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Terça-feira


EMPRESÁRIO INDUSTRIAL SEGUE CONFIANTE



CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL ATINGE MAIOR NÍVEL EM MAIS DE
QUATRO ANOS



GOVERNO LANÇA CONSULTA PARA ESTRATÉGIA NACIONAL DE INVESTIMENTOS E
NEGÓCIOS DE IMPACTO



SOLUÇÃO PARA CRISE NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PASSA POR MAIS
FISCALIZAÇÃO NO SETOR



BRASIL CONQUISTA 2º LUGAR NO MUNDIAL DE PROFISSÕES TÉCNICAS, A
WORLDSKILLS



ARTIGO: A VERDADEIRA FACE DO POVO BRASILEIRO



CNI E APEX-BRASIL ABREM INSCRIÇÕES PARA MISSÃO AO PERU



MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA PODEM CHEGAR A ACORDO COMERCIAL



GRECA FORMALIZA OITO ACORDOS INTERNACIONAIS EM DEZ MESES



NÚMERO DE FEIRAS DE NEGÓCIOS DE 2018 SERÁ 14% MENOR QUE O DE 2017



BRASIL PODERIA UTILIZAR MAIS O POTENCIAL DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ,
OPINAM ESPECIALISTAS



PARANÁ É O TERCEIRO MERCADO DE CARROS FINANCIADOS NO PAÍS



MEIRELLES DIZ A SITE QUE REFIS PODE SER SANCIONADO POR TEMER NESTA
SEMANA



S&P DIZ QUE REFORMA DA PREVIDÊNCIA É CRUCIAL PARA RESOLVER PERSPECTIVA
NEGATIVA DO



BRASIL

EMPRESAS PRIVADAS DEVEM R$ 450 BILHÕES À PREVIDÊNCIA, MOSTRA
RELATÓRIO FINAL DA

CPI



RECEITA BLOQUEIA DECLARAÇÕES DE 100 MIL EMPRESAS DO SIMPLES



CDR ANALISA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO PARA INDÚSTRIAS DA ZONA
FRANCA VERDE



SIMPLIFICAÇÃO DE NORMAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS SERÁ
DEBATIDA



PORTARIA SOBRE TRABALHO ESCRAVO É CRITICADA EM REUNIÃO DE COMISSÃO DA
OEA



GOVERNO DEVE REVER DEFINIÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO, DIZ MINISTRO



NOVA LEI TRABALHISTA TRAZ MUDANÇAS PARA TRABALHADOR QUE ENTRAR NA
JUSTIÇA



ANALISTAS DA RECEITA ANUNCIAM PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES POR 24 H



ESPECIALISTAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FATURAM MILHÕES NO VALE DO
SILÍCIO



FGV: CONSUMIDORES ESPERAM INFLAÇÃO DE 6,4% EM 12 MESES A PARTIR DE
OUTUBRO



BALANÇA COMERCIAL TEM SUPERÁVIT DE US$ 1,107 BILHÃO NA TERCEIRA SEMANA
DE OUTUBRO



GOVERNO PODE MUDAR REGRAS E ENERGIA ELÉTRICA PODE FICAR MAIS CARA



NOVO CÁLCULO NA CONTA DE LUZ EVITARIA DISPARADA DE PREÇO EM ANO
ELEITORAL



HONDA CIVIC SI RETORNA AO BRASIL EM 2018



'SUPER MOTOR' 1.0 A ETANOL RENDE 185 CV E CONSOME MENOS QUE À GASOLINA



FENATRAN GERA VENDA DE MAIS DE 2 MIL CARRETAS



COM O FIM DO INOVAR-AUTO, KIA INVESTE R$ 165 MILHÕES



CHEVRON ESCOLHE PLATAFORMA 3DEXPERIENCE DA DASSAULT SYSTÈMES PARA
ACELERAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS LUBRIFICANTES



FÁBRICA DA RANDON EM ARARAQUARA DEVE ENTRAR EM OPERAÇÃO EM 2018
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Empresário industrial segue confiante
24/10/2017 – Fonte: CNI
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 56,0 pontos em outubro
e permanece acima de sua média histórica pelo segundo mês consecutivo. Na
comparação com outubro de 2016, o ICEI mostra crescimento de 3,7 pontos.
Outubro/2017

Confiança do empresário industrial atinge maior nível em mais de quatro
anos
24/10/2017 – Fonte: Bem Paraná
Em alta pelo terceiro mês consecutivo, a confiança do empresário industrial atingiu,
em outubro, o maior nível em mais de quatro anos. O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei), medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
somou 56 pontos no último mês, no maior nível desde março de 2013 (57,1 pontos).
O indicador varia de 0 a 100 pontos. Quando estão acima de 50 pontos indicam
empresários confiantes. De acordo com a CNI, este é o segundo mês consecutivo em
que o índice está acima da média histórica de 54 pontos.
A confiança é mais alta nas grandes indústrias, onde o Icei de outubro atingiu 58,6
pontos. O índice somou 54,3 pontos nas médias empresas e 52,3 pontos nas pequenas
indústrias. Nas expectativas para os próximos seis meses, o Icei aumentou 0,4 ponto,
fechando outubro em 58,8 pontos. De acordo com a CNI, a tendência é que o indicador
repita o desempeno nos próximos meses.
Formado pelas avaliações dos empresários em relação às condições atuais e futuras
das empresas e da economia, o Icei, segundo a confederação, antecipa tendências de
investimento na indústria. Para a CNI, o aumento do otimismo indica que os
empresários estão mais dispostos a investir, criando empregos e contribuindo para a
retomada do crescimento econômico.
Feita entre 2 e 17 de outubro, a pesquisa ouviu 3.097 empresários industriais em todo
o país. Desse total, 1.208 são empresas pequenas, 1.175 são médias, e 714 são de
grande porte.
Governo lança consulta para Estratégia Nacional de Investimentos e
Negócios de Impacto
24/10/2017 – Fonte: MDIC (postado em 20-10-2017)
A consulta pública está disponível até o dia 05 de novembro no Participa.BR
A sociedade civil pode participar, a partir de hoje, da consulta pública para a
elaboração da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impactos
(ENIMPACTO). O modelo é uma diretriz para um conjunto de 15 órgãos de governo e
estabelece ações estratégicas para a promoção de um ambiente favorável ao

desenvolvimento de empreendimentos que sejam capazes de criar soluções de
mercado para os problemas sociais e ambientais brasileiros. A consulta está disponível
até o dia 05 de novembro no Participa.Br.
A Secretaria de Inovação e Novos Negócios (SIN) do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC) coordena a elaboração da ENIMPACTO, em parceria com
órgãos federais, setor privado, comunidade científica e acadêmica, e da sociedade
civil. O MDIC, juntamente com os diferentes órgãos que compõem o Grupo de Trabalho
de Finanças Sociais estão trabalhando para inserir os Negócios de Impacto na agenda
de políticas públicas do Governo Federal.
Os Negócios de Impacto são formas inovadoras de prestar serviços públicos ao cidadão
e ao mesmo tempo gerar desenvolvimento econômico. A construção de uma Estratégia
Nacional de Investimento e Negócios de Impacto atende a demanda de multiplicação
de empreendimentos capazes de gerar lucro e retorno social e, ao mesmo tempo,
responder aos desafios impostos pelos problemas sociais.
A consulta está dividida em quatro eixos: 1) Ampliação da Oferta de Capital; 2)
Aumento do Número de Negócios de Impacto; 3) Fortalecimento de Organizações
Intermediárias; e 4) Promoção de um Macro Ambiente Institucional e Normativo
Favorável aos Investimentos e Negócios de Impacto. Após a consulta, o texto será
convertido em uma minuta de Decreto e enviada para sanção presidencial em
dezembro desse ano.
Solução para crise no transporte rodoviário de carga passa por mais
fiscalização no setor
24/10/2017 – Fonte: CNI
Estudo da CNI mostra que falta de fiscalização gera excesso de oferta e
ociosidade na frota de caminhões. Empresas de frete e motoristas autônomos
respondem hoje por 2,3 milhões de veículos no Brasil
A CNI é contra a criação de uma tabela para fixar valores de frete

O transporte rodoviário de carga vive uma crise sem precedentes no Brasil. O aumento
na quantidade de transportadores, tanto de autônomos quanto de empresas, levou ao
acirramento da concorrência que, em um contexto de queda da demanda e falta de
fiscalização, resulta em uma grande ociosidade na frota de caminhões.
A situação do setor se agravou com a recessão na economia e chegou a um nível tão
crítico de desequilíbrio entre oferta e demanda que há casos de valores de frete
praticados abaixo do custo operacional dos transportadores.
Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a solução para o problema
passa pela remoção das distorções existentes no mercado, por meio de maior rigor na
aplicação das leis e normas que regulam essa atividade.
A CNI defende que o poder público exerça com eficiência a fiscalização sobre a
atividade de transporte, a fim de eliminar fatores que afetam negativamente o

funcionamento do mercado e que permitem transportadoras menos eficientes a
permanecerem em operação, embora de forma precária. Para a CNI, é preciso que as
autoridades públicas intensifiquem a verificação do peso dos caminhões, combatam a
sonegação de impostos e implantem a inspeção técnica de veículos, como previsto no
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de 1997.
Não se trata de determinar a inspeção anual de toda a frota de veículos comerciais, o
que inviabilizaria o procedimento ou o tornaria mera formalidade, mas sim estabelecer
periodicidades diferenciadas, com intervalos decrescentes de acordo com a idade do
veículo”, destaca o estudo inédito da CNI Transporte Rodoviário de Carga (TRC):
características estruturais e a crise atual.
De acordo com o estudo, as distorções do setor ficam acentuadas nos mercados mais
competitivos, em razão da existência de transportadores atuantes no mercado
dispostos a aceitar fretes significativamente mais baixos do que os praticados no
mercado.
O trabalho revela que o impacto da crise sobre o setor é ampliado pelos encargos
assumidos pelos caminhoneiros em função de dívidas contraídas para a compra de
veículos, bem como pela elevação de custos resultante das alterações na
regulamentação da profissão de motorista, que reduziu o tempo máximo de direção e
alterou as condições de trabalho.
A expansão da oferta nos últimos anos, induzida pelos incentivos governamentais
concedidos à venda de veículos comerciais, em conjunto com a forte contração da
demanda decorrente da queda na atividade econômica, resultaram em um significativo
desequilíbrio entre oferta e demanda nos mercados de transporte rodoviário de carga”,
afirma o gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso.

BARREIRAS DE MERCADO – O estudo aponta que a inexistência de barreiras à
entrada no mercado – que não requer escalas e investimentos elevados – e a ampla
possibilidade de recuperação dos investimentos realizados limitam a margem de lucros
das empresas e dificultam a eliminação de operadores ineficientes.
Apesar de não caber intervenção do poder público para regular a concorrência desse
mercado, deve-se aumentar a fiscalização quanto à qualidade do serviço com o
enfoque da defesa do consumidor. “É exatamente a ineficácia dos mecanismos de

mercado que impede que os transportadores menos eficientes e que não obedecem a
legislação sejam eliminados”, diz o trabalho da CNI.
apoiada pela CNI, entre outras razões pelo fato de que, na avaliação da confederação,
não resultará em efetividade para o setor. “A proposta de tabelamento do frete, além
de infringir preceito constitucional, por se contrapor ao princípio da livre-iniciativa, é
ineficaz, na medida em que não corrige o problema de excesso de oferta de caminhões
no mercado causado pela falta de fiscalização”, alerta o estudo.
NÚMEROS – De acordo com os dados mais recentes sobre o setor de transporte de
carga, 582 mil caminhões têm idade superior a 20 anos. A frota das empresas
transportadoras de carga (ETCs) tem em média 10,3 anos, enquanto a dos
transportadores autônomos de cargas (TACs) possui média de 18 anos.
Segundo números da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mais de 1
milhão de transportadores são registrados no país, sendo 919 mil autônomos e 188
de empresas. No entanto, a frota total de veículos dedicados ao transporte
rodoviário de cargas é estimada em 2,3 milhões de caminhões (veja os detalhes no
quadro da página 15 do estudo).
Pesquisa da NTC&Logística mostra que, em 2015, houve redução média de 9,5% no
volume de carga transportada pelas empresas. O levantamento aponta que 11,3% dos
veículos estão parados. Em relação aos preços praticados, 36% das empresas
aumentaram o valor do frete, 28% não reajustaram e outras 36% concederam algum
desconto.
Os números revelam que 35% dos autônomos têm veículos próprios ainda não
quitados e, como consequência, apresentam um nível de custo que os coloca em
condições competitivas desfavoráveis. Os dados também destacam que 65% dos TACs
não cumprem o tempo de descanso previsto na legislação. O percentual, no caso dos
empregados de ECTs, é de 35%.
PROPOSTAS DA CNI
• Maior fiscalização relativa ao cumprimento da Lei nº 13.103/2015, assegurando-se
que seja observada não apenas pelas empresas transportadoras, mas também pelos
autônomos;
• Intensificação da fiscalização do peso dos veículos de carga que trafegam nas
rodovias federais, acelerando a implantação de novos postos de pesagem de veículos;
• Utilização das possibilidades abertas pela exigência de emissão do Conhecimento de
Transporte
Eletrônico
(CTe)
no
combate
à
sonegação
de
impostos;
• Implementação, em todo o país e para toda a frota comercial, da inspeção técnica
de veículos, como determinado pelo CTB de 1997, com periodicidades diferenciadas e
intervalos decrescentes de acordo a idade, tendo como consequência o cancelamento
da inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC)
do veículo não aprovado na inspeção e que não tenha se adequado às normas no prazo
que lhe for concedido.
Brasil conquista 2º lugar no mundial de profissões técnicas, a WorldSkills
24/10/2017 – Fonte: CNI (postado dia 19-10-2017)
Resultado confirma excelência da educação profissional do SENAI, que
treinou 51 dos 56 competidores brasileiros na disputa. Mais de 1.200 jovens
de 68 países participaram das provas, em Abu Dhabi

