 

grupo de fiscalização e que contenha, "obrigatoriamente", fotos da ação e identificação 
dos envolvidos.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922607-em-agenda-positiva-temer-anuncia-calendario-do-pispasep.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922607-em-agenda-positiva-temer-anuncia-calendario-do-pispasep.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927436-governo-cria-regras-que-dificultam-acesso-a-lista-suja-do-trabalho-escravo.shtml


A portaria também traz novos conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e 
condição degradante, incluindo, para que haja a identificação destes casos, a 
ocorrência de "privação da liberdade de ir e vir" –o que não constava nas definições 

adotadas anteriormente.  
 

Até então, a definição usada pela maioria dos auditores era a que consta do artigo 149 
do Código Penal, que tipifica como crime "reduzir alguém a condição análoga à de 

escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto". 

A pena é reclusão de dois a oito anos e multa.  
 

 
 

'RETROCESSO'  
A mudança no conceito de trabalho escravo é rechaçada por especialistas, que veem 

na medida um retrocesso e tentativa de dificultar a comprovação desse tipo de crime.  
"Associar todas as qualificantes de trabalho escravo com o ir e vir é totalmente 
descolado da realidade que vive o Brasil.  

 
O bem material protegido pelo Estado no combate ao trabalho escravo não é apenas 

a liberdade, mas a dignidade. É um grave retrocesso", afirma o presidente do Sinait 
(Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho), Carlos Silva. "O ministro só 

faltou escrever que precisávamos identificar as correntes prendendo o trabalhador. 
Por aquele texto, só teríamos configuração de trabalho escravo apenas os casos 
clássicos e praticamente próprios da escravidão negra", completa.  

 
Para Silva, a mudança nas regras de fiscalização e punição representa um "duro 

ataque" à atual política de erradicação do trabalho escravo, além de ferir a autonomia 
dos auditores e abrir brecha para contestação pelas empresas autuadas.  
 

"Incluir boletim de ocorrência é totalmente desnecessário. É uma tentativa de 
enfraquecer a fiscalização. Não é preciso isso para levar adiante o processo", defende 

ele, que diz ter ficado perplexo com a "ousadia" do governo em publicar a nova 
portaria. "A intenção da portaria, quando cria requisitos ilegais, é abrir oportunidade 
para que a fiscalização seja contestada", avalia.  

 
O sindicato informa ainda que deve recorrer à Justiça para tentar reverter as 

mudanças.  
 
Representantes do Ministério Público do Trabalho também rechaçaram as novas 

regras. O órgão lembra que a portaria ocorre poucos dias após a exoneração do chefe 
da fiscalização do trabalho escravo do Ministério do Trabalho, André Roston, que já 

havia criticado, no Senado, a falta de recursos para as ações de fiscalização do trabalho 
escravo no país.  
 

Para Tiago Muniz Cavalcanti, coordenador nacional da Conaete (Coordenadoria 
Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo), do MPT, o texto mostra que o governo 

"está de mãos dadas com quem escraviza".  
 
"Não bastasse a não publicação da lista suja, a falta de recursos para as fiscalizações, 

a demissão do chefe do departamento de combate ao trabalho escravo, agora o 
ministério edita uma portaria que afronta a legislação vigente e as convenções da 

OIT."  
 



O juiz do trabalho Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra (Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho), afirma que a liberação da lista de empresas 
autuadas só sob ordem do ministro do Trabalho "reduz a transparência" e "atenta 

contra princípio da publicidade próprio da administração pública".  
 

Ele também questiona a mudança nos conceitos de situações que qualificam trabalho 
escravo. "Da maneira como ficou regulado, todas as figuras [que qualificam o trabalho 

escravo, como jornada exaustiva] exigem a restrição de ir e vir e ausência de 
consentimento. Mas posso ter jornadas do corte de cana, por exemplo, de 16h e 17h, 
que em princípio são consentidas, mas ainda assim configuram isso de forma 

agressiva", afirma.  
 

Já a Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa a bancada ruralista, que já 
pleiteava as mudanças, afirma em nota que "a falta de conceituação específica para 
trabalhos forçados, jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho na 

legislação permite compreensões distintas por parte dos fiscais responsáveis pela 
autuação, causando insegurança jurídica para o setor".  

 
Para a bancada, a portaria publicada nesta segunda "diminui a subjetividade da 
análise". A frente, porém, nega ter tratado com o governo sobre o tema.  

 
O caso também gerou reação entre membros da oposição na Câmara dos Deputados. 

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) afirma que irá apresentar um projeto de 
decreto legislativo para tentar sustar a portaria nesta terça-feira (17). "Temer parece 
desconhecer qualquer limite. Sepultar o combate ao trabalho escravo em troca de 

salvação na Câmara é escandaloso, além de brutal com milhares de brasileiros", 
afirma.  

 
OUTRO LADO  
Em nota, o Ministério do Trabalho afirma que a portaria "aprimora e dá segurança 

jurídica à atuação do Estado Brasileiro, ao dispor sobre os conceitos de trabalho 
forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo", usados para concessão 

de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado e para inclusão do 
nome de empregadores no cadastro da lista suja.  
 

Diz ainda que o combate ao trabalho escravo "é uma política pública permanente de 
Estado, que vem recebendo todo o apoio administrativo desta pasta, com resultados 

positivos concretos relativamente ao número de resgatados, e na inibição de práticas 
delituosas dessa natureza, que ofendem os mais básicos princípios da dignidade da 
pessoa humana".  

 
"Reitera-se, ainda, que o Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores 

à condição análoga a de escravo é um valioso instrumento de coerção estatal, e deve 
coexistir com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório", informa 

a pasta. 
 

Ruralistas comemoram e oposição quer sustar decreto sobre trabalho 
escravo 

17/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Enquanto integrantes da bancada ruralista comemoraram, deputados da oposição 
criticaram e prometeram apresentar projeto para sustar decreto publicado nesta 

segunda-feira, 16, pelo Ministério do Trabalho dificultando a comprovação de trabalho 
escravo. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). 

 
Membro da oposição ao governo, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) afirmou que 
apresentará nesta terça-feira, 17, projeto de decreto legislativo para sustar o decreto. 

“(O presidente Michel) Temer parece desconhecer qualquer limite. Sepultar o combate 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ruralistas-comemoram-e-oposicao-quer-sustar-decreto-sobre-trabalho-escravo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ruralistas-comemoram-e-oposicao-quer-sustar-decreto-sobre-trabalho-escravo/


ao trabalho escravo em troca de salvação na Câmara é escandaloso, além de brutal 
com milhares de brasileiros”, disse, em nota. 
 

Integrante da bancada ruralista, o líder do PSD na Câmara, deputado Marcos Montes 
(MG), elogiou o decreto, que, segundo ele, era uma demanda antiga do setor. “O 

decreto constrói uma questão mais clara sobre a definição do que é trabalho escravo. 
A lista agora não vai mais poder ter excessos”, afirmou o parlamentar mineiro. 

 
O decreto foi publicado nesta segunda-feira no DOU, na mesma semana em que a 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara votará a segunda denúncia contra 

o presidente. No plenário, a votação da peça acusatória está prevista para a próxima 
semana. 

 
Decreto 
Como mostrou mais cedo o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo 

Estado), a portaria regulamenta a concessão de seguro-desemprego a pessoas 
resgatadas de trabalho análogo à escravidão no País. O texto também faz alterações 

na norma que criou o cadastro de empregadores que submetem indivíduos a essa 
situação, a chamada “lista suja do trabalho escravo”. 
 

