
 

 

19 DE OUTUBRO DE 2017 

Quinta-feira 

 GREVE DA CHERY JÁ TEM TRÊS SEMANAS 

 MITSUBISHI CONVOCA RECALL DE PAJERO FULL POR PROBLEMA NO SISTEMA DE 

AIRBAG 

 NISSAN SUSPENDE PRODUÇÃO DE CARROS PARA MERCADO JAPONÊS 

 FCA CRIA SIMULADOR DE CONDUÇÃO PARA BAIXAR CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO 

 KIA ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 165 MILHÕES NO BRASIL 

 HENRY JOSEPH JR. É NOVO DIRETOR TÉCNICO DA ANFAVEA 

 TOYOTA AMPLIA LINHAS HILUX E SW4 DE OLHO EM EXPANSÃO 

 DISAL CONSÓRCIO FECHA PARCERIA COM REDE HYUNDAI 

 CUMMINS MOSTRA SISTEMAS QUE MONITORAM MOTORES E FILTROS 

 CONTINENTAL APRESENTA MONITORAMENTO DIGITAL DE PNEUS NA FENATRAN 

 ALLISON TESTARÁ NOVA CAIXA NO BRASIL JÁ EM 2018 

 OPINIÃO: ESSE NÃO É UM BOM INVESTIMENTO 

 EMPRESAS SEM FUNCIONÁRIOS DEVERÃO TRANSMITIR O ESOCIAL SEM 

MOVIMENTO 

 RISCOS REAIS DE AUTUAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E SPED 

 EMPRESAS DE ESTACIONAMENTO ELEVAM MARGEM E RECEITAS EM 2017 

 CAMEX REDUZ IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE JUTA E ÁCIDO TEREFTÁLICO POR 

DESABASTECIMENTO INTERNO 

 CAMEX PRORROGA ANTIDUMPING DEFINITIVO PARA IMPORTAÇÕES DE ÁCIDO 

CÍTRICO DA CHINA 

 REVISÃO DE REGRAS SOBRE TRABALHO ESCRAVO PODE PREJUDICAR EXPORTADOR 

 PORTARIA DO TRABALHO ESCRAVO 'ROMPE TRAJETÓRIA DE SUCESSO' DO BRASIL, 

DIZ OIT 

 RETROCESSOS PODEM LEVAR O BRASIL A SOFRER COM BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS 

 GOVERNO TEMER REGREDIU AO TEMPO DOS GRILHÕES E CHICOTES, DIZ CHEFE DO 

MPT 

 OPERAÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO DESPENCAM NO GOVERNO TEMER 
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 GOVERNO ACERTA AO CONTER DENÚNCIAS DE TRABALHO ESCRAVO 

 OPINIÃO: TROPEÇO DE TEMER EM TRABALHO ESCRAVO ATRAPALHA OUTRAS 

REFORMAS 

 'NÃO ACHO QUE FAÇO TRABALHO ESCRAVO', DIZ GILMAR MENDES 

 FHC LAMENTA NOVA REGRA QUE LIMITA COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 

 TEXTO DE JUÍZES SOBRE A REFORMA TRABALHISTA CITA “ESTADO DE EXCEÇÃO” 

 FISCAIS E PROCURADORES VÃO IGNORAR MUDANÇAS NA CLT 

 PARANÁ É O ESTADO DO SUL QUE MAIS GEROU EMPREGOS EM MICROEMPRESAS 

 TRABALHO COOPERATIVO TRAZ MUITO MAIS VANTAGENS PARA QUEM QUER LUCRAR 

 NÃO HAVERÁ AJUSTE SEM REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ MANSUETO 

 CORREIOS REAJUSTAM TARIFAS POSTAIS PELA SEGUNDA VEZ EM UM ANO 

 ALTO NÍVEL DE DESPESAS NO BRASIL PODE AFETAR NOTA DE CRÉDITO, DIZ AGÊNCIA 

 OMC PODE SOFRER FORTE IMPACTO SISTÊMICO, DIZ ROBERTO AZEVÊDO 
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Greve da Chery já tem três semanas 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

A greve na Chery em Jacareí (SP) entra em seu 22º dia. Na reunião entre empresa 
e sindicato ocorrida na quarta-feira, 18, a fabricante recusou a proposta de reajuste 

de 3,73% apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho na terça, 17, e aceita pelos 
metalúrgicos. 

 
Além do reajuste, o TRT propôs também em audiência de conciliação a renovação de 
direitos previstos no acordo coletivo, implantação de um plano de cargos e salários e 

o pagamento dos dias parados durante a greve.  
 

Por causa da paralisação, os trabalhadores não receberam o adiantamento salarial que 

CÂMBIO 

EM 19/10/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,168 3,169 

Euro 3,755 3,756 
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seria pago no dia 13 de outubro. Uma nova audiência de conciliação está marcada 
para o dia 31 de outubro no TRT.  
 

A montadora vive um momento crítico no País com a greve, a proximidade do 
lançamento do utilitário esportivo Tiggo 2, cujos testes de produção já haviam 

começado, e também pela intenção da matriz de vender pouco mais de 50% do 
controle da fábrica brasileira. 

 
A fábrica de Jacareí foi inaugurada em agosto de 2014, mas começou a produzir para 
vale em fevereiro de 2015 e pouco depois já enfrentou sua primeira greve, que durou 

um mês inteiro. Dessa forma, a greve em andamento já é a segunda mais longa e a 
quinta realizada na montadora. A soma de todas resulta em dois meses de paralisação.  

 
A Chery não divulgou nenhum novo informe a respeito da greve e continua alegando 
que não foi comunicada pela matriz a respeito da venda de parte da fábrica do interior 

paulista.  
 

Mitsubishi convoca recall de Pajero Full por problema no sistema de airbag 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Mitsubishi anuncia recall do modelo Pajero Full fabricado entre janeiro de 2010 e 
dezembro de 2012 
 

A Mitsubishi anunciou nesta quinta (19) recall dos veículos Pajero Full fabricados entre 
janeiro de 2010 e dezembro de 2012. A empresa detectou possibilidade de deflagração 
inadequada do airbag do passageiro.  

 
Proprietários do modelo devem agendar a substituição gratuita do insuflador da bolsa 

de airbag do passageiro em uma concessionária da empresa.  
 
O risco é que, no momento da colisão, a estrutura do insuflador se rompa, lançando 

fragmentos metálicos contra os ocupantes do carro, o que pode levar a ferimentos 
graves ou mesmo fatais.  

 
Veículos com chassis com final de AJA00123 a DJA01120 devem efetuar a substituição.  
O tempo estimado de reparo é de 2 horas, segundo a montadora. A rede de 

concessionárias Mitsubishi pode ser contada pelo telefone 0800 702 0404 (de 
segunda-feira à sexta-feira das 8h às 18h).  

 

Nissan suspende produção de carros para mercado japonês 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Nissan apresenta Nissan IDS Concept no Tokyo Motor Show de 2015 

  
A Nissan suspendeu a produção doméstica de veículos para o mercado japonês por 

pelo menos duas semanas para resolver problemas no processo de inspeção que 
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levaram a montadora a fazer um grande recall, afirmou a companhia nesta quinta-
feira (19).  
 

A segunda maior fabricante de automóveis do Japão disse que irá paralisar a produção 
de veículos voltados ao mercado interno em todas as seis fábricas japonesas para 

reconfigurar suas linhas de inspeção.  
 

O anúncio acontece depois de a Nissan admitir que técnicos não certificados 
continuaram a realizar as verificações finais de veículos, mesmo após a companhia de 
ter dito que reforçou o controle de seus processos de verificação de qualidade quando 

a questão surgiu, no final do setembro.  
 

O problema já forçou a montadora a convocar um recall envolvendo todos os 1,2 
milhão de carros vendidos pela marca no Japão nos últimos três anos. A empresa disse 
nesta quinta que mais 34 mil carros serão inspecionados novamente, provavelmente 

expandindo o recall em cerca de 4 mil veículos.  
 

O Ministério dos Transportes do Japão disse neste mês ter descoberto que técnicos 
não certificados estavam usando credenciais de fiscais certificados para assinar as 
inspeções finais de veículos da Nissan, violando as diretrizes do ministério.  

 
Como resultado, a Nissan convocou o recall para refazer as avaliações finais de 

qualidade a um custo de cerca de 25 bilhões de ienes (US$ 222 milhões). As inspeções 
envolvem verificação de rádio de manobra e capacidade de freio e aceleração.  
 

A Nissan continuará a produzir veículos para exportação no Japão, incluindo o popular 
utilitário esportivo Rogue e o elétrico Leaf, porque o processo de certificação para 

inspeções finais não se aplica aos veículos exportados. A Nissan disse que os veículos 
afetados não têm problemas de segurança.  
 

O escândalo de inspeção é o primeiro grande teste para Hiroto Saikawa desde que 
assumiu o cargo de diretor executivo em abril. Ele disse que a empresa aumentará o 

número de inspetores e reconfigurará as linhas de inspeção.  
 
O anúncio da Nissan vem na esteira de uma série de eventos que estão atraindo 

atenção para sistemas de controle de qualidade no Japão.  
 

Na quarta (18), outra japonesa, a Mitsubishi, que faz parte da Aliança Renault-Nissan, 
afirmou que recuperar a confiança pública é sua "maior prioridade" —a fabricante 
assumiu, no ano passado, ter manipulado testes de consumo de combustível de seus 

veículos.  
 

A Kobe Steel, terceira maior siderúrgica do Japão, também admitiu, neste mês, que 
falsificou especificações sobre resistência e durabilidade de produtos de alumínio, 

cobre e aço, conduta que pode datar de mais de dez anos atrás e ter impactado cerca 
de 500 clientes pelo mundo na fabricação de aeronaves, foguetes, carros, trens e 
usinas nucleares.  

 
Na quinta, a Toyota confirmou que o alumínio usado em alguns de seus veículos era 

seguro, mas ainda estava checando peças de fornecedores que usavam material da 
Kobe.  
 

O presidente-executivo da Mitsubishi fez uma declaração similar no dia anterior. 
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FCA cria simulador de condução para baixar custos de desenvolvimento 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

   
 
Montadora quer simular até mesmo o vento no rosto nos 

testes no SIMCenter 
 

A FCA (Fiat Chrysler Automobiles) aproveitou o Inovar-Auto para subir o patamar de 
sua área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e instalou na PUC Minas um simulador 
de condução inédito no Brasil, o SIMCenter. Segundo a companhia, é o primeiro 

dispositivo com tecnologia tão avançada a chegar ao Hemisfério Sul. 
 

A ideia é garantir experiência ao volante equivalente a de uma estrada real. “É uma 
matrix”, comenta Vinicius Leal, gerente da área de suspensão da montadora. A 
novidade foi inaugurada na quarta-feira, 18. O uso do dispositivo será compartilhado 

com o curso de engenharia da universidade, com metade do tempo destinado à 
empresa e outra metade garantida à PUC. 

 
A experiência digital tem potencial para aumentar a velocidade da engenharia nacional 
da FCA, que estima que, com o equipamento, poderá reduzir em alguns meses o 

desenvolvimento de um carro novo - e isso garantirá economia de alguns bons milhões 
de reais.  

 
O software do simulador é abastecido com a modelagem numérica e geométrica de 
cada componente do carro. Com esses dados, o equipamento é capaz de simular a 

performance do automóvel com determinado componente ou configuração, como um 
pneu ou ajuste de suspensão.  

 
Assim, são geradas informações para nortear o trabalho dos engenheiros da 
companhia e simular a experiência ao volante. “A qualidade também melhora, porque 

o simulador torna viável o teste de um número maior de componentes, com agilidade 
e menos custo”, diz Leal. Apenas depois da simulação virtual, a companhia fará um 

protótipo físico do modelo, com precisão bem maior para testes em estradas de 
verdade. 
 

INVESTIMENTO DE R$ 18 MILHÕES MOTIVADO PELO INOVAR-AUTO 
 

A gestação do projeto começou há três anos, quando a companhia buscava meios de 
atender às metas impostas pelo Inovar-Auto de investimento em pesquisa e e 

desenvolvimento - as empresas inscritas no regime automotivo se comprometeram a 
fazer aportes mínimos na área.  
 

“Sem o programa provavelmente a FCA não teria instalado essa tecnologia no Brasil 
neste momento”, admite Leandro Quadros, engenheiro de produto da companhia. A 

fabricante aplicou R$ 18 milhões no projeto, financiados pelo BNDES. “Analisamos a 
legislação e entendemos que a intenção ali não era simplesmente estimular as 
empresas a fazer melhoria contínua, mas sim a subir de patamar e inovar. Fomos 

atrás disso”, diz. 
 

Quadros conta ter buscado as mais avançadas referências globais. “Visitamos os 
simuladores mais avançados e agora temos no Brasil um dos sistemas mais realistas 
do mundo”, afirma. Com suporte da equipe da Alfa Romeo (uma das marcas do grupo) 

na Itália, o projeto foi capitaneado pelo time brasileiro de dinâmica veicular, 
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responsável por trabalhar o desenvolvimento do chassi do veículo, além da direção, 
freios e sistemas de controle, como ABS e ESC. “Com o avanço do projeto, percebemos 
que as possibilidades vão muito além deste departamento”, conta o especialista. 