O Brasil se mantém na elite da educação profissional do mundo. Com um total de
34.901 pontos, o país ficou em 2º lugar geral na maior competição de profissões
técnicas do planeta, a WorldSkills. Os russos ficaram em primeiro, com 35.461 pontos.
Entre os dias 15 e 18 de outubro, mais de 1.200 jovens de 68 países competiram em
52 ocupações do setor industrial e de serviços em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes
Unidos.
A delegação brasileira foi composta por 56 competidores, 51 alunos e ex-alunos do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e 5 do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), que competiram em 50 ocupações. É bom lembrar
que na última edição da WorldSkills, em 2015, o país ficou em primeiro lugar.
“Em Abu Dhabi o Brasil demonstrou seu padrão de excelência em educação
profissional. Estamos entre os melhores países do mundo (China, Coreia do Sul, Suíça
e Rússia) e isso é importante para criar oportunidades para os jovens e
competitividade para a as empresas.
Estamos orgulhosos com o resultado alcançado pelo jovens do SENAI e do Senac que,
com muita fibra e talento, representaram o Brasil”, destacou o presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.
Para o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, o resultado demonstra o alto nível do
Brasil no conjunto das profissões. "É o nível de excelência que o Brasil tem e que
dificilmente nós conseguimos reproduzir em outros rankings, seja de desempenho
econômico, de competitividade, inovação ou de educação regular. Em educação
profissional, o Brasil tem excelência, que é uma porta para a juventude brasileira",
disse.
MEDALHAS – Embora o país tenha ficado em segundo no ranking de pontos, no
quadro geral de medalhas os brasileiros ficaram em 4º lugar. Foram 15 medalhas em
Abu Dhabi, sendo 7 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze, além de 26 certificados de
excelência. Considerando apenas as medalhas, a primeira posição ficou a China,
Coreia do Sul e Suíça, mas o Brasil se manteve à frente de países com bastante
tradição na disputa, como França, Japão, Áustria e Alemanha. Confira as medalhas
conquistadas:
Medalha de ouro
Mecatrônica, Eletricidade Industrial, Manufatura Integrada, Tornearia CNC,
Polimecânica e Automação, Escultura em Pedra e Tecnologia de Mídia Impressa;
Medalha de prata
Tecnologia da Moda, Joalheria, Construção de Estruturas Metálicas, Manutenção
Industrial
e
Desenho
Mecânico
–
CAD;
Medalha de bronze
Marcenaria de Estruturas, Movelaria e Construção de Estruturas para Concreto.
Mateus Moriel, de Tornearia CNC, foi o brasileiro com o melhor desempenho na
WorldSkills

EXCELÊNCIA DE ENSINO TÉCNICO – Se em outros rankings mundiais de educação
o Brasil não consegue melhorar sua posição, em educação profissional o caminho é
inverso. Na última edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa,
na sigla em inglês), o país registrou queda de pontuação nas três áreas avaliadas:
Ciências, Leitura e Matemática. Com isso, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências,
na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática. A prova foi aplicada em 70
países.
O 2º lugar na WorldSkills, dentre 68 países, demonstra que os investimentos feitos
pelo SENAI no ensino técnico têm resultados positivos. O SENAI é o maior complexo
de educação profissional e serviços tecnológicos das Américas. Desde 1942, formou
mais de 71 milhões de trabalhadores para 28 áreas da indústria brasileira, da iniciação
profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.
A instituição está presente em todas as regiões do Brasil com 555 escolas e 442
unidades móveis, entre as quais os barcos-escola Samaúma I e Samaúma II, que
atendem a região Amazônica.
Estudo encomendado pelo SENAI com base em dados do suplemento especial,
divulgado em março, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2014, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que profissionais que
fazem cursos técnicos têm um acréscimo na renda de 18%, em média, em relação a
pessoas com perfis socioeconômicos semelhantes que concluíram apenas o ensino
médio.
O ouro em Tecnologia de Mídia Impressa ficou com Murilo Antunes da Silva

A COMPETIÇÃO – Nas provas da WorldSkills, realizadas durante quatro dias, os
participantes devem completar os desafios propostos na competição dentro de padrões
internacionais de qualidade. É exigido que os alunos demonstrem habilidades técnicas
individuais e coletivas em profissões da indústria e do setor de serviços, como
Automação Industrial, Eletrônica, Eletricidade, Cozinha e Confeitaria, entre outras.
Cada modalidade tem a participação de apenas um representante de cada país, seja
uma pessoa ou uma equipe.
O Brasil participa do torneio desde 1983. Nesse tempo, os resultados na disputa
melhoraram a cada edição e a equipe brasileira tornou-se uma certeza no top five do
mundial, ao lado de nações que são referência educacional, como Coreia do Sul e
Alemanha.
Presidentes

de

federações

de

indústrias

comentaram

o

resultado

"Nós fizemos um papel muito bonito, isso mostra a qualificação do ensino que o SENAI
transmite aos alunos", destacou o presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Petry.
"Novamente o Brasil dá uma demonstração da excelência do nosso ensino profissional.
Saímos daqui fortalecidos", disse Glauco José Côrte, presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC).
"Os competidores estão de parabéns, foram competentes e estão fazendo a diferença

no mundo", afirmou o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(FIEP), Edson Luiz Campagnolo.
O trio dourado de Manufatura Integrada comemora no pódio

Artigo: A verdadeira face do povo brasileiro
24/10/2017 – Fonte: Agência FIEP
Presidente do Sistema Fiep comenta o expressivo resultado alcançado por alunos do
Senai na WorldSkills, principal competição de educação profissional do planeta

Integrantes da equipe brasileira no topo do pódio da WorldSkills (Foto: José Paulo
Lacerda/CNI)
O povo brasileiro anda cansado de más notícias. A enxurrada de escândalos de
corrupção que há anos toma conta das manchetes da imprensa nacional – e se espalha
por veículos de comunicação de todo o mundo – tem afetado a autoestima de nossa
gente. Em meio a tantos exemplos desanimadores, no entanto, a juventude brasileira
ainda é capaz de mostrar que devemos, sim, acreditar no país.
Na semana passada, o Brasil conquistou a segunda colocação na WorldSkills, maior
competição de profissões técnicas do planeta. Realizada entre 15 e 18 de outubro, em
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a disputa reuniu mais de 1,2 mil jovens de
68 países, que competiram em 52 ocupações do setor industrial e de serviços.
A delegação brasileira, que defendia o título conquistado na edição anterior, em 2015,
foi composta por 56 integrantes, a grande maioria alunos e ex-alunos do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). No fim, nossa equipe, que conquistou
15 medalhas e 26 certificados de excelência, foi superada na pontuação geral apenas
pela Rússia – que, por sinal, teve alguns de seus competidores passando por
treinamentos com técnicos do Senai.
Esse resultado excepcional, que deve encher de orgulho qualquer brasileiro, é uma
clara mostra do enorme potencial que nossa juventude tem quando são dadas
oportunidades adequadas para seu desenvolvimento. É, ao mesmo tempo, mais uma
prova de que a estrutura de ensino profissionalizante administrada pelo chamado
Sistema S, do qual o Senai faz parte, proporciona justamente as condições necessárias
para esse desenvolvimento de nossos jovens.

Mantidas com contribuições pagas pelos empresários, sem qualquer desconto para os
trabalhadores, e sujeitas à fiscalização de suas contas por série de órgãos públicos de
controle, essas instituições prestam um serviço inestimável ao Brasil. O Senai, por
exemplo, já formou mais de 71 milhões de profissionais para a indústria desde sua
fundação, em 1942. As qualificações que oferece são, sem dúvida alguma, um dos
principais meios para aumentar a renda e garantir uma vida digna para milhões de
famílias brasileiras.
Chega a ser espantoso saber que, enquanto instituições como o Senai alcançam
resultados tão expressivos para o país, o Sistema S sofre um verdadeiro ataque em
esferas como o Senado Federal. Sem o menor pudor, alguns parlamentares defendem
medidas que praticamente inviabilizariam as atividades dessas entidades e
comprometeriam de maneira drástica a formação de mão de obra para o setor
produtivo brasileiro.
Em vez de se preocupar com uma estrutura que funciona e evolui constantemente –
como mostram os seguidos bons resultados do Brasil na WorldSkills –, nossa classe
política precisa gastar energia para aprimorar áreas que deveriam estar no topo das
prioridades do poder público. Entre elas, a educação básica, que por sua baixa
qualidade faz com que o país passe vergonha em rankings internacionais.
Na última edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), o Brasil
registrou queda em sua pontuação nas três áreas avaliadas, ficando abaixo da média
mundial em todas elas. Assim, ocupou apenas a 59.ª posição em leitura, a 63.ª em
ciências e a 66.ª em matemática. Detalhe: a prova foi aplicada em 70 países.
Com má gestão dos recursos públicos, agravada pelos desvios escandalosos da
corrupção, nossos governantes dão um mau exemplo para o mundo e fazem a
população sofrer. Mas, felizmente, nossa juventude, com atitudes positivas como sua
dedicação na WorldSkills, vai em caminho contrário e é capaz de mostrar a verdadeira
face do povo brasileiro.
Um povo trabalhador e criativo, que tem todas as condições de colocar o Brasil no
rumo do desenvolvimento que merecemos. Que esse belo exemplo renove nossas
esperanças e faça com que sejamos mais atuantes na busca por um país melhor e
mais justo.
Edson Campagnolo é presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná
(Fiep).
CNI e Apex-Brasil abrem inscrições para missão ao Peru
24/10/2017 – Fonte: CNI
Missão é voltada especificamente ao setor de alimentos e bebidas e busca
ampliar a participação de produtos brasileiros no mercado vizinho

O mercado de alimentos e bebidas peruano oferece muitas oportunidades de negócios
para a indústria brasileira. Com crescimento econômico de 6% ao ano e atração de
multinacionais, o país vizinho é grande importador de alimentos e passa por uma fase
de ampliação da classe média.

Com faturamento superior a US$ 4 bilhões e previsão de crescimento de 14%, os
supermercados instalados no país têm apenas 10% de produtos importados.
Por isso, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da Rede Brasileira de
Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), e a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) organizam uma missão específica para
que a indústria de alimentos e bebidas brasileira aproveite as oportunidades no Peru
e utilize ainda mais as condições especiais de comércio criadas entre os países em
razão de acordos comerciais.
Entre os dias 27 e 30 de novembro, a missão brasileira desembarca em Lima, capital
peruana, para rodadas de negócios, visitas técnicas a pontos de revenda e também
apresentarão sobre o mercado, as leis e exigências feitas pelo país para importar
alimentos.
As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro aqui.
Mercosul e União Europeia podem chegar a acordo comercial
24/10/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo

Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, reforçou nesta segunda-feira (23),
durante evento na Fecomercio-SP sobre comércio exterior, a disposição do governo
em promover alterações na portaria que redefine o trabalho escravo e sua forma de
autuação, de modo a aproximá-la do que está disposto no Código Penal.
Segundo críticos, ao atender a bancada ruralista no Congresso, a nova formulação
contraria regras da OIT (Organização Internacional do Trabalho), além do próprio
Código Penal.
"O presidente Temer já anunciou que vai acolher sugestões feitas pela procuradorageral, Raquel Dodge, de modo a precisar o conceito de trabalho escravo com absoluta
concordância com o que prescreve o Código Penal", disse Aloysio Nunes, em reunião
do Conselho de Comércio Externo da Fecomercio-SP.
ACORDO
A expectativa do governo é que a conclusão política do acordo comercial entre
Mercosul e União Europeia, que se arrasta há cerca de 17 anos, seja anunciada em
dezembro.
Segundo o embaixador Ronaldo Costa Filho, presente ao evento, a situação não seria
"tão crítica".
"Eu costumo dizer que uma negociação é um pouco como uma relação de um casal",
disse Costa Filho, que é também diretor do departamento de Negociações Comerciais
e Extrarregionais.