O texto traz o conceito de quatro situações que configuram regime de trabalho forçado 
ou reduzido a condição análoga à de escravo e que devem ser observadas pelos 

auditores do ministério na hora da fiscalização das propriedades e – devidamente – 
documentadas para comprovar as condições de trabalho das vítimas. 
 

As exigências valem para o enquadramento dos casos no crime e para possibilitar a 
inclusão na “lista suja” do empregador, a quem será assegurado o exercício do 

contraditório e de ampla defesa diante da conclusão da inspeção do governo. Na 
prática, a portaria dificulta a punição de flagrantes situações degradantes. 
 

O decreto diz a definição de condição análoga à de escravo: “a submissão do 
trabalhador a trabalho exigido sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado 

de maneira involuntária; o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por 
parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto, caracterizando isolamento geográfico; a 

manutenção de segurança armada com o fim de reter o trabalhador no local de 
trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto; a retenção de 

documentação pessoal do trabalhador, com o fim de reter o trabalhador no local de 
trabalho”. A portaria ainda define trabalho forçado, jornada exaustiva e condição 
degradante. 

 
O ato, assinado pelo ministro Ronaldo Nogueira, também estabelece que deverá 

constar “obrigatoriamente” do auto de infração uma série de materiais para identificar 
a existência dos delitos. São eles: “menção expressa a esta Portaria e à PI 

MTPS/MMIRDH nº 4, de 11.05.2016; cópias de todos os documentos que demonstrem 
e comprovem a convicção da ocorrência do trabalho forçado; da jornada exaustiva; 
da condição degradante ou do trabalho em condições análogas à de escravo; fotos que 

evidenciem cada situação irregular encontrada, diversa do descumprimento das 
normas trabalhistas, nos moldes da Portaria MTE 1.153, de 14 de outubro de 2003; e 

descrição detalhada da situação encontrada”. 
 
Esta última exigência ainda deverá ser acompanhada de comprovação de: existência 

de segurança armada diversa da proteção ao imóvel; impedimento de deslocamento 
do trabalhador; servidão por dívida; e existência de trabalho forçado e involuntário 

pelo trabalhador. 
 
Ao final do processo administrativo, diz o texto, se comprovada a procedência do auto 

de infração ou do conjunto de autos, a determinação da inscrição do empregador na 
“lista suja” será do ministro de Estado do Trabalho. 



MPT reage à portaria que dificulta comprovação de trabalho escravo 

17/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Em reação à portaria do Ministério Público do Trabalho (MPT) que flexibiliza as regras 
da Lista Suja do Trabalho Escravo, o Ministério Público do Trabalho acusou o governo 

de dar os “braços” às empresas que escravizam. Coordenador nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo (Conaete) do MPT, Tiago Muniz Cavalcanti avaliou que a portaria 

viola tanto a legislação nacional quanto compromissos internacionais firmados pelo 
Brasil. 
 

“O governo está de mãos dadas com quem escraviza. Não bastasse a não publicação 
da lista suja, a falta de recursos para as fiscalizações, a demissão do chefe da Divisão 

de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), agora o ministério 
edita uma portaria que afronta a legislação vigente e as convenções da OIT. O 
Ministério Público do Trabalho tomará as medidas cabíveis”, disse por meio de nota. 

 
O vice-coordenador nacional da Conaete, Maurício Ferreira Brito, por sua vez, disse 

que o Ministério do Trabalho deseja modificar o conceito de trabalho análogo ao de 
escravo do artigo nº 149 do Código Penal, fazendo-se substituir pelo legislador 
ordinário. “O Ministério Público do Trabalho não ficará inerte diante de mais uma 

ilegalidade e está reunido, junto com outras entidades, públicas e privadas, para a 
adoção das medidas judiciais e extrajudiciais na sua esfera de atuação”, ressaltou. 

 
Portaria 
A portaria do Ministério do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União desta 

segunda-feira, 16, regulamenta a concessão de seguro-desemprego a pessoas 
resgatadas de trabalho análogo à escravidão no País e faz alterações na norma que 

criou o cadastro de empregadores que submetem indivíduos a essa situação, a 
chamada “lista suja do trabalho escravo”. 
 

O texto traz o conceito de quatro situações que configuram regime de trabalho forçado 
ou reduzido a condição análoga à de escravo e que devem ser observadas pelos 

auditores do ministério na hora da fiscalização das propriedades e – devidamente – 
documentadas para comprovar as condições de trabalho das vítimas. As exigências 
valem para o enquadramento dos casos no crime e para possibilitar a inclusão na “lista 

suja” do empregador, a quem será assegurado o exercício do contraditório e de ampla 
defesa diante da conclusão da inspeção do governo. 

 
Na prática, a portaria dificulta a punição de flagrantes situações degradantes. Diz a 
definição de condição análoga à de escravo: “a submissão do trabalhador a trabalho 

exigido sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária; 
o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com 

o fim de retê-lo no local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador 
ou preposto, caracterizando isolamento geográfico; a manutenção de segurança 

armada com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto; a retenção de documentação pessoal do 
trabalhador, com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho”. A portaria ainda 

define trabalho forçado, jornada exaustiva e condição degradante. 
 

O ato, assinado pelo ministro Ronaldo Nogueira, também estabelece que deverá 
constar “obrigatoriamente” do auto de infração uma série de materiais para identificar 
a existência dos delitos. São eles: “menção expressa a esta Portaria e à PI 

MTPS/MMIRDH nº 4, de 11.05.2016; cópias de todos os documentos que demonstrem 
e comprovem a convicção da ocorrência do trabalho forçado; da jornada exaustiva; 

da condição degradante ou do trabalho em condições análogas à de escravo; fotos que 
evidenciem cada situação irregular encontrada, diversa do descumprimento das 
normas trabalhistas, nos moldes da Portaria MTE 1.153, de 14 de outubro de 2003; e 

descrição detalhada da situação encontrada”. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mpt-reage-a-portaria-que-dificulta-comprovacao-de-trabalho-escravo/


Esta última exigência ainda deverá ser acompanhada de comprovação de: existência 
de segurança armada diversa da proteção ao imóvel; impedimento de deslocamento 
do trabalhador; servidão por dívida; e existência de trabalho forçado e involuntário 

pelo trabalhador. 
Ao final do processo administrativo, diz o texto, se comprovada a procedência do auto 

de infração ou do conjunto de autos, a determinação da inscrição do empregador na 
“lista suja” será do ministro de Estado do Trabalho. 

 

MST parte em caminhada para montar acampamento no Incra em Curitiba 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Mobilização é nacional pedindo mudanças na política de reforma agrária 

 

 
Representantes do MST na Rua André de Barros, a caminho da sede do Incra. Aniele 
Nascimento/Gazeta do Povo 

 
Representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) partiram 

em caminhada da Praça 29 de Março na manhã desta terça-feira (17) a caminho da 
sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) . O grupo chegou 
à Rua Dr. Faivre, perto da rodoviária e do Mercado Municipal, endereço do instituto, 

onde pretende ficar acampado por uma semana.  
 

O protesto faz parte de uma mobilização nacional do MST, que vem ocupando as sedes 
do Incra e propriedades rurais em nove estados mais o Distrito Federal. A mobilização 
é contra a política agrária do governo do presidente Michel Temer (PMDB), em especial 

a política de reforma agrária. Os manifestantes também pedem a restituição dos 
orçamentos dos órgãos de política agrária. 