 
Segundo a companhia, é possível testar desde o design interno de um carro, passando 

pelo comportamento do condutor com medições precisas de seu nível de atenção e 
olhar, até a simulação de uma estrada antes que ela seja construída. Assim, dali 

podem sair soluções de engenharia de tráfego, de interação do carro com o meio ou 
do homem com a máquina. 
 

TECNOLOGIA E COLABORAÇÃO COM A ACADEMIA 
 

Longe de ser uma obrigação do Inovar-Auto, a decisão de instalar o SIMCenter dentro 
de uma universidade foi totalmente da FCA, diz Leandro. “Entendemos que este é o 
melhor formato para aproveitar todo o potencial da tecnologia. Garantimos espaço 

para fazer os nossos desenvolvimentos, mas também para que outros temas sejam 
avaliados ali. Podemos participar do que for interessante para a companhia e 

desenvolver talentos dos cursos da instituição que poderão entrar para o nosso time 
no futuro.” 
 

A empresa buscou uma relação de ganha-ganha e parece efetivamente ter encontrado. 
O sistema que acaba de ser inaugurado atrai a atenção de qualquer estudante de 

engenharia. Por outro lado, a FCA fomenta e fica próxima do ecossistema de inovação. 
“A universidade é um ambiente fértil. Algumas tecnologias são muito futuristas e, em 
uma empresa, pode ser difícil avançar em projetos sem aplicação imediata. Por isso a 

parceria é tão importante para nós”, avalia o executivo.  
 

UM CARRO NA MATRIX 
 
O SIMCenter é equipado com uma tela em curva que garante a simulação de ângulo 

de visão de 230 graus para o motorista. Para a inauguração da tecnologia, a FCA 
carregou o sistema com os dados do Jeep Renegade 1.8 Flex.  

 
A carroceria do dispositivo é justamente a do modelo, mas o software pode ser 
atualizado para que sejam testados ali os mais diversos veículos, de compactos, a 

esportivos, passando inclusive por caminhões - mediante algumas adaptações. 
 

A sensação ao dirigir é bastante verossímil, com exceção dos freios, que ainda não 
estão calibrados com tanta precisão e demoram a responder. É um ajuste que a 
empresa deve fazer em breve. Há planos ainda de simular até o vento no rosto para 

o motorista, tornando a experiência ainda mais real.  
 

A condução é supervisionada por engenheiros em uma sala de controle. Ali eles 
recebem todos os dados, a telemetria complexa da condução necessária para o 

desenvolvimento de um automóvel. 
 

Kia anuncia investimento de R$ 165 milhões no Brasil 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A importadora Kia Motors anunciou nesta quinta (19) um investimento de R$ 165 
milhões no Brasil, que será usado na reestruturação da empresa. O plano prevê a 
geração de 1.300 empregos diretos no país.  

 
O aporte aproveita a proximidade do fim da política de cotas para importação de 

veículos, em vigor desde 2012, e o encerramento do programa Inovar-Auto, que será 
substituído pelo Rota 2030 em 2018.  
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Até o fim deste ano, o volume de carros que podem ser trazidos para o Brasil sem 
sobretaxa de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) está limitado a 4.800 
unidades. O que passa disso tem a tributação aumentada em 30 pontos percentuais. 

  
"Vendemos 80 mil carros em 2011, este ano serão 8.000. Precisamos voltar a grandes 

praças, mas como nomear novos concessionários se não tínhamos carros para 
entregar [devido às cotas]?", diz José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.  

A empresa espera comercializar 20 mil carros em 2018, e para isso prepara a 
renovação da linha. Seis novos produtos deverão ser lançados no primeiro semestre 
do ano que vem.  

 
Um dos primeiros a chegar será o compacto Kia Rio, nas versões hatch e sedã, sempre 

equipado com motor 1.6 flex e previsto para março. Virão também Picanto GT, 
Cadenza, Sorento e Stinger.  
 

A empresa já homologou carros híbridos e elétricos, mas espera a definição das novas 
regras para definir a estratégia de lançamento.  

 
O processo de reestruturação da Kia começou com a nomeação de 10 novos 
revendedores nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. A marca tem hoje 90 

concessionárias e espera chegar ao fim de 2018 com 115. Em seu auge, a empresa 
teve 180 estabelecimentos.  

 
A expectativa agora é pela definição das novas regras para o setor automotivo. O 
ponto mais aguardado e o que vai estabelecer o novo modelo de taxação do IPI. Ainda 

não foi definido se haverá uma sobretaxa de 10 pontos percentuais para quem não se 
enquadrar nas metas de eficiência energética ou se o tributo será fixo, mas com multa 

prevista às empresas que não atingirem os resultados estipulados.  
 
Esperava-se que o Rota 2030 entrasse em vigor a partir de janeiro de 2018, mas 

representantes do setor automotivo já falam em um prazo mais longo, com início em 
março ou abril.  

 

Henry Joseph Jr. é novo diretor técnico da Anfavea 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 
 

 
 

 
Henry Joseph Junior é o novo diretor técnico da Anfavea 

 
A Anfavea, associação dos fabricantes de veículos no Brasil, anuncia a chegada de 
Henry Joseph Junior para o cargo de diretor técnico da entidade desde o dia 16 deste 

mês. Após mais de 36 anos dedicados à Volkswagen, o executivo se aposentou na 
função de gerente dos laboratórios de testes de motores e de emissões veiculares. 

 
Joseph Jr. iniciou sua carreira na montadora em 1981, sempre na área de pesquisa e 
desenvolvimento de motores e se especializou nos assuntos relacionados a 

combustíveis, como etanol, emissões, desgaste de peças e componentes, 
desenvolvimento de combustíveis e lubrificantes. Joseph Junior é um dos responsáveis 

pela criação da tecnologia bicombustível (flex).  
 
Formado em Engenharia Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 

também especialista em motorização pela Universidade de Tsukuba, no Japão, possui 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/04/1877522-kia-rio-chega-ao-pais-no-inicio-de-2018-com-precos-a-partir-de-r-50-mil.shtml
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mais de 30 trabalhos técnicos publicados no Brasil e no exterior sobre combustíveis, 
biocombustíveis e emissão veicular.  
 

Por suas atribuições, foi presidente da diretoria executiva da AEA, Associação Brasileira 
de Engenharia Automotiva, onde integra atualmente o conselho diretor. 

 
Antes da Volkswagen, foi professor de Química no Mackenzie. 

 

Toyota amplia linhas Hilux e SW4 de olho em expansão 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

Hilux SR Challenge: nova versão 4x4 diesel automática com mais equipamentos 
De olho na volta do crescimento, em torno de 7% este ano, das vendas de picapes e 
utilitários esportivos (SUVs) de grande porte no mercado brasileiro, a Toyota reajustou 

preços e promoveu uma expressiva ampliação de versões da linha 2018, com três 
novas opções da picape Hilux e duas do SUV SW4, que mantêm o mesmo design 

externo e interno lançado no Brasil no fim de 2015.  
 
Ambos os veículos são fabricados na Argentina sobre a mesma plataforma, com 

motorização diesel ou flex (gasolina/álcool), transmissões automática ou manual de 
seis marchas e tração 4x4 ou 4x2.  

 
No Brasil, com Hilux e SW4 a Toyota lidera ambos os segmentos já há alguns anos. A 
montadora projeta que o mercado de picapes médias/grandes deve somar 106 mil 

unidades este ano, em expansão de 7% sobre as 99 mil de 2016, mas ainda longe do 
pico de 181 mil registrado em 2013.  

 
A Hilux segue na liderança da categoria com cerca de 12% de participação e 24.577 
emplacamentos de janeiro a setembro, 2,4 mil unidades à frente da segunda colocada 

Chevrolet S10, mas o desempenho da caminhonete da Toyota nos nove meses é 3,3% 
negativo na comparação com o mesmo período do ano passado.  

 
O SUV grande SW4 apresenta melhor desempenho este ano, com 9,2 mil 
emplacamentos de janeiro a setembro, em crescimento de 14,5% sobre idêntico 

intervalo de 2016. Líder por larga margem em sua categoria no mercado brasileiro, a 
performance do SW4 é quase o dobro do ritmo do segmento, que deve fechar 2017 

com expansão de 7,3% e 24,8 mil unidades vendidas – também bastante abaixo do 
pico de 43,8 mil verificado em 2011.  

 
AMPLIAÇÃO DO LEQUE DA HILUX 
 

 
 

A ampliação da linha 2018 da picape de oito para onze versões (quatro flex e sete 
diesel) pode reverter a tendência de queda nas vendas da Hilux, porque amplia o leque 

de clientes. Para pessoas físicas, foram introduzidas duas novas opções com preços 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26565/toyota-amplia-linhas-hilux-e-sw4-de-olho-em-expansao


mais contidos em suas respectivas faixas de mercado, começando pela versão de 
entrada SR 4x2 Flex cabine dupla com câmbio manual de seis marchas, vendida a R$ 
108.990 (o valor mais baixo da tabela 2018).  

 
“A maioria das picapes com motor flex é para uso urbano (não precisam ser 4x4) e 

87% delas são vendidas com transmissão manual, a configuração mais barata. É uma 
categoria mais sensível a preço do que os compradores de veículos diesel, por isso 

decidimos oferecer essa opção para os clientes”, explica Roger Armelini, gerente de 
planejamento de produto da Toyota do Brasil.  
 

 
O interior da Hilux SR Challenge com acabamento exclusivo para a versão  
 

Em categoria superior, foi introduzida na linha a série especial Hilux SR Challenge 
cabine dupla, com motor diesel, câmbio automático de seis velocidades e tração 4x4.  
 

A versão foi desenvolvida pela engenharia da Toyota no Brasil e Argentina 
especialmente para mercados sul-americanos, com aplicação de modificações 

estéticas que incluem a pintura em preto da grade do radiador, maçanetas, estribo 
lateral e das rodas de liga leve 17”, além de faróis dianteiros com máscara negra, 
lanternas traseiras escurecidas, adesivos na lateral e traseira da caçamba com logo 

Hilux Challenge, santantônio exclusivo, interior com costuras vermelhas, painel com 
detalhes pretos e vermelhos, tapetes bordados com a logomarca da série.  

 
São só duas versões de cor da carroceria: branco ou vermelho metálico.  
 

Entre as versões diesel de trabalho da Hilux com câmbio manual, destinadas somente 
a vendas diretas a frotistas, a Toyota introduziu na linha 2018 a STD 4x4 Narrow 

cabine dupla, com carroceria mais estreita, por R$ 135.780.  
 
SW4 AGORA EM SETE VERSÕES 

 
Para o SW4 a Toyota aposta em atrair o cliente que quer conforto e luxo de um SUV 

de grande porte para rodar predominantemente na cidade, por isso não necessita de 
tração 4x4 nem do torque do motor diesel, assim pode pagar um pouco menos por 
uma opção bicombustível 4x2. Para isso foi criada a versão SRV 4x2 Flex com câmbio 

automático e sete assentos: por R$ 178.990, é a mais cara das quatro versões flex do 
modelo, mas quase R$ 50 mil abaixo da primeira dos três SW4 diesel da nova gama.  

 
Ao mesmo tempo, a Toyota introduz na linha 2018 do SW4 a opção mais barata das 
três versões diesel, o SR 4x4 automático de cinco assentos, por R$ 228.320, destinado 

exclusivamente ao mercado de vendas diretas, assim como já era o SR 4x2 flex com 
câmbio manual, o mais barato dos flex por R$ 152.090. O alvo principal de ambos são 

as frotas de polícias.  
 

EQUIPAMENTOS 
 
Hilux e SW4 são bastante bem equipados desde a versão de entrada com direção 

hidráulica progressiva, ar-condicionado, coluna de direção com regulagem de altura e 
profundidade. Vidros, travas e retrovisores elétricos estão disponíveis a partir das 

versões SR flex e diesel.  
 
As opções com transmissão automática (exceto o SW4 SR 4x4 diesel para venda 



direta) incorporam também piloto automático, estribo lateral e o sistema multimídia 
Toyota Play com tela de 7” sensível ao toque, que integra navegação (GPS), vídeo com 
TV digital e leitor de DVD, rádio/CD Player/MP3, câmera de ré, conexões Bluetooth, 

USB e AUX e seis alto-falantes. No volante, as configurações têm comandos integrados 
de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo.  

 
As versões topo de gama SRV e SRX vêm com ar-condicionado automático/digital com 

saída de ar central para os bancos traseiros, banco do motorista com ajustes elétricos, 
computador de bordo com tela TFT 4,2”, estribos laterais, retrovisor externo cromado, 
revestimentos dos bancos em couro e material sintético, assistente de reboque (TSC), 

assistente de subida (HAC), controle eletrônico de estabilidade (VSC) e tração (A-TRC) 
e sistema de alarme volumétrico. A SRX tem ainda o sistema de chave por sensor de 

aproximação Smart Entry & Push Start Button, que destrava/trava portas e 
liga/desliga o motor com o aparelho no bolso do motorista.  
 