"O noivado está extensíssimo, mas estamos acertando as condições do casamento e
estamos próximos do dia do matrimônio".
Para Costa Filho, o que aconteceu em outubro, quando a UE apresentou propostas de
cotas de importação de carne bovina e etanol bem abaixo do esperado pelo Mercosul,
foi "tensão pré-nupcial".
"O importante é que o compromisso se mantém firme e a UE tem interesse em fechar
acordo", disse ele.
Questionado sobre o assunto, o ministro Aloysio Nunes falou que as negociações se
dão com as autoridades da UE e as observações da França serão "levadas em conta
devidamente".
Em resposta às exigências francesas em relação aos cuidados sanitários com a carne,
Aloysio afirmou que não seria preciso a França dizer o quanto isso é importante. "Nós
mesmos sabemos", afirmou o chanceler.
Greca formaliza oito acordos internacionais em dez meses
24/10/2017 – Fonte: Bem Paraná

Greca conversa com embaixadores do Oriente Médio (foto: Ricardo Almeida/ANPr)
Em dez meses da atual gestão, a Prefeitura de Curitiba já concretizou oito novos
acordos internacionais e retomou parcerias estatrégicas para colocar a Capital em
evidência.
Desde o início do mandato, o prefeito Rafael Greca retomou o diálogo diplomático e
comercial com representantes de várias nações. Da China aos Estados Unidos, Greca
mantém conversas, organiza reuniões e eventos considerados estratégicos para inserir
a capital paranaense na agenda global das relações políticas e econômicas.
“Todo este movimento de internacionalização abre as portas para a expansão de novas
parcerias comerciais e oportunidades de negócios, além de resgatar o protagonismo
internacional de Curitiba”, disse Greca. “Recebi, ainda, 81 delegações e comitivas
internacionais. Foram também promovidos encontros e congressos, bem como ações
para estreitar as relações comerciais”, destacou.
Neste movimento, Greca também estreitou o contato com os consulados da capital.
“Garanti o apoio dos consulados ao Natal de Curitiba, reforçando a identidade
cosmopolita e multiétnica de Curitiba”, disse.
Greca também retomou a parceria com a Agência Brasileira de Cooperação do
Itamaraty e assinou o protocolo de intenções com a Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD). “Estabelecemos ainda o Termo de Entendimento Suécia e
Brasil – Agricultura Urbana; o Protocolo de Intenções Finlândia; o Protocolo de
Intenções Columbus e o Protocolo de Intenções Orlando”, disse.
Em dez meses, a cidade recebeu ainda a visita de delegações de diversos países e

continentes, entre eles, Japão, Qatar, Estados Unidos, Israel, Colômbia, Paraguai,
Mongólia, Ucrânia, Finlândia e Itália. Foram promovidas também visitas técnicas à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ao IPPUC, Vale do Pinhão e outros órgãos da
Prefeitura de Curitiba.
Turismo e cultura
Na área do turismo, Curitiba promoveu os eventos Orlando Week: Turismo e o Climate
and Clean Air Coalition: Workshop e Consultoria. “Também realizamos um importante
café da manhã com a Câmara de Comércio dos EUA – AMCHAM”, disse.
No setor cultural, foi inaugurado, no Centro Cívico, a Praça da China e a instalação da
estátua do filósofo e pensador chinês, Confúcio, feita pelo artista Wu Weishan. “A praça
é uma homenagem aos nossos parceiros e remete à Bienal de Curitiba 2017, que
homenageia, este ano, a China”, disse Greca.
Novas parcerias serão finalizadas neste ano
Ainda neste ano, Greca deve assinar o protocolo de intenções com a Agência Brasileira
de Cooperação e o acordo de cooperação entre instituições holandesas, cidades da
Europa e da América Latina. “Com o Japão, vamos firmar parceria com a agência Jica,
para o desenvolvimento de novas tecnologias para geração de energia”, destacou
Greca.
Outro projeto interessante, desenvolvido pelo município, será a gestão integrada de
resíduos sólidos urbanos. Esta semana, em Brasília, reunião para a captação de R$ 99
milhões para conclusão das obras da Linha Verde, em Curitiba, Greca esteve com
embaixadores de vários países do Oriente Médio.
Greca debateu também, em Brasília, oportunidades de negócio entre Curitiba e as
nações árabes. “Encontros como este são importantes para discutir novas
possibilidades de negócio já que os países árabes compõem um importante mercado
para os produtos paranaenses”, disse.
Na mesma semana, o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento,
Vitor Puppi, recebeu convite da Universidade de Harvard para palestrar sobre os
certificados de adicional de potencial construtivo da Linha Verde.
Também nesta semana, Curitiba recebeu o melhor índice de avaliação entre os
municípios paranaenses na aplicação dos recursos públicos desde o começo do ano. A
capital paranaense alcançou 0,77 pontos no Índice de Efetividade de Gestão Municipal
(IEGM), aplicado TCE-PR.
Número de feiras de negócios de 2018 será 14% menor que o de 2017
24/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A programação das feiras de negócios de 2018 terá 30 eventos a menos que a deste
ano, aponta a Ubrafe (união dos promotores), o que representa uma queda de 14%.
O efeito da crise demorou para aparecer na realização de feiras, pois elas são
agendadas com muita antecedência –o calendário de 2019 já é discutido agora, por
exemplo.
Não havia tido redução do número de eventos ainda. A consequência da recessão até
aqui foi a diminuição do tamanho dos estandes, mas esse processo já se esgotou, diz
Armando Campos Mello, presidente da entidade.
"Nós vivíamos um momento de segmentação de feiras. Agora, algumas das que
haviam se separado voltarão a acontecer juntas."

O setor que teve a maior queda foi a indústria, diz ele. Como esse é um segmento
com longas cadeias de fornecedores, havia muitos eventos parecidos que se juntaram.
O Grupo Informa, empresa de capital inglês que organiza feiras de negócios no mundo
inteiro, foi um dos que uniram dois títulos em somente um, diz Marco Basso, diretorexecutivo para o Brasil.
"A 'Green Buildings', voltada para arquitetura sustentável, era isolada, mas foi
incorporada por outra do setor que já fazemos. Há sinergias porque ambas atraem
arquitetos e engenheiros e, talvez, no futuro, as duas voltem a se separar", afirma.
A empresa busca títulos de feiras para adquirir, e se houver opções que diminuíram
de porte e ficaram de um tamanho adequado para serem anexadas, isso será feito,
diz.
Brasil poderia utilizar mais o potencial da hidrovia Paraguai-Paraná, opinam
especialistas
24/10/2017 – Fonte: Senado Notícias

O Brasil precisa aumentar a sua participação na utilização da hidrovia dos Rios
Paraguai-Paraná para o desenvolvimento regional com maior escoamento de grãos e
geração de empregos. Esse foi o entendimento dos participantes da audiência pública
promovida pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) em conjunto
com o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, nesta segunda-feira (23), para elaborar
diagnóstico, identificar gargalos e discutir soluções para a viabilidade da hidrovia.
A hidrovia entre Cáceres (MT) e Nueva Palmira (Uruguai) tem potencial para escoar
commodities e minérios, percorrendo 3.442 quilômetros por cinco países (Brasil,
Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai) e percorrendo território ocupado por
aproximadamente 25 milhões de pessoas.
Adalberto Tokarski, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq) defende uma política voltada para a hidrovia junto ao Ministério dos
Transportes. Ele lamenta que o Brasil tenha apenas 5% de participação na hidrovia.
– Nós já transportamos alguns milhões de toneladas, mas só minério de ferro,
praticamente. Cadê a soja? Cadê o milho? Cadê os outros produtos? – questionou.
Eduardo Ratton, coordenador de Projetos do Instituto Tecnológico de Transportes e
Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR) apresentou estudo feito da
viabilidade técnica, econômica e ambiental nos mais de 1.200 quilômetros do trecho
brasileiro da hidrovia, além de uma pesquisa complementar sobre as dificuldades
regulatórias.
– O milho e a soja que o Brasil exporta para os mercados asiáticos; trigo, cevada e
mate, que compra da Argentina e do Uruguai, não são transportados na hidrovia.
Praticamente nenhum desses produtos que passam no sistema logístico como
importantes estão na hidrovia. E esse é o nosso desafio – disse.
Ratton destacou que a Argentina representa 77% do interesse dessas cargas, com 33
milhões de toneladas, é o país que mais utiliza a hidrovia. São 48 portos argentinos

contra 11 do Brasil. Ele também apontou a carga tributária brasileira como a mais
onerosa.
Investimento
Erick Moura de Medeiros, diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) destacou a grande capacidade de
carga da hidrovia, além do baixo custo de transporte e manutenção em relação aos
outros modais. Ele citou as intervenções já feitas na área e a previsão da dragagem
no Passo do Jacaré, mas lamentou o corte de recursos.
– Ao longo do tempo o país parou de investir em hidrovias, o Rio Paraguai tem um
potencial gigantesco. Nós estamos trabalhando para tentar reverter esse bloqueio
orçamentário – disse.
Edeon Vaz Ferreira, presidente da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do
Agronegócio, ressaltou a futura construção de estações de transbordo de carga na
margem esquerda do Rio Paraguai, ligada a 85 quilômetros de rodovia federal para
permitir o carregamento de grãos.
– O transporte aquaviário é o marco em logística, mais econômico e ecológico. Então,
nós temos que trabalhar a logística para, enfim, nós tirarmos essa pecha de que os
Estados Unidos e a Argentina têm que ir mal para que o produtor brasileiro vá bem –
afirmou.
Meio ambiente
Jonatas Trindade, diretor de Licenciamento Substituto do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) lembrou que a hidrovia já tem
licenciamento desde 1998 e está na sétima renovação, o que permite regularidade no
monitoramento.
No entendimento dele, o modal aquaviário agrega positivamente para a região com
impactos ambientais bem menores que os outros tipos de transporte, desde que sejam
observados possíveis desbarrancamentos que afetem as populações ribeirinhas.
– Com relação ao gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição
nacional, tem que se avaliar o quanto essa legislação pode ser estendida para outros
países, pensado na construção coletiva de um entendimento técnico, para que a gente
possa avançar no licenciamento ambiental – avaliou.
Argentina
Presente a audiência pública, o embaixador da Argentina, Carlos Margariños reforçou
o compromisso do governo do presidente Maurício Macri de trabalhar em conjunto com
o Itamaraty para melhorar o transporte na região. O país vizinho já internalizou dez
dos 14 protocolos previstos para a utilização da hidrovia no âmbito do Mercosul.
– Para a Argentina a hidrovia é estrategicamente importante, temos que trabalhar com
inovações que sejam aceitáveis para os produtores argentinos – ressaltou.
Barreiras fitossanitárias
O embaixador ressaltou a necessidade de mais investimentos para atender às
exigências das normas fitossanitárias brasileiras. Padrões que foram apontados como
entraves para os acordos bilaterais também pelo vice-presidente do Grupo
Parlamentar Brasil-Argentina, senadora Ana Amélia (PP-RS), que sugeriu a
padronização de procedimentos entre os países como uma saída.
O presidente da CRE, senador Fernando Collor (PTC-AL), informou que promoverá
debate com o Ministério da Agricultura sobre as barreiras fitossanitárias.

– Ou nós vencemos essa burocracia que vem emperrando setores importantes da
infraestrutura nacional e do intercâmbio comercial ou nós seremos derrotados
vergonhosamente por elas – enfatizou.
Paraná é o terceiro mercado de carros financiados no País
24/10/2017 – Fonte: Bem Paraná
Nos nove primeiros meses deste ano, Estado teve quase 300 mil veículos financiados

Vendas sobem no fim do ano (foto: Ivan Bueno)
Nos nove primeiros meses deste ano, 293.582 veículos foram financiados no Paraná,
o que coloca o Estado como o líder do segmento no Sul do País e o terceiro mercado
no Brasil, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Os dados consideram automóveis
leves, motos e pesados, e foram levantados pela B3, empresa resultante da
combinação de atividades da BM&FBOVESPA, uma das maiores bolsas do mundo em
valor de mercado, e a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina.
E o final de ano pode melhorar ainda mais esse desempenho, já que o período é
tradicionalmente de vendas melhores em relação aos primeiros meses. Uma
comparação de que melhora no comércio são os números.
No primeiro semestre deste ano foram financiados 189,8 mil veículos. Contudo, só no
terceiro trimestre foram 103,7 mil, bem mais que a metade do primeiro semestre.
Nos meses de julho, agosto e setembro, a categoria de automóveis leves totalizou
88.351 unidades vendidas a crédito no Estado, avanço de 8,1% em relação ao mesmo
período do ano passado.
Além disso, foram financiadas 9.711 motos.
O Sul possui o segundo maior volume de financiamentos de veículos em todo o Brasil.
No terceiro trimestre do ano, a região acumulou 271.979 vendas de veículos a crédito,
aumento de 12,3% em relação ao mesmo período de 2016. Deste total, os automóveis
leves foram responsáveis por 87% das negociações, somando 236.196 unidades
financiadas.
Brasil
O total de veículos financiados no Brasil no terceiro trimestre do ano somou 1.309.628
unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, aumento de 12,2%
em relação ao mesmo período de 2016. No total dos nove primeiros meses de 2017
são 3.735.424 veículos vendidos com financiamento.
Meirelles diz a site que Refis pode ser sancionado por Temer nesta semana
24/10/2017 – Fonte: Reuters
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o Refis, programa de
renegociação tributária com descontos, pode ser sancionado pelo presidente Michel
Temer ainda nesta semana, com vetos sugeridos pela Receita Federal, de acordo com
o site Poder360.

