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‘REI’ DAS AÇÕES TRABALHISTAS PREVÊ ‘TSUNAMI’ DE PROCESSOS



SINDICATOS TENTAM SE BLINDAR DA REFORMA TRABALHISTA



CORREÇÃO: TST VÊ TENDÊNCIA DE REPÚDIO À REFORMA TRABALHISTA NA 1ª
INSTÂNCIA



GREVE NA CHERY COMPLETA UM MÊS EM JACAREÍ



GOVERNO PUBLICA ‘LISTA SUJA’ DO TRABALHO ESCRAVO



INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDERAM GERAÇÃO DE EMPREGOS NA
MICRORREGIÃO DE

CAMPINAS, APONTA CAGED



MICROS E PEQUENAS EMPRESAS TÊM INADIMPLÊNCIA RECORDE



É IMPORTANTE APROVAR PREVIDÊNCIA ESSE ANO, NESTE GOVERNO, DIZ
MEIRELLES



ARTIGO: FGTS, UMA CONQUISTA DOS GOVERNOS



SETOR DE ELETROELETRÔNICOS REGISTRA MELHORA RECORDE NO MÊS DE
SETEMBRO



GOVERNO PREPARA SISTEMA CONTRA BARREIRAS COMERCIAIS



BENS E SERVIÇOS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL TERÃO QUE FICAR MAIS CAROS



PARCERIA ENTRE INDÚSTRIA E REDES DE CATADORES EMPURRA RECICLAGEM



NOVAS PLATAFORMAS ON-LINE NEGOCIAM CRÉDITOS DE CARBONO



SETOR FINANCEIRO DIRECIONA MAIS CRÉDITO PARA A ECONOMIA VERDE



NOVO MERCADO NA BOLSA BRASILEIRA GANHA NOVAS REGRAS



BANDEIRA VERMELHA 2 PODE FICAR ATÉ O FIM DO ANO



ANEEL PUBLICA REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA



IPCA PARA 2017 SOBE DE 3,06% PARA 3,08%, APONTA FOCUS



INDICADOR DE INCERTEZA DA ECONOMIA TEM MENOR NÍVEL DESDE FEVEREIRO DE
2015



MEIRELLES DIZ QUE PRÓXIMA PREVISÃO DO PIB PODE ESTAR ACIMA DE 3%



FOCUS: PROJEÇÃO PARA SELIC NO FIM DE 2017 SEGUE EM 7,00% AO ANO



CORRUPÇÃO PREJUDICA SELO DE QUALIDADE DA BOLSA, DIZEM ANALISTAS



EMPRESA JAPONESA DE AUTOPEÇAS INVESTE R$ 221 MILHÕES PARA VIR AO
BRASIL



SALÃO DE TÓQUIO TENTA ADIVINHAR O FUTURO DO AUTOMÓVEL



ELÉTRICO MAIS VENDIDO DO MUNDO, NISSAN LEAF CHEGA AO PAÍS EM 2019



SALÃO DE TÓQUIO EXIBE CARROS-CONCEITO COM FOCO NA DIVERSÃO DO
MOTORISTA



AUTOPEÇAS REGISTRAM MENOR OCIOSIDADE DESDE MAIO DE 2015



RENAULT CRIA SUBSIDIÁRIA ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE ELÉTRICA



RENAULT MELHORA PREVISÃO PARA O MERCADO GLOBAL



CSN TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$256 MI NO 3º TRIMESTRE

CÂMBIO
EM 30/10/2017
Compra

Venda

Dólar

3,264

3,265

Euro

3,792

3,794

Fonte: Bacen

NOVOS PROJETOS DE LEI - NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS Nº 35. XIII . 27 DE
OUTUBRO DE 2017
30/10/2017 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados no Senado Federal,
Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
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Comércio exterior e reação econômica
O Brasil vive uma fase ímpar em seu comércio exterior. Há muitos anos não víamos
uma expansão substancial de nossas exportações alavancada tanto pelos setores
primários como pela indústria de transformação como agora em 2017. Esta é uma
evolução mais do que bem-vinda no momento em que a economia começa a reagir.
As exportações da indústria de transformação apresentam, desde o segundo trimestre
de 2016, um desempenho positivo na comparação com o mesmo período do ano
anterior. No terceiro trimestre de 2017 a alta foi de 9,4% (para US$ 12,6 bilhões).
Isso porque nos dois trimestres anteriores tinham atingido +12,4% e +9,0%,
respectivamente.
Com isso, a balança comercial industrial, que chegou a ser pesadamente deficitária,
se mantém muito próxima do equilíbrio, como em julho-setembro de 2015 (déficit de
apenas US$ 818 milhões).

Em boa medida, esses resultados se devem ao maior dinamismo da economia mundial,
sobretudo, em 2017 – que segundo as projeções do FMI (+3,6%) será o maior desde
2012 – e ao esforço anterior das empresas em contornar a crise doméstica. O fato de
a taxa de câmbio real não ter continuado a se apreciar, como ocorreu em 2016,
também foi de grande valia.
As exportações industriais têm sido puxadas principalmente pelo segmento de médiaalta intensidade tecnológica, que cresce a taxas cada vez maiores desde início de 2016.
Agora em 2017 chegou a +16,8% tanto no primeiro como no segundo trimestre,
avançando para 23,3% em julho-setembro.
Na origem desta evolução está notadamente o ramo de veículos (+29,2% ante
3ºT/16), mas também de produtos químicos exceto farmacêuticos (+15,3%) e
máquinas e equipamentos mecânicos (+28,6%).
Na verdade, à exceção da indústria de alta tecnologia, cujo comportamento tem sido
mais volátil em 2017 (-5,5% ante 3ºT/16), todas as demais faixas têm mostrado um
bom dinamismo.
Além da média-alta, que se destaca pela maior taxa de crescimento, também tem sido
importante o resultado da indústria de baixa intensidade tecnológica, que representa
mais de 40% das exportações de manufaturados.
Neste caso, há registro de variações positivas nos três trimestres de 2017: +7,8%;
+9,2% e +4,3%, em boa medida devido ao ramo de alimentos, bebidas e tabaco
(+11,2%, +8,2% e +4,3%, respectivamente).
Quanto às vendas externas de produtos primários, a melhora do ambiente
internacional veio acompanhado de uma retomada dos preços de commodities desde
o ano passado. Aliado à supersafra agrícola do início de 2017, esse fator possibilitou a
volta ao crescimento dessas exportações em 2017. O ritmo de crescimento é digno de
nota: +47,7%; +25,0% e +28,3% em cada um dos trimestres do ano.
Vale observar que estes mesmos fatores a incentivar o desempenho exportador dos
setores primários também afetam positivamente alguns ramos da indústria, sobretudo
aqueles mais próximos do início das cadeias produtivas. É o caso de alimentos,
produtos de metal, derivados de petróleo, entre outros.
No entanto, essa evolução das exportações não é o fato mais novo que pode estar
indicando uma mudança de quadro da economia. Isso cabe à reação das importações,
que vinham apresentando quedas ininterruptas e cada vez mais profundas desde o
início de 2014.
Em 2017, o total das importações volta a crescer, condicionado pelas compras
externas da indústria de transformação: +13,2%, +2,4% e +9,0% em cada um dos
trimestres do ano.
A evolução dos segmentos industriais de alta e média alta intensidade tecnológica são
os que melhor podem revelar essa mudança de quadro, já que são mais
marcadamente cíclicos, ao estarem sujeitos às alterações das expectativas em relação
ao futuro, às condições de crédito e onde é possível postergar a demanda por certo
período de tempo.