 
No caminho entre a praça e o Incra, muitos comerciantes baixaram as portas de seus 
comércios, na Rua André de Barros, no Centro. Muitos motoristas também hostilizaram 

os manifestantes. Nenhuma viatura da Secretária Municipal de Trânsito (Setran) ou 
da Polícia Militar (PM) acompanha o trajeto. Os bloqueios das ruas no caminho estão 

sendo feitos pelos próprios integrantes do MST.Nenhum problema foi registrado na 
caminhada do MST. 
 

No total, cerca de dez ônibus com placas de cidades do interior do Paraná estão 
estacionados na Praça 29 de Março. 

 

Editorial: Malandragem sindical 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Com o iminente fim do imposto sindical, entidades buscam maneiras ilegais 

de continuar contando com o dinheiro do trabalhador que não deseja 
contribuir voluntariamente 

 
A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso, e que entrará em vigor em novembro, 
incluiu um bem-vindo fim do imposto sindical, previsto no artigo 579 da Consolidação 

das Leis do Trabalho: todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, tinham 
descontado, no mês de março, o valor correspondente a um dia de trabalho “em favor 

do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão”; na inexistência desse 
sindicato, o dinheiro era destinado “à federação correspondente à mesma categoria 
econômica ou profissional”, segundo o artigo 591.  

http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/mst-parte-em-caminhada-para-montar-acampamento-no-incra-em-curitiba-b306fc7djrvqtdd2qm6g5durv
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/malandragem-sindical-bko1ean1nrmw9po3ph27h98uj


 
 
 

 
 

 
 

 
Em 2016, esse imposto, chamado eufemisticamente na lei de “contribuição sindical”, 
arrecadou cerca de R$ 3,5 bilhões, dinheiro de que muitos sindicatos não querem abrir 

mão, até porque a cobrança de contribuição confederativa de não sindicalizados, ainda 
que constasse de acordo ou convenção coletiva, já tinha sido derrubada pelo STF em 

março, tirando das entidades outra fonte de recursos. 
 
Em agosto, surgiu o rumor de que o presidente Michel Temer estaria negociando com 

centrais sindicais a “ressurreição”, por meio de uma medida provisória, do imposto 
que está com os dias contados.  

 
E, como nas séries de televisão, o imposto-zumbi seria mais letal do que era na sua 
versão original, pois não teria um valor máximo definido. Essa definição ficaria para 

as assembleias de cada categoria profissional, mas uma coisa seria certa: mesmo os 
empregados não sindicalizados seriam obrigados a pagar, posição que centrais como 

a Força Sindical não escondem.  
 
O presidente de outra central, a UGT, defendeu que a cobrança anual fosse de 6% de 

um salário mensal – ou seja, duas vezes o valor do antigo imposto. “É um valor 
equilibrado”, disse à época, usando expressões semelhantes às dos políticos favoráveis 

ao bilionário fundo partidário aprovado na reforma política.  
 
A Força foi ainda além: seu secretário-geral falou em cobrar de 8% a 13% de um 

salário mensal. O Planalto nunca desmentiu as negociações, mas algumas entidades 
resolveram não esperar pela MP.  

 
Dois sindicatos de metalúrgicos (um em São Paulo, filiado à Força Sindical, e outro no 
Rio Grande do Sul, vinculado à CUT), além de um sindicato de têxteis em Guarulhos 

(SP), filiado à Central de Sindicatos Brasileiros (CSB), realizaram assembleias – em 
alguns casos, com participação pífia: os têxteis de Guarulhos juntaram 100 pessoas, 

para uma base de 10 mil trabalhadores – para, alegando a “prevalência do negociado 
sobre o legislado”, forçar todos os empregados, sindicalizados ou não, a bancar as 
entidades.  

 
Em São Paulo, a Força Sindical colocou em prática o discurso de avançar sobre o bolso 

do trabalhador: a contribuição aprovada pelos metalúrgicos equivale a 3,5 dias de 
trabalho. 

 
O próprio Ministério Público do Trabalho (MPT), no entanto, já se apressou em apontar 
a ilegalidade desse expediente, que contraria o texto da reforma trabalhista: a partir 

de novembro, os artigos 578 e 579 da CLT passam a incorporar, em sua redação, a 
necessidade de autorização prévia e expressa para a cobrança da contribuição sindical.  

 
Aos sindicalistas para os quais essa autorização ocorreria por meio de assembleia, vale 
recordar a nova redação do artigo 582 da CLT, que trata da cobrança da “contribuição 

sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento” 
– o texto não deixa dúvidas a respeito da necessidade de permissão individual, e não 

coletiva, para a cobrança. 
 
E, para eliminar de vez qualquer possibilidade de interpretação favorável aos 

sindicatos, a nova redação do artigo 611-B da CLT listará “o direito de não sofrer, sem 
sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos 



em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho” entre os direitos cuja supressão 
ou redução constituirá “objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 
trabalho” – em outras palavras, não há acordo ou convenção coletiva que obrigue o 

trabalhador a pagar qualquer tipo de imposto sindical contra sua vontade. 
 

Sindicatos, assim como partidos políticos, são entidades indispensáveis para o bom 
funcionamento de uma sociedade.  

 
Dentro do espírito do princípio da subsidiariedade, eles são uma instância necessária 
para defender o trabalhador de abusos e injustiças, além de aconselhá-lo na busca de 

uma negociação satisfatória para patrão e empregado a respeito das condições de 
trabalho e remuneração.  

 
Mas, assim como os partidos políticos, os sindicatos também devem ser bancados por 
aqueles que estão dispostos a contribuir voluntariamente, por meio da filiação, que é 

um reconhecimento do valor daquela entidade específica na defesa dos interesses de 
seus membros.  

 
As tentativas de cobrar uma contribuição ilegal de todos os trabalhadores de 
determinada categoria, no entanto, mostram que certas entidades estão mais 

preocupadas consigo mesmas que com o trabalhador. 
 

Taxas futuras de juros tem viés de alta com dólar antes de denúncia contra 
Temer 

17/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
Os juros futuros operam com viés de alta na manhã desta terça-feira, 17, 

acompanhando os leves ganhos do dólar ante o real e outras moedas emergentes e 
ligadas a commodities.  
 

Como pano de fundo pesam as expectativas de elevação de juros nos Estados Unidos 
em dezembro bem como alguma cautela com o início da tramitação da segunda 

denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, segundo um operador de renda fixa.  
 

A mesma fonte afirma que a fraca pesquisa de serviços do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) ficou em segunda plano. A pesquisa do IBGE mostrou 

queda de 1% no volume de serviços prestados em agosto ante julho – no pior mês de 
agosto da série iniciada em 2012.  
 

O resultado também veio pior que a mediana (-0,40%) das estimativas captadas pelo 
Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo, que ia de uma taxa negativa de 0,80% 

a uma variação positiva de 0,70%.  
 

Em relação com agosto do ano anterior, houve redução de 2,4% em agosto deste ano, 
já descontado o efeito da inflação, enquanto a taxa acumulada no ano ficou negativa 
em 3,8% e, em 12 meses, registrou perda de 4,5%. 

 
Às 9h56, o DI para janeiro de 2019 exibia 7,29%, ante 7,28% do ajuste de segunda-

feira.  
 