Ao participar de palestra em jantar promovido pelo site, Meirelles explicou que a
Receita já encaminhou a lista de vetos sugeridos ao Palácio do Planalto, e estimou que
o programa já rendeu até agora 11 bilhões de reais.
O presidente Michel Temer ainda precisa sancionar a lei sobre o Refis que foi aprovada
pelos parlamentares no início deste mês.
S&P diz que reforma da Previdência é crucial para resolver perspectiva
negativa do Brasil
24/10/2017 – Fonte: Reuters
A agência de classificação de risco S&P Global Ratings afirmou que espera resolver a
perspectiva negativa da classificação do Brasil bem antes da eleição presidencial do
próximo ano, e apontou a reforma da Previdência como essencial para a avaliação.
“A aprovação da reforma dará ao próximo governo algum espaço para respirar, o que
será necessário para aprovar mais reformas e levar as contas fiscais para um
equilíbrio”, afirmou o analista da S&P Joydeep Mukherji em comunicado.
“Se isso acontecer, o rating pode se estabilizar. Se não, podemos rebaixá-lo.”
Em meados de agosto, a agência manteve o rating soberano brasileiro em BB, citando
um cenário mais estável desde as denúncias de maio contra o presidente Michel
Temer.
A S&P ainda retirou a observação negativa sobre o rating e passou a ter uma
perspectiva negativa, o que significa na prática que a agência tirou do radar a
possibilidade de um corte da nota do país sem um aviso prévio.
Empresas privadas devem R$ 450 bilhões à Previdência, mostra relatório
final da CPI
24/10/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Hélio José (Pros-DF) apresentou nesta segunda-feira (23) seu relatório final
na CPI da Previdência, no qual defende que a Previdência Social não é deficitária. A
data de votação do texto ainda vai ser definida pelo presidente da comissão de
inquérito, Paulo Paim (PT-RS), que deu mais prazo para análise dos parlamentares
(vista coletiva).
Ele garantiu que a CPI vai encerrar seu trabalho dentro do prazo inicialmente previsto,
que é 6 de novembro. Uma das propostas do relatório é aumentar para R$ 9.370,00
o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que atualmente
é de R$ 5.531,31.
O texto de 253 páginas aponta erros na proposta de reforma apresentada pelo
governo; sugere emendas à Constituição e projetos de lei; além de indicar uma série
de providências a serem tomadas para o equilíbrio do sistema previdenciário brasileiro,
como mecanismos de combate às fraudes, mais rigor na cobrança dos grandes
devedores e o fim do desvio de recursos para outros setores.

O relatório alega haver inconsistência de dados e de informações anunciadas pelo
Poder Executivo, que "desenham um futuro aterrorizante e totalmente inverossímil”,
com o intuito de acabar com a previdência pública e criar um campo para atuação das
empresas privadas.
“É importante destacar que a previdência social brasileira não é deficitária. Ela sofre
com a conjunção de uma renitente má gestão por parte do governo, que, durante
décadas: retirou dinheiro do sistema para utilização em projetos e interesses próprios
e alheios ao escopo da previdência; protegeu empresas devedoras, aplicando uma
série de programas de perdão de dívidas e mesmo ignorando a lei para que empresas
devedoras continuassem a participar de programas de empréstimos e benefícios fiscais
e creditícios; buscou a retirada de direitos dos trabalhadores vinculados à previdência
unicamente na perspectiva de redução dos gastos públicos; entre outros”, resume
Hélio José em seu relatório.
Sonegação
Na visão do relator, não é admissível qualquer discussão sobre a ocorrência de déficit
sem a prévia correção das distorções relativas ao financiamento do sistema.
— Os casos emblemáticos de sonegação que recorrentemente são negligenciados por
ausência de fiscalização e meios eficientes para sua efetivação são estarrecedores e
representam um sumidouro de recursos de quase impossível recuperação em face da
legislação vigente — argumentou.
Segundo o relatório da CPI, as empresas privadas devem R$ 450 bilhões à previdência
e, para piorar a situação, conforme a Procuradoria da Fazenda Nacional, somente R$
175 bilhões correspondem a débitos recuperáveis.
— Esse débito decorre do não repasse das contribuições dos empregadores, mas
também da prática empresarial de reter a parcela contributiva dos trabalhadores, o
que configura um duplo malogro; pois, além de não repassar o dinheiro à previdência
esses empresários embolsam recursos que não lhes pertencem — alegou.
Desinteresse da mídia
A CPI foi instalada no final de abril e, desde então, promoveu 26 audiências públicas.
O presidente Paulo Paim (PT-RS) disse que a comissão está cumprindo seu papel,
apesar de ter sido ignorada pelos meios de comunicação:
— Os grandes devedores da Previdência também são clientes da mídia. Sabíamos que
uma CPI deste vulto não teria cobertura da grande imprensa. Mas o importante é o
trabalho e vamos concluir até 6 de novembro — afirmou.
Paim lembrou que 62 senadores assinaram a proposta de criação do colegiado - seriam
necessárias apenas 27 assinaturas -, o que demonstra insegurança dos parlamentares
em relação aos argumentos do governo em relação ao setor.
O senador ainda classificou a proposta da CPI de séria, principalmente em relação aos
maiores devedores do sistema. E aproveitou para mandar um recado:
— Não pensem os grandes devedores que vai ficar como está. Vamos para cima deles
— advertiu.
Veja os Projetos e emendas constitucionais sugeridos
— Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que consolida a competência material da
Justiça do Trabalho para a execução das contribuições previdenciárias não recolhidas
no curso do vínculo empregatício apenas reconhecido na sentença;

— PEC para recriar o Conselho Nacional de Seguridade Social - que participará da
formulação e fiscalização da proposta orçamentária da Seguridade - e determinar a
não aplicação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) nas receitas da
seguridade social;
— Projeto de Lei do Senado (PLS) que permite a flutuação da alíquota de contribuição
das empresas: essa alíquota poderá aumentar em um ponto percentual sempre que a
empresa reduzir em 5% ou mais seu quadro de pessoal; ou a alíquota poderá ser
reduzida sempre que a empresa aumentar em 5% ou mais seu quadro de pessoal;
— PEC que impede a incidência da DRU sobre as fontes de financiamento da
Seguridade Social, como as contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o
faturamento, sobre a receita de concursos de prognósticos e sobre a receita do
importador de bens ou serviços do exterior;
— PLS que retira do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de extinção de
punibilidade para os crimes contra a ordem tributária, que atualmente ocorre com o
pagamento do tributo devido;
— PEC que aumenta para R$ 9.370,00 o teto do valor dos benefícios do RGPS, com
ajustes que preservem seu valor real, “atualizado pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do Regime Geral da Previdência Social”.
Receita bloqueia declarações de 100 mil empresas do Simples
24/10/2017 – Fonte: Bem Paraná
A Receita Federal suspendeu o envio de declarações de impostos de 100 mil empresas
por indícios de irregularidades. As companhias são todas optantes do Simples (sistema
de pagamento de impostos simplificado para empresas que faturam até R$ 3,6 milhões
por ano).
Em nota, o Fisco afirma ter identificado inconsistências nas declarações dessas
empresas, como a assinalação de campos que reduziriam o pagamento de impostos
de modo indevido.
As companhias foram incluídas no sistema de malha fina da Receita no último sábado
(21). A partir da data, só conseguirão enviar novas declarações caso façam correções
nas anteriores e paguem o tributo adicional devido.
O próprio sistema da Receita informa quais as inconsistências verificadas, diz a nota.
O não pagamento do imposto pode levar a exclusão da empresa do Simples a partir
de 2018.
No dia 12 de setembro, o Fisco alertou mais de 500 mil empresas do Simples sobre o
atraso no pagamento de tributos.
CDR analisa isenção de Imposto de Importação para indústrias da Zona
Franca Verde
24/10/2017 – Fonte: Senado Notícias
O autor da proposta, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), argumenta que para se
tornar “viável e efetiva” a Zona Franca Verde precisa de mais incentivos, por isso,
sugere a isenção do Imposto de Importação para os insumos, máquinas e
equipamentos necessários à produção



Proposições legislativas
PLS 68/2016

As indústrias instaladas na Zona Franca Verde poderão comprar máquinas,
equipamentos e insumos com isenção do Imposto de Importação (II) caso seja
aprovado o Projeto de Lei do Senado (PLS) 68/2016, que está na pauta da reunião de
quarta-feira (25) da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR).
A Zona Franca Verde, criada em 2009 e regulamentada em 2015, engloba indústrias
localizadas nas áreas de livre comércio de Tabatinga (AM), Macapá e Santana (AP),
Guajará-Mirim (RO), Brasiléia e Cruzeiro do Sul (AC).
Elas já têm isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os
manufaturados feitos com predominância de matérias-primas regionais em sua
composição. A lista inclui frutos, sementes, animais e madeiras, entre outros.
O autor da proposta, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), argumenta, no entanto,
que para se tornar “viável e efetiva” a Zona Franca Verde precisa de mais incentivos.
Por isso, sugere a isenção do Imposto de Importação para os insumos, máquinas e
equipamentos necessários à produção na Zona Franca Verde, permitindo assim que os
produtores locais tenham condições mais favoráveis para a aquisição desses bens,
para modernizar e ampliar seus centros de produção.
Para o relator do projeto, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), somente a isenção do
IPI não garante a viabilidade da Zona Franca Verde. Esse benefício fiscal apenas
assegura aos estabelecimentos produtivos melhores condições de produção no que diz
respeito ao uso de matérias-primas.
“É imprescindível garantir o aumento de produtividade por meio da modernização do
parque industrial, como pretendido pelo projeto”, defendeu.
O impacto orçamentário e financeiro da renúncia de receita decorrente da aprovação
do projeto estava estimado em R$ 30,1 milhões em 2016 (quando foi apresentado o
projeto), R$ 36,1 milhões em 2017, e R$ 43,3 milhões em 2018.
Requerimento
Também será analisado pelos senadores o requerimento do senador Wellington
Fagundes (PR-MT) pedindo audiência pública para debater a implantação dos contratos
de integração nas atividades de produção, industrialização ou comercialização de
matéria-prima, agrária ou pastoril, com enfoque na situação das famílias beneficiárias
dos assentamentos da reforma agrária.
A iniciativa está prevista na Lei 13.465/2017, que trata de regularização fundiária.
A reunião da CDR será na sala 13 da Ala Senador Alexandre Costa, a partir das 9h.
Simplificação de normas para abertura e fechamento de empresas será
debatida
24/10/2017 – Fonte: Senado Notícias



Saiba mais
Veja a pauta completa da Comissão Mista

A Comissão Mista de Desburocratização fará, na quinta-feira (26), audiência pública
interativa a partir das 15h. Serão discutidos temas como a simplificação das normas
para abertura e fechamento de empresas; a flexibilização das regras dos serviços
notariais e de registro, para estimular a concorrência entre cartórios e melhorar a
qualidades dos serviços; e a redução do tempo para concessão de patentes,
especialmente de remédios.

Foram convidados para a audiência os presidentes do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Guilherme Afif Domingos; da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade; do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (Inpi), Luiz Otávio Pimentel; do Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil, Sergio Jacomino; e do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, Paulo
Roberto Gaiger Ferreira.
Para participar da audiência com perguntas e comentários, basta acessar o Portal eCidadania ou ligar para o Alô Senado, pelo número 0800 612211.
COMO ACOMPANHAR E PARTICIPAR
Participe:
http://bit.ly/audienciainterativa
Portal
e-Cidadania:
www.senado.gov.br/ecidadania
Alô Senado (0800-612211)
Portaria sobre trabalho escravo é criticada em reunião de comissão da OEA
24/10/2017 – Fonte: G1

Integrantes da Comissão de Direitos Humanos disseram que medida do
governo pode violar acordo assinado pelo Brasil em 2003. Ministério
tem defendido que nova norma dará 'segurança jurídica'.
Integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos (OEA) criticaram nesta segunda-feira (23) a portaria do governo
que alterou as regras de fiscalização do trabalho escravo.
A comissão se reuniu no Uruguai e, segundo alguns dos integrantes, a portaria pode
violar um acordo assinado pelo Brasil em 2003, no qual o país se comprometeu a
fortalecer a legislação de combate ao trabalho escravo.
Durante o encontro, o relator da comissão para o Brasil, James Cavallaro, afirmou que
há um "choque preocupante" entre a portaria e a legislação nacional de combate ao
trabalho escravo.
Segundo o Ministério Público do Trabalho, que teve representante na reunião, a
relatora especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, Soledad
García Muñoz, demonstrou "preocupação" em relação à portaria.
Entenda a polêmica
Publicada no último dia 16, a portaria mudou o conceito de trabalho escravou e alterou
as regras de divulgação da chamada "lista suja".
Desde então, a medida do governo tem sido criticada por diversas entidades, como as
de juízes e de auditores fiscais do trabalho.
Mas o Ministério do Trabalho diz que a portaria dará "segurança jurídica à atuação do
Estado" – leia mais abaixo a nota divulgada pela pasta quando a medida foi publicada.
O QUE MUDOU NA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

Fonte: Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho
Campanha
O Ministério Público do Trabalho lançou nesta segunda-feira (23) uma campanha nas
redes sociais contra a portaria. As peças apontam que condição degradante, jornada
exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida são características de trabalho
análogo à escravidão.
Segundo o MPT, a campanha tem o objetivo de sensibilizar e esclarecer a sociedade
sobre os impactos da portaria que restringe a definição de trabalho escravo.