Desse modo, nas faixas de alta e média alta intensidade tecnológica, as importações
em ascensão de ramos de bens de consumo duráveis, como material de escritório e
informática, equipamentos de rádio, TV e comunicação, bem como de veículos
automotores, podem estar refletindo uma reação do mercado doméstico em 2017,
como inclusive também sugerem os dados do comércio varejista.
Abaixo seguem as variações interanuais em cada um dos três trimestres de 2017 para
as importações dos ramos industriais de alta e média-alta intensidade tecnológica:








Indústria de alta e média alta intensidade: +7,2% no 1ºT/17; -5,0% no 2ºT/17
e +5,9% no 3ºT/17;
Material de escritório e informática: +18,1%; +24,3% e +41,4%,
respectivamente;
Equipamentos de rádio, TV e comunicação: +17,1%; +7,3% e +3,3%;
Veículos automotores, reboques e semi-reboques: +12,2%; +7,6% e +11,5%;
Máquinas e equipamentos elétricos: +16,5%; -7,6% e +3,7%;
Máquinas e equipamentos mecânicos: -1,6%; -32,2% e +3,6%;
Produtos químicos, exceto farmacêuticos: +13,4%; +7,2% e +13,2%,
respectivamente.

Já o comportamento das importações de máquinas e equipamentos, tanto elétricos
como mecânicos, abre a possibilidade de estar ocorrendo algum processo de
desengavetamento de projetos de investimento.
Dados os níveis muito elevados de capacidade ociosa, o que se pode esperar são
apenas inversões pontuais e de menor monta, mais associadas à modernização,
racionamento de custos ou adequações de outras naturezas de plantas produtivas.
No caso de máquinas e equipamentos mecânicos, o sinal positivo obtido no terceiro
trimestre de 2017 ainda é muito recente para ser tomado como uma mudança de
trajetória, mas não pode passar despercebido, já que por 14 trimestres seguidos essas
importações só registraram declínio.
No caso dos elétricos, por sua vez, alguma reação já despontava no final de 2016,
tendo sido interrompida no segundo trimestre de 2017, mas retomada no trimestre
seguinte. Ou seja, há alguma volatilidade, mas as altas predominam.
Outra evolução importante é a dos produtos químicos (exceto farmacêuticos), cujas
importações apresentam um comportamento muito vinculado ao crescimento do PIB,
por se tratar de um destacado ramo da indústria de bens intermediários.
O crescimento das compras internas destes produtos tem sido persistente ao longo de
2017, marcando uma clara ruptura com a trajetória descendente vista em 2015 e
2016.
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Ministro da Fazenda disse ainda que governo pode decidir ainda nesta
segunda-feira se medidas de ajuste do orçamento de 2018 serão enviadas ao
Congresso por MP ou projeto de lei.
O governo federal acredita que a nova lei trabalhista, que começa a vigorar em 11 de
novembro, vai tornar viável a geração de mais de seis milhões de empregos no Brasil,
afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante entrevista à EBC nesta
segunda-feira (30).
A reforma traz novas definições sobre férias, jornada de trabalho e outras questões.
Além disso, com a nova lei as convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre
a legislação. Assim, os sindicatos e as empresas podem negociar condições de trabalho
diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para
os trabalhadores.
"A grande mudança é dar mais poderes aos trabalhadores para negociar suas próprias
condições de trabalho. A Alemanha fez uma reforma trabalhista muito grande. Em um
primeiro momento, as pessoas se preocupavam que ia gerar uma queda do emprego
em período integral. Mas houve um aumento grande do emprego. Com patrões,

empregados, sindicatos, e confederações negociando, isso melhorou o emprego",
declarou Meirelles.
Entre as mudanças na lei trabalhista, a jornada diária poderá ser de 12 horas com 36
horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, com as
horas extras) e 220 horas mensais.
Outra alteração é que as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante
negociação, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais
não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.
Ajuste no orçamento de 2018
O ministro da Fazenda afirmou ainda que o presidente Michel Temer vai decidir se as
medidas de ajuste fiscal para o ano de 2018 serão encaminhadas ao Congresso
Nacional por meio de Medida Provisória, que tem vigência imediata, ou projeto de lei,
que tem de ser aprovado primeiro para começar a valer.
A demora do governo no envio ao Congresso das medidas para equilibrar as contas
públicas em 2018 pode dificultar o cumprimento da meta fiscal do ano que vem. A
expectativa da área econômica era de que as propostas fossem enviadas no começo
de outubro, mas o núcleo político do governo optou por esperar a votação da nova
denúncia contra Temer, barrada na semana passada pelo plenário da Câmara.
Segundo Meirelles, a definição sobre o instrumento jurídico (MP ou projeto de lei) a
ser utilizado pode ser definido nesta segunda pelo presidente Michel Temer.
"MP tem vigor imediato. Se não for MP, vamos ter de trabalhar com regime de urgência
para aprovar o mais rápido possível", declarou.
Novo Refis
O ministro recomendou ainda às empresas que têm dívidas de tributos com o governo
que façam a adesão ao novo Refis o mais rapidamente possível para não perderem o
prazo, que termina nesta terça-feira (31). Ele admitiu, porém, que o prazo pode ser
prorrogado, embora ainda não haja uma definição sobre o assunto.
"As empresas devem se precaver. Minha sugestão é que as empresas apresentem sua
adesão hoje, o mais rápido possível, porque aí já estão protegidas. Caso haja
necessidade, pode haver prorrogação, mas não aconselho a todos a esperarem essa
adesão. Sugiro às empresas que não fiquem apostando nisso e façam sua adesão o
mais rápido possível", declarou ele.
O ministro reafirmou que a expectativa é de que a arrecadação líquida do governo
com o novo Refis fique próxima de R$ 7 bilhões neste ano. A previsão inicial era
arrecadar R$ 13,3 bilhões com o Refis, mas as regras foram alteradas pelo Congresso
Nacional.
Reforma da Previdência
O ministro Meirelles repetiu que o governo defende o texto que foi aprovado na
comissão especial para a reforma da Previdência, ou seja, sem novas alterações.
"Isso que foi para a Câmara já foi enxugado. O que está em plenário agora é o texto
que defendemos. Vamos aguardar, vamos ver quais são as propostas, mas o
importante é que seja uma reforma que tenha efeito fiscal, para garantir que todos os
brasileiros vão receber a aposentadoria", afirmou ele.
Ele afirmou acreditar que a proposta de reforma da Previdência possa ser aprovada
ainda neste ano.