PREÇOS E VERSÕES 
 

 
 
• Hilux Dual VVT-i 2.7 Flex 163/159 cv 

- SR 4x2 M/T Cabine Dupla: R$ 108.990 (NOVA VERSÃO) 
- SR 4x2 A/T Cabine Dupla: R$ 115.000 

- SRV 4x2 A/T Cabine Dupla: R$ 124.380 
- SRV 4x4 A/T Cabine Dupla: R$ 135.090 
 

• Hilux 1GD 2.8 Diesel 177 cv 
- Chassi-Cabine Simples 4x4 M/T: R$ 119.550 

- Cabine Simples 4x4 M/T: R$ 123.520 
- STD 4x4 M/T Narrow Cabine Dupla: R$ 135.780 (NOVA VERSÃO) 

- STD 4x4 M/T Cabine Dupla: R$ 136.280 
- SR Challenge 4x4 A/T Cabine Dupla: R$ 161.990 (NOVA VERSÃO) 
- SRV 4x4 A/T Cabine Dupla: R$ 171.260 

- SRX 4x4 A/T Cabine Dupla: R$ 193.270 
 

• SW4 Dual VVT-i 2.7 Flex 163/159 cv  
- SR 4x2 M/T 5 assentos: R$ 152.090 
- SR 4x2 A/T 5 assentos: R$ 165.640 

- SR 4x2 A/T 7 assentos: R$ 171.140 
- SRV 4x2 A/T 7 assentos: R$ 178.990 (NOVA VERSÃO) 

 
• SW4 1GD 2.8 Diesel 177 cv  
- SR 4x4 A/T 5 assentos: R$ 228.320 (NOVA VERSÃO) 

- SRX 4x4 A/T 5 assentos: R$ 247.160 
- SRX 4x4 A/T 7 assentos: R$ 252.790 

 
 

Disal Consórcio fecha parceria com rede Hyundai 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

A Disal e a Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai (Abrahy) firmaram uma 
parceria para a venda de cotas de consórcio em todo o Brasil. Com o acordo, a 
administradora espera ter até o fim do ano a adesão de 25% das concessionárias da 

marca e cerca de mil cotas vendidas. A rede Hyundai tem 210 revendas.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26562/disal-consorcio-fecha-parceria-com-rede-hyundai


 
A iniciativa faz parte de uma nova estratégia da Disal, que durante muito tempo atuou 
apenas dentro da rede Volkswagen e recentemente passou a trabalhar com todas as 

marcas.  
 

“Nosso objetivo é estruturar o processo de vendas junto às concessionárias Hyundai, 
tornando o consórcio uma opção rentável e duradoura”, afirma a diretora de vendas e 

marketing da administradora de consórcios, Luciana Precaro.  
 
A Disal dará suporte aos concessionários com apoio operacional dos escritórios 

regionais, auxílio na formação de equipes, treinamento de vendas, análise de dados, 
peças de divulgação e personalização dos pontos de vendas da rede Hyundai. Segundo 

o presidente da Abrahy, Daniel Kelemen, a parceria com a Disal é parte de um plano 
que visa a aumentar a rentabilidade dos concessionários.  
 

De acordo com a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac), a 
venda de novas cotas de consórcio para automóveis e comerciais leves cresceu 14,3% 

no acumulado de janeiro a agosto na comparação com o mesmo período do ano 
passado.  
 

Cummins mostra sistemas que monitoram motores e filtros 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

  
 

 

A Cummins está apresentando durante a 21ª Fenatran sistemas para monitorar 
motores e outro para os filtros do veículo, seja filtro de ar, de combustível ou de óleo 

lubrificante. Para o motor, a telemetria permite diagnósticos de falhas à distância, 
cujas informações são encaminhadas instantaneamente para o frotista/motorista, 
incluindo recomendações da fabricante sobre as operações do veículo.  

 
A partir da análise, o serviço de localização do sistema identifica e encaminha ao 

condutor/transportador a localização do distribuidor Cummins mais próximo ou um 
representante da empresa entra em contato para oferecer orientações. 
 

“Há alguns anos, iniciamos o processo de desenvolvimento da telemetria com 
informações provenientes de nossos motores eletrônicos, por meio dos sensores, com 

foco na captação de dados a serem revertidos em alta produtividade para o transporte 
rodoviário e performance em outras aplicações”, afirma a diretora da unidade de 

negócios de motores Cummins para a América Latina, Neuraci Carvalho.  
 
“O sistema de telemetria Cummins é capaz de transmitir instantaneamente os 

principais dados do sistema do motor, retornando com dados de qualidade e propostas 
de apoio ao motorista, por meio de e-mail ou mensagens de celular. Toda esta 

tecnologia pode ser customizada, de acordo com a demanda do cliente”, comenta. 
 
O sistema Cummins Telemetria já está em testes no Brasil e está sendo apresentado 

para as principais montadoras de caminhões presentes no País. 
 

Por sua vez, o sistema de monitoramento de filtros FleetGuard FIT tem a mesma 
concepção: a divisão Cummins Filtration mostra a tecnologia Fleetguard FIT, um 
conjunto de módulo e sensores capaz de monitorar a situação dos filtros de ar, 

combustível e óleo lubrificante cujos dados são enviados para o portal ou aplicativo de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26561/cummins-mostra-sistemas-que-monitoram-motores-e-filtros


smartphone.  
 
“Estes dados são extremamente relevantes para o dono do caminhão ou gestor de 

frotas que podem, com o total controle de nossos produtos, reduzir custos de 
manutenção, além de elevar a vida útil de todo o equipamento com maior proteção”, 

diz Thiago Prestes, líder de marketing e pricing da Cummins Filtration para a América 
Latina.  

 
A tecnologia também permite a checagem da qualidade do óleo lubrificante do motor, 
demonstrado por meio de um sensor denominado FPS (Fluid Property Sensor) capaz 

de medir quatro características do óleo (fator dielétrico, viscosidade, densidade e 
temperatura) indicando a necessidade ou não de troca do fluido. 

 
“Trata-se de um avanço da manutenção recomendada preventivamente pela 
montadora, permitindo o acompanhamento da qualidade e característica dos filtros e 

lubrificante para tomadas de decisão por parte do proprietário do veículo e frotistas, 
evitando paradas desnecessárias para manutenção”, diz o coordenador de vendas da 

Cummins Filtration, Ronaldo Guimarães. 
 

Continental apresenta monitoramento digital de pneus na Fenatran 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Entre as diversas novidades para frotistas apresentadas na 21ª edição da Fenatran 
que vai até sexta-feira, 20, no São Paulo Expo, a Continental mostra sua nova 
plataforma digital de monitoramento de pneus de carga, a ContiConnect.  

 
Por meio de sensores instalados no interior dos pneus, a tecnologia coleta dados do 

componente, como pressão e temperatura, que são transmitidos a uma estação de 
leitura (antena) instalada no pátio da transportadora, que por sua vez envia para o 
portal ContiConnect.  

 
Nele, o gerente da frota visualiza alertas de baixa pressão, por exemplo, e pode 

rastrear dados ao longo do tempo, além de acessar relatórios e análises de cada um 
dos pneus equipados com os sensores. 
 

A expectativa da empresa é de que a novidade chegue ao Brasil já em 2018, tanto 
para o mercado original (OEM) como no mercado de reposição. A plataforma também 

permite enviar alertas via SMS e por e-mail para os responsáveis pela frota, permitindo 
ações rápidas em caso de uma baixa crítica da pressão ou o aumento da temperatura 
dos pneus. 

 
Segundo a empresa, a tecnologia auxilia diretamente na economia de combustível e 

no aumento da vida útil dos pneus graças ao monitoramento constante da pressão, 
além de proporcionar uma gestão mais assertiva, gerando mais disponibilidade dos 

veículos e redução dos custos operacionais. 
 

Allison testará nova caixa no Brasil já em 2018 

19/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

A fabricante de transmissões Allison começa a testar no Brasil em 2018 sua nova caixa 
automática de nove marchas, apresentada há menos de um mês durante o North 
American Commercial Vehicle Show, salão especializado em transportes realizado em 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26560/continental-apresenta-monitoramento-digital-de-pneus-na-fenatran
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Atlanta, nos Estados Unidos. “Estamos conversando com alguns fabricantes de 
veículos instalados aqui no Brasil, que farão testes de rodagem a partir do ano que 
vem”, afirma o gerente de engenharia Celso João.  

 
“A transmissão pode ser aplicada em veículos 4x2 ou até 6x2 com Peso Bruto Total 

(PBT) entre 23 e 24 toneladas e tem potencial de utilização, por exemplo, em 
caminhões para distribuição de bebidas e também em ônibus”, diz João.  

 
O executivo recorda que o fato de ter nove marchas permite a utilização da primeira 
bastante curta e das mais altas como sobremarchas, neste caso com vantagem em 

redução de consumo.  
 

Richard Price, diretor global da Allison e responsável pela transmissão, esteve na 
Fenatran (21º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, que ocorre até 
o dia 20 de outubro no São Paulo Expo) e ficou satisfeito com a boa receptividade do 

projeto. Ele acredita que a partir de 2020 haverá veículos equipados de série com a 
nova caixa no Brasil.  

 

Opinião: Esse não é um bom investimento 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(ANFAVEA), a venda de veículos novos em 2017 até setembro cresceu 9% em relação 
ao ano anterior. No mês de setembro, as vendas de veículos cresceram mais de 28% 

em relação a 2016. Com essa forte variação, questiona-se: a compra de um carro 
seria um bom investimento? 

 
Ainda persiste no inconsciente das pessoas o conceito de que aquisição de veículo 
representaria um investimento. Parte desse pensamento vem das propagandas que 

insistem que um determinado veículo seria o melhor investimento do ano. 
 

Um veículo é um bem de consumo que pode ser melhor comparado a uma geladeira 
e não com um Certificado de Depósito Bancário (CDB) ou qualquer outro investimento 
financeiro. Não lembro de propagandas que insinuam que uma determinada geladeira 

seria o melhor investimento do ano. 
 

De fato, a compra de um veículo não se qualifica como um investimento, pois em vez 
de produzir retorno, ela produz apenas custo e o valor de revenda costuma ser menor 

que o da aquisição. Em geral, o custo mensal de um veículo parado na garagem é 
entre 2 a 3% do valor deste. 
 

Veja no exemplo abaixo, que a compra de um veículo com preço de R$40 mil gera 
uma despesa mensal de aproximadamente R$1 mil (2,5% do valor do automóvel). 

 

http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2017/10/19/esse-nao-e-um-bom-investimento/
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Simulação das despesas geradas na simples aquisição de um carro. Um carro gera 
uma despesa média mensal de 2,5% de seu valor.  
 

Com a redução do custo provocada pelos aplicativos de transporte, fica ainda mais 
fácil abdicar da aquisição do veículo.  

 
A conta é muito simples. Se pretende comprar um carro com preço de R$40 mil, você 
poderia gastar até R$1 mil por mês com aplicativos de transporte e ainda seria 

vantajoso não ter o carro, pois não foi considerado nesse valor o custo de combustível 
e desgaste adicional com a utilização. 

 
Quando for qualificar um investimento, avalie quanto ele deve gerar de retorno 
periódico, ou se existe uma possibilidade de venda acima do valor de aquisição. Caso 

não exista um ganho esperado positivo, essa despesa não deveria ser considerada 
como um bom investimento. 

 
(Michael Viriato é professor do Insper e assessor financeiro). 
 

Empresas Sem Funcionários Deverão Transmitir o eSocial Sem Movimento 

19/10/2017 – Fonte: Contábeis.com 

 
Mesmo que o empregador, pessoa jurídica nunca tenha remunerado qualquer 
trabalhador deverá uma vez por ano – competência janeiro – transmitir o eSocial na 

condição “Sem Movimento” no evento “S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos” 
Mesmo que o empregador, pessoa jurídica nunca tenha remunerado qualquer 

trabalhador deverá uma vez por ano – competência janeiro – transmitir o eSocial na 
condição “Sem Movimento” no evento “S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos”. 

 
Neste caso, o empregador enviará o “S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos” 
como sem movimento na primeira competência do ano em que esta situação ocorrer. 

Caso a situação sem movimento persista nos anos seguintes, o empregador deverá 
repetir este procedimento na competência janeiro de cada ano. 

 
Na prática esta situação deverá ocorrer com frequência nas empresas enquadradas no 
Simples Nacional incluindo os Micro Empreendedores Individuais (MEI) , que estarão 

obrigadas ao eSocial a partir de Julho de 2018. Para estas empresas o eSocial será 
transmitido através de um sistema eletrônico online gratuito que ainda não foi 

disponibilizado para testes. 
 

Riscos reais de autuação nas Obrigações Acessórias e SPED 

19/10/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

A instituição do SPED acarretou significativas mudanças na forma de executar as 
obrigações acessórias. Qualquer informação omitida ou inexata, mesmo que de forma 
involuntária, expõe ainda mais a empresa ao risco iminente de autuação pelo Fisco. 

http://www.contabeis.com.br/noticias/35767/empresas-sem-funcionarios-deverao-transmitir-o-esocial-sem-movimento/
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A instituição do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED acarretou significativas 

mudanças na forma de executar as obrigações acessórias. Isso ocorre porque, a 
partir deste advento, tais obrigações trouxeram muito mais que dados consolidados. 

Atualmente, essas obrigações manifestam com detalhes como esses dados são 
gerados e transformados em informação. Neste novo cenário qualquer informação 
omitida ou inexata, mesmo que de forma involuntária, expõe ainda mais a empresa 

ao risco iminente de autuação pelo fisco. 
 