ONU no Brasil condena medida que dificulta combate ao trabalho escravo
Repercussão
Após a portaria ter sido publicada, o partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo
Tribunal Federal (STF) que declare a medida do governo inconstitucional. O caso é
analisado pela ministra Rosa Weber.
Segundo o colunista do G1 e da GloboNews Gerson Camarotti, o Ministério do Trabalho
só aguarda o "sinal verde" do presidente Michel Temer para anunciar mudanças na
portaria.
A medida passou a ser analisada após o Ministério Público Federal e o Ministério Publico
do Trabalho recomendarem ao governo a revogação da portaria.
Íntegra
Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pelo Ministério do Trabalho quando a portaria
foi publicada:
O Ministério do Trabalho publicou, na edição de hoje do Diário Oficial da União, Portaria
nº 1.129, de 13 de outubro de 2017, que 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, para fins de concessão de segurodesemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização promovida por
auditores fiscais do trabalho, bem como para inclusão do nome de empregadores no
Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga
à de escravo, estabelecido pela PI MTPS/MMIRDH nº 4, de 15.05.2016.

O combate ao trabalho escravo é uma política pública permanente de Estado, que vem
recebendo todo o apoio administrativo desta pasta, com resultados positivos concretos
relativamente ao número de resgatados, e na inibição de práticas delituosas dessa
natureza, que ofendem os mais básicos princípios da dignidade da pessoa humana.
Reitera-se, ainda, que o Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores à
condição análoga à de escravo é um valioso instrumento de coerção estatal e deve
coexistir com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Governo deve rever definição de trabalho escravo, diz ministro
24/10/2017 – Fonte: Bem Paraná
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, reforçou nesta segunda-feira (23),
durante evento na Fecomercio-SP sobre comércio exterior, a disposição do governo
em promover alterações na portaria que redefine o trabalho escravo e sua forma de
autuação, de modo a aproximá-la do disposto no Código Penal. Segundo críticos, ao
atender a bancada ruralista no Congresso, a nova formulação contraria regras da OIT
(Organização Internacional do Trabalho), além do próprio Código Penal.
"O presidente Temer já anunciou que vai acolher sugestões feitas pela procuradorageral, Raquel Dodge, de modo a precisar o conceito de trabalho escravo com absoluta
concordância com o que prescreve o Código Penal", disse Aloysio Nunes, em reunião
do Conselho de Comércio Externo da Fecomercio-SP.
ACORDO
A expectativa do governo é que a conclusão política do acordo comercial entre
Mercosul e União Europeia, que se arrasta há cerca de 17 anos, seja anunciada em
dezembro. Segundo o embaixador Ronaldo Costa Filho, presente ao evento, a situação
não seria "tão crítica".
"Eu costumo dizer que uma negociação é um pouco como uma relação de um casal",
disse Costa Filho, que é também diretor do departamento de Negociações Comerciais
e Extrarregionais. "O noivado está extensíssimo, mas estamos acertando as condições
do casamento e estamos próximos do dia do matrimônio".
Para Costa Filho, o que aconteceu em outubro [quando a UE apresentou propostas de
cotas de importação de carne bovina e etanol bem abaixo do esperado pelo Mercosul]
foi "tensão pré-nupcial".
"O importante é que o compromisso se mantém firme e a UE tem interesse em fechar
acordo, disse ele. Questionado sobre o assunto, o ministro Aloysio Nunes falou que as
negociações se dão com as autoridades da UE e as observações da França serão
"levadas em conta devidamente".
Em resposta às exigências francesas em relação aos cuidados sanitários com a carne,
Nunes afirmou que não seria preciso a França dizer o quanto isso é importante. "Nós
mesmos sabemos", disse.
Nova lei trabalhista traz mudanças para trabalhador que entrar na Justiça
24/10/2017 – Fonte: G1
Entre alterações estão pagamento de custas processuais em caso de faltas
em audiências e teto de indenização em ações por danos morais.
A nova lei trabalhista trouxe mudanças para o trabalhador que entra com ação na
Justiça contra o empregador. Na prática, o processo pode ficar mais caro para o
empregado e deve inibir pedidos sem procedência.

Entre as mudanças estão pagamento de custas processuais em caso de ausências em
audiências, de honorários dos advogados da parte vencedora e de provas periciais em
caso de perda da ação, além de ser obrigatório com a nova lei especificar os valores
pedidos nas ações.
Outra novidade é que se o juiz entender que o empregado agiu de má-fé ele poderá
ser multado e terá ainda de indenizar a empresa. Antes esse risco financeiro não
existia e o trabalhador poderia ganhar um valor ou nada, mas não tinha custos
previstos.
No caso de ações por danos morais, a indenização por ofensas graves cometidas pelo
empregador deverá ser de no máximo 50 vezes o último salário contratual do
trabalhador.

carteira de trabalho, clt, ctps (Foto: Jana Pessôa/Setas-MT)
Entenda os principais pontos que terão mudanças:
Faltas nas audiências
O processo trabalhista geralmente é dividido em duas audiências, explica o advogado
e professor Antonio Carlos Aguiar, da Fundação Santo André:
1. audiência inicial: usada para tentativa de acordo
2. audiência de instrução: quando são ouvidas as partes e as testemunhas
O que mudou com a nova lei é que, na ausência do trabalhador à primeira audiência,
ele é condenado ao pagamento das custas processuais (taxas devidas pela prestação
dos serviços pelo Poder Judiciário).
Os valores equivalem a 2% do valor da ação, observados o mínimo de R$ 10,64 e o
máximo de quatro vezes o valor do teto dos benefícios da Previdência Social, que
atualmente é de R$ 5.531,31.
Esse pagamento será cobrado mesmo de quem for beneficiário da Justiça gratuita. Por
exemplo, se o valor da causa for de R$ 20 mil, ele terá de pagar R$ 400.
O trabalhador somente deixará de pagar as custas processuais se comprovar, no prazo
de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.
Outra mudança relacionada às faltas é sobre o direito de ingressar com novas ações.
Hoje se o autor do processo faltar à primeira audiência, ele é arquivado. Ele pode
então ingressar com nova reclamação. Se faltar outra vez, e o processo for arquivado
novamente, ele somente poderá ingressar com outra ação 6 meses depois. Esse ponto
não foi alterado pela reforma.
Com a nova lei, ele deverá comprovar que pagou as custas da ação anterior para poder
abrir novo processo trabalhista.

Valor da causa deve ser especificado
Outra mudança prevista na nova lei trabalhista é sobre o valor dos processos. Após a
mudança, o advogado terá que definir exatamente o que ele está pedindo, ou seja, o
valor da causa na ação.
Segundo o advogado Roberto Hadid, do escritório Yamazaki, Calazans e Vieira Dias
Advogados, será exigido que o valor de cada um dos pedidos conste na petição inicial,
sendo que o total da causa deverá corresponder ao somatório desses pedidos, sob
pena de o processo ser arquivado.
Joelma Elias dos Santos, do escritório Stuchi Advogados, explica que o pedido deverá
ser feito de forma detalhada. Por exemplo, com relação a um pedido de horas extras,
além de calcular o valor das horas extras propriamente ditas, o advogado terá que
apurar individualmente cada um dos seus reflexos no 13º salário, férias e FGTS, por
exemplo.
Pagamentos em caso de perda de ação
De acordo com Aguiar, a nova lei estabelece que quem perder a ação terá de pagar
entre 5% e 15% do valor da sentença para os advogados da parte vencedora, que
são os chamados honorários de sucumbência.
Os honorários são cobrados de acordo com o pedido perdido. Ou seja, se o autor do
processo pedir cinco indenizações, como hora extra, dano moral, desvio de função,
mas o juiz determinar que ele tem direito a 3, ele ganha 3 e perde 2. Neste caso, terá
de pagar os honorários da outra parte pelos pedidos perdidos, explica Aguiar. O
pagamento deve ser feito ao final do processo.
A nova lei estabelece ainda, segundo Aguiar, que os pedidos na Justiça devem ter os
valores especificados. Assim, o pedido que não for atendido gerará honorários de
sucumbência à outra parte. O valor que o próprio trabalhador pedir de indenização
será a base de cálculo do honorário cobrado dele caso perca a ação.
“Isso significa que, dependendo do que se ganha e se perde, o processo pode custar
caro para o reclamante”, diz Aguiar.
Para o advogado, essa mudança impede que haja pedidos sem procedência, como
ocorre atualmente. “Somente aquilo que efetivamente acredita-se ter direito será
pleiteado judicialmente”, afirma.
De acordo com a advogada Joelma Elias dos Santos, em caso de o empregado ganhar
tudo o que pediu, a empresa arcará com os honorários de sucumbência do advogado
do empregado.
Também podem ocorrer casos em que tanto a empresa quanto o empregado terão
que pagar honorários. Joelma explica que é muito comum que o empregado só ganhe
parte daquilo que pediu. Em casos assim, a empresa pagará então os honorários sobre
aquilo que o empregado ganhou e receberá honorários sobre aquilo que o empregado
perdeu.
Ela explica que a compensão de valores é proibida. Ou seja, no exemplo mecionado
tanto a empresa quanto o empregado terão que pagar honorários um para o outro e
um valor não suprirá o outro.
O advogado Roberto Hadid ressalta que a nova lei estipula que o pagamento vale
também para o beneficiário da Justiça gratuita. Ele poderá pagar com os honorários
obtidos em outros processos. Se não tiver o dinheiro, a cobrança ficará suspensa por
dois anos, a não ser que seja demonstrado que o devedor tem recursos para pagar os
honorários. Depois desse prazo, a obrigação de pagamento fica extinta.

Aguiar ressalta ainda que não será mais permitido pedido de provas sem necessidade.
Se o reclamante pleitear uma prova pericial e perder o processo, terá de pagar os
custos da perícia, mesmo que tenha o benefício da Justiça gratuita.
Justiça gratuita
Atualmente, o benefício da Justiça gratuita é concedido a quem declara não ter
condições de pagar as custas do processo.
Segundo Aguiar, com a nova lei trabalhista, o reclamante terá de provar que o salário
dele equivale a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social, que hoje corresponde a R$ 5.531,31.
Má-fé
De acordo com os advogados, a nova lei estabelece punições para quem agir de máfé, com multa de 1% a 10% do valor da causa. Em casos assim, há também a cobrança
dos honorários advocatícios e indenização para a parte contrária por abuso nos pedidos
sem comprovação documental ou testemunhal.
São considerados má-fé os seguintes atos:
 apresentar pedido (reclamação trabalhista) ou defesa (contestação) contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso;
 alterar a verdade dos fatos;
 usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
 opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
 proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
 provocar incidente manifestamente infundado;
 interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Danos morais
A nova lei trabalhista estipula tetos nas indenizações por danos morais, dependendo
da gravidade das ofensas. O teto varia de 3 a 50 vezes o último salário contratual do
ofendido.
Segundo Danilo Pieri Pereira, sócio do escritório Baraldi Mélega Advogados, as
empresas também podem vir a ser indenizadas por ofensas praticadas por seus
funcionários, hipótese em que a indenização será calculada com base no salário
recebido pelo empregado.
De acordo com o professor da Fundação Santo André, ao apreciar o pedido, o juiz
deverá levar em consideração vários aspectos:















a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
a possibilidade de superação física ou psicológica;
os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;
a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;
o grau de dolo ou culpa;
a ocorrência de retratação espontânea;
o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
a situação social e econômica das partes envolvidas.
Com base nesses critérios, se o juiz julgar procedente o pedido, fixará a
indenização a ser paga em um dos seguintes parâmetros:
ofensa de natureza leve: até 3 vezes o último salário contratual do ofendido;
ofensa de natureza média: até 5 vezes o último salário contratual do ofendido;
ofensa de natureza grave: até 20 vezes o último salário contratual do ofendido;
ofensa de natureza gravíssima: até 50 vezes o último salário contratual do
ofendido.