"Na Europa, pessoas já aposentadas tiveram de ter sua aposentadoria cortada quase
pela metade para continuar recebendo. É um absurdo. Estamos agindo a tempo e a
hora. O importante é que se faça", concluiu.
INTERPRETAÇÃO DA LEI PODE LIMITAR APLICAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA
30/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Associação dos juízes do trabalho elaborou uma lista com 125
recomendações para a aplicação da nova lei, que pode perder eficácia dentro
dos tribunais

A reforma trabalhista nem passou a valer oficialmente e já há muita discussão sobre
a aplicação da nova lei. A partir de 11 de novembro, as mudanças na legislação
trabalhista entram em vigor.
O problema é que muitas categorias que estão na cadeia de fiscalização dessas regras
já declararam que não concordam com a nova lei, o que pode causar um grande
enrosco na aplicação dessas alterações. A Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra), por exemplo, já divulgou 125 pontos com
recomendações para a aplicação da nova lei.
Essa lista imensa tem itens que são considerados inconstitucionais ou que conflitam
com outras leis ou convenções e tratados internacionais. Tudo isso foi discutido ao
longo da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho e resultou
na publicação desses 125 enunciados.
Na contramão, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Grandra, já se
manifestou contra esse movimento dos juízes. Parece que uma das pretensões da
reforma trabalhista, que era a de aumentar a segurança jurídica, já não está
funcionando.
As recomendações da associação que representa os juízes do trabalho, se acatadas na
prática dos tribunais, reduziriam a eficácia de alguns dos pontos mais importantes da
reforma. Cinco deles chamam a atenção por comporem a “espinha dorsal” do texto
aprovado pelo Congresso:
Negociado x Legislado
Uma das principais mudanças propostas pela reforma trabalhista é aprevalência do
que é negociado em acordos e convenções coletivas em relação ao que está na lei. A
nova regra estabelece que alguns pontos, como a duração do intervalo para almoço e
o banco de horas individual, podem ser negociados diretamente entre patrões e
empregados.
Mas para a Anamatra, a regra tem limites. “As convenções e acordos coletivos de
trabalho não podem suprimir ou reduzir direitos, quando se sobrepuserem ou
conflitarem com as convenções internacionais do trabalho e outras normas de
hierarquia constitucional ou supralegal relativas à proteção da dignidade humana e
dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”, diz a ementa aprovada no
congresso da associação. Ou seja: dependendo da interpretação do juiz, o que for

acordado por um trabalhador ou categoria pode não se sobrepor ao que está em outras
leis, mesmo que isso esteja explícito e regulado pela reforma trabalhista.
Uma novidade da nova lei trabalhista é a possibilidade de contratar profissionais por
hora, a chamada jornada intermitente. Nesse caso, o serviço é prestado de forma
descontínua, com períodos alternados de trabalho e folga, como já ocorre nos setores
de bares e restaurantes. O trabalhador não pode receber um valor inferior ao da hora
do salário mínimo ou ao que é pago para outros empregados na mesma função.
Além disso, ao fim da prestação de serviço, o empregado deve receber as seguintes
parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, décimo
terceiro salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais.
O empregador também deve recolher o FGTS e contribuição previdenciária
proporcionais. No entanto, para a Anamatra essa nova modalidade de contratação é
inconstitucional, além de “afrontar o direito fundamental do trabalhador aos limites de
duração do trabalho, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas”.
Horas in itinere
Atualmente, quando um empregado usa um transporte fretado pela empresa, o tempo
de deslocamento é incorporado à jornada de trabalho. Com a reforma trabalhista, isso
muda e deixa de contar como hora trabalhada.
A mudança pode ser encarada como uma perda de direito ou uma possibilidade de
motivar mais empresas a oferecerem um serviço de transporte para os funcionários.
No entendimento da Anamatra, a regra não pode ser aplicada para todos.
A justificativa é de que ainda há um artigo na CLT que contempla a lógica do tempo à
disposição. Para a associação, se ficar configurado que o transporte era condição e
não escolha própria do empregado, o tempo de deslocamento gasto em trecho de
difícil acesso ou sem transporte público continua valendo como tempo de trabalho.
Terceirização
A terceirização entrou na reforma trabalhista, como forma de regulamentar uma lei
que permitia a terceirização ampla e irrestrita. Do jeito que está a lei que entra em
vigor em novembro, as empresas podem contratar trabalhadores terceirizados para
qualquer função, inclusive atividade-fim. Mas há uma quarentena, para evitar que
empresas demitam seus funcionários e os recontratem imediatamente.
Os terceirizados, no entanto, não têm garantia de receber os mesmos benefícios que
os funcionários contratados diretamente pela empresa, como vale-alimentação e plano
de saúde. Para a Anamatra, a terceirização tem limites. Não pode ser aplicada à
administração pública direta e indireta, e precisa ficar restrita a empresas privadas.
Justiça gratuita
Para tentar frear o excesso de ações na Justiça do Trabalho, a reforma traz
mecanismos para dificultar o acesso à justiça gratuita e punição para quem agir de
má-fé. Para ter direito à justiça gratuita, o trabalhador terá de comprovar que não
tem condições de arcar com custos de advogados.
Além disso, quem mentir para o juiz pode ter de arcar com os custos da perícia e
honorários de sucumbência – incluindo aí os beneficiários da justiça gratuita. Para a
Anamatra, isso não pode ocorrer.
“Entendeu-se, ainda, que o trabalhador beneficiário da justiça gratuita não pode ser
condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em processos quaisquer.
Também foi consenso a gratuidade no pagamento dos honorários de peritos do
trabalho para os beneficiários da assistência judiciária gratuita”, diz a associação.