O DI para janeiro de 2020 marcava 8,25%, de 8,24%, enquanto o vencimento para 

janeiro de 2021 estava em 9,02%, de 8,99% no ajuste anterior. No câmbio, o dólar à 
vista subia 0,03%, aos R$ 3,1728. O dólar futuro de novembro avançava 0,02%, aos 

R$ 3,1795. 
 

https://www.istoedinheiro.com.br/taxas-futuras-de-juros-tem-vies-de-alta-com-dolar-antes-de-denuncia-contra-temer/
https://www.istoedinheiro.com.br/taxas-futuras-de-juros-tem-vies-de-alta-com-dolar-antes-de-denuncia-contra-temer/


IPC-S na 2ª medição de outubro sobe em 5 das 7 capitais analisadas, aponta 

FGV 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A taxa de variação do Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) subiu em 

cinco das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de outubro em relação 
à primeira leitura do mês, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 

17. No geral, o IPC-S avançou de 0,14% para 0,28% entre os dois períodos. 
 
Por região, o IPC-S apresentou acréscimo na taxa de variação de preços em Brasília 

(0,19% para 0,29%), Belo Horizonte (0,36% para 0,47%), Rio de Janeiro (-0,10% 
para 0,08%), Porto Alegre (0,02% para 0,36%) e São Paulo (0,20% para 0,37%). 

 
A taxa de variação do IPC-S recuou em Salvador (0,28% para 0,11%) e Recife (0,34% 
para 0,26%). 

 

Setor de serviços cai 1% em agosto, diz IBGE 

17/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
Volume do setor de serviços teve queda de 1% na passagem de julho para agosto. É 

o segundo recuo consecutivo do indicador    Arquivo/Agência Brasil 
 

O volume do setor de serviços teve uma queda de 1% na passagem de julho para 
agosto, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (17) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro. É o 

segundo recuo consecutivo do indicador, que já tinha registrado redução de 0,8% na 
passagem de junho para julho. 

 
Os serviços também tiveram queda de 2,4% na comparação com agosto de 2016 e 
mantiveram a sequência de quedas iniciada em abril de 2015. Também houve recuos 

no acumulado do ano (-3,8%) e no acumulado de 12 meses (-4,5%). 
 

Na comparação de agosto com julho deste ano, duas das quatro atividades 
pesquisadas tiveram queda: serviços prestados a famílias (-4,8%) e atividades 
turísticas (-3,1%). As demais atividades anotaram alta: serviços profissionais, 

administrativos e complementares (1,6%), outros serviços (1%), transportes, serviços 
auxiliares de transportes e correio (0,7%) e serviços de informação e comunicação 

(0,3%). 
 
Entre as 27 unidades da federação, as maiores quedas no setor de serviços, na 

comparação com julho, ocorreram em Alagoas (-5,9%), Paraíba (-3,6%) e Amazonas 
(-2,9%). Os estados que mais cresceram foram Roraima (9,8%), Bahia (3,8%) e Piauí 

(3,5%). 
 

A receita nominal dos serviços recuou 0,6% na comparação com julho, mas cresceu 
2% na comparação com agosto de 2016, 1,7% no acumulado do ano e 0,7% no 
acumulado de 12 meses. 

 

Copel planeja construir gasodutos e três termelétricas no Paraná 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Na tentativa de baixar o preço do gás natural para o consumidor e, ao mesmo tempo, 

atrair novos investimentos, o governo do Paraná fechou uma parceria com a petrolífera 
Shell. O protocolo de intenções assinado na segunda-feira (16) pelo governador Beto 

Richa (PSDB) prevê a criação de um plano de expansão do produto no estado ao longo 
do ano que vem. Os efeitos práticos do acordo devem começar a sair do papel a partir 
de 2019. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-s-na-2-medicao-de-outubro-sobe-em-5-das-7-capitais-analisadas-aponta-fgv/
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Lançada pela Copel há pouco mais de dois anos, a Chamada Pública 6/2015 buscava 
um parceiro disposto a elaborar estudos que culminem num plano de negócios para 
importar, produzir, explorar, comercializar e transportar gás no Paraná. 

 
A ideia inicial da companhia é construir 300 quilômetros de novos gasodutos e três 

novas termelétricas – em Araucária (Região Metropolitana de Curitiba), no litoral e na 
região Sul do estado.  

 
Juntas, as usinas terão capacidade de geração de 1.500 megawatts, o suficiente para 
abastecer 1,1 milhão de residências. Além da busca por atração de investimentos por 

meio dessa nova infraestrutura, o plano tem o objetivo de oferecer gás natural a um 
preço melhor ao consumidor paranaense. A partir da parceria firmada na segunda, 

Copel e Shell, juntamente com a Compagas, passarão a analisar a viabilidade dessas 
metas. 
 

“Pretendemos diversificar as fontes de fornecimento de gás para o estado. Hoje, 
basicamente, estamos na mão da Petrobras, que, de certa forma, está nas mãos do 

gasoduto Brasil-Bolívia. Com essas três usinas termelétricas, acompanhadas de novos 
gasodutos, poderemos trazer gás de outros países, oferecendo um consumo mínimo 
à população e atraindo novos investimentos”, afirma o secretário de Estado da 

Fazenda, Mauro Ricardo Costa. 
 

Passo a passo 
O primeiro passo da parceria será o desenvolvimento de um modelo de negócios que 
atenda às necessidades elencadas pela Copel. “Vamos elaborar estudos conjuntos e 

realizar análises técnicas e econômico-financeiras para definição do modelo de 
negócios que traga rentabilidade e atenda às demandas para o crescimento do 

estado”, afirmou o presidente da companhia, Antonio Guetter. 
 
A previsão inicial é que esses estudos sejam feitos ao longo de 2018, para que a Copel 

possa participar de leilões em 2019 para a construção de usinas termelétricas. 
 

Reforma do setor elétrico pode excluir passivo de R$ 62 bi da sua conta de 

luz 

17/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Medida do governo Dilma definiu remuneração para indenizar transmissoras. 

Entidades questionam o valor, que poderia bancar modernização de todo o 
sistema de transmissão 

 
Alexandre Mazzo /Gazeta do Povo 

 
A reforma do setor elétrico, que está sendo formulada pelo governo federal, pode ter 

um benefício imediato para os consumidores, ao resolver mais um dos diversos 
passivos deixados pela ex-presidente Dilma Rousseff no setor: a indenização para as 

transmissoras de energia elétrica, uma conta que, sem definição, custará mais de R$ 
62 bilhões para o consumidor de energia elétrica nos próximos oito anos. 
 

A atual gestão do Ministério de Minas e Energia (MME) busca uma forma de corrigir o 
dispositivo que definiu o pagamento desse valor, criado por portaria nos últimos dias 

da gestão Dilma, em abril de 2016. Fontes técnicas a par do assunto afirmam que há 
dentro do ministério quem defenda a revogação da portaria. Porém, isso traria 
problemas às empresas transmissoras, que esperam receber os valores.  

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-do-setor-eletrico-tera-de-resolver-passivo-de-r-62-bi-na-sua-conta-de-luz-e7xyjce4hse2vq5ka170flp3r
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-do-setor-eletrico-tera-de-resolver-passivo-de-r-62-bi-na-sua-conta-de-luz-e7xyjce4hse2vq5ka170flp3r


Oficialmente, o Ministério informa que deverá buscar uma forma de harmonizar os 
interesses dos transmissores e dos consumidores, evitando mais esse rombo na conta 
de luz. “Esse tema está sendo endereçado no conjunto de propostas que reformulam 

o setor elétrico. Que o governo pretende solucionar com uma fórmula harmônica, sem 
conflito”, afirma o ministério.  