Assim, podemos utilizar a comparação entre a DACON e a EFD-Contribuições. Por 
exemplo, na DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais, no seu 
modelo tradicional, informávamos apenas o somatório das operações correspondentes 

as receitas auferidas, os custos, as despesas e os encargos vinculados as receitas com 
suspensão, isenção, alíquota zero ou sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep 

e da Cofins de forma consolidada.  
 
No modelo atual, informamos todas essas operações com o nível de detalhamento 

muito maior por documentos fiscais, trazendo a discriminação dos registros dos itens 
da mercadoria e demais operações que possuem de alguma forma impactos no valor 

das contribuições sociais. Quando transmitido ao Fisco, essas declarações acessórias 
são submetidas à auditoria eletrônica das operações, buscando com isso rastrear toda 
a cadeia produtiva e investigar indícios de fraudes e/ou sonegações. 

 
Riscos de autuação na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e 

Outro destaque importante, quanto à realidade em que estamos vivendo, é o carácter 
temporal de fiscalização, ou seja, o controle por parte dos órgãos fiscais enquanto a 
operação ainda está se concretizando.  

 
Na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) esse controle é realizado on-line, antes mesmo da 

operação concretizar-se, visto que é necessário submetermos a autorização prévia da 
Administração tributária para emitirmos os documentos fiscais. Após a realização da 
operação é necessária também a confirmação por parte do recebedor da mercadoria 

no sítio do Ambiente Nacional, afirmando que essa operação realmente ocorreu 
conforme firmado no Documento Fiscal (Manifesto do Destinatário). 

 
Qual é o valor (alíquota) das autuações por omissão de informação fiscais? 

Tem-se, portanto, uma forma exaustiva de prestação de informações, que englobam 
diversos aspectos da gestão fiscal das organizações.  
 

Neste cenário, qualquer informação omitida ou inexata expõe a empresa ao risco de 
autuação conforme estabelecido no Art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35/01: 

penalidade de 3% (três por cento) do valor das transações comerciais ou das 
operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros, em relação aos 
quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou 

incompleta. 
 

Imagine que a sua empresa fatura cerca de R$ 10 milhões por mês, neste caso, a 
empresa tem uma possível contingência de R$ 300 mil em apenas um mês informado 
incorretamente. Esse risco é desconhecido pela maioria das empresas e seus gestores 

e, por isso, nem todas possuem um procedimento eficaz adotado para mitigar ou até 
mesmo eliminar este risco.  

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sped
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Qual é o impacto das declarações acessórias nos valores das autuações por 
parte do fisco? 
Pois bem, vejamos abaixo alguns números divulgados pela Receita Federal do Brasil: 

No ano de 2013 a Fiscalização da Receita Federal constituiu crédito tributário no valor 
de R$ 190,1 bilhões, valor que superou em 63,5% o total das autuações ocorridas no 

ano de 2012. Tal valor foi resultado de 20.414 procedimentos de auditoria 
externa e 308.622 procedimentos de revisão interna de declarações de 

Pessoas Físicas, Jurídicas e ITR, que totalizaram 329.036 procedimentos de 
fiscalização. 
 

Tabela 1: Comparação da Fiscalização da Receita Federal 2012 x 2013 

 
Fonte: Receita Federal (2014) 

 
O gráfico abaixo demonstra, de forma bastante dinâmica, a evolução do Crédito 
Tributário constituído por parte da Fiscalização Federal: 

 
Gráfico 1: Evolução do crédito tributário por meio de Fiscalização de 2010 a 

2013 

 

 
Fonte: O autor 

 
É possível constatar que houve uma evolução nominal no crédito tributário lançado 
em quase 110%. Por que isso ocorreu? 

 
Se você fosse incumbido da seguinte tarefa: cobrar uma lista de 50 devedores, no 

espaço de tempo de 1 hora, para recuperar o maior valor possível. Partindo do princípio 
que seria impossível cobrar de todos, qual critério você utilizaria para cumprir a sua 
missão? Os maiores devedores ou os devedores que você tem maiores chances de 

receber são as respostas mais comuns. Por que o Fisco agiria de forma diferente? Ele 
utiliza praticamente o mesmo critério nas suas fiscalizações.  

 
No ano de 2010 ocorreu a mudança de estratégia para selecionar (identificar quem 
será fiscalizado) e de como fiscalizar os contribuintes de grande porte. A essa 

estratégia, eles aliaram um intenso programa de capacitação continuada dos 
Auditores-Fiscais e a utilização de tecnologia, ou seja, a qualidade dos processos de 

seleção de contribuintes e de detecção de novas modalidades de infrações tributárias 
foi melhorada, trabalhado com um grande volume de informações em bancos de dados 

e com uma equipe de auditores especializados na realização de auditorias em grandes 
contribuintes. Resultado? Recorde histórico de crédito tributário constituído! 
 

O que podemos concluir com essas evidências de riscos de autuação do fisco? 
Concluímos que já não existem mais os desafios tecnológicos no que se referem à 

geração dos arquivos eletrônicos e às devidas validações nos programas 
disponibilizados pelo Governo. No entanto, temos o grande desafio de desenvolver o 
conhecimento multidisciplinar, o trabalho em equipe para buscar a correlação e a 

http://www.quirius.com.br/wp-content/uploads/2014/12/compara%C3%A7%C3%A3o-da-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o.png
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integração das informações transmitidas por meio digital. Dessa maneira,  objetiva-se 
compreender o projeto SPED como um TODO para poder gerir os grandes riscos 
inerentes a ele. Lembre-se: as obrigações acessórias é uma realidade sem 

volta! 
 

Empresas de estacionamento elevam margem e receitas em 2017 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

As grandes empresas de estacionamento retomaram o desempenho positivo neste 
ano, tanto na receita total como nas margens de lucro.  

 
Um dos principais fatores apontados pelas companhias é o foco em operações mais 
complexas, como shoppings, aeroportos e hospitais.  

 
"Começamos a ganhar força no segundo trimestre, quando houve alta de 3,6% [no 

faturamento] nas mesmas garagens [abertas há pelo menos um ano]", diz André Iasi, 
diretor-executivo da Estapar.  
 

A empresa prevê uma alta de 20% nas receitas e de quase 60% no Ebitda (lucro antes 
de subtrair as despesas não operacionais) deste ano.  

 
"Os segmentos mais resilientes têm se saído melhor que aqueles que sofreram com 

altas na vacância, como os prédios comerciais", afirma.  
 
Além de priorizar shoppings, hospitais e universidades, a Indigo planeja participar de 

novas concessões no setor privado. Neste ano, ela venceu a concorrência pelo 
estacionamento do aeroporto de Belo Horizonte.  

 
A companhia dobrará seu Ebitda em 2017, segundo Fernando Stein, presidente da 
multinacional no Brasil.  

 
"Vamos chegar a R$ 65 milhões neste indicador e a R$ 650 milhões de receita, um 

crescimento de 130%."  
 

Camex reduz Imposto de Importação de juta e ácido tereftálico por 
desabastecimento interno 

19/10/2017 – Fonte: MDIC 

 

 
O ácido tereftálico, utilizado pela indústria na fabricação produtos como garrafas PET, 

terá a alíquota reduzida de 14% para 2% 
 

Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução Camex n°84, que 
reduz temporariamente o Imposto de Importação de dois produtos, por razões de 

desabastecimento interno. O ácido tereftálico, utilizado pela indústria na fabricação 
produtos como garrafas PET, terá a alíquota reduzida de 14% para 2%, com cota de 
850 toneladas, por um período de três meses. 
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A Camex concedeu também redução temporária de 8% para 2% na alíquota para 
importação de juta,  fibra têxtil vegetal utilizada na indústria de embalagens (sacaria). 
A redução é válida por 12 meses, dentro de um limite máximo de 7 mil toneladas. 

 
As duas alterações foram feitas com base no que determina a Resolução Grupo 

Mercado Comum (GMC nº 08/08), que possibilita a redução da alíquota do Imposto de 
Importação em caso de desabastecimento temporário. 

 

Camex prorroga antidumping definitivo para importações de ácido cítrico da 

China 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução Camex n° 82 que 
homologa compromisso de preços para quatro empresas e prorroga direito 
antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, para importações brasileiras 

de ácido cítrico e determinados sais de ácido cítrico, originárias da China. O produto é 
classificado nos códigos 2918.14.00 e 2918.15.00 da Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM). 
 
O ácido cítrico, o citrato de sódio e o citrato de potássio são produtos químicos 

utilizados na produção e formulação de uma grande variedade de produtos. O maior 
segmento de utilização final no mercado brasileiro é o de alimentos e bebidas, em 

especial, refrigerantes, seguido pelo segmento de aplicações industriais, 
particularmente detergentes e produtos de limpeza domésticos, e aplicações 
farmacêuticas, incluindo produtos de beleza e para higiene bucal e cosméticos.  

 
A medida será aplicada na forma de alíquotas específicas, de acordo com os valores 

abaixo especificados no site do MDIC: 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2810-camex-prorroga-antidumping-
definitivo-para-importacoes-de-acido-citrico-da-china 

 

Revisão de regras sobre trabalho escravo pode prejudicar exportador 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
As mudanças em torno da definição de trabalho escravo no Brasil podem ter impactos 
sobre as exportações, segundo sinalizaram representantes da União Europeia (UE) e 

do setor empresarial brasileiro.  
 

Na segunda-feira (16), uma portaria alterou a definição de trabalho escravo, os 
critérios de autuação e a forma de divulgação da chamada "lista suja" com o nome 
dos envolvidos nesse tipo de crime.  

 
"Não podemos aceitar a importação de produtos feitos sob condições de escravidão", 

disse à Folha a finlandesa Heidi Hautala, deputada no Parlamento Europeu, braço 
Legislativo da UE. Ela é ligada ao Partido Verde.  
 

Para Hautala, a decisão do governo brasileiro ainda pode criar "obstáculo" às 
negociações do acordo de livre comercio entre UE e o Mercosul.  
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BLOCOS  
No momento, os blocos estão alinhando parte das propostas. Cotas para carne e etanol 
estão entre os produtos em destaque.  

 
Rascunhos do acordo que circulam – em discussões conduzidas há anos, sem 

consenso– mencionam o fim do trabalho escravo.  
 

Outros tratados de comércio com a UE foram congelados no passado por esse tipo de 
preocupação. Por exemplo, houve resistência à indústria têxtil do Uzbequistão.  
 

O Parlamento Europeu tem se preocupado com essa questão. Em outubro de 2016, 
pediu o endurecimento das regras para a identificação de trabalho escravo. 

Exportações precisariam de uma certificação de que respeitam determinados 
parâmetros, incluindo a ausência de trabalho escravo.  
 

Mudanças específicas de lei devem passar primeiro pela Comissão Europeia, braço 
Executivo do bloco.  

 
Procurado pela reportagem da Folha, o órgão não comentou se já estuda medidas 
contra o Brasil devido às mudanças nas regras. Mas a Comissão afirmou que o respeito 

a direitos trabalhistas básicos é essencial para sua política comercial.  
 

O Executivo europeu disse também que as questões de política social no Brasil serão 
discutidas durante as tratativas para o eventual acordo de livre comércio entre o bloco 
e o Mercosul.  

 
Cerca de 20% das exportações brasileiras tem como destino países europeus. 

Praticamente metade da pauta é composta por matérias-primas. Muitas já foram alvo 
de denúncias de trabalho escravo no passado.  
 

Na avaliação de José Augusto de Castro, da AEB (Associação de Comércio Exterior do 
Brasil) ainda é cedo para ter uma visão mais clara sobre os efeitos das mudanças 

sobre o setor externo. Na avaliação dele, o fato de o comércio de matérias-primas ser 
concentrado em grandes empresas pode reduzir um eventual impacto negativo.  
 

No entanto, ele lembra que, no âmbito do comércio internacional, ter o nome inserido 
na lista suja do trabalho escravo pode afetar a imagem do exportador e, em alguns 

casos, ser usado como moeda para baratear preços.  
 
Ele vê com especial ressalva a decisão de se colocar a divulgação da lista com os 

nomes dos autuados nas mãos do ministro do Trabalho. É uma questão que acende a 
luz amarela porque politiza o tema.  

 
"A lista seria mais política do que técnica e isso poderia gerar dúvidas ao abrir espaço 

para se optar por incluir ou excluir informações", diz.  
 

Portaria do trabalho escravo 'rompe trajetória de sucesso' do Brasil, diz OIT 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
A OIT (Organização Internacional do Trabalho) se posicionou oficialmente nesta 
quinta-feira (19) criticando a portaria do Ministério do Trabalho sobre mudanças em 

torno da fiscalização do trabalho escravo no Brasil.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928404-portaria-do-trabalho-escravo-rompe-trajetoria-de-sucesso-do-brasil-diz-oit.shtml


Na segunda-feira (16), uma portaria alterou a definição de trabalho escravo, os 
critérios de autuação e a forma de divulgação da chamada "lista suja", com o nome 
dos envolvidos nesse tipo de crime.  

 
Em comunicado, a OIT afirmou que, com a portaria, o Brasil corre o risco de romper 

"trajetória de sucesso que o tornou um modelo de liderança no combate ao trabalho 
escravo para a região e para o mundo."  