REFORMA TRABALHISTA NÃO MITIGA CONFLITOS, DIZ PESQUISADOR
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Corredores do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em São Paulo
A solução para desafogar a lenta e custosa Justiça do Trabalho passa por reforçar o
papel das organizações de trabalhadores (sindicatos, comitês de empresas e
comissões de fábricas), questão que a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso
optou por não contemplar.
Segundo André Gambier Campos, pesquisador do Ipea, a reforma até prevê
organizações de trabalhadores, mas só em empresas com mais de 200 empregados.
Menos da metade dos assalariados formais, no entanto, faz parte de uma empresa
com essas características.
Para ele, a reforma, que entra em vigor no dia 11 de novembro, não só perde a chance
de estimular uma maneira mais eficaz de prevenir e mitigar conflitos como vai na
contramão da experiência internacional, que buscou fortalecer organismos de
representação coletiva dentro das empresas.
Campos cita Europa, Canadá e Japão como exemplos de onde a experiência se
desenvolveu.
"Se o problema nasce e é resolvido nas empresas, não precisa ir à Justiça do Trabalho.
Isso torna o processo mais barato, eficiente e mais justo com os trabalhadores", afirma
o autor do estudo "Conflitos Laborais no Brasil: a Justiça do Trabalho e as Alternativas
de Resolução".
O levantamento vai ser publicado nesta terça-feira (31), no "Boletim de Trabalho" do
Ipea.
A Justiça laboral, afirma Campos, tem a sua função e deve ser mantida, mas precisa
ser repensada em razão de seus custos e de sua lentidão.
"Com o fortalecimento de organizações nos locais de trabalho, o encolhimento da
Justiça do Trabalho seria natural."
JUSTIÇA DO TRABALHO É LENTA E POUCO EFETIVA PARA O EMPREGADO
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A Justiça do Trabalho é cara e está sobrecarregada, portanto não consegue dar conta
dos processos que recebe.
Na maior parte das vezes, ela é acionada para garantir o acerto de verbas rescisórias
não pagas, como saldo de salário e aviso prévio e, de modo diferente do que pensa o
senso comum, não pode ser considerada "pró-trabalhador" —que recebe, em média,
R$ 4.500 por reclamação.

O retrato foi construído pelo pesquisador André Gambier Campos, do Ipea (Instituto
de Pesquisa Econômica e Aplicada), em estudo obtido com exclusividade pela Folha.
Para ele, a solução para o problema não seria reduzir a força da Justiça do Trabalho,
mas aumentar os mecanismos de negociação antes que as disputas chegassem a ela.
Campos diz ainda que, ao ao perder a chance de fortalecer sindicatos e comitês
laborais, a reforma trabalhista, aprovada pelo Congresso e prestes a entrar em vigor,
poderia agravar a questão dos custos, pois tenderia a elevar a demanda judicial, já
bastante pressionada.
Em 2011, 9% dos empregados que se desligavam das empresas buscavam a Justiça.
Em 2015, esse contingente saltou para quase 18%.
Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Corredores do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em São Paulo
Diante da alta procura, 3,8 milhões de novas reclamações foram recebidas pelas três
instâncias da Justiça trabalhista apenas em 2015.
Outros 2,1 milhões de processos foram herdados de anos anteriores.
Um pouco mais de 66% do total conseguiu ser julgado naquele mesmo ano. Mas,
repetindo a dinâmica de anos anteriores, quase 34% das reclamações acabaram
deixadas para os anos seguintes.
Das demandas julgadas, as reclamações consideradas totalmente procedentes foram
apenas 2% do total, embora a ideia de que a balança tombe para o lado do trabalhador
seja bastante disseminada.
O estudo mostra que os resultados mais frequentes envolvem decisões parcialmente
favoráveis, seja por meio de conciliações entre patrões e empregados (quase 40%),
seja por meio de decisões de mérito (28%).
Mas, mesmo quando a Justiça se manifesta a favor do empregado, o valor devido
demora a ser pago e, em alguns casos, não ocorre.
Em 2015, ano escolhido para o estudo, o prazo para receber a sentença na primeira
instância foi de sete meses, em média. Nos tribunais regionais, as ações duraram oito
meses e, nos superiores, um pouco mais de um ano.
A fase de execução é de longe a mais demorada, levando, em média, três anos e meio.
Fase final de uma reclamação trabalhista, a execução é o momento em que o juiz
determina o pagamento de direitos reconhecidos.

CUSTO ALTO
Além de vagarosa, a Justiça do Trabalho é cara. Custou R$ 14,2 bilhões à União em
2014 —valores de dezembro daquele ano—, consumidos em sua maior parte (80%)
pela folha de salários de servidores, em especial magistrados, desembargadores e
ministros do tribunal superior.
É como se, para ser julgada, cada reclamação custasse, em média, R$ 4.000.
O valor é próximo do montante médio pago pelo patrão ao empregado em cada
reclamação julgada (R$ 4.500).
A contrapartida, em forma de arrecadação de tributos, ficou bem abaixo dos custos.
Em créditos previdenciários, custas processuais e IR, a União conseguiu arrecadar algo
próximo a R$ 723 por reclamação, em média, em 2015.
Grosso modo, para cada R$ 1 pago aos empregados, a Justiça do Trabalho
desembolsou R$ 0,91 e a União conseguiu arrecadar R$ 0,16.
"Não se trata de apequenar a Justiça do Trabalho, que é histórica e importante, mas
não faz sentido para a sociedade gastar tanto dinheiro para julgar pequenos valores",
afirma Campos.
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30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo optou por uma estratégia arriscada no processo de regulamentação das
novas normas trabalhistas: vai esperar as reações e, só então, decidir sobre decretos
e portarias com detalhamento dos temas mais polêmicos. A julgar pelo acúmulo de
dúvidas de patrões, empregados e advogados desde a tramitação da reforma,
aprovada em julho pelo Congresso, muitos pontos permanecem obscuros.
As mudanças na legislação trabalhista entram em vigor no dia 11 de novembro. Um
integrante do governo que participa das discussões sobre a reforma confirmou que o
plano é “ver primeiro como o mercado vai se comportar”. O ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, sustenta que a legislação está pronta para entrar em vigor com as
alterações feitas no Congresso.
“Todas as modificações feitas ao projeto apresentado pelo Ministério do Trabalho
foram debatidas pelos parlamentares e discutidas nas várias comissões, seguindo o
rito estabelecido em um regime democrático”, afirmou. O ministério informou que “a
lei é autoaplicável e não exige regulamentação”.
Enquanto defensores da reforma, como o presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Ives Gandra, afirmam que ela reduzirá disputas judiciais, alguns especialistas
apostam que, sem regulamentação, as mudanças tendem a aumentar os confrontos
entre trabalhadores e empresas no Judiciário.
Alguns sindicatos já tentam incluir nos acordos com as empresas uma “cláusula de
salvaguarda”, para se protegerem de normas que consideram prejudiciais em relação
ao que vale hoje (ler mais na pág. B4).
“A discussão da lei foi açodada. Há vícios que precisam ser corrigidos”, diz o presidente
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme
Feliciano.
Ainda há dúvidas em questões como a necessidade de aditivos contratuais, a
participação de sindicatos em negociações e sobre o trabalho intermitente e em home