Rescisão contratual e prazo de ações
Com a nova lei trabalhista, não é mais obrigatório assinar a homologação da rescisão
contratual no sindicato ou numa superintendência regional do Ministério do Trabalho.
Isso pode ser feito dentro da própria empresa, sem necessidade de representantes
dos sindicatos da categoria.
De acordo com o Antonio Carlos Aguiar, mesmo assinando a rescisão contratual, o
trabalhador continua a ter o direito de ir à Justiça para questionar os pagamentos.
Aguiar esclarece que o prazo para ingressar com a ação continuará sendo o atual: até
dois anos após a assinatura da rescisão contratual e com possibilidade de pleitear
direitos sobre os últimos cinco anos de trabalho.
Não há limite de tempo para duração do processo trabalhista. O que a nova lei traz é
a chamada prescrição intercorrente. Após ganhar a ação, o trabalhador às vezes não
dá andamento à execução da sentença, e o processo fica parado. Antes, poderia ficar
parado indefinidamente. Agora, isso só pode ocorrer somente pelo prazo de 2 anos,
sob pena de perder o direito à execução.
Pereira explica que, com a nova lei, será facultado a empregados e empregadores,
tanto no decorrer do emprego quanto na hora de ser assinada a rescisão do contrato
de trabalho, firmar o chamado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas
perante o sindicato da categoria.
No termo serão discriminadas as obrigações cumpridas mensalmente tanto pelo
empregado quanto pelo empregador. A quitação anual deverá ser assinada pelo
empregado perante o sindicato da categoria.
Caso o empregado queira questionar algo na Justiça, após ter assinado o termo de
quitação, terá de provar as irregularidades alegadas na ação. Ele pode usar como
prova todos os meios de prova admitidos pela Justiça, como testemunhas ou
documentos que revelem eventual fraude que venha a ser alegada.
Analistas da Receita anunciam paralisação de atividades por 24 h
24/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os analistas da Receita Federal fazem, na quarta-feira (25) uma paralisação de 24 h
contra o não cumprimento do acordo salarial firmado em março de 2016 com o
governo.
A informação foi divulgada pela Sindireceita, que representa a categoria, nesta
segunda (23). Segundo a nota, aproximadamente sete mil analistas participarão da
greve.
Na quarta, serviços como atendimento aos contribuintes; emissão de certidões
negativas e de regularidade; restituição e compensação; inscrições e alterações
cadastrais; regularização de débitos e pendências; orientação aos contribuintes;
parcelamento de débitos; revisões de declarações; análise de processos de cobrança;
atendimentos a demandas e respostas a ofícios de outros órgãos não serão realizados.
Os analistas também não vão trabalhar em portos, aeroportos e postos de fronteira,
onde são feitos serviços das alfândegas e inspetorias, como despachos de exportação,
verificação de mercadorias, trânsito aduaneiro, embarque de suprimentos, operações
especiais de vigilância e repressão e verificação de bagagens.
De acordo com a nota divulgada pela Sindireceita, os funcionários também protestam
contra atos do Ministério do Planejamento que "podem inviabilizar o funcionamento da
Receita Federal do Brasil". Eles reclamam da redução do quadro de servidores através
da possibilidade de demissão voluntária.

Especialistas em inteligência artificial faturam milhões no Vale do Silício
24/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

As empresas iniciantes do Vale do Silício sempre tiveram vantagem no recrutamento
sobre os gigantes do setor: se você apostar em nós, receberá participação nas ações
que o tornará rico caso a companhia consiga sucesso.
Agora, a corrida do setor de tecnologia para incorporar a inteligência artificial aos seus
produtos e serviços pode tornar esse argumento irrelevante —ao menos para os
poucos profissionais que sabem muito sobre inteligência artificial.
As maiores empresas de tecnologia estão fazendo grandes apostas na inteligência
artificial, em áreas como reconhecimento facial em smartphones, aparelhos capazes
de manter conversas, serviços de saúde computadorizados e veículos autônomos. E
ao buscar esse futuro, elas vêm oferecendo salários espantosos até mesmo pelos
padrões de um setor que nunca hesitou em pagar fortunas pelos melhores talentos.
Os especialistas em inteligência artificial típicos incluem, tanto pessoas que acabam
de concluir seus doutorados quanto profissionais com grau inferior de educação mas
dotados de alguns anos de experiência, e eles podem obter remuneração anual de
entre US$ 300 mil e US$ 500 mil, em salários e ações das companhias que os
contratam, de acordo com nove pessoas que trabalham para empresas importantes
de tecnologia ou receberam propostas de emprego delas. Todos os entrevistados
pediram que seus nomes não fossem revelados, porque não desejam prejudicar suas
perspectivas profissionais.
Nomes conhecidos no ramo da inteligência artificial recebem remuneração da ordem
de milhões ou dezenas de milhões de dólares, em salários e ações de empresas, por
contratos de quatro ou cinco anos. E alguns deles renegociam seus contratos
periodicamente, como se fossem atletas profissionais.
No topo da escala estão executivos experientes na gestão de projetos de inteligência
artificial. Em documentos apresentados à Justiça este ano, o Google revelou que um
dos líderes de sua divisão de carros autoguiados, Anthony Levandowski, que havia
começado na empresa em 2007, faturou US$ 120 milhões em salários e incentivos
antes que a start-up que ele criou ao deixar o Google fosse adquirida pela Uber, o que
causou uma disputa judicial entre as duas empresas sobre propriedade intelectual.
Os salários estão disparando tão rápido que há quem brinque que o setor de tecnologia
talvez precise impor um teto salarial para os especialistas em inteligência artificial,
como o que existe para os jogadores de futebol americano da NFL. "Isso facilitaria as
coisas", disse Christopher Fernandez, um dos executivos de recursos humanos da
Microsoft. "Facilitaria muito".
Há alguns catalisadores para os grandes salários. O setor automobilístico está
concorrendo com o Vale do Silício pelos mesmos especialistas capazes de ajudar a
construir carros autoguiados. Empresas de tecnologia gigantescas como o Facebook e
o Google também têm muito dinheiro para gastar, e problemas que, em sua opinião,
a inteligência artificial pode resolver, como a criação de assistentes digitais para uso

em smartphones, o desenvolvimento de aparelhos domésticos "inteligentes", e a
implementação de sistemas que permitem identificar e remover conteúdo ofensivo.
Acima de tudo, há uma escassez de talentos e as grandes empresas estão tentando
obter o máximo possível deles. Resolver problemas complicados de inteligência
artificial não é como criar um app de sucesso para um smartphone. No mundo inteiro,
menos de 10 mil pessoas têm a capacitação necessária para conduzir pesquisas sérias
de inteligência artificial, de acordo com o Element AI, um laboratório independente de
pesquisa em Montreal.
"O que estamos vendo não é necessariamente bom para a sociedade, mas representa
comportamento racional para essas empresas", disse Andrew Moore, diretor de ciência
da computação na Universidade Carnegie Mellon e antigo executivo do Google. "Elas
estão ansiosas por garantir a contratação dessa pequena categoria de pessoas"
capazes de trabalhar com a tecnologia de que necessitam.
Os custos de um laboratório de inteligência artificial chamado DeepMind, adquirido
pelo Google supostamente por US$ 650 milhões em 2014, quando a organização
empregava cerca de 50 pessoas, servem para ilustrar a questão. No ano passado, de
acordo com os resultados financeiros recentemente divulgados pelo Google no Reino
Unido, os "custos de pessoal" do laboratório, que hoje tem 400 funcionários, haviam
subido a US$ 138 milhões. Isso representa remuneração média de US$ 345 mil por
trabalhador.
"É difícil concorrer com isso, especialmente para as empresas menores", disse Jessica
Cataneo, que trabalha em recrutamento de executivos na CyberCoders, uma empresa
de recursos humanos.
A vanguarda da pesquisa de inteligência artificial se baseia em um conjunto de técnicas
matemáticas conhecidas como redes neurais profundas. Essas redes são algoritmos
matemáticos capazes de aprender tarefas por conta própria ao analisar dados. Ao
observar milhões de padrões em fotos de cachorros, por exemplo, uma rede neural
pode aprender a reconhecer um cachorro. Essa ideia matemática remonta aos anos
50, mas tinha posição subalterna na academia e na indústria até cerca de cinco anos
atrás.
Em 2013, Google, Facebook e algumas outras empresas começaram a recrutar os
relativamente poucos pesquisadores especializados nesse tipo de técnica. As redes
neurais agora podem ajudar a reconhecer rostos em fotos postadas no Facebook,
identificar comandos de voz dados a um assistente digital como o do sistema Amazon
Echo, e traduzir idiomas estrangeiros automaticamente no serviço telefônico Skype,
da Microsoft.
Usando as mesmas técnicas matemáticas, pesquisadores estão melhorando os carros
autoguiados e desenvolvendo serviços hospitalares capazes de identificar doenças e
problemas de saúde em exames médicos, assistentes digitais que não só reconhecem
palavras faladas mas as compreendem, sistemas automatizados de operação de
ações, e robôs capazes de manipular objetos que nunca viram antes.
Já que existem tão poucos especialistas em inteligência artificial disponíveis, as
grandes empresas de tecnologia também estão contratando os melhores profissionais
do mundo acadêmico, e no processo limitam o número de professores disponíveis para
ensinar essas tecnologias.
A Uber contratou 40 pessoas do inovador programa de inteligência artificial da
Carnegie Mellon em 2015, para trabalhar em seu projeto de carros autoguiados. Ao
longo dos últimos anos, quatro dos melhores pesquisadores de inteligência artificial do
mundo acadêmico deixaram seus postos ou se licenciaram, na Universidade Stanford.

Na Universidade de Washington, seis dos 20 professores de inteligência artificial agora
estão de licença ou licença parcial a fim de trabalhar para empresas externas.
"Há uma sucção gigantesca de acadêmicos para esse setor", disse Oren Etzioni, que
está de licença de seu posto como professor da Universidade de Washington a fim de
comandar o Instituto Allen de Inteligência Artificial, uma organização sem fins
lucrativos.
Alguns professores estão conseguindo encontrar um meio-termo. Luke Zettlemoyer,
da Universidade do Washington, recusou emprego em um laboratório do Google em
Seattle, que segundo ele lhe valeria salário mais de três vezes superior ao atual (cerca
de US$ 180 mil por ano, de acordo com registros oficiais). Em lugar disso, ele optou
por aceitar um posto no Instituto Allen que permite que continue a lecionar.
"Há muitos professores que fazem isso, dividindo seu tempo entre a indústria e
academia, em proporções diferentes", disse Zettlemoyer. "Os salários são muito mais
altos na indústria, e as pessoas só fazem isso porque realmente se importam com o
trabalho acadêmico".
Para encontrar novos engenheiros de inteligência artificial, companhias como o Google
e o Facebook estão conduzindo aulas para ensinar "aprendizado profundo" e técnicas
relacionadas aos seus atuais funcionários. E organizações sem fins lucrativos como a
Fast.ai e empresas como a Deeplearning.ai, fundada por um antigo professor de
Stanford que ajudou a criar o Brain Lab do Google, oferecem cursos online.
Os conceitos básicos do aprendizado profundo não são difíceis de apreender, e
requerem pouco mais do que matemática em nível de segundo grau. Mas o
conhecimento verdadeiramente especializado requer capacidade matemática mais
significativa e um talento intuitivo que há quem defina como "arte obscura". E
conhecimentos específicos são requeridos para áreas como carros autoguiados,
robótica e saúde.
Para manter o ritmo, empresas menores estão em busca de talentos em lugares
incomuns. Algumas estão contratando físicos e astrônomos, que dispõem dos
conhecimentos matemáticos necessários. Outras startups norte-americanas estão
buscando profissionais na Ásia, Europa Oriental e outros lugares onde os salários são
menores.
"Não posso, e não quero, concorrer com o Google", disse Chris Nicholson, presidenteexecutivo e cofundador da Skymind, uma start-up de San Francisco que contratou
engenheiros de oito países. "Por isso ofereço salários atraentes em países que
subvalorizam seus talentos na engenharia".
Mas os gigantes do setor estão fazendo o mesmo. Google, Facebook, Microsoft e outras
empresas abriram laboratórios de inteligência artificial em Montreal e Toronto, onde
estão realizando boa parte de suas pesquisas fora dos Estados Unidos. O Google
também está contratando na China, onde a Microsoft tem forte presença há muito
tempo.
Não é surpresa que, na opinião de muitos, essa escassez de talentos deva persistir por
anos.
"É claro que a procura excede a oferta. E as coisas não vão melhorar em curto prazo",
disse Yoshua Bengio, professor da Universidade de Montreal e renomado pesquisador
de inteligência artificial. "São precisos muitos anos para obter um doutorado".