 
A organização, que é ligada à ONU (Organização das Nações Unidas), afirmou ainda 
que eventuais desdobramentos da portaria poderão ser analisados pelo Comitê de 

Peritos do órgão.  
 

"A gravidade da situação está no possível enfraquecimento e limitação da efetiva 
atuação da fiscalização do trabalho, com o consequente aumento da desproteção e 
vulnerabilidade de uma parcela da população brasileira já muito fragilizada", diz o 

comunicado.  
 

A entidade reforça os "vinte anos de trajetória no combate à escravidão 
contemporânea" no país, que tem uma "definição conceitual de trabalho escravo 
moderna e alinhada às convenções internacionais da OIT", diz. "Além disso, é 

importante ressaltar que a atitude proativa e transparente do Brasil tem sido um 
elemento importante para as relações de comércio exterior."  

 
Representantes da União Europeia (UE) e do setor empresarial brasileiro sinalizaram 
que as mudanças em torno da definição de trabalho escravo podem ter impactos sobre 

as exportações brasileiras.  
 

A OIT vê riscos de que, com as alterações, o Brasil não alcance os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU em relação à erradicação do trabalho análogo à 
escravidão.  

 
"A tendência global claramente aponta para esta direção [de adotar medidas para 

combater o trabalho escravo] e seria lamentável ver o país recuar com relação aos 
instrumentos já estabelecidos, sem substitui-los ou complementá-los por outros que 
tenham o objetivo de trazer ainda mais proteção aos trabalhadores e trabalhadoras, 

garantindo assim o respeito à dignidade da pessoa humana."  
 

RECOMENDAÇÕES  
A OIT reforçou recomendações feitas pelo Comitê de Peritos ao governo brasileiro em 
seu relatório anual de 2016. O comunicado diz que o comitê recomendou que 

eventuais alterações no conceito de trabalho escravo não criassem obstáculos, na 
prática, às ações de fiscalização e punição de responsáveis.  

 
O comitê aconselhou o governo brasileiro a consultar autoridades envolvidas no tema, 

em particular a auditoria fiscal do trabalho, o Ministério Público e a Justiça Trabalhista, 
na discussão sobre uma possível alteração do conceito.  
 

"Modificar ou limitar o conceito de submeter uma pessoa a situação análoga à de 
escravo sem um amplo debate democrático sobre o assunto pode resultar num novo 

conceito que não caracterize de fato a escravidão contemporânea, diminuindo a 
efetividade das forças de inspeção [...] contribuindo inclusive para o aumento da 
pobreza em várias regiões do país", diz a nota.  

 
Sobre a "lista suja", o comitê encorajou que o governo continuasse tomando as 

medidas necessárias para que a lista fosse publicada regularmente e da maneira mais 
transparente possível. "É fundamental que a definição da lista seja um ato técnico e 
isento, oriundo dos profissionais de fiscalização que possuem conhecimento dos fatos 

encontrados."  
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Quanto à inspeção, o comitê notou, em seu relatório, a redução do número de 
unidades móveis de fiscalização e recomendou que o governo adotasse providências 
para dotar a inspeção de recursos humanos e financeiros suficientes para o 

cumprimento de sua missão.  
 

A Folha mostrou, no entanto, que as operações de fiscalização de trabalho escravo 
realizadas pelo Ministério do Trabalho vêm caindo desde 2013 e despencaram com os 

cortes da União neste ano.  
 
Em março de 2017, o contingenciamento de gastos da União afetou os recursos 

destinados à Secretaria de Inspeção do Trabalho, do ministério, que perdeu 70% do 
orçamento que vinha do Tesouro Nacional —R$ 22 milhões de um total de R$ 31 

milhões.  
 
No ano até julho, foram realizadas 49 operações, ante 115 em 2016. O número de 

trabalhadores resgatados foi de 885, no ano passado, para 73 neste ano até setembro.  
 

MUDANÇAS  
A portaria no ministério proíbe a divulgação da "lista suja" sem autorização expressa 
do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB). Antes, a divulgação cabia à área 

técnica da pasta, que era chefiada André Roston, exonerado em 10 de outubro.  
 

A norma prevê que a lista seja divulgada no site do ministério duas vezes por ano, no 
último dia útil dos meses de junho e novembro. Uma portaria de 2016, porém, 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, está 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.  
 

A portaria ainda tornou mais restrito o conceito de trabalho escravo, exigindo que haja 
"restrição à liberdade de locomoção da vítima".  

 
A medida, que atende aos interesses da bancada ruralista, ocorreu em meio à análise 

da nova denúncia na Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer, 
rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira (18).  
 

Retrocessos podem levar o Brasil a sofrer com barreiras não tarifárias 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 
 

 
 

 

O Brasil ensaia entrar no túnel do tempo e voltar a sofrer com as chamadas barreiras 
não tarifárias, de ordem ambiental e social, difíceis de serem contestadas. No passado, 

elas foram usadas por concorrentes internacionais como argumento para minar as 
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exportações brasileiras, diz o embaixador Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda e 
do Meio Ambiente.  
 

Diante da portaria que afrouxa a definição de trabalho escravo e altera critérios de 
autuação e de divulgação desse tipo de crime, acordos de comércio podem ser 

colocados à prova pelo que o embaixador chama de "retrocessos" chancelados pelo 
governo de Michel Temer.  

 
O recuo é generalizado, diz ele. Ocorre nas condições de trabalho no campo, nas 
questões ambientais e também em relação às demarcações de terras indígenas e 

quilombolas, causando assombro e reações dentro e fora do país.  
 

Até terça (17), apenas no Congresso Nacional, haviam sido protocolados oito projetos 
pedindo a revogação da portaria que altera a definição do trabalho escravo.  
 

"É um retrocesso completo, o governo dá um tiro no pé. Um não, reiterados. Ele não 
se cansa", afirma.  

 
Ricupero diz que o país estaria voltando ao início dos anos 1990, quando setores nos 
quais o Brasil gozava de vantagens comparativas importantes enfrentavam 

questionamentos no mercado externo envolvendo trabalho infantil ou realizado em 
circunstâncias degradantes.  

 
As justificativas dos concorrentes era de que o país conseguia oferecer condições 
competitivas no comércio externo passando por cima de requisitos considerados 

mínimos no âmbito dos direitos humanos e ambientais.  
 

Os recentes recuos, portanto, dariam gás à estratégia.  
 
Foi na década de 1990 que o país começou a olhar para o problema. Uma lei de 2003, 

no entanto, atualizou a tipificação do crime, introduziu as expressões "condições 
degradantes" e "jornada exaustiva" e estabeleceu penas de reclusão, de dois a oito 

anos.  
 
A mudança abrupta de rota, diz Ricupero, é patrocinada pelos setores mais retrógrados 

do agronegócio, que, após idas e vindas, avançam com suas pautas de olho em 
vantagens no curto prazo.  

 
 

 
 

Para Ricupero, é possível que pressões façam o governo voltar atrás, como já ocorreu 
com o Renca, a Reserva Nacional de Cobre que Temer propôs abrir à exploração por 

decreto, sem discussões no Congresso.  
 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também se posicionou contra a mudança.  
Disse que a considera inaceitável e que espera que o governo corrija o retrocesso.  
 

Nesta quarta-feira (18), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recebeu o 
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, formalizando o pedido de revogação da 

portaria.  
 
Dodge classificou a medida como "um retrocesso na garantia constitucional de 

proteção à dignidade humana".  
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EMPRESAS  
O tema é sensível e alguns setores o tratam com discrição. Para a Unica (União da 
Indústria da Cana-de-Açúcar) é cedo para avaliar os efeitos.  

 
A entidade ressalta que o etanol destinado à União Europeia tem que, 

necessariamente, ser certificado por um selo internacional, que garanta padrão de 
sustentabilidade socioambiental.  

 
A Associação Brasileira de Varejo Têxtil, que tem programa de certificação contra o 
trabalho escravo, diz apenas que o mantém para fornecedores do varejo de moda.  

 
Entre os analistas de mercado, a percepção é que os efeitos negativos podem ser 

minimizados pela força do Brasil na exportação de produtos como soja, açúcar, café, 
suco de laranja e carne.  
 

Para José Carlos Hausknecht, sócio-diretor da consultoria MB Agro, os riscos de 
retaliação viriam da União Europeia, grande compradora de café e suco de laranja.  

 
Tomar esse tipo de medida não seria trivial. "Até porque a incidência [do trabalho 
escravo] é mínima e concentrada em lugares mais remotos".  

 
Outro ponto, diz Hausknecht, é que a China importa 70% da soja brasileira e divide 

com o Oriente Médio as aquisições de açúcar. "E acho que a China não vai deixar de 
comprar do Brasil".  
 

O advogado Clovis Queiroz vê como positiva que a definição de trabalho análogo à 
escravidão, antes técnica, posa ficar com o Judiciário.  

 
"Às vezes, a empresa nem recebeu a infração e já tem o nome atrelado à prática sem 
chance de se defender",diz.  

-  
TRABALHO ESCRAVO 

O que mudou?  
 

↳ Lista suja 

É necessário ter determinação expressa do ministro do Trabalho, cargo ocupado hoje 
por Ronaldo Nogueira (PTB), para divulgar o nome de uma empresa que manteve 

trabalhadores em situação análoga à escravidão. Antes, a divulgação cabia à área 
técnica do ministério  

↳ Periodicidade 
A portaria prevê que a lista será divulgada duas vezes por ano, nos últimos dias úteis 

de junho e novembro, no site do Ministério do Trabalho.  
Antes, ela podia ser divulgada em qualquer momento, desde que não ultrapassasse 
um período de seis meses sem atualização  

↳ Fiscalização 
O auditor fiscal agora precisará ser acompanhado nas operações por uma autoridade 

policial, que registrará um boletim de ocorrência. Fotos da fiscalização e identificação 
dos envolvidos passam a ser obrigatórias no relatório da ação  

↳ Classificação 

Para que o trabalho seja considerado análogo à escravidão, é preciso que haja privação 
da liberdade de ir e vir, segundo a portaria.  

 
Antes, usava-se o entendimento do artigo 149 do Código Penal, que considera crime 

a submissão do indivíduo ao trabalho forçado, a uma jornada exaustiva e a condições 
degradantes, podendo haver ou não restrição da locomoção. 
 

  
 



Governo Temer regrediu ao tempo dos grilhões e chicotes, diz chefe do MPT 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Luiz Eduardo Bojart, procurador-geral interino do Trabalho 

   

Para Luiz Eduardo Bojart, procurador-geral em exercício do MPT (Ministério Público do 

Trabalho), a portaria do governo Temer sobre trabalho escravo é uma 
"monstruosidade".  

 
A norma, divulgada pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira (16), acrescenta 
à definição de trabalho escravo, para fins de fiscalização, a exigência de que haja 

"restrição da liberdade de locomoção da vítima".  
 

Desde o início dos anos 2000, a lei brasileira considera que bastam condições 
degradantes e análogas à escravidão para caracterizar o crime.  
 

A restrição do conceito é uma demanda da bancada ruralista desde 2013, quando foi 
votada a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do Trabalho Escravo e o senador 

Romero Jucá (PMDB) defendeu a mudança no Congresso, sem sucesso.  
 
A portaria também diminui a transparência da "lista suja" de empresas que praticam 

o trabalho escravo, determinando que ela só poderá ser divulgada com autorização do 
ministro do Trabalho.  

*  
Folha - Qual a ilegalidade apontada pelo MPT na portaria do Ministério do 
Trabalho? 

Luiz Eduardo Bojart - Com uma simples portaria, o governo está desconstruindo 
todo um conceito legal do que seria o trabalho escravo. Voltamos à situação de dois 

séculos atrás, quando o trabalho escravo exigia restrição à liberdade de locomoção, 
ou seja, tem que ter senzala, tronco, grilhões, chicote.  
 

O conceito moderno inclui condições análogas à escravidão, condições de trabalho 
degradantes. Então esse é um absurdo jurídico, uma monstruosidade. Estamos 

perplexos.  
 
Nesta terça-feira, recomendamos, junto ao MPF (Ministério Público Federal), que o 

governo revogue a portaria em até dez dias. 
 

A imagem do Brasil pode ficar prejudicada? 
Sim. Estão revogando de uma hora para outra uma política bem-sucedida do país, que 
ajudou a construir uma imagem internacional de referência no combate ao trabalho 

escravo.  
 

O Brasil foi de um modelo no resto do mundo para um pária. Nós sabemos que o 
mercado internacional é muito fechado para países escravagistas, e essa repercussão 

está por vir.  
 
Existe algum lado positivo que justifique essa portaria? 

Não. O que eu vejo é uma pequena parcela do empresariado brasileiro sendo 
favorecida para destruir a imagem internacional do país. Toda a economia brasileira 

será duramente afetada, vamos perder penetração.  
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A limitação na transparência da "lista suja" vai contra a Lei de Acesso à 
Informação? 
É lógico. A censura imposta à divulgação da chamada "lista suja" é flagrantemente 

uma subtração à cidadania brasileira, em benefício do mercado dos escravagistas.  
 

A lista é uma informação extremamente relevante para as cadeias produtivas, e a 
portaria é expressa em afirmar que a relação das empresas não será divulgada sem 

autorização do ministro. É uma regra que só favorece os escravagistas, que vão se 
esconder sob critério arbitrário do ministro do Trabalho, sem nenhum pressuposto 
técnico.  