office. A declaração de juízes trabalhistas de que não seguirão algumas determinações
da lei colocou ainda mais lenha na fogueira.
Contestações. Há duas semanas, a Anamatra divulgou uma lista com 125 enunciados
contendo recomendações de como os magistrados devem interpretar as novas regras
– algumas foram inclusive consideradas inconstitucionais e o entendimento é que não
serão seguidas.
“É muito preocupante porque ainda não sabemos como os juízes vão encarar várias
situações”, diz o advogado Giancarlo Borba, sócio da área trabalhista do escritório
Siqueira Castro. Para os especialistas, os pontos mais polêmicos da reforma só serão
pacificados depois de dois ou três anos em análise no Judiciário, alguns deles só
quando o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestar.
Mesmo antes de entrar em vigor, o texto da nova legislação deverá passar por
mudanças, o que tem causado ainda mais insegurança. O presidente Michel Temer
prometeu fazer ajustes acordados com a base aliada durante a tramitação do projeto
no Senado.
Depois da revolta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra o excesso de
medidas provisórias mandadas pelo governo, a tendência é que seja enviado, na
primeira quinzena de novembro, um projeto de lei com pedido de urgência.
Perguntas & Respostas
1. As modificações feitas pela reforma atingem os atuais trabalhadores?
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) entende que as novas regras alcançam
todos os trabalhadores imediatamente. O Ministério do Trabalho diz que vale para
todos os trabalhadores com carteira assinada, exceto quem tem contrato específico
firmado com o empregador. Advogados recomendam aditivos em todos os casos para
se precaverem, porque não sabem qual será o entendimento dos juízes.
2. Em quais casos os contratos podem ser negociados entre empregador e
empregado, sem o sindicato?
A lei prevê que regras de banco de horas e compensação de jornada, demissão em
comum acordo, parcelamento de férias em até três vezes e trabalho em home office
podem ser negociados sem sindicatos. Advogados recomendam, para o caso de vários
trabalhadores na mesma empresa, que o empregador procure o sindicato para
negociação coletiva porque há dúvidas em relação ao entendimento do Judiciário.
3. E no caso dos trabalhadores hipersuficientes, que ganham acima do dobro
do teto do INSS, de R$ 11.060, e têm curso superior?
A negociação pode ser feita individualmente.
4. Processos trabalhistas que já existem, se forem julgados após 11 de
novembro, obedecem às regras antigas ou às novas?
O governo entende que a lei passa a vigorar em 11 de novembro e as sentenças
seguem a nova lei. Já a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra) entende que o trâmite judicial segue as novas regras, mas que mudanças
nos direitos dos trabalhadores não alcançam os contratos celebrados na lei antiga, ou
seja, esses processos têm de ser julgados observando as regras anteriores.
5. Como o empregado pode parcelar férias?
Pode ser acertado pelo trabalhador com o patrão sem necessidade do sindicato.
Contratos têm de ser alterados só nos casos em que preveem que as férias não podem
ser parceladas. A empresa precisa que o trabalhador assine um documento
concordando com o parcelamento, já que o empregado pode optar por 30 dias
seguidos.

6. Quem pode mudar o horário de almoço para 30 minutos?
A mudança tem de ser feita por convenção coletiva, com a participação do sindicato.
Empregados hipersuficientes podem negociar a redução individualmente com o
empregador.
7. Trabalho intermitente valerá para empregados de qualquer empresa?
O ministério afirma que se aplica à prestação de serviço não contínua,
independentemente do tipo de empregador ou área de atuação. A única exceção
prevista é para aeronautas. A Anamatra entende que só vale se a atividade da empresa
for intermitente, como uma empresa de eventos ou bufê.
8. Como será a migração do trabalhador em regime tradicional para o novo
teletrabalho? Quem paga equipamentos e custos do teletrabalho, como
energia e internet?
O ministério diz que será necessário aditivo contratual detalhando a migração.
Equipamentos essenciais à atividade (computador, telefone etc) são de
responsabilidade do empregador. Outros custos devem ser especificados no acordo
entre patrão e empregado. A Anamatra entende que a previsão de que o
teletrabalhador não tem direito a horas extras é irregular.
9. A jornada 12/36h pode vigorar imediatamente?
A reforma prevê acordo individual entre patrão e empregado. O entendimento da
Anamatra, no entanto, é que isso seria inconstitucional, pois a Constituição diz que só
pode haver jornada superior a 8 horas com negociação coletiva. Para o Ministério do
Trabalho, o tema deve ser regulamentado em projeto de lei ou medida provisória e
possivelmente será obrigatória a negociação coletiva.
10. A rescisão amigável já passa a valer ou ainda são necessárias mudanças?
Vale imediatamente. Segundo o ministério, já foram feitos ajustes nos sistemas da
Caixa para o saque de até 80% do FGTS nesses casos.
11. O ‘negociado’ vale sobre o ‘legislado’ em todas as áreas?
Questões ligadas a saúde e segurança não podem ser flexibilizadas por negociação,
nem coletiva, e devem seguir a legislação.
ARTIGO: NÃO SE TERCEIRIZA A DEMOCRACIA
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O país paga hoje o preço de uma opção errada –e agora irreversível. Em vez de
convocar novas eleições ao tirar Dilma Rousseff da Presidência, tese que defendi e fui
voto vencido, optou por dar posse a seu vice, Michel Temer.
Assumiram Michel Temer e sua trupe, do segundo escalão do PT, oferecendo ao país
mais do mesmo. O país tornou-se refém da agenda de sobrevivência dos que estão no
poder: governantes às voltas com a Justiça e empenhados em tudo fazer para evitála.
O custo é alto. O Orçamento desvia-se de suas finalidades e torna-se instrumento de
ação político-fisiológica –e criminosa. O resultado é o que vemos: mais impostos, mais
gastos desnecessários, mais ingovernabilidade, mais corrupção.
O povo, que em massa pediu o impeachment, trocou as ruas pelas redes sociais –e de
lá destila sua frustração. Ocorre que política é ação; se nada for feito, nada mudará.
É preciso que as pessoas de bem busquem ocupar os espaços públicos. Se querem
sanear a política, que a abracem, candidatando-se, entrando nos partidos, criando
movimentos, grupos de debate, em busca de construir propostas alternativas.