FGV: consumidores esperam inflação de 6,4% em 12 meses a partir de
outubro
24/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A mediana da inflação esperada pelos consumidores nos próximos 12 meses ficou em
6,4% em outubro, um recuo de 0,3 ponto porcentual em relação ao resultado de 6,7%
registrado em setembro, informou nesta terça-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas
(FGV), que divulgou o Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores. No
mesmo período no ano passado, o indicador teve uma queda de 2,7 pontos
porcentuais.
“A expectativa de inflação dos consumidores voltou a cair. Tal fato era esperado, na
medida em que a inflação efetiva acumulada e a inflação esperada pelo mercado
continuam em queda”, avaliou o economista Pedro Costa Ferreira, do Instituto
Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Em outubro, houve forte aumento da frequência de respostas abaixo do limite inferior
da meta do Banco Central: a parcela dos que projetaram inflação abaixo de 3% saltou
de 10,7% em setembro para 16,5% em outubro. Ao mesmo tempo, a proporção de
consumidores projetando inflação abaixo da meta de 4,5% cresceu de 32,6% para
38,6% do total.
A inflação mediana esperada pelos consumidores recuou em três das quatro faixas de
renda. O principal impacto para a redução do indicador em outubro foi das avaliações
das famílias com renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00, cuja expectativa diminuiu
1,1 ponto em relação a setembro. Os consumidores de menor poder aquisitivo, com
renda familiar até R$ 2.100 mensais, elevaram suas projeções para a inflação de 8,2%
em setembro para 8,4% em outubro.
O Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores é obtido com base em
informações da Sondagem do Consumidor, que ouve mensalmente mais de 2,1 mil
brasileiros em sete das principais capitais do País. Aproximadamente 75% dos
entrevistados respondem aos quesitos relacionados às expectativas de inflação.
Balança comercial tem superávit de US$ 1,107 bilhão na terceira semana de
outubro
24/10/2017 – Fonte: MDIC
No mês, as exportações somam US$ 12,9 bilhões e as importações, US$ 9,3
bilhões, com saldo de US$ 3,5 bilhões
Na terceira semana de outubro, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,107
bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 4,580 bilhões e importações de US$
3,473 bilhões.
No mês, as exportações somam US$ 12,920 bilhões e as importações, US$ 9,331
bilhões, com saldo positivo de US$ 3,589 bilhões. No ano, as exportações totalizam
US$ 177,524 bilhões e as importações, US$ 120,659 bilhões, com saldo positivo de
US$ 56,865 bilhões.
Acesse aqui os dados completos da balança comercial
Semana
A média das exportações da terceira semana chegou a US$ 916 milhões, 1,2% abaixo
da média até a segunda semana, devido a queda nas exportações de produtos
semimanufaturados (-2,0%), em razão de ouro em formas semimanufaturadas, óleo
de soja em bruto, ferro fundido, alumínio em bruto, couros e peles; e de produtos

básicos (-0,4%), por conta de petróleo em bruto, minério de cobre, carnes de frango,
bovina e suína, cinzas e resíduos de metais preciosos e café em grãos.
Por outro lado, cresceram as vendas de produtos manufaturados (1,4%), em razão,
principalmente, de automóveis de passageiros, motores e turbinas para aviação, óleos
combustíveis, suco de laranja não congelado, partes e peças de aviões e helicópteros.
Do lado das importações, houve crescimento de 6,7%, sobre igual período
comparativo (média da terceira semana sobre média até a segunda semana),
explicada, principalmente, pelo aumento nos gastos com combustíveis e lubrificantes,
veículos automóveis e partes, farmacêuticos, instrumentos de ótica e precisão,
plásticos e obras.
Mês
Nas exportações, comparadas as médias até a terceira semana de outubro de 2017
com a de outubro de 2016, houve crescimento de 34,6%, em razão do aumento nas
vendas das três categorias de produtos: básicos (45,9%), por conta, principalmente,
de minério de ferro, milho em grãos, soja em grãos, petróleo em bruto, farelo de soja;
semimanufaturados (32,3%), por conta de semimanufaturados de ferro e aço, açúcar
em bruto, óleo de soja em bruto, ferro fundido e ferro-ligas; e manufaturados
(23,4%), por conta de automóveis de passageiros, laminados planos de ferro e aço,
máquinas e aparelhos para terraplanagem, motores e turbinas para aviação, torneiras,
válvulas e partes.
Relativamente a setembro de 2017, houve retração de 1,1%, em virtude da diminuição
nas vendas de produtos básicos (-3,1%) e manufaturados (-1,3%), enquanto
cresceram as vendas de produtos semimanufaturados (2,3%).
Nas importações, a média diária até a terceira semana de outubro de 2017 ficou 17,2%
acima da média de outubro de 2016. Nesse comparativo, cresceram os gastos,
principalmente, com combustíveis e lubrificantes (83,4%), veículos automóveis e
partes (21,4%), equipamentos eletroeletrônicos (20,1%), instrumentos de ótica e
precisão (18,7%), químicos orgânicos e inorgânicos (11,9%).
Ante setembro de 2017, houve queda de 1,2%, pela diminuição em adubos e
fertilizantes (-38,7%), cereais e produtos da indústria da moagem (-26,0%),
farmacêuticos (-24,8%), químicos orgânicos e inorgânicos (-17,6%) e equipamentos
mecânicos (-9,4%).
Governo pode mudar regras e energia elétrica pode ficar mais cara
24/10/2017 – Fonte: Bem Paraná
A permanência de um quadro de chuvas fracas e reservatórios baixos está
preocupando o governo e já provoca reavaliação da metodologia de acionamento das
bandeiras tarifárias, que aumenta o preço cobrado pela energia no momento em que
as usinas termoelétricas são ativadas.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve discutir o assunto em reunião
marcada para hoje.
Uma das opções na mesa é a revisão no processo, acarretando em aumento no preço
da conta para o consumidor final.
Esse quadro deve levar o País a enfrentar mais uma vez a bandeira vermelha patamar
dois, que adiciona R$ 3,50 à conta de luz a cada 100 quilowatt-hora (KWh)
consumidos.

Novo cálculo na conta de luz evitaria disparada de preço em ano eleitoral
24/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Linha de transmissão em Tucuruí, no Pará
A mudança de cálculo da bandeira tarifária na conta de luz, que poderá ocorrer em
novembro, aliviaria o caixa das distribuidoras de energia e evitaria que as empresas
façam reajustes altos das tarifas em 2018, ano eleitoral.
A bandeira serve para repassar ao consumidor os custos extras das distribuidoras ao
longo do ano. É o que ocorre quando falta água: as empresas contratam energia mais
cara para compensar o nível baixo das hidrelétricas, e as bandeiras amarelas e
vermelhas são acionadas.
Essas altas, porém, não têm sido suficientes para cobrir as despesas das
distribuidoras. O rombo previsto até o fim de 2017 é de R$ 6 bilhões.
"Esse deficit ultrapassa em 50% a capacidade de geração de caixa das distribuidoras.
Se o cálculo não for reavaliado em novembro, há o risco de não conseguirem honrar
seus compromissos", diz Nelson Leite, presidente da Abradee (associação do setor).
Em tese, esse rombo seria coberto com o reajuste anual da tarifa, mas, como boa
parte deles ocorrerá a partir de abril, há um temor de que as empresas não tenham
caixa para suportá-lo, diz.
A ideia da Aneel (agência reguladora do setor) é incluir no cálculo da bandeira o nível
dos reservatórios, que hoje não é considerado.
A mudança, que implicaria em uma tarifa maior, funcionaria como um parcelamento
do reajuste: com altas menores a cada mês, o aumento em 2018 não seria tão
drástico.
"A alta será amenizada, mas vai ocorrer de qualquer jeito. A diferença é que em vez
de 35%, por exemplo, será 15%", diz Cristopher Vlavianos, presidente da Comerc,
comercializadora de energia.
Para Leite, a mudança não teria caráter político. "O ideal é que a decisão siga critérios
de racionalidade econômica."
A Abradee não tem uma projeção dos reajustes de 2018, que variam conforme a
distribuidora, mas sinaliza que seriam ainda maiores que os anunciados recentemente.
Para ter uma dimensão das altas aprovadas no último mês: a Cepisa, do Piauí, definiu
um reajuste médio de 27,63%, e a EDP, que atende parte do Estado de São Paulo,
elevou a conta em 24,37%.
A Aneel informou que a questão será debatida nesta terça (24) durante reunião da
diretoria, em que se discutirá a abertura de uma audiência pública sobre o tema.
Editoria de Arte/Folhapress

Honda Civic SI retorna ao Brasil em 2018
24/10/2017 – Fonte: Bem Paraná
A nova geração do Civic SI chega ao Brasil em 2018. A confirmação foi feita nesta
segunda (23) por Issao Mizoguchi, presidente da Honda na América do Sul. A versão
à venda no mercado nacional será a cupê (duas portas), com motor 1.5 turbo a
gasolina de 208 cv.
O início da comercialização está previsto para o segundo trimestre de 2018. De acordo
com Hideki Matsumoto, engenheiro-chefe de produto para a linha Civic, o carro está
25% mais rígido que o modelo anterior, o que reduz a torção da carroceria e ajuda a
melhorar o desempenho. Matsumoto também afirmou que os apoios laterais dos
bancos dianteiros foram reforçados para reter melhor o motorista nas curvas.

A grade frontal preta lembra a utilizada no Civic Sport nacional –que usa motor 2.0
flex–, mas o para-choque com grandes entradas de ar não deixam dúvida de que há
algo a mais sob o capô.
O interior tem forrações escuras com detalhes em vermelho, típico dos esportivos da
marca japonesa. Contudo, o tecido usado nos bancos e os plásticos da cabine parecem
mais simples do que o material utilizado nas demais versões do Civic nacional –a
versão SI será importada do Canadá.
Durante um teste curto em pista fechada, o Honda mostrou as mesmas características
de seus antecessores: um câmbio de seis marchas com engates curtos e uma
embreagem mais leve que o esperado para um carro esportivo com caixa manual.
Os amortecedores trazem uma válvula que permite alterar sua rigidez de acordo com
o modo de condução escolhido eletronicamente. O preço do Civic SI no Brasil ainda
não foi definido. A geração anterior (2015) custava R$ 120 mil.
'Super motor' 1.0 a etanol rende 185 cv e consome menos que à gasolina
24/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Após 14 anos de estudo, universidade mineira cria propulsor que põe fim ao
conceito de que motor a etanol gasta 30% a mais em relação à gasolina

O motor movido a etanol possui eficiência igual ao do propulsor a diesel e consumo de
combustível inferior ao da gasolina. UFMG Divulgação
Imagine um motor 1.0 com impressionantes 185 cavalos de potência e consumo
no etanol melhor do que se estivesse abastecido com gasolina! É difícil de acreditar,
mas ele já existe e foi desenvolvido no Brasil.
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a responsável por criar o
propulsor dos sonhos de muitos motoristas. A instituição fará apresentação oficial da
tecnologia no próxima quarta-feira (25), durante o 4.º Seminário Sobre Etanol
Eficiente, organizado pelo Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE). O evento
acontece no espaço Tech Center Mahle, em Jundiaí (SP).
Segundo o estudo que acaba de ser concluído, o motor 1.0 movido aetanol possui
uma economia de combustível superior aos movidos a gasolina e uma eficiência
equivalente aos que utilizam diesel, refletindo diretamente na autonomia do veículo.
A novidade acaba com o conceito de que o álcool anidro consome 30% a mais
comparado a gasolina.
“O etanol sempre superou a gasolina em termos de eficiência energética. A
novidade aqui é a paridade de consumo de combustível”, explica o professor e
engenheiro mecânico José Guilherme Coelho Baêtado, do Centro de Tecnologia da
Mobilidade da UFMG.

Daniel Castellano- Gazeta do Povo
O docente fará uma palestra no seminário paulista no qual mostrará a viabilidade do
projeto, que, de acordo com ele, pode facilmente ser adaptado em automóveis de
pequeno e grande portes no país, desde que haja interesse dos órgãos públicos e
privados.
A criação do ‘super motor’ consumiu 14 anos de pesquisas e testes. Todo o sistema
de combustão do motor foi modificado e reduziu-se o tamanho da câmara de
combustível para facilitar a queima do etanol com cargas elevadas.

O motor movido a etanol possui eficiência igual ao do propulsor a diesel e consumo de
combustível inferior ao da gasolina.
O professor Baêta explica que o combustível fóssil tem uma vida útil pequena, de 40
anos, aproximadamente, e que no futuro não será possível depender só de sistemas
elétricos. Por isso, é preciso desenvolver tecnologia a partir do uso de matrizes
energéticas renováveis.
“Cerca de 45% da matriz energética de combustível no Brasil vem de fontes
renováveis, enquanto que em outros lugares do mundo este índice gira perto de 11%.
Isso significa que temos condições de sermos autossuficientes, adaptados à realidade
do clima tropical”, compara.
Falta de incentivo
Desde o Proálcool - Programa Nacional do Álcool -, financiado pelo governo
federal entre as décadas de 1970 e 1990 para substituir o petróleopor álcool
combustível (termo usado para o etanol à época), não se investiu mais em larga
escala em estudos e no desenvolvimento de tecnologias envolvendo o motor a etanol.
Aliado a isso, houve o desinteresse das indústrias e universidades, que contribuíram
para que o setor automobilístico brasileiro não se modernizasse de acordo com o
potencial energético, tornando-se cada vez mais dependente da tecnologia
estrangeira.
Como cada região do planeta dispõe de matrizes energéticas diferentes, as tecnologias
desenvolvidas também são diferentes para adaptá-las.