 

Operações de combate ao trabalho escravo despencam no governo Temer 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
As operações de fiscalização de trabalho escravo realizadas pelo Ministério do Trabalho 

vêm caindo desde 2013, e despencaram com os cortes da União em 2017.  
 
Em 2017, foram 49 operações, ante 115 em 2016. O número de trabalhadores 

resgatados foi de 885, no ano passado, para 73 neste ano até setembro.  
 

Em março de 2017, o contingenciamento de gastos da União afetou os recursos 
destinados à Secretaria de Inspeção do Trabalho, do ministério, que perdeu 70% do 
orçamento que vinha do Tesouro Nacional —R$ 22 milhões de um total de R$ 31 

milhões.  
 

A categoria dos auditores fiscais do trabalho vem se queixando da falta de estrutura. 
O último concurso foi realizado em 2013. Dos 3.644 postos, estão vagos 1.255, ou 

seja, 34,4% da mão de obra.  
 
Em julho, as fiscalizações ficaram paralisadas por falta de caixa —restavam apenas R$ 

6 mil para usar até o fim de 2017. "O recado que estão dando é que estão de mãos 
dadas com os escravagistas", afirma o presidente do Sinait (Sindicato Nacional de 

Auditores Fiscais do Trabalho), Carlos Silva.  
 
No fim de setembro, o governo liberou R$ 5 milhões para toda a secretaria, mas não 

discriminou quanto vai para combate o trabalho escravo. O órgão fiscaliza também 
trabalho infantil, condições de saúde e recolhimento de tributos.  

 
"O número de resgatados não caiu porque tem menos trabalho escravo, e sim porque 
a secretaria ficou sem dinheiro para fiscalizar por boa parte do ano", afirma Matheus 

Magalhães, pesquisador do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos).  
 

A "lista suja", que mostra a relação de empresas acusadas de trabalho escravo, ficou 
sigilosa por dois anos até o TST (Tribunal Superior do Trabalho) ordenar sua divulgação 
em março de 2017.  

 
"A redução de recursos é uma retaliação contra a Secretaria de Inspeção do Trabalho 

pela divulgação da 'lista suja'. A fiscalização vem caindo de 2010 para cá, mas nos 
últimos meses as represálias aos fiscais se tornaram mais agudas e mais 
concentradas", diz Magalhães.  
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Em 10 de outubro, o chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho 
Escravo, André Roston, foi exonerado. Ele havia se queixado da precariedade da verba 
da secretaria em uma audiência pública no Senado, em agosto, e, como antecipou o 

"Painel", deixou pronta uma atualização da "lista suja" com 132 empresas acusadas 
de usar trabalho escravo.  

 
PORTARIA  

Foi nesse contexto que, na segunda-feira (16), foi anunciada uma portaria proibindo 
a divulgação da "lista suja" sem autorização expressa do ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira (PTB). Antes, a divulgação cabia à área técnica da pasta, que era chefiada 

por Roston.  
 

A norma 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". Uma portaria de 2016, 
porém, permitia que a atualização da lista ocorresse "a qualquer tempo", desde que 

não ultrapassasse periodicidade superior a seis meses.  
 

Na quarta-feira (18), os auditores responsáveis pela fiscalização desse tipo de crime 
no Ministério do Trabalho paralisaram as atividades em 21 Estados, em protesto contra 
a restrição orçamentária e a portaria.  

 
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, está 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.  
 
A portaria também tornou mais restrito o conceito de trabalho escravo, exigindo que 

haja "restrição à liberdade de locomoção da vítima".  
 

O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal consideram esse 
requisito ilegal, já que, desde 2000, a lei brasileira diz que bastam condições 
degradantes e análogas à escravidão para caracterizar o crime.  

 
A medida, que atende aos interesses da bancada ruralista, ocorreu em meio à análise 

da nova denúncia na Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer, 
rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira (18).  

 
Em 2013, quando foi votada a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do Trabalho 
Escravo, o senador Romero Jucá (PMDB) tentou incluir a mesma mudança no conceito 

de trabalho escravo, sem sucesso.  
 
 Editoria de Arte/Folhapress  
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OUTRO LADO  

Para Bruno Freire e Silva, professor de direito do trabalho da FGV (Fundação Getulio 
Vargas), a medida do governo é necessária para garantir "ampla defesa" aos 

empregadores autuados.  
 
"A empresa não pode se defender de entrar na lista, então ela só será prejudicada se 

cometer a prática mais grave, que é cercear a liberdade."  
 

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".  

 
Diz ainda que o combate ao trabalho escravo "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.  

 

Governo acerta ao conter denúncias de trabalho escravo 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Em 2015, dezoito peruanos fugiram de uma oficina de costura na zona leste de São 

Paulo e correram para uma delegacia. Contaram trabalhar 17 horas por dia e que um 
vigia os proibia de sair da oficina.  

 
Um ano antes, motoristas da mineradora Milplan, de Minas Gerais, foram flagrados 
trabalhando com carteira assinada, férias, recesso remunerado no fim de ano e 13º 

salário. Como ganhavam adicional de horas extras, alguns trabalhavam mais que doze 
horas por dia.  

 
O leitor há de concordar que as duas situações são bem diferentes. A primeira tem 

restrição de liberdade e obviamente motiva um processo criminal e a prisão do dono 
da oficina. Já na segunda há, no máximo, irregularidades trabalhistas.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leandro-narloch/2017/10/1928006-governo-acerta-ao-conter-denuncias-de-trabalho-escravo.shtml


Apesar disso, os dois casos renderam acusações do mesmo crime. Um fiscal 
considerou excessiva a quantidade de horas extras dos motoristas e enquadrou a 
mineradora por manter trabalhadores em "regime análogo à escravidão".  

 
A maioria das denúncias de trabalho escravo que aparecem nos jornais são como o 

segundo caso. Não há dívidas ou documentos retidos, resgate ou libertação de 
trabalhadores.  

 
As denúncias não preenchem os requisitos da Convenção 29 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), segundo a qual trabalho escravo é aquele "executado 

por alguém sob ameaça de sanção ou para o qual a pessoa não se ofereceu 
espontaneamente".  

 

 
 
Ou seja: "trabalho análogo à escravidão" simplesmente não é aquilo que a OIT, a 

maioria dos países e os cidadãos em geral entendem por trabalho escravo.  
 

Essa confusão acontece porque, até semana passada, o Brasil considerava como 
análogo à escravidão o trabalho com "jornada excessiva" e "condições degradantes".  
 

Como cabia aos fiscais do Trabalho decidir o que são condições degradantes, a regra 
dava margem a interpretações fantasiosas.  

 
Também em Minas Gerais, o Ministério do Trabalhou já considerou escravos pedreiros 
com salário de R$ 5 mil por mês –que estavam facilmente entre os 20% de brasileiros 

mais ricos.  
 

Da portaria que Ministério do Trabalho publicou na segunda-feira (16), o ponto mais 
relevante é a necessidade de haver restrição de liberdade para se falar em escravidão. 
 

Essa mudança vai evitar muitos imbróglios jurídicos que resultam em nada. Depois de 
todo escarcéu das operações do Ministério Público do Trabalho e do linchamento 

público, mais de 90% das empresas denunciadas são inocentadas na Justiça criminal.  
 
A mudança também vai, enfim, conter os ativistas, blogueiros, fiscais e procuradores 

que usam o termo "trabalho escravo" de forma sensacionalista, para chamar a atenção 
do público e ganhar prêmios, audiência e financiamentos.  

 
O pior é que esse sensacionalismo não ajuda os trabalhadores. Acaba eliminando 
alternativas de quem já tem poucas opções de trabalho. Como os próprios ativistas 

admitem, muitos "libertados" nas operações acabam ingressando em empregos bem 
parecidos semanas depois.  

 
Isso quando há empregos. As grifes, correndo o risco de terem a reputação manchada 

por algum fiscal que se considera herói da luta de classes, pensam muitas vezes antes 
de abrir fábricas no Brasil.  
 

Muitas já se mudaram para o Paraguai, o novo polo de empresas brasileiras.  
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Opinião: Tropeço de Temer em trabalho escravo atrapalha outras reformas 

19/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Governo Temer cedeu aos ruralistas em algo inaceitável em uma sociedade 
que quer avançar 

 

A ânsia de salvar seu pescoço na votação da segunda denúncia levada ao Congresso 

fez o presidente Michel Temer ceder a um pleito do agronegócio para mudar as regras 
de fiscalização do trabalho análogo à escravidão. Temer entrou em um tema 

espinhoso, com poucas justificativas para suas mudanças e assumindo o risco de 
levantar dúvidas sobre outras reformas necessárias no Brasil. 
 

Certamente pegar mais leve com o trabalho escravo não está na agenda de prioridades 
do país. Nada justifica condições de trabalho degradante em um país que se gaba de 

ser um dos celeiros do mundo e é natural que a reação forte contra a portaria que 
muda o conceito de trabalho escravo e a aplicação da lei. Pela portaria publicada no 
início da semana, só se pode enquadrar nessa categoria o trabalhador mantido assim 

pela força. Se não houver armas, o resto não importa. 
 

Temer fez seu cálculo político, porém. Na primeira votação, quando levou adiante uma 
renegociação de dívidas rurais e comprou briga com ambientalistas no debate sobre 

mudanças em áreas de proteção ambiental, o presidente beijou a mão da bancada 
ruralista. Agora, faz o mesmo ritual. 
 

Há grandes chances de a portaria, que sofre oposição mesmo dentro do Ministério do 
Trabalho, seja revogada. Ou que seus efeitos práticos não sejam os esperados, 

gerando um amplo debate jurídico. Mas sua publicação traz duas questões que podem 
ser analisadas. A primeira, é o risco de contaminar outras reformas com uma mudança 
feita por canetada e sem debate. 

 
No dia 11 de novembro, por exemplo, entra em vigor a reforma trabalhista. A nova lei 

não foi aprovada com o mesmo espírito da portaria do trabalho escravo. A reforma 
parte do princípio de que patrões e empregados têm condições de negociar mais, sem 
a necessidade de tutela do Estado. A maior liberdade no mercado pode, no longo 

prazo, levar a custos econômicos menores com ganho para as duas partes. 
 

Em outras frentes, o governo Temer ainda tem esperança de aprovar alguma reforma 
da Previdência e tem projetos de modernização em setores como bancos e impostos. 
Contaminar essas discussões com uma norma anacrônica para dar conta de uma 

negociação com os ruralistas era um risco totalmente desnecessário. 
 

A segunda questão que a portaria nos faz lembrar é que existem limites irrevogáveis 
dentro de uma sociedade e é grave quando há a tentação de transpô-los. Se a reforma 
trabalhista parte do princípio de que patrões e empregados são adultos que não 

precisam de tutela, também precisamos levar em conta que ainda há no Brasil 
situações em que isso não é verdade e elas são cobertas pelas regras que combatem 

o trabalho análogo à escravidão. Nesses casos, uma das partes não é realmente livre 
e necessita de proteção. 
 

Assim, os conceitos que regem essa proteção e como eles são aplicados interessam a 
toda a sociedade e não apenas a um ramo de atividade econômica – particularmente 

o que mais tem irregularidades. Mudanças assim, sem debate, não são saudáveis no 
jogo democrático. 
 

O Brasil ainda tem um longo caminho para se tornar uma nação de economia moderna 
e o governo Temer assumiu o compromisso de fazer reformas importantes nesse 
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rumo. Várias de suas ações, no entanto, ainda estão olhando para trás. Fica difícil 
identificar qual dos lados é de coração e qual representa puro pragmatismo. 
 

(Guido Orgis- jornalista da gazeta do Povo) 
 

'Não acho que faço trabalho escravo', diz Gilmar Mendes 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Ministro Gilmar Mendes durante seu voto na sessão de julgamento da cassação da 

chapa Dilma/Temer 
 

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral), disse nesta quinta-feira (19) que trabalha bastante, mas 
não é vítima de trabalho escravo.  

 
"Eu, por exemplo, me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho 
que faço trabalho escravo", disse Gilmar em evento no TSE.  

 
A declaração foi feita ao comentar a portaria do Ministério do Trabalho publicada na 

segunda-feira (16), cujas novas regras 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.  

 
"Ainda não tive tempo de ler a portaria e terei de fazer a devida aferição. O tema é 
muito polêmico e o importante, aqui, é tratar com perfil técnico, não ideologizado. Há 

muita discussão em torno disso", respondeu o ministro ao ser indagado qual era sua 
opinião sobre o tema.  

 

 
 
"Já tivemos no Supremo Tribunal Federal debates a propósito disso, em que se diz que 
alguém se submete a um trabalho estressante, exaustivo. Eu, por exemplo, acho que 

me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho que faço trabalho 
escravo", continuou.  

 
"É preciso que essas condições sejam combinadas, e que seja aferido de maneira 
adequada. Já brinquei no plenário do Supremo que, dependendo do critério e do fiscal, 

talvez ali na garagem do Supremo ou aqui na garagem do TSE, alguém pudesse 
identificar condição de trabalho escravo. É preciso que haja condições objetivas e que 

esse tema não seja ideologizado." 
 