Benjamin Disraeli, primeiro-ministro britânico do tempo da rainha Vitória, dizia, com
razão, que uma sociedade só tem chances de triunfar se os homens de bem tiverem
a mesma audácia dos corruptos. É essa audácia que tem faltado à maioria.
Vejo ainda poucas exceções, mas que são animadoras: o Renova Brasil, movimento
criado pelo publicitário Nizan Guanaes; e os movimentos oriundos do impeachment, o
Nas Ruas e o Movimento Brasil Livre (MBL).
A mensagem que eles passam é de ação, ocupação da cena pública, em defesa da
democracia.
Em vez de terceirizar o problema, transferindo-o aos militares, como querem alguns,
é preciso investir na intervenção civil. Não pode o país, a cada eleição, votar de
qualquer maneira e depois sofrer quatro anos de ressaca moral, rangendo os dentes
nas redes sociais.
É o que tem ocorrido. O resultado é que a rejeição aos políticos deriva perigosamente
para a rejeição à política –e sem ela não há democracia, o único regime que embute
o antídoto contra os seus males: as eleições. Permite que se derrube o grupo político
hegemônico de modo pacífico e construtivo.
Mas, para tanto, é preciso agir. A inércia não leva a parte alguma e tem sido o grande
veneno da política brasileira.
Não adianta chorar o leite derramado. Até as eleições de 2018, não se pode esperar
nada diferente do esquema que está no governo e no Congresso. Se o presidente cair,
sua linha sucessória manterá o padrão herdado. No tempo que resta até as próximas
eleições, é preciso que nova mentalidade se imponha, para gerar ao menos
expectativa de renovação para a outra legislatura.
O Legislativo é o grande espaço de renovação. Ali estão todas as tendências políticas
da sociedade. É o mais transparente dos Poderes e o que tem, além da missão de
fiscalizar, a de estabelecer as regras do jogo, por meio da aprovação de leis.
Diferentemente do que ocorre no Executivo, que elege só uma tendência.
No entanto, isso depende fortemente da vigilância do eleitor. E poucos se lembram
em quem votaram –e menos ainda cuidam disso com a devida antecedência. Pergunto
ao leitor: você já pensou em quem votará para o Congresso em 2018?
Você, que pensa com larga antecedência em quem será o técnico da seleção e na
escalação da equipe, já pensou na escalação dos que irão nos representar por quatro
anos, sobretudo no Congresso? Comece a pensar nisso. A democracia agradece.
(Ronaldo Caiado - É senador pelo DEM-GO).
EMPRESAS ESTÃO OTIMISTAS COM REFORMA TRABALHISTA
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Indústria, comércio e empresas de serviços demonstram otimismo com a reforma
trabalhista, apesar das incertezas das últimas semanas com reações contrárias por
parte de alguns juízes.
“Precisamos de um período para compreender e identificar o que se altera e o que
reforça conceitos que já adotamos mas, sem dúvida, a reforma trabalhista trará mais
segurança jurídica para as empresas, o que é bastante positivo”, informa a direção da
Mercedes-Benz.

A montadora tem pouco mais de 8 mil funcionários e responde a cerca de 3 mil ações
trabalhistas. A empresa informa que as equipes das áreas de recursos humanos e do
jurídico estão em treinamento para interpretar as novas normas.
O diretor da área de Recursos Humanos da ThyssenKrupp, Adilson Sigarini, diz que a
empresa fez várias palestras para explicar a reforma aos funcionários e acredita em
redução de ações trabalhistas no médio e longo prazos. “Se tiver alguma medida
inconstitucional, como alegam alguns grupos, certamente o Tribunal Superior do
Trabalho vai corrigir isso.”
Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, acredita que haverá aumento de empregos em
geral. A rede, por exemplo, vai reforçar o número de funcionários nas lojas para
horários e dias de pico por meio de contratos intermitentes. No fim do ano, também
contratará de 8 mil a 10 mil temporários, “processo que agora será menos
burocrático”. Rocha acredita que possa ocorrer alguns “inconvenientes” no início da
aplicação das novas normas, “mas logo as partes vão entender que a reforma é boa
para os dois lados”.
Algumas empresas estão se antecipando às novas normas. O grupo Sá Cavalcante,
dono de vários shopping centers, publicou anúncios de abertura de 70 vagas para
trabalho intermitente em Vitória (ES). O salário é de R$ 4,45 por hora para jornada
de 5 horas aos sábados e domingos em lojas do shopping local. Empresa e sindicato
foram procurados, mas não comentaram.
Paulo Canoa, diretor da filial brasileira da Gi Group, empresa de trabalho temporário,
diz que “a lei permitirá que se crie um ambiente mais seguro para contratar”. Segundo
ele, desde abril, o grupo tem notado aumento no recebimento de currículos e no
número de vagas. “Houve aumento de 40% de vagas em relação a 2016”, diz.
Para a Ethics, especializada em segurança e vigilância, o compasso é de espera. “O
mercado está apreensivo porque ainda não há uma decisão de como proceder com as
reformas. Alguns juízes trabalhistas defendem a permanência da legislação anterior e
estamos acompanhando as notícias”, diz Waldemar Pellegrino Júnior, sócio do grupo.
‘REI’ DAS AÇÕES TRABALHISTAS PREVÊ ‘TSUNAMI’ DE PROCESSOS
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um dos maiores escritórios que atua exclusivamente na área trabalhista, o Agamenon
Martins Sociedade de Advogados, com sede em São Bernardo do Campo, no ABC
paulista, não teme por uma eventual queda no número de ações na Justiça, uma das
metas dos formuladores da reforma trabalhista.
“Haverá brutal aumento de demandas trabalhistas”, prevê Agamenon Martins Oliveira,
sócio do escritório criado há 25 anos. Hoje, ele e os mais de 80 advogados que
trabalham no escritório abrem, em média, 2 mil ações por mês.
Agamenon acredita que nos setores de serviços, comércio e construção civil “haverá
um tsunami” de demandas. Segundo ele, são setores de alta sazonalidade e “turnover”
e “alguns empregadores mal orientados vão adotar procedimentos engenhosos, seja
para contratação ou demissão, imaginando que a partir de 11 de novembro quase tudo
poderá (ser feito) no campo das relações laborais”.
SINDICATOS TENTAM SE BLINDAR DA REFORMA TRABALHISTA
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Trabalhadores com data-base neste fim de ano, período em que precisam negociar
com as empresas índices de reajustes e benefícios sociais, tentam incluir nos acordos