 
O principal ponto de questionamento sobre a portaria é a remuneração que foi definida 

para corrigir os valores a serem recebidos. Especialistas que defendem o direito do 
consumidor de energia afirmam que o MME não poderia ter definido a forma de 
remunerar esse valor, apenas indenizar. Ou seja, não caberia definir a aplicação de 

inflação ou juros sobre a indenização por uma simples canetada com a portaria.  
 

 A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de 
Consumidores Livres (Abrace) sustenta que a lei criada a partir da famosa medida 
provisória 579 (criada por Dilma em 2012 para reduzir a conta de luz e reformar o 

setor elétrico) só manda atualizar os valores a serem pagos como indenização de 
ativos amortizados. Porém, a Portaria 120, editada no apagar de luzes do governo 

Dilma, determina aplicar também uma remuneração.  
 
Segundo a Abrace, o valor das indenizações chegaria a R$ 24 bilhões, quase um terço 

do valor total que hoje está no colo do consumidor de energia. Mas que outros R$ 35 
bilhões teriam sido aplicados na conta, como remuneração. A entidade contesta os 

valores.  
 
“São ilegais e indevidas as indenizações reguladas pela Portaria MME 120/2016. Tais 

indenizações provocam um desequilíbrio brutal, contra o consumidor, no contrato de 
concessão. Seria como se a Receita, entre 2000 e 2012, tivesse que ser maior que R$ 

22 bilhões/ano, quando não chegava a R$ 10 bilhões em 06/2012”, informa a entidade, 
em apresentação feita a deputados na semana passada na Comissão de Minas e 
Energia.  

 
Os valores são altos demais, ainda mais para bancar linhas de transmissão, 

subestações, cabos e postes antigos, com mais de 30 anos de operação. A Abrace faz 
a seguinte comparação: com os valores que ainda serão pagos na conta de luz e o que 
já foi pago, é possível quitar novamente quase 80% do valor total dos ativos de 

transmissão hoje existentes. 
 

Ou ainda: seria possível construir novamente as gigantes usinas hidrelétricas de Belo 
Monte, Santo Antônio e Jirau, com seus sistemas de transmissão, e realizar duas vezes 
a transposição do Rio São Francisco com esses valores. “Tais valores estão muito 

maiores do que aqueles que as próprias empresas estimavam em seus balanços”, diz 
a Abrace.  

 
A entidade critica a reforma feita por Dilma em 2013, que gerou essa bilionária conta 

a ser paga agora pelo consumidor. “A responsabilidade pela renovação antecipada das 
concessões, com fins eleitorais, não deve ser repassada aos consumidores”, afirma a 
Abrace.  

 
Aneel aplaude iniciativa 

A forma de definir a remuneração pela Portaria 120 também impôs um problema a ser 
resolvido agora. Ao definir como o pagamento seria feito, a portaria ultrapassou as 
competências da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), causando desconforto 

no órgão regulador. Por isso, uma alteração na portaria e em toda a sistemática de 
pagamento desse passivo é aplaudida pela agência.  

 
A reforma do setor elétrico está em curso e será esta a oportunidade da gestão do 
ministro Fernando Coelho Filho pacificar o tema. A consulta pública com as bases dessa 

reforma já foi encerrada e o governo deve enviar ao Congresso os dispositivos legais 
que serão alterados. Dentro da reforma estão pontos que deverão ser definidos para 



permitir a privatização da Eletrobras. Autoridades do governo afirmam que até abril 
de 2018 esse processo deverá estar concluído.  
 

Enquanto isso, o pagamento dessas indenizações está judicializado. A Abrace 
conseguiu, na Justiça, liminar que retirou R$ 9 bilhões das contas de todos os 

consumidores. 
 

Chery entra no 19º dia de greve em Jacareí 

17/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

 
 

Paralisação pode afetar lançamento do Tiggo 2, SUV previsto para este semestre 
 
Os trabalhadores da Chery entraram no 19º dia de greve em Jacareí, no interior de 

São Paulo. Até a quarta-feira, 11, a fábrica tinha deixado de montar mais de 300 
automóveis. A unidade está 100% parada, o que afetou tanto a produção do hatch QQ 

como os testes de montagem do utilitário esportivo Tiggo 2, com apresentação 
prevista ainda para este segundo semestre. 
 

Na tarde da segunda-feira, dia 16, a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos e Região se reúnem na Superintendência Regional do Trabalho 

(SRT), em São Paulo. Na terça, 17, haverá também uma reunião de conciliação no 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Campinas (SP). 
 

Segundo o sindicato, a empresa não pagou a antecipação salarial dos trabalhadores 
na sexta-feira, 13, na tentativa de desmobilizar a greve. Até o fechamento dessa 

reportagem os depósitos ainda não tinham sido feitos.  
 
“O sindicato nunca quis que chegasse a esse ponto”, afirma o diretor da entidade, 

Guirá Borba, que trabalha na Chery. Ele recorda que as reivindicações são pelo 
reajuste salarial de 9,2%, criação de um plano de cargos e salários e direitos 

trabalhistas. A troca de um plano de saúde com cobertura nacional por outro regional 
também é questionada pelos metalúrgicos.  
 

Em nota, a Chery informa que a paralisação deixou a rede de concessionários 
desabastecida e com vários clientes sem receber seus veículos, o que ocasionou a 

devolução de pagamentos já realizados.  
 

“A greve ocorre justamente no momento em que a Chery apresentava sinais de 
retomada de sua participação no mercado, após quedas consecutivas, período em que 
adotou todas as medidas para preservar os empregos em sua fábrica”, informa a 

empresa.  
 

A empresa recorda também que no início da semana passada algumas montadoras 
divulgaram novos planos de investimento para o Brasil, mas nenhum contempla a 
região do Vale do Paraíba, onde está sua fábrica.  

 
“A Chery não deseja que novos investimentos sejam desviados dessa região. A 

empresa reitera que sempre esteve à disposição para conversas e negociações, 
inclusive solicitando a intermediação do Ministério Público do Trabalho (MPT). Contudo, 
a Chery aponta sua indignação com a posicionamento do sindicato em continuar 

irredutível com a greve”, conclui a fabricante.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26544/chery-entra-no-19o-dia-de-greve-em-jacarei


Brasil larga atrasado e anda em passos lentos rumo à indústria 4.0 

17/10/2017 – Fonte: CIMM 
 

Empresas que apostam no avanço digital começam a ser mais competitivas, 
mas apenas 1% das companhias brasileiras conseguem concorrer no 

mercado global. 

 

 
 

 
 
 

 
As tecnologias disruptivas — aquelas que rompem com modelos anteriores — são 

responsáveis pelo desmonte de algumas cadeias produtivas, mas também 
representam a tábua de salvação para outras tantas. Quem não se adaptar às 
inovações e utilizá-las, o quanto antes, a seu favor corre o risco de perder 

competitividade até desaparecer.  
 

No Brasil, a crise econômica e a incerteza política são obstáculos imensos no caminho 
dos investimentos para modernização. Mesmo assim, há exemplos de empresas de 

todos os portes que apostam no futuro e começam a colher os frutos da inovação. 
 
O grande desafio das empresas, explica Paulo Mól, diretor de Inovação da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), é ganhar produtividade para se tornarem 
mais competitivas. “Temos que entender de que maneira as tecnologias disruptivas 

estão mudando o modo de produção da indústria. Não existe mais condições de 
continuarmos sem adotá-las. Mas é uma agenda de longo prazo”, afirma.  
 