 

 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1928373-nao-acho-que-faco-trabalho-escravo-diz-gilmar-mendes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927436-governo-cria-regras-que-dificultam-acesso-a-lista-suja-do-trabalho-escravo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2017/10/1927934-quem-e-escravo-segundo-temer.shtml


FHC lamenta nova regra que limita combate ao trabalho escravo 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

  

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no Instituto FHC, em São Paulo 

   

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se posicionou contra a regra publicada 
pelo governo Temer nesta segunda-feira (16), que limita o combate ao trabalho 

escravo.  
 
Foi durante o seu governo, em 1995, que foi criado o modelo atual de de grupos 

estaduais e federais de repressão ao trabalho em condições análogas à escravidão.  
A nova portaria, do Ministério do Trabalho, muda o conceito de trabalho forçado, 

incluindo a exigência de que haja "privação da liberdade de ir e vir".  
 
Na opinião do MPT (Ministério Público do Trabalho) e MPF (Ministério Público Federal), 

a medida vai contra a lei brasileira e dificulta a punição dos patrões.  
 

FHC afirma que é "inaceitável". "A expressão 'trabalho escravo' não se limita à 
escravidão por dívidas nem à obrigatoriedade física de permanência do trabalhador na 
área de trabalho —embora estes obviamente sejam claros indicadores da malfadada 

prática", diz o ex-presidente em nota.  
  

"Espero que o Governo corrija o mais brevemente possível esse retrocesso na luta 
pelos direitos humanos", completa. 
 

Texto de juízes sobre a reforma trabalhista cita “Estado de exceção” 

19/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Publicado nesta quinta-feira (19), enunciados criticam a nova lei e sugerem 
como ela deve ser interpretada nos tribunais 

 

 
 

 “O contexto político é de Estado de Exceção”, diz o primeiro dos textos publicados 
nesta quinta-feira (19), fruto de um encontro no qual participaram 600 pessoas, entre 

juízes, procuradores e auditores do Trabalho.  
 

A maior parte dos enunciados divulgados contém críticas à reforma trabalhista, Lei 
13.467/2017, que entrará em vigor em novembro. O conjunto é resultado de um 
evento realizado na Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), na semana passada, e acaba de ser publicado, com atraso, no site da 
entidade. 

 
O primeiro enunciado é claro ao pautar o que vem em seguida: “a lei 13.467/17 é 
ilegítima, no sentido formal e material, devendo ser integralmente rejeitada”. Para 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928034-fhc-lamenta-nova-regra-que-limita-combate-ao-trabalho-escravo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927436-governo-cria-regras-que-dificultam-acesso-a-lista-suja-do-trabalho-escravo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927758-mpt-e-mpf-se-manifestam-contra-nova-regra-sobre-trabalho-escravo.shtml
http://www.gazetadopovo.com.br/justica/texto-de-juizes-sobre-a-reforma-trabalhista-cita-estado-de-excecao-9gjzkoruz4w7dq8fwlxw30lxn
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados.asp
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados.asp
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.jornadanacional.com.br/teses/5011892017144733.doc


justificar a afirmação, o texto alegou que a reforma tramitou em tempo recorde, foi 
aprovada em regime de urgência e “a portas fechadas”, o que configuraria um estado 
de exceção, cenário político em que os direitos fundamentais não são respeitados. 

Os outros enunciados pinçam pontos da lei e sugerem como os juízes devem 
interpretá-los nos tribunais. 

 
Um deles versa sobre casos de grandes companhias que contratam empresas 

terceirizadas. O texto sugere que é preciso “resignificar” o conceito de subordinação, 
prevendo que os tomadores de serviços sejam responsabilizados diretamente pelos 
funcionários terceirizados, tendo de arcar com os direitos trabalhistas destes e garantir 

a isonomia salarial. Isso é o que quer, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho 
do Rio Grande do Norte em ação contra a Guararapes, proprietária da Riachuelo e 

responsável pela produção de suas roupas e calçados da marca.  
 
Outros enunciados contestam o item da reforma trabalhista que prevê a prevalência 

dos acordos e convenções coletivas sobre o previsto na lei, situação mais conhecida 
como “negociado sobre o legislado”. Entre os pontos criticados são aqueles que 

possibilitam negociar o banco de horas e o horário da jornada de trabalho. 
 
Os juízes sugerem, ainda, que é preciso privilegiar a “greve e outros mecanismos de 

pressão que dispõem os trabalhadores” ao analisar questões que envolvam as 
convenções coletivas com prevalência sobre a lei.  

 
Nesse sentido, diz o texto, “a mínima intervenção caracteriza a maximização da tutela 
constitucional à liberdade sindical e, portanto, deve estender-se ao exercício do direito 

de greve, que nada mais é do que instrumento de pressão legitimamente constituído 
para a realização da autonomia da vontade coletiva”. 

 
Os enunciados, que têm valor apenas de recomendação, defendem outros pontos, 
como a necessidade da volta da contribuição sindical, além da obrigatoriedade da 

assistência sindical em rescisões contratuais. Questionam a figura do “trabalho 
autônomo exclusivo” que, segundo um dos enunciados, “facilita o cometimento de 

fraudes à relação de emprego”. 
 

Fiscais e procuradores vão ignorar mudanças na CLT 

19/10/2017 – Fonte: COAD/Valor Econômico 
 

Depois dos juízes, agora é a vez dos auditores fiscais do trabalho e procuradores do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) declararem que não vão cumprir os principais 
pontos da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso. A alegação é que a reforma 

viola princípios constitucionais, outras leis e normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 

 
Entre as mudanças que serão ignoradas estão a predominância do negociado sobre o 

legislado, a terceirização ampla, a não inexistência de vínculo empregatício do 
trabalhador autônomo, a contratação de trabalhador intermitente por qualquer setor, 
a limitação de valores de indenização por danos morais e a autorização da jornada de 

12 horas de trabalho, por 36 de descanso, mediante acordo individual. 
 

As empresas que seguirem os preceitos da reforma, previstos na Lei nº 13.467, que 
entrará em vigor em 11 de novembro, poderão ser autuadas pelos fiscais e sofrer 
ações civis públicas.  

 
A reação à reforma foi iniciada pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, 

que, na semana passada, formulou 125 enunciados que limitam o alcance de 
dispositivos da nova legislação. “Nenhuma lei pode ser interpretada isoladamente. 
Tem que ser considerado o contexto geral, a legislação trabalhista como um todo, a 

http://www.gazetadopovo.com.br/justica/mpt-processa-riachuelo-por-danos-a-trabalhadores-multa-e-de-r-37-mi-dkowo8n74rndlocimz4a43irs
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-trabalhista-explicada-o-negociado-prevalece-sobre-o-legislado-4vwk638a6m875k50ytjghzhdi
http://www.coad.com.br/tributario/noticias-detalhe/82458/fiscais-e-procuradores-vao-ignorar-mudancas-na-clt


Constituição e as convenções da OIT”, disse Alex Myller, do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho. 
 

Para o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Alexandre Furlan, a 
postura de juízes, fiscais e procuradores é de uma “minoria”. “Deve atrasar ainda mais 

o país, ao fazer um debate ideológico, baseado no que eles chamam de justiça social, 
sem fazer a aplicação da lei”, criticou.  

 
De acordo com Furlan, a reforma contraria a jurisprudência da Justiça do Trabalho, 
que, por isso, não quer aplicar a lei. O próximo passo, advertiu, pode ser o Legislativo 

pedir o fim da Justiça do Trabalho. 
 

Paraná é o Estado do Sul que mais gerou empregos em microempresas 

19/10/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

 
 
O Paraná gerou 47.235 empregos com carteira assinada de janeiro a agosto desse 

ano, em empresas com até quatro empregados, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), divulgados recentemente pelo Ministério do 

Trabalho.  
 
O resultado coloca o Estado em primeiro lugar do ranking da Região Sul e em terceiro 

lugar nacional, atrás apenas para São Paulo e Minas Gerais. No mesmo período de 
2016, o Paraná havia ficado em quarto lugar no ranking nacional, com geração de 

42.205 empregos com carteira assinada. 
 
O setor que mais contribuiu foi o de serviços, com 41,7%, seguido pelo comércio, 

responsável por 25% dos postos de trabalho. O município com melhor resultado foi 
Curitiba, com 19,8% dos empregos. Em seguida, aparecem Londrina e Maringá, 

responsáveis por 6,3% cada. 
 
EMPREENDEDORISMO - O diretor-presidente do Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), ligado à Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral, Julio Suzuki Júnior, disse que, apesar do momento econômico 

nacional, no Paraná a crise é menos intensa. “Isso deve-se ao crescimento econômico 
do Estado, que, por sua vez, reflete o empreendedorismo do empresariado paranaense 
e as políticas do governo estadual”, disse. 

 
Segundo ele, o processo de recuperação do emprego no Paraná pode ser fortemente 

atribuído às microempresas do Estado. Suzuki Júnior comentou a importância da 
terceira colocação do Paraná no ranking nacional. “São Paulo e Minas Gerais, que 
ficaram à frente, são maiores em termos populacionais e têm mais empresas e 

microempresas que o Paraná”, disse. Ele ainda citou que Estados como Rio de Janeiro 
e Bahia, que também são maiores, ficaram atrás no ranking. 

 
Somados todos os segmentos da economia, o saldo é de 25.270 empregos com 
carteira assinada no Paraná, de janeiro a agosto, segundo o Caged. “O dado comprova 

o excelente desempenho do setor de microempresas, bem acima da média dos outros 
segmentos”, diz Julio Suzuki. "Este é um segmento francamente positivo", afirma. O 

número é gerado a partir da diferença entre admissões e demissões. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/532577/parana-e-o-estado-do-sul-que-mais-gerou-empregos-em-microempresas


Trabalho cooperativo traz muito mais vantagens para quem quer lucrar 

19/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Com 85 mil empregos diretos, representa 8,12% da população ocupada no Paraná. 
Somando toda a força de trabalho direta e indireta, é responsável por 18% do PIB 

paranaense. É riqueza que não acaba mais, já que em 2016 faturou R$ 70 bilhões e 
recolheu R$ 1,5 bilhão em impostos. Que negócio é esse com números tão 

impressionantes? Estamos falando do cooperativismo. Aliás, não se fala em crise neste 
setor, que planeja crescer ainda mais ano que vem e comemora sua data nesta quinta-
feira, 19 de outubro. 

 
Mas você sabe o que é uma cooperativa? Como ela funciona? O ditado popular ‘a união 

faz a força‘ explica bem. Bons exemplos estão no setor agropecuário. Imagine vários 
produtores rurais de uma determinada região trabalhado associados, unidos, 
organizados. Um produtor, sozinho, provavelmente não conseguiria investir em 

maquinários melhores, insumos a bons preços, fazer cursos de aperfeiçoamento, 
conseguir crédito para investir na sua produção, entre outros fatores. 

 
Unidos, os produtores conseguem tudo isso mais facilmente, além de trocarem 
informações, receberem orientações de especialistas para melhorar a produção e 

colheita. Na hora de vender a produção, eles se unem e conseguem negociar melhores 
lucros com os compradores.  

 
E no final de cada ano, as cooperativas fazem seu balanço e os lucros gerados são 
distribuídos aos cooperados. Sem contar as ações sociais de melhoria da comunidade 

onde estão inseridos (plantio de árvores em beira rios, recepção de donativos para 
determinada comunidade, entre outras centenas de exemplos). 

 
Apesar da união, os cooperados continuam tendo sua independência e direito de opinar 
igualmente na gestão da cooperativa. Mas não é somente no setor agropecuário que 

elas funcionam. Elas atuam em mais de 13 tipos ramos diferentes pelo País. As mais 
populares, conhecidas do público, são as de crédito e as de saúde. 

 
Crise? 
O setor cooperativista tem perspectiva de fechar 2017 com 9% de crescimento no 

Paraná, ou seja, R$ 78 bilhões de faturamento, revela Nelson Costa, superintendente 
da Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar), O 

agronegócio, especificamente, diferente dos demais setores da economia, não sofreu 
tanto com a recessão nos últimos três anos. Teve seus problemas em 2015 e 2016, 
especialmente no setor de carnes. Mas já se recuperou e vai crescer. 

 
Hoje, uma das cooperativas paranaenses iniciará a construção de um frigorífico de 

suínos em Assis Chateaubriand, uma das maiores do País, com capacidade de abate 
de 15 mil suínos ao dia.  

 
Amanhã, em Palotina, outra cooperativa estará investindo na construção de uma 
indústria de peixes, um investimento de R$ 120 milhões e que irá gerar centenas de 

empregos na região e atividade adicional aos produtores locais. ‘Para nós, crise é coisa 
passada. Não adianta ficar chorando. Tem que se reinventar. E estamos retomando 

um novo ciclo de desenvolvimento‘, diz Nelson, confiante. 
 
RAMOS DE ATUAÇÃO 

Agropecuário – compostas por produtores rurais ou agropastoris e de pesca. 
Consumo – são dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus 

cooperados. 
 
Crédito – destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou 

empreendimentos dos seus cooperados. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/parana/trabalho-cooperativo-traz-muito-mais-vantagens-para-quem-quer-lucrar/


Educacional – pode ser de professores, organizados para prestarem serviços 
educacionais; de alunos, que contribuem para o sustento da própria escola; ou de pais 
de alunos, em busca de uma melhor educação a seus filhos. Elas têm sido a solução 

em muitos lugares onde a situação do ensino está caótica. 
 