uma ‘cláusula de salvaguarda’ para se protegerem de normas da reforma trabalhista
que consideram prejudiciais em relação ao que vigora atualmente.
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi o primeiro a garantir essa cláusula nas
negociações com empresas de sua base na semana passada. “A cláusula estabelece
que qualquer mudança precisa ser negociada com o sindicato”, diz Wagner Santana,
presidente da entidade. “É uma espécie de vacina para evitar medidas que
prejudiquem os trabalhadores.”
Até a última sexta-feira, dia 27 de outubro, dos 73 mil metalúrgicos do ABC, 59 mil
trabalham em empresas que concordaram com a medida ou já têm acordo para os
próximos dois anos com esse tipo de garantia, como as montadoras. “Nas empresas
em que não há acordo, os trabalhadores estão parando a produção e muitas já
voltaram atrás”, informa o sindicalista.
Para José Silvestre, coordenador de relações sindicais do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com a inflação em baixa as
negociações neste fim de ano se voltam mais para garantias contra itens da reforma
do que aumentos salariais.
Na base dos metalúrgicos de São Paulo, as empresas ainda estão inseguras em relação
a posições divulgadas recentemente por membros do Judiciário sobre a
constitucionalidade de pontos da reforma e aguardam para iniciar negociações, disse
Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. A entidade
representa 150 mil trabalhadores dos quais 27% são filiados. “Também estamos
trabalhando com a cláusula de salvaguarda, mas as empresas por enquanto não
querem falar disso”, afirma.
Os químicos de São Paulo conseguiram manter, em acordo fechado na sexta-feira, as
cláusulas sociais previstas em convenções anteriores, como proibição do trabalho de
gestantes em locais insalubres. Também conquistaram repasse integral da inflação
para os 150 mil trabalhadores da base, segundo Sergio Luiz Leite, presidente da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de
São Paulo (Fequimfar).
Por precaução, os comerciários paulistas deixaram para fevereiro as discussões com
as empresas, quando esperam já haver maior entendimento sobre a aplicação da
reforma. A data-base dos 400 mil trabalhadores do setor foi em setembro.
Sobrevivência. A maior preocupação do presidente do Sindicato dos Comerciários de
São Paulo, Ricardo Patah, é com a manutenção dos serviços prestados pela entidade
após o fim da cobrança do imposto sindical. “Hoje temos orçamento de R$ 90 milhões,
mas, sem o imposto, esse valor vai cair para R$ 20 milhões e teremos de adaptar
estruturas e serviços.”
Segundo ele, o quadro de 600 funcionários será reduzido em 15% e a qualidade dos
serviços prestados mensalmente a 20 mil trabalhadores no complexo médico e
odontológico, que conta inclusive com equipamento para mamografia, poderá cair.
Entre as medidas que serão adotadas para melhorar a arrecadação da entidade, que
tem 52 mil associados, está o aluguel de quatro dos 13 andares do prédio que abriga
o sindicato, no centro de São Paulo, e a terceirização ou venda do clube de campo em
Cotia (SP).
Nesta semana, Patah, que também preside a União Geral dos Trabalhadores (UGT),
estará em Brasília para retomar conversas com o presidente Michel Temer sobre
medidas alternativas à cobrança do imposto sindical, entre quais uma taxa substituta
de contribuição negocial.

Wagner Santana diz que também haverá corte de custos e de pessoal na sede do
sindicato em São Bernardo do Campo, e uma campanha mais forte de sindicalização.
Hoje, dos 73 mil trabalhadores da base, 35 mil são filiados. A entidade continuará
cobrando taxa negocial de 4% de um salário mensal de todos os trabalhadores, valor
que é devolvido aos sócios. Os metalúrgicos de São Paulo também farão campanha
mais forte de sindicalização e avaliam até propaganda na mídia, afirma Miguel Torres.
CORREÇÃO: TST VÊ TENDÊNCIA DE REPÚDIO À REFORMA TRABALHISTA NA 1ª INSTÂNCIA
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A nota enviada anteriormente continha uma incorreção. A sigla do TST (Tribunal
Superior do Trabalho) foi transcrita equivocadamente. Segue a nota corrigida.
A implementação da nova legislação trabalhista pela Justiça do Trabalho tem sido
objeto de resistência de parte dos magistrados da primeira instância, reconheceu nesta
sexta-feira, 27, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina
Peduzzi. “Observamos que há uma tendência de repúdio à adoção da reforma
trabalhista”, declarou a ministra a jornalistas, após participar de almoço realizado pelo
Instituto de Advogados de São Paulo (Iasp).
Juízes de primeira instância, explicou a magistrada, têm manifestado maior
resistência. Ainda assim, Maria Cristina frisou que não está definido o entendimento
no TST. “Obviamente, há uma divergência de entendimentos entre ministros, mas vale
ressaltar que, no momento, não há uma posição adotada sobre a constitucionalidade
da lei, seja em seus dispositivos ou em sua plenitude”, afirmou.
Chegado dia 11 de novembro, a ministra defende que a nova legislação seja adotada
pela Justiça e explicou que o Estado democrático de direito está submetido à lei,
inclusive o Poder Judiciário. “O Judiciário tem um papel bem definido, que é fazer
cumprir as leis. Se a reforma foi aprovada pelo Poder Legislativo, sancionada pelo
presidente da República, concluo que devo cumprir.”
A resistência de juízes de instâncias inferiores, avalia a ministra do TST, estaria
calcada, entre outros motivos, no ativismo judicial. “Não me parece adequado um juiz
proclamar, abstratamente, inconstitucionalidades. Não cabe a um juiz tratar sobre
questões além do direito, como questões econômicas e políticas, deixando de aplicar
a lei e transformando sua decisão numa incerteza jurídica”, explicou.
GREVE NA CHERY COMPLETA UM MÊS EM JACAREÍ
30/10/2017 – Fonte: Automotive Business