Como a inovação é uma imposição, os setores mais ligados ao mercado internacional 
precisam correr na frente para competir em nível global. “Porém, há uma diversidade 

enorme de pesquisa em vários setores, e não necessariamente nos mais tradicionais”, 
explica.  
 

Segundo Mól, dados apontam que 36% das empresas brasileiras são inovadoras em 
relação a produtos novos ou alterados a partir de atualizações tecnológicas. “Agora 

quantas fizeram inovação para o mercado? Só 2% a 3%. Se for para o mercado 
internacional, cai para 1%. O Brasil não se coloca como um player internacional. 
Precisamos reduzir a defasagem”, ressalta. 

 
Na corrida contra o tempo, o setor industrial brasileiro, que encolhe há anos diante do 

cenário recessivo do país, desenvolve o projeto Indústria 2027, a fim de preparar os 
principais segmentos para a próxima década e incentivar o salto tecnológico em 
direção à quarta revolução industrial.  

 
Marcada pela convergência das tecnologias físicas e digitais, a chamada indústria 4.0 

é incipiente até mesmo nas nações mais desenvolvidas do mundo. A Europa e os 
Estados Unidos querem dominar os novos processos em 2020. A China, em 2024. No 
Brasil, o projeto recém começou.  

 
Este ano, representantes da academia e de CNI iniciaram estudos sobre o impacto de 

clusters tecnológicos, como inteligência artificial, robótica conectada, nanotecnologia, 
internet das coisas, redes de comunição, big data, manufatura avançada e 
armazenamento de energia, em várias cadeias produtivas.  

 
O professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Carlos Ferraz explica que o projeto quer identificar como as tecnologias podem 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16111-brasil-larga-atrasado-e-anda-em-passos-lentos-rumo-a-industria-40


modificar os processos de produção, o modelo de negócios e a cadeia de fornecedores. 
“Estamos falando desde equipamentos mais eficientes, que promovem redução de 
custos e novos produtos, até tecnologias mais genéricas, com internet das coisas. A 

característica central dessas inovações é que são convergentes e podem ser usadas 
de forma integrada”, diz.  

 
Como no Brasil existe uma combinação de resistência e falta de dinheiro para investir, 

o projeto pretende apontar quais são as tecnologias mais relevantes para cada setor 
e o que elas oferecem. O professor garante que, apesar da crise, há uma mobilização 
empresarial pela inovação. “Eles estão vendo que vem um trem que vai atropelá-los. 

Claro que, diante da incerteza, a maioria não investe. Mas quem se preparar para o 
amanhã estará numa posição competitiva muito melhor”, afirma.  

 
Conectar e digitalizar a indústria significa aumentar produtividade e qualidade. “Temos 
que encontrar fórmulas adequadas à realidade brasileira. Sensores nos equipamentos 

identificam problemas, avisam quando vão quebrar, o que pode ocorrer e sugerem 
ações. Isso permite sobrevida a máquinas mais antigas”, exemplifica.  

 
O professor Ferraz revela que as pesquisas do projeto apontam setores mais coerentes 
e mais heterogêneos. “Em geral, as grandes empresas são mais ligadas. Mas um dado 

novo é que as pequenas startups estão crescendo de importância. As agritechs são 
bem avançadas. Isso mostra que empresas de pequeno porte podem dar soluções 

específicas”, destaca.  
 
Fronteira  

O diretor da CNI afirma que o projeto é importante para identificar quais são as 
principais linhas de pesquisas tocadas no mundo. “Nanotecnologia é uma fronteira 

importante, manufatura avançada, robótica, assim como a preocupação com a cultura 
ambiental. O Brasil tem muito a avançar neste sentido. Temos que pensar já qual 
indústria virá em 10 ou 20 anos e, para isso, é preciso que as pesquisas acadêmicas 

e científicas sejam cada vez mais associadas aos projetos empresariais”, avalia.  
 

Essa associação é o objetivo central da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii), em operação há dois anos e meio, que busca o que há de melhor 
nos centros de pesquisas para selecionar grupos com vocação e experiência para 

trabalhar em projetos com empresas.  
 

O presidente da entidade, professor Jorge Almeida Guimarães, explica que, apesar de 
o modelo ser novo, se mostrou eficiente. “Em 2014, foram apenas 10 empresas e meia 
dúzia de projetos. Hoje, são 163 empresas e vamos fechar o ano com 200”, conta.  

 
Atualmente, a Embrapii financia 280 projetos, com R$ 460 milhões investidos. Como 

a grande maioria das empresas não tem centros de pesquisa, a entidade com 34 
unidades no país funciona como uma ponte entre os pesquisadores e a indústria.  

 
“Selecionamos grupos nas universidades e oferecemos 15 a 20 pesquisadores para os 
projetos de desenvolvimento com menor risco e financiamento, um terço sem 

reembolso”, afirma.  
 

Por enquanto, as áreas que demonstram maior interesse são as mais avançadas 
tecnologicamente.  
 

“Muita coisa em TI (Tecnologia da Informação), petróleo e gás, aeronáutica, 
eletroeletrônica, química. Esses setores são de empresas de médio e grande portes. 

Mas vamos começar com as pequenas e startups, em um acordo com o Sebrae”, 
antecipa. 
 

 



Toyota testará carro autônomo que fala com motorista até 2020 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Símbolo da Toyota, que testará carro autônomo até 2020 

 

A Toyota afirmou nesta segunda-feira (16) que começará a testar um carro elétrico 
autônomo em torno de 2020. O modelo usará inteligência artificial (IA) para interagir 

com os motoristas.  
 
O carro, cujo conceito foi revelado neste ano na Consumer Electronics Show em Las 

Vegas, será capaz de conversar com os motoristas, enquanto desenvolve o 
conhecimento sobre as preferências, hábitos e emoções dos usuários através de 

tecnologia de aprendizagem, disse a montadora.  
 
"Ao usar a tecnologia IA, queremos expandir e aprimorar a experiência de condução, 

tornando os carros um objeto de afeição novamente", disse Makoto Okade, gerente 
geral da divisão de planejamento de negócios da Toyota. 

  
Diante da competição de montadoras rivais e empresas de tecnologia para produção 
de carros autônomos e inteligentes, a Toyota se comprometeu a investir US$ 1 bilhão 

até 2020 para desenvolver tecnologia avançada de direção autônoma e inteligência 
artificial.  

 
O modelo Concept-i, um carro elétrico que terá autonomia de 300 quilômetros com 
uma única carga, poderá estimar as emoções e nível de atenção dos motoristas lendo 

suas expressões, ações e tom de voz.  
 

Usando essa informação, o veículo poderá assumir as responsabilidades de condução 
quando necessário —depois de avaliar que o motorista está cansado demais para 
dirigir com segurança, por exemplo— e também interagir com o motorista e os 

passageiros.  
 

Diante de um futuro em que o padrão do carro próprio pode ser superada por novos 
serviços de mobilidade, as montadoras estão aumentando o investimento para 
desenvolver capacidades de IA para melhorar a experiência de condução.  

 

Importação de combustíveis cresce e causa 'corrida' por logística no país 

17/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Logística para trazer gasolina e diesel de outros países passou a ter prazos maiores 

Com uma diminuição da participação da Petrobras na importação de combustíveis, a 
logística para trazer gasolina e diesel de outros países passou a ter prazos maiores, 

segundo a consultoria Terrafirma, que atua nesse setor.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927402-toyota-testara-carro-autonomo-que-fala-com-motorista-ate-2020.shtml
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"O mercado não estava pronto para importações de novas empresas. Antes, usava-se 
o sistema Petrobras, que tinha terminais. Uma novata vai ter de achar soluções para 
receber [o produto]", diz o consultor Julio Favarin.  