Fábio Alexandre Gazeta do Povo

Baêta lembra que as montadoras da frota brasileira são multinacionais e as tecnologias
dos veículos são trazidas de fora, desenvolvidas de acordo com os recursos energéticos
estrangeiros e não com os renováveis que o Brasil dispõe.
“Ficamos atrasados no desenvolvimento de tecnologias nacionais e isso é uma
ignorância do mercado, que não valoriza o que é daqui. Precisamos quebrar
paradigmas e deixar de exportar nossas riquezas como matéria prima e, sim, exportar
produtos já transformados aqui”, conclui o professor.
Fenatran gera venda de mais de 2 mil carretas
24/10/2017 – Fonte: Automotive Business

Em cinco dias de negócios, as fabricantes de implementos rodoviários presentes
na Fenatran contabilizam mais de 2 mil vendas, entre carretas pesadas (reboques e
semirreboques) e carrocerias sobre chassis. A Anfir, associação das empresas do setor,
estima que os negócios somaram algo em torno dos R$ 17,5 milhões e que a
finalização das vendas deve ocorrer nos próximos meses.
“A Fenatran consolidou o movimento de recuperação que a indústria está
experimentando nos últimos meses”, avalia o presidente da Anfir, Alcides Braga.
“Desde o primeiro dia todos perceberam que essa Fenatran seria diferente. O ambiente
de negócios estava mais forte, o que permitiu a realização de tantos negócios”, analisa.
O segmento de pesados registrou o melhor volume: foram negociados quase 2 mil
reboques e semirreboques e 150 produtos leves. Este volume corresponde a pedidos
feitos durante o evento somados aos negócios que serão consolidados nos próximos
meses mas que tiveram origem na Fenatran. Para este último trimestre, a entidade
das fabricantes espera a venda de cerca de 1,2 mil unidades, a maioria do segmento
pesado.
“A visibilidade fornecida no evento ajudou várias empresas a trabalhar melhor sua
imagem buscando se consolidar como marca perante o mercado”, explica o diretor
executivo da Anfir, Mario Rinaldi. “Não podemos comparar com outras edições porque
estamos saindo de uma crise profunda, mas sem dúvida alguma o saldo para todos os
participantes é positivo”, conclui Rinaldi.
Com o fim do Inovar-Auto, Kia investe R$ 165 milhões
24/10/2017 – Fonte: CIMM
Empresa prevê criação de 1.300 novos empregos diretos, abertura de 25 novas
concessionárias – 10 já em janeiro –, e pretende comercializar 20 mil veículos em
2018.
Com o fim do Programa Inovar-Auto e, por consequência, a extinção dos 30 pontos
percentuais no IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados e fim da cota de 4.800
unidades/ano sem a sobretaxa, a Kia Motors do Brasil projeta para 2018 a
comercialização de 20 mil veículos.

Esse volume permitirá à importadora contribuir com recolhimento de impostos da
ordem de R$ 1,2 bilhão, 140% mais em relação aos R$ 500 milhões previstos para
este ano, e gerar 1.300 novos empregos diretos, acumulando até o final de 2018 algo
em torno de 4 mil empregos diretos.
A empresa ainda pretende realizar investimentos próximos a R$ 165 milhões, dos
quais R$ 50 milhões na implantação das novas concessionárias, R$ 45 milhões em
publicidade e marketing, R$ 30 milhões em softwares e equipamentos, além de R$ 5
milhões destinados à adequação dos estoques de peças originais de reposição para os
novos modelos a serem lançados e em treinamento de colaboradores. Também há
projeção de R$ 35 milhões de investimentos no centro tecnológico.

“Nossa projeção de vendas para 2017 ainda sob o regime do Inovar-Auto, é de no
máximo 8 mil unidades. Com o retorno à normalidade tributária, já compramos, para
produção nos meses de outubro a dezembro, 5 mil unidades, do total de 20 mil
programadas para 2018.
Com isso, a Kia poderá iniciar janeiro com maior volume de veículos em estoque para
comercialização, contribuindo, em 2018, com recolhimento de impostos aos cofres
públicos da ordem de R$ 1,2 bilhão, e gerar 1.300 novos empregos diretos”, explica
José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.
O processo de reestruturação da Kia Motors do Brasil já começou com a nomeação
das 10 concessionárias, que iniciam suas operações em janeiro de 2018. Outras 15
estão em fase de prospecção ou negociação com grupos empresariais da cadeia de
distribuição, atingindo o planejamento de fechar o ano de 2018 com 115
concessionárias no Brasil. Já iniciamos os treinamentos e, até o final do ano, cerca de
500 consultores técnicos e de vendas da Rede.
Autorizada Kia estarão preparados para atender a esta nova realidade. Além disso, foi
promovido à Diretoria de Serviços o engenheiro automotivo Gabriel Loureiro, que já
está em treinamento na Kia Motors Corporation em Seul.
Na próxima semana, o vice-presidente Dino Arrigoni e o gerente de marketing Gustavo
Gandini apresentam, em Dubai, o planejamento estratégico de marketing para 2018
na Conferência Mundial de Marketing da Kia Motors Corporation, onde serão
detalhados os investimentos previstos de R$ 45 milhões, inclusive comunicando o
patrocínio máster do Jornal da Band, já a partir desta data e ao longo de 2018.
Retrospectiva
A programação da Kia reverte o quadro dos últimos cinco anos, quando a empresa
encolheu significativamente, superando as demais importadoras, pois sempre foi a
maior do Brasil – e, consequentemente, a mais prejudicada.
Em 2011, melhor ano da Kia Motors no Brasil, a importadora chegou a distribuir no
atacado 80 mil unidades à rede de autorizada de concessionárias, à época com 180
pontos de atendimento, atingindo faturamento de R$ 5,3 bilhões, com recolhimento
de impostos da ordem de R$ 2,65 bilhões e 6.500 empregos diretos.
As projeções para 2017, com 90 concessionários, limitados à cota de 4.800 veículos,
indicam comercialização de 8 mil unidades (entre automóveis importados da Coreia

do Sul e do México e o utilitário leve Bongo, produzido no Uruguai), com faturamento
de R$ 1 bilhão e recolhendo aos cofres públicos algo em torno de R$ 500 milhões em
impostos, com 2.700 postos de trabalho.
Os dados mencionados indicam a ordem de grandeza do que o governo deixou de
arrecadar com a criação da cota limite de 4.800 veículos/ano ou 400 unidades/mês,
sem os 30 pontos extraordinários no IPI, o que quase inviabilizou o negócio de
importação de veículos automotores no mercado brasileiro a partir de dezembro de
2011.
“Se quiséssemos trazer os veículos fora dessa cota, nossos preços finais ao consumidor
teriam ficado fora de competitividade. Por isso não ultrapassamos esses limites. Assim,
a partir de janeiro os preços dos veículos importados não serão reduzidos, pois os 30
pontos extras não foram – e não são – possíveis de recolhimento”, argumenta Gandini.
Com o fim do Inovar-Auto em 31 de dezembro de 2017 e a perspectiva de se
comercializar 20 mil unidades em 2018, a Kia Motors espera, com rede autorizada de
115 concessionárias, ter faturamento de R$ 2,5 bilhões, recolhimento de impostos da
ordem de R$ 1,25 bilhão e, no mínimo, 4 mil postos de trabalho.
Novos produtos
Para atingir esses objetivos, a Kia Motors do Brasil já programou a chegada de novos
modelos, como o Rio, importado do México (com motor 4 cilindros 1.6 litro, flexfuel,
de 130 CV), o novo Picanto GT (com motor 3 cilindros, 1.0 litro, com 80 cv), o novo
Cadenza (com motor V6 3.3 litros GDI de 290 cv), o sedã Stinger (com versões de
motor de 2 litros, 4 cilindros, GDI biturbo, com 255 CV e de motor V6, 3.3 litros, GDI
biturbo com 370 cv), além de dos SUVs Sportage (4 cil., 2.0 litros, flex, 156 e 167 cv)
e do SUV Sorento (V6 3.5 litros com 280 cv).
Somam-se a esses os atuais modelos Cerato (sedã médio também importado do
México), o crossover Soul, a minivan Grand Carnival e o caminhão leve Bongo, além
de aguardar política de tributação diferenciada aos veículos híbridos e elétricos para
trazer o Optima Hybrid, Niro Hybrid e o Soul EV Plug-In.
Laboratório de emissões
Com investimento de R$ 35 milhões, o Grupo Kia conclui em março de 2018 o Centro
Tecnológico, laboratório de emissões veiculares, com área construída de 2.400 m2 em
terreno de 5.900 m2, localizado às margens da Rodovia Santos Dumont, em Salto,
onde sua principal atividade será submeter veículos leves, 4X2 e 4X4, com
motorização a gasolina, flex, gás e híbridos aos ensaios de emissões exigidos pela
legislação brasileira no processo de homologação veicular.
Segundo José Luiz Gandini, além do processo de homologação de veículos da Kia
Motors, o centro tecnológico pode prestar serviços a terceiros.
Chevron escolhe plataforma 3DExperience da Dassault Systèmes para
acelerar o desenvolvimento de novos lubrificantes
24/10/2017 – Fonte: CIMM
Colaboração e inovação global têm como objetivo reduzir tempo, recursos e custos
relacionados ao projeto.
A Dassault Systèmes anuncia que a Chevron Products Company, uma divisão da
Chevron USA, fabricante e fornecedora de Óleos Base Premium e Lubrificantes,
escolheu a plataforma 3DExperience para acelerar o desenvolvimento dos produtos
vendidos sob os nomes da Chevron, Texaco e Caltex em todo o mundo.

O negócio de lubrificantes da Chevron possui uma história de inovação que inclui
centenas de projetos de produtos novos ou alterados anualmente. Cada iniciativa
envolve dezenas de participantes em várias disciplinas, todos trabalhando com
diferentes formulações, regulamentações e matérias-primas em diversos locais. Para
manter sua posição de liderança no mercado de lubrificantes, a Chevron procurou
reduzir essa complexidade e melhorar os ciclos de desenvolvimento.

Imagem: Divulgação
A Industry Solution Experience (ISE) denominada "Perfect Product" da Dassault
Systèmes atende às necessidades da unidade de negócio de Lubrificantes da Chevron.
A "Perfect Product", baseada na plataforma 3DExperience, conecta os usuários das
operações globais da empresa em um ambiente digital colaborativo para ajudá-los a
reduzir tempo, recursos e os custos associados ao desenvolvimento de novos
produtos.
Com medidas para obter maior rastreabilidade das formulações e dos materiais, e
também para padronizar os processos de revisões e aprovações dos produtos, a
Chevron tem como objetivo reforçar a qualidade de suas ofertas em todo o seu
portfólio.
Utilizando a plataforma 3DExperience, várias funções dentro do negócio de
lubrificantes da Chevron e de diferentes localidades serão capazes de acessar uma
única fonte de dados dos produtos pesquisáveis e reutilizáveis, a fim de obter a
qualquer momento informações sobre o status dos projetos e as datas previstas de
conclusão, além de possibilitar atividades em toda cadeia de suprimentos.
"Buscamos a Dassault Systèmes para apoiar nossos esforços de mais de um século na
construção de pesquisas científicas em lubrificantes e inovação", afirma Brian Stripling,
Gerente Geral de Marca, Tecnologia e OEM da Chevron Lubricantes.
"Alinhamos nossos processos e trabalho com base nas melhores práticas e
funcionalidades empresariais graças aos serviços da Tech Mahindra, parceira de
integração de sistemas da Dassault Systèmes. Na medida em que continuamos esta
jornada para reduzir a complexidade, embarcamos na integração de processos
adicionais na nossa Plataforma da Dassault Systèmes."
"A plataforma 3DExperience da Dassault Systèmes nos possibilita uma rápida
interação com os participantes do projeto para entregar a transformação digital dos
processos de desenvolvimento dos produtos", afirma Ashim Guha, Vice-Presidente da
Consultoria & Soluções Empresariais da Tech Mahindra. "O cliente consegiu fazer a
transição do legado do aplicativo Lotus Notes para a nova plataforma em menos de
um ano e dentro do orçamento."
"Em Oil & Gas – assim como na maioria dos setores da indústria de Energia, Processos
e Serviços Públicos (EPU) – existem processos complexos, que podem causar
problemas que são descobertos muito tarde no processo de desenvolvimento do
produto, causando atrasos na entrega das soluções para o mercado", explica Thomas
Grand, Vice-Presidente da indústria de EPU da Dassault Systèmes.

"A plataforma 3DExperience ajuda a acelerar a introdução de novos produtos ao
oferecer aos participantes de toda a cadeia de valor acesso fácil e em tempo real às
informações relevantes sobre os produtos em que estão trabalhando. Isso abre
oportunidades para que empresas como a Chevron se beneficiem da abordagem
corporativa de inovação que a Plataforma 3DExperience oferece”.
Fábrica da Randon em Araraquara deve entrar em operação em 2018
24/10/2017 – Fonte: CIMM
A quarta fábrica da Randon Implementos, que está sendo construída em Araraquara
(SP), deverá iniciar suas atividades no primeiro trimestre de 2018, anunciou o diretor
corporativo da divisão, Alexandre Gazzi, durante coletiva de imprensa organizada pela
companhia no 21º Salão Internacional de Transporte Rodoviário de Cargas (Fenatran).
O empreendimento, lançado oficialmente em outubro de 2014, tem investimentos
totais estimados em R$ 100 milhões. Na nova unidade, serão fabricados vagões e
semirreboques canavieiros.
Com unidades industriais operantes em Caxias do Sul (RS), Chapecó (SC) e na cidade
argentina de Rosário, a Randon se prepara para inaugurar ainda uma quinta planta,
em Lima, no Peru. Segundo Gazzi, essa planta deverá estar funcionando em março ou
abril do próximo ano.
Diferentemente do diagnóstico para o braço de autopeças, Gazzi afirmou ainda que o
mercado não melhorou para a sua divisão. “A Randon Implementos está performando
melhor em função das condições da concorrência”. O diretor reforçou a importância
das inovações feitas nos últimos cinco anos, que correspondem a 60% da receita,
disse.
A divisão de Implementos da empresa também trouxe à feira novidades na linha de
basculantes, graneleiros, siders, tanques e bases para contêiner.