Especial – constituídas por pessoas que precisam ser tuteladas ou que se encontram 
em alguma situação de desvantagem. Exemplos: deficientes físicos, sensoriais, 

psíquicos e mentais, condenados a penas alternativas à detenção, etc. 
 
Habitacional – composto pelas cooperativas destinadas à construção, manutenção e 

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 
 

Infraestrutura – elas prestam serviços de infra-estrutura como energia, 
telecomunicações, limpeza pública, segurança, reciclagem, etc. 
 

Mineral – possuem a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, 
comercializar, importar e exportar produtos minerais. 

 
Produção – composto pelas cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos 
de bens e produtos, quando detenham os meios de produção. Para os empregados, 

cuja empresa entra em falência, a cooperativa de produção geralmente é a única 
alternativa para manter os postos de trabalho. 

 
Saúde – dedicam-se à preservação e promoção da saúde humana. Incluem médicos, 
dentistas, psicólogos, etc. 

 
Trabalho – são de prestadores de serviços não identificados com outros ramos já 

reconhecidos. 
 
Transporte – atuam no transporte de cargas e passageiros. 

 
Turismo e lazer – prestam serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de 

esportes e de hotelaria. 
 
Outros – Composto pelas cooperativas que não se enquadram nos ramos acima 

definidos. 
 

Fonte: Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar). 
 

Não haverá ajuste sem reforma da Previdência, diz Mansueto 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Mansueto Almeida, secretário de acompanhamento econômico do Ministério da 
Fazenda 

 

Não haverá ajuste das contas do governo sem a reforma da Previdência, afirmou nesta 
quarta-feira (18) Mansueto Almeida, secretário de acompanhamento econômico do 

Ministério da Fazenda.  
 
A preocupação foi detalhada em audiência pública no TCU (Tribunal de Contas da 

União), nesta quarta-feira (18), sobre a sustentação da regra do teto de gastos do 
governo em um ambiente em que o corte de despesas fica cada vez mais limitado por 

regras de desembolso obrigatório.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928185-nao-havera-ajuste-sem-reforma-da-previdencia-diz-mansueto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927589-padilha-e-meirelles-acertam-como-desidratar-reforma-da-previdencia.shtml


Para Mansueto, a janela para a aprovação da reforma no governo de Michel Temer é 
este e o próximo mês, mas "não será o fim do mundo" se a reforma não for votada.  
"Se não fizermos, a reforma será a primeira medida do próximo governo", afirmou. 

"Quanto mais cedo aprovarmos, melhor para todo mundo, inclusive para o próximo 
presidente".  

 
Mansueto afirmou que a recuperação da economia e a queda da inflação e dos juros 

estão condicionadas à promessa do governo em entregar um ajuste em suas contas 
no longo prazo.  
 

O teto de gastos, aprovado no ano passado, faz parte desse esforço. Até 2026, os 
gastos públicos só poderão crescer pelo limite da inflação do ano anterior.  

Economistas, porém, afirmam que o cumprimento do teto será difícil já a partir de 
2019.  
 

Isso porque as despesas obrigatórias, com regras próprias de correção, seguirão 
crescendo em ritmo acelerado.  

 
Os dados do governo mostram que as despesas obrigatórias superaram as receitas 
totais do governo no mês passado. Isso é uma evidência da necessidade da reforma 

da Previdência, segundo Mansueto.  
 

"Não vamos resolver o problema da Previdência com gestão", afirmou Mansueto.  
A reforma tem como objetivo mexer nas regras de acesso aos benefícios, estimulando 
as pessoas a se aposentarem mais tarde e a contribuírem mais tempo para a 

Previdência.  
 

TETO  
No Orçamento de 2018, todas as despesas do governo obedecerão o limite do teto de 
gastos. Neste ano, saúde e educação receberam recursos de acordo com as regras 

antigas, que distribuíam às duas áreas uma fatia fixa da receita corrente líquida.  
 

O teto já resultará em efeitos positivos fiscais já no ano que vem, afirmou o secretário.  
Isso porque qualquer surpresa positiva na arrecadação não poderá ser usada para 
fazer novas despesas, mas para reduzir o déficit, previsto em R$ 159 bilhões.  

 

Correios reajustam tarifas postais pela segunda vez em um ano 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

 

Caixa de correio em frente à Prefeitura de São Paulo 

   

O Ministério da Fazenda autorizou, nesta quarta-feira (18), o reajuste nas tarifas de 

serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais dos Correios. É o segundo 
aumento deste ano.  

 
Em maio, os preços foram reajustados em 7,58%. Para entrar em vigor, a medida 
ainda depende da publicação da portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações.  
 

A média do reajuste será de 2%. Os preços dos segmentos de encomendas (PAC e 
Sedex) e marketing direto não sofrerão mudanças.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1910186-governo-amplia-rombo-de-2017-e-2018-para-r-159-bilhoes-em-cada-ano.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926116-brasil-tera-a-12-maior-divida-do-mundo-em-2022-segundo-fmi.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928201-correios-reajustam-tarifas-postais-pela-segunda-vez-em-um-ano.shtml
http://www1.folha.com.br/mercado/2017/05/1882787-correios-sobem-tarifas-em-75-e-carta-com-mais-de-500g-tera-preco-de-sedex.shtml


Com o novo aumento, a carta não comercial de até 20 gramas passará de R$ 1,23 
para R$ 1,25. A tarifa do telegrama nacional redigido pela internet irá de R$ 7,60 para 
R$ 7,69 por página.  

 
Os Correios vêm adotando, desde o fim de 2015, um pacote de medidas para recuperar 

a empresa, cujo retorno financeiro tem diminuído desde 2014. Em 2016, os Correios 
tiveram prejuízo de R$ 2 bilhões. Em março deste ano, foram fechadas 250 agências 

no país.  
 
Entre as medidas estão um plano de demissão voluntária lançado no ano passado e a 

modernização dos serviços 
 

Alto nível de despesas no Brasil pode afetar nota de crédito, diz agência 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Os elevados níveis de despesas obrigatórias na América Latina testarão a capacidade 
dos governos de reduzir seus deficits fiscais, uma vez que a região lida com 

persistentes pressões fiscais que podem minar a qualidade de crédito soberano, 
informou a agência de classificação de risco Moody's nesta quinta-feira (19). 
  

A Moody's informou ainda que o Brasil enfrenta "severas limitações" em suas contas 
públicas e que, com base em avaliação das despesas de 16 países da região entre 

2010 e 2016, o Equador e o Panamá são os países que têm mais amplitude para 
ajustar suas despesas.  
 

"O nível de flexibilidade orçamentária afeta a capacidade de ajuste dos governos se, e 
quando, necessário", afirmou em nota o analista da Moody´s Michael Brown.  

 
O Brasil está na ponta mais apertada do espectro de flexibilidade orçamentária. O país 
tem o índice de despesas orçamentárias mais elevado em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB), a maior fatia de gastos mandatórios e o maior custo de serviço da dívida. 
 

OMC pode sofrer forte impacto sistêmico, diz Roberto Azevêdo 

19/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Brasileiro Roberto Azevêdo é reeleito diretor-geral da OMC 

   

 O impasse gerado pelos EUA, que vem bloqueando o processo para recompor o órgão 
de apelação da Organização Mundial do Comércio, pode gerar um "impacto sistêmico 

forte" sobre a OMC.  
 

A avaliação é do diretor-geral da organização, o brasileiro Roberto Azevêdo, que 
manteve, nos últimos dois dias, conversas em Washington com integrantes do governo 

Trump e no Congresso.  
 
"Pedi que nos ofereçam algum tipo de perspectiva de solução", disse Azevêdo à Folha, 

em Washington.  
 

O órgão de apelação da OMC, última instância para decisões sobre disputas comerciais 
entre países, já está com dois de seus sete assentos vagos e um terceiro juiz deve se 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1791886-crise-dos-correios-pode-deixar-cartas-mais-caras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1865707-correios-anunciam-fechamento-de-250-agencias-no-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1831133-correios-fazem-plano-de-demissao-para-economizar-ate-r-1-bilhao-por-ano.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928371-alto-nivel-de-despesas-no-brasil-pode-afetar-nota-de-credito-diz-agencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928286-omc-pode-sofrer-forte-impacto-sistemico-diz-roberto-azevedo.shtml


aposentar em dezembro. Com quatro juízes, o risco de paralisia no órgão que precisa 
de três juízes para deliberar, será grande.  
 

Em agosto, os EUA recusaram as propostas para iniciar os processos para preencher 
os postos vagos.  

 
*  

Folha - O sr. teve reuniões com o governo americano em meio ao impasse 
sobre o órgão de apelação. O que pediu?  
Roberto Azevêdo - Trouxe a mensagem de que a participação e o apoio dos EUA 

para os resultados na reunião ministerial de Buenos Aires [em dezembro] são 
importantes. E que queremos atenção para o que está acontecendo. Pedi que nos 

ofereçam algum tipo de perspectiva de solução.  
 
Que resposta ouviu deles?  

Acho que ainda estão num processo de avaliação. Nos governos anteriores já vínhamos 
recebendo sinais de que estavam desconfortáveis com várias determinações do órgão. 

Eles ainda não têm ou não nos ofereceram uma visão de solução possível, mas 
garantiram que estão refletindo e ficamos de seguir o diálogo. 
  

Qual a principal demanda?  
A principal reclamação americana é de que, na visão deles, o órgão está assumindo 

um papel de quase legislador, em vez de ser só árbitro. Acham que o órgão está 
tomando decisões que precisariam da aprovação dos membros, como no caso de um 
membro tem o mandato expirado, mas continua trabalhando em apelações que 

participava antes da expiração.  
 

Há espaço para mudanças?  
Os EUA já levantaram essa questão em Genebra. Os membros ouviram e estão 
pensando. Encontrar uma solução passa por ter um entendimento mais amplo sobre 

a forma como o órgão tem que operar.  
 

Mas há tempo para essa discussão, já que, em breve, três assentos devem 
ficar vagos?  
A solução já está atrasada. Quanto tempo nós temos? O ideal seria hoje, mas não é 

uma coisa que você decida sozinho. Temos urgência, mas essas soluções não 
acontecem sem passar por um processo.  

 
A comissária de Comércio da UE disse que esse impasse vai implodir a OMC. 
Na sua visão, como isso vai afetar a OMC?  

Se não resolvermos isso, haverá um impacto sistêmico forte, não tenho a menor 
dúvida. Já está havendo impacto, com atraso de trabalho de contenciosos em 

andamento.  
 

Na campanha eleitoral, Donald Trump disse que os EUA poderiam deixar a 
OMC caso eleito. O sr. vê esse risco?  
Eu não recebi nenhum sinal de que seja esse o plano.  

 
Há rumores de que o governo Trump poderia estar bloqueado esse processo 

de nomeação para minar a OMC.  
O que eu sei é que existem preocupações sobre o funcionamento do órgão, mais do 
que isso seria especular.  

 
Isso pode impactar o recurso do Brasil sobre a condenação de sua política 

industrial?  
Não sei dizer caso a caso, porque alguns já estão com as divisões montadas, outros 
não. Eu não saberia dizer no caso específico do Brasil.  



O sr. destacou em palestra que oito em cada dez empregos perdidos nas 
economias avançadas são devido à tecnologia e não a importações baratas. É 
um recado contra o protecionismo de Trump?  

Não. Usei o exemplo de maneira geral. Se o diagnóstico de tensões no mercado de 
trabalho se limitar à questão comercial, não vai resolver. É o remédio errado para o 

problema errado. Pode agravar a situação, e não ajudar. 
  

Qual o real risco de políticas protecionistas defendidas por alguns governos, 
em especial o americano?  
O maior risco é o dia que o discurso protecionista virar realidade. Cerca de 4,25% do 

comércio mundial foi afetado por medidas protecionistas introduzidas desde 2008, 
quando eclodiu a crise. Poderia ser zero, no mundo ideal, mas é um valor muito 

limitado. Há risco de uma onda protecionista ou de aumento acelerado do 
protecionismo? Sempre há, mas não há um movimento nessa linha.  
 

Qual a sua expectativa em relação ao futuro do Nafta?  
Minha esperança é que a desagregação não aconteça. Esses acordos têm um impacto 

no ambiente comercial. Levam à maior liberalização comercial, aumentam os fluxos 
de comércio. O sistema de comércio mundial é uma teia de relações que se reforça 
mutuamente. Quando fios da teia começam a se romper, você enfraquece o tecido 

geral. O Nafta é um fio importante.  
 

Muitos questionam a importância da OMC hoje. Diante de fenômeno como o 
Brexit, qual a relevância da organização?  
Maior do que nunca. Imagine a situação sem o amparo da OMC. Ia ter que começar 

tudo do zero, mas agora você já tem regras que se aplicam. E, com o risco de tensões 
protecionistas, a OMC é o único bastião para manter isso.  

 
Nos anos 1930, com a crise, você teve 2/3 do comércio mundial desaparecendo em 
três anos. Desta vez, tivemos uma crise que todos comparam àquela e menos de 5% 

do comércio foi afetado. Não é coincidência. Você tem um sistema multilateral que 
contém os países e dá parâmetros. Em situações como essas de incertezas, de 

imprevisibilidade, de tensões com tendência protecionista, o sistema é mais 
importante do que nunca.  
-  
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