 
A participação da estatal na importação vem em queda -em 2016, ela trouxe 60% da 

gasolina de fora, e no primeiro semestre de 2017, foi 26%. 
  

Além disso, em julho ela passou a fazer ajustes diários nos preços dos combustíveis.  
Nesse primeiro trimestre em que os preços da Petrobras seguiram os do mercado 
internacional, a importação de gasolina e diesel subiu 45%, na comparação com o 

mesmo período de 2016.  
 

Com isso, as tradings que compram e estocam combustíveis pelo globo notaram que 
poderiam ganhar na arbitragem de diferenças de preços se adquirissem de 
fornecedores internacionais.  

 
A entrada dessas empresas no negócio fez o valor de aluguel de ativos de logística de 

combustíveis, como tanques, subir, diz o responsável pelo transporte de uma das 
maiores distribuidoras do país.   
 

Não são só as tradings, as próprias distribuidoras têm importado mais, afirma. A 
situação é de uma "corrida por infraestrutura", classifica.  

 
Se essa política de preços da Petrobras for estável no futuro, haverá incentivos para 
investimentos em capacidade para dar vazão aos combustíveis trazidos de fora, 

especialmente no Norte do Brasil, segundo o executivo.  
 

B3: financiamentos de veículos crescem 14,9% em setembro ante igual mês 

de 2016 

17/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
O número de veículos novos que foram comprados por meio de financiamento no Brasil 

cresceu 14,9% em setembro ante igual mês do ano passado, para 151,8 mil unidades, 
em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões ônibus e motos.  
 

Os resultados foram obtidos a partir de levantamento da B3, que compila dados de 
todas as instituições financeiras que oferecem crédito para a compra de veículos no 

País. 
 
No entanto, se o volume de setembro é comparado com agosto, observa-se queda de 

10,1% nos financiamentos – parte do desempenho negativo é explicado pela diferença 
de dias úteis: foram três a mais em agosto. 

 
Com as unidades financiadas em setembro, o terceiro trimestre de 2017 terminou com 

um total de 469,6 mil financiamentos de veículos novos. O número representa 
crescimento de 8,8% em relação a igual período de 2016. 
 

Na conta, que também considera os veículos usados, os financiamentos cresceram 
13,8% em setembro ante igual mês do ano passado, para 419,9 mil unidades. Já em 

relação a agosto, houve retração de 10,4%.  
 
No trimestre, o avanço é de 12,2%, para 1,3 milhão de unidades, na maior expansão 

entre terceiros trimestres desde 2010.  
 

“Isso mostra que o mercado de financiamentos pode estar no caminho para uma 
recuperação”, analisou Marcus Lavorato, superintendente de Relações Institucionais 
da B3. 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/b3-financiamentos-de-veiculos-crescem-149-em-setembro-ante-igual-mes-de-2016/
https://www.istoedinheiro.com.br/b3-financiamentos-de-veiculos-crescem-149-em-setembro-ante-igual-mes-de-2016/


Modalidades 
 
Das modalidades de financiamento, o CDC (Crédito Direto ao Consumidor) foi a única 

que cresceu em setembro ante setembro do ano passado, com avanço de 18,4%, em 
comparação que considera os veículos novos e usados.  

 
O CDC representa 84% do total de financiamentos. As outras duas modalidades 

principais, consórcio e leasing, tiveram quedas de 3,5% e 31,1%, respectivamente, e 
corresponderam a 13,7% e 0,6% do total. 
 

Wabco lança soluções de segurança na Fenatran 

17/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A Wabco está aproveitando a 21ª edição da Fenatran, que abriu as portas ao público 
na segunda-feira, 16, e vai até sexta-feira, 20, para lançar ao mercado de veículos 

comerciais novas soluções em segurança para caminhões, implementos rodoviários e 
também aplicáveis em ônibus.  

 
A primeira é a plataforma modular de sistema de frenagem mBSP, a primeira do setor 
que permite equipar tanto os veículos com ABS ou com EBS; e o segundo é sistema 

inteligente de controle de estabilidade para ABS, o ESCsmart. 
 

O mBSP é intercambiável, o que permite a integração de diferentes configurações de 
frenagem em qualquer veículo.  
 

Na Fenatran, ele está sendo lançado no modelo Mercedes-Benz Accelo. O presidente 
da Wabco na América do Sul, Reynaldo Contreira, afirma que em breve o sistema 

também equipará outro veículo de outra marca. 
 
Por sua vez, o ESCsmart está sendo apresentado em um semirreboque da Librelato, 

em exposição no evento.  
 

Com o sistema, que garante a estabilidade da carreta em situações diversas, evitando 
o tombamento do veículo, a Wabco se adianta à Resolução 641 do Contran que prevê 
a introdução obrigatória do sistema de controle de estabilidade nos veículos fabricados 

no Brasil, em 2020 para novas plataformas e em 2022 para todos os veículos.  
 

A empresa também está apresentando os sistemas de assistência ao motorista 
OnGuardMax, que freia totalmente o veículo em condição de emergência, o 
OnLaneAssist, sistema ativo de monitoramento de faixa de rolagem, a primeira 

aplicação de direção ativa da empresa e que avisa ao motorista se o veículo estiver 
saindo da faixa de rolagem e retoma automaticamente sem interferência do condutor 

para a faixa adequada.  
 

Por fim, o OnCity, que funciona como sistema de frenagem também automático em 
ambiente urbano a partir de tecnologia que detecta pedestres e obstáculos nas laterais 
e transversal do veículo. Ainda não há previsão de venda dessas tecnologias no Brasil. 

 

Randon mantém postura cautelosa com retomada 

17/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A partir da esquerda: o presidente David Randon e os COOs Sergio Carvalho e 

Alexandre Gazzi 
 

Há um consenso entre a cadeia de produção de veículos comerciais de que há uma 
retomada em curso do mercado e que as vendas, aos poucos, estão dando sinais de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26546/wabco-lanca-solucoes-de-seguranca-na-fenatran
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26545/randon-mantem-postura-cautelosa-com-retomada


melhora, mas este processo ainda está em ritmo bastante lento, indica a fabricante e 
líder do mercado de implementos rodoviários Randon.  

 

  
 

 
 

 
 
 

Enquanto algumas montadoras de caminhões projetam crescimento de 15% a 20% 
das vendas para 2018, a empresa é mais cautelosa quanto à retomada da economia 

e do setor de transporte de cargas no Brasil.  
 
“Há uma pequena retomada, ainda devagar; e em 2018 esperamos que será um pouco 

melhor”, afirma o presidente da empresa, David Randon, durante entrevista na 
segunda-feira, 16, na Fenatran.  

 
O executivo expressa o quanto o setor de implementos e carretas diminuiu 
drasticamente com a paralisação do mercado de caminhões: “Saímos de um patamar 

de 70 mil unidades em 2013 para 26 mil em 2017 e algo em torno de 23 ou 24 mil 
em 2017”. 

 
“O mercado não melhorou, continua em nível muito baixo. Nós sentimos uma melhora 
porque estamos performando melhor do que a concorrência”, analisa o COO das 

Empresas Randon e responsável pela divisão montadora, Alexandre Gazzi. 
 