A greve na fábrica da Chery em Jacareí (SP) completa um mês neste sábado, mas
pode terminar na segunda-feira, 30. Em uma reunião com o sindicato dos metalúrgicos
na sexta-feira, 27, a montadora fez nova proposta, que será levada aos trabalhadores
na manhã de segunda-feira em assembleia. Nem a empresa nem o sindicato informam
os números dessa proposta.
A paralisação começou em 28 de setembro com a reivindicação de 9,2% de reajuste

de salário, manutenção de direitos trabalhistas previstos em acordo coletivo e
elaboração de um plano de cargos e salários. Na semana passada, em reunião entre
a montadora e o sindicato realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), uma
proposta de 3,73% de reajuste foi aceita pelos trabalhadores, mas recusada pela
Chery.
Também nesse meio-tempo descobriu-se que a matriz da montadora pôs à venda
metade da fábrica brasileira, mas os representantes da Chery do Brasil não falaram a
respeito até agora.
Estima-se que 650 carros deixaram de ser produzidos desde o início da greve. Os
metalúrgicos vinham montando o QQ e já faziam testes com o Tiggo 2, cujo
lançamento estava programado para este ano.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região afirma que os
trabalhadores ainda não receberam o adiantamento que seria pago no dia 13 de
outubro, o que fere a Lei de Greve (nº 7.783/89). A montadora informa que realizou
os depósitos para aqueles que não aderiram à paralisação e se comprometeu a fazer
o pagamento no dia 31 a todos, inclusive aos grevistas.
TRABALHADORES DA GM DE SÃO JOSÉ CONSEGUEM RENOVAÇÃO DE
DIREITOS
Os metalúrgicos da General Motors de São José dos Campos (SP) conseguiram a
renovação de todos os direitos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho, inclusive a
garantia de estabilidade no emprego para lesionados. A aprovação do acordo ocorreu
na sexta-feira, 27, em assembleia.
Os trabalhadores também terão 1,73% de reajuste salarial, o equivalente à inflação
de setembro de 2016 a agosto de 2017. A categoria metalúrgica está em campanha
salarial, com data-base em 1º de setembro. O reajuste será retroativo a esse período.
GOVERNO PUBLICA ‘LISTA SUJA’ DO TRABALHO ESCRAVO
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Ministério do Trabalho publicou, nesta sexta-feira, 27, a “lista suja” com 131
empregadores que submeteram empregados a condições análogas à escravidão. O
documento está no site da pasta, no endereço
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/cadastro_empregadores_2017.pdf
O Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira e a União foram obrigados, por decisão da
Justiça do Trabalho do Distrito Federal, a publicar a “lista suja” do trabalho escravo.
Segundo a Justiça, transitou em julgado decisão proferida no dia 21 de junho pelo juiz
titular da 11ª Vara do Trabalho Rubens Curado Silveira. A informação foi publicada no
site do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.
O juiz federal determinou a publicação imediata do Cadastro de Empregadores, com a
inclusão de todos os administrados que detenham contra si decisão administrativa final
de procedência do auto de infração capitulado no artigo 444, da CLT, decorrente de
exploração de trabalho análogo ao de escravo desde a data de 1º de julho de 2014.
O magistrado ainda impôs que fosse oportunizada, em caráter excepcional, a
celebração de acordo judicial ou TAC com os administrados que venham a ser incluídos
na primeira publicação da “lista suja” e que tenham contra si decisão administrativa
final de procedência do auto de infração proferida antes da vigência da Portaria

Interministerial nº 4/2016. Com isso, a publicação da “lista suja” passa a ser
obrigatória e deve incluir “todos” os empregadores autuados, sem exceção.
Portaria
Alterações na elaboração da “lista suja” impostas pelo governo foram barradas no
Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber concedeu uma liminar para
suspender os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho que flexibiliza as regras de
combate ao trabalho escravo. A decisão deve passar por referendo do plenário. Weber
é relatora da ação de autoria da Rede Sustentabilidade, que pede que tal portaria,
publicada no dia 16 de outubro, seja declarada inconstitucional.
A portaria, publicada no último dia 16 no Diário Oficial, determina que só o ministro
do Trabalho pode incluir empregadores na Lista Suja do Trabalho Escravo, esvaziando
o poder da área técnica responsável pela relação. A nova regra alterou a forma como
se dão as fiscalizações, além de dificultar a comprovação e punição desse tipo de
crime.
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDERAM GERAÇÃO DE EMPREGOS NA MICRORREGIÃO
DE CAMPINAS, APONTA CAGED
30/10/2017 – Fonte: G1
Setores foram os responsáveis pela criação de 1.739 postos de trabalho com
carteira assinada no mês de setembro.
Os setores de indústria de transformação, comércio e serviços foram os responsáveis
pelo saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em setembro na
microrregião de Campinas (SP). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Os três setores criaram, juntos, 1.739 postos de trabalho em setembro. O saldo do
mês ficou positivo em 1.695 vagas, já que outras áreas, como construção civil,
agropecuária e de serviço industrial de utilidade pública, fecharam no "vermelho".
A indústria de transformação foi o ramo que mais gerou vagas no período, com 809
empregos com carteira assinada. Logo atrás está o setor de serviços, com 728 postos,
e comércio, com 202 vagas de trabalho criadas em setembro.
Entre os setores analisados pelo Caged, o de administração pública também registrou
criação de postos de trabalho em setembro. Foram 68 vagas com carteira assinada.
Além de Campinas, a microrregião é composta por outros 15 municípios: Americana,
Cosmópolis, Elias Fausto, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor,
Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
MICROS E PEQUENAS EMPRESAS TÊM INADIMPLÊNCIA RECORDE
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Apesar da queda da inflação, do recuo dos juros e da melhora da confiança dos
empresários e dos consumidores, o quadro para as micro e pequenas empresas segue
difícil. Em agosto, 4,8 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes
no País. É uma marca recorde.
Em um ano, o número de companhias desse porte que não conseguiram pagar em dia
as suas dívidas aumentou 14%. No período, 600 mil, em todo o País, engrossaram a
lista de inadimplentes, aponta um estudo da Serasa Experian, consultoria
especializada em informações econômicas e financeiras.

“Essas micros e pequenas representavam 93% do total de companhias inadimplentes
no Brasil em agosto deste ano”, afirma o economista Luiz Rabi, responsável pelo
estudo. Em agosto, existiam 5,1 milhões de