Embora o mercado de pesados trilhe lentamente a rota da recuperação, a Randon 
indica que não pode parar na crise e tampouco na retomada. A empresa, que como 
muitas outras da cadeia, foi obrigada a ajustar as operações ao tamanho da demanda 

menor, adotou a estratégia de “não dar as costas para o mercado e focar em caixa”.  
 

Agora, a companhia retoma alguns projetos antes pausados por causa da forte 
retração das vendas, caso da nova fábrica de Araraquara (SP), anunciada em outubro 
de 2014 e que só agora retomou as obras, após um período de paralisação.  

 
Com investimento de R$ 100 milhões, a unidade será dedicada à produção de 

semirreboques canavieiros, basculantes e vagões ferroviários. “Desaceleramos e 
estamos voltando a acelerar em Araraquara, já estamos fazendo testes para operar 
no primeiro trimestre de 2018”, diz Gazzi.  

 
INOVAÇÃO X CUSTO  

 
Gazzi explica que a empresa optou ainda por encontrar o equilíbrio entre inovação e 

custo, a partir do uso de novos materiais, como mix de aço e alumínio, a fim de reduzir 
peso e tara e ajudar na composição do preço do produto e nos benefícios que trará 
para o cliente: “Conseguimos renovar as famílias e chegar a um preço competitivo”, 

acrescenta. 
 

Segundo o executivo, 60% da receita do grupo vêm das inovações feitas nos últimos 
cinco anos em produtos tanto na divisão de veículos, que inclui os implementos e 
veículos especiais off-road, além das autopeças Fras-le, Suspensys, Master, Jost e 

Castertech.  
 

Essas inovações estão sendo lançadas na Fenatran deste ano, entre elas, cinco 
novidades na linha de implementos, incluindo o semirreboque a base de contêiner, 
desenvolvido para o mercado peruano, e outros 17 novos produtos e atualizações da 

divisão de autopeças. 



“A Randon tem como base trabalhar no melhor para o mercado interno, mas também 
estamos focados no processo de internacionalização”, reforça o COO para a divisão de 
autopeças, Sergio Carvalho.  

 
Ele confirma a expansão na China, com a ampliação da operação a partir do 

investimento equivalente a R$ 9 milhões em um novo local para a fábrica, que mais 
que duplicará sua capacidade produtiva com inauguração prevista para 30 de 

novembro, e mais um novo centro de distribuição que será aberto na Colômbia. Além 
disso, Carvalho indica que novos investimentos estão por vir. 
 

GM Mercosul investirá US$ 300 milhões na Argentina 

17/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
A GM confirmou no feriado brasileiro do último dia 12 que investirá US$ 300 

milhões de 2017 a 2019 em sua fábrica na Argentina, inaugurada há 20 anos 
em Alvear, próximo de Rosário, na província de Santa Fé.  
 

O aporte, segundo comunicado divulgado pela empresa, será destinado a modernizar 
instalações industriais e preparar a planta para a produção de “uma plataforma inédita 

para um novo modelo global da Chevrolet” a partir de 2020. 
 
A General Motors também prometeu que o aporte na operação argentina atrairá 

investimento alheio de US$ 200 milhões por sua rede de fornecedores no Mercosul.  
 

O novo investimento da GM soma-se aos US$ 740 milhões já investidos na fábrica de 
Alvear de 2014 a 2016. Em 2015 a GM decidiu transferir do Brasil para a Argentina a 
produção de seus modelos de maior valor agregado montados no Mercosul, as versões 

sedã e hatch do Cruze.  
 

Na planta argentina ambos são montados com grande quantidade de componentes 
importados, mas atingem a exigência do Mercosul de conteúdo local mínimo de 60%, 
que considera itens amplos como mão-de-obra e consumo de energia. A GM também 

monta na Argentina o motor 1.4 turbo usado pelo Cruze.  
 

A GM deverá obrigatoriamente deixar de produzir o Cruze nos próximos anos, pois é 
um projeto de sua subsidiária europeia Opel, que este ano foi vendida ao grupo francês 

PSA. Portanto, a nova plataforma a ser introduzida na planta argentina deverá 
substituir a do Cruze.  
 

A GM revela pouco sobre o novo produto, apenas confirma que será “um novo modelo 
global de alto valor agregado”, segundo Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.  

 
A imprensa especializada especula sobre um provável crossover/SUV que substituirá 
no futuro o Tracker, hoje importado do México para a região.  

 
“Esse produto ajudará a fortalecer a base das exportações argentinas de acordo com 

o ‘Plano de 1 milhão’ lançado pelo Governo Federal e aumentará a produção doméstica, 
posicionando a Argentina como uma plataforma global de exportação”, acrescentou 
Zalenga no mesmo comunicado.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26549/gm-mercosul-investira-us-300-milhoes-na-argentina


Para produzir mais na Argentina e exportar mais de lá, a GM também deverá aumentar 
bastante suas importações no país vizinho.  
 

Por isso já anunciou que o novo investimento também contempla a expansão das suas 
operações no Terminal Puerto de Rosário, onde cerca de 6 mil contêineres e 1,5 mil 

veículos são movimentados por ano.  
 

A previsão é dobrar a capacidade anual de movimentação de contêineres (com peças 
importadas) e o volume de importação e exportação de veículos deverá ser superior a 
100 mil unidades/ano. 

 

Librelato vai investir US$ 20 milhões até 2022 

17/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

Unidade maior, em Içara (SC), receberá 2 novos galpões em 2018  
 
A fabricante de implementos rodoviários Librelato vai investir US$ 20 milhões em 

suas quatro fábricas até 2022. “Já em 2018 serão US$ 5 milhões na matriz atual, em 
Içara, onde vamos construir dois novos pavilhões industriais”, afirma o presidente da 

companhia, José Carlos Spricigo. 
 
A unidade tem como principais produtos os tanques, basculantes e implementos 

florestais. Os outros US$ 15 milhões para os próximos cinco anos serão utilizados em 
todas as unidades para melhoria em eficiência e produtividade, com aumento de 

automação. 
 
As informações foram reveladas durante a Fenatran, 21º Salão Internacional do 

Transporte Rodoviário de Cargas.  A empresa leva como lançamento à feira um novo 
tanque de aço inoxidável para 47 mil litros, destinado ao transporte de combustíveis.  

 
Por causa do menor peso ele transporta 2 mil litros a mais que implementos 
semelhantes. Este ano a companhia já havia lançado também um baú frigorífico, uma 

carreta graneleira mais leve e novos implementos canavieiros.  
 

EXPORTAÇÕES 
 

Como outros fabricantes do setor, a Librelato também contou com a ajuda das 
exportações para atravessar o período atual: “Este ano, cerca de 20% de nosso 
faturamento virá do mercado externo”, afirma o gerente de exportação, Rafael Bett.  

 
Os principais destinos da Librelato são Chile e Paraguai, mas também a empresa tem 

clientes na Bolívia, Uruguai, Argentina, em países da América Central, Caribe e África.  
 
Os embarques e a melhora de cenário interno neste segundo semestre permitirão leve 

crescimento em 2017: “Esperamos uma alta de 5% sobre 2016”, afirma Spricigo.  
 

A Librelato tem quatro fábricas, todas em Santa Catarina: uma em Orleans, uma em 
Criciúma e duas em Içara, a matriz e outra menor, que será reativada em novembro. 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26547/librelato-vai-investir-us-20-milhoes-ate-2022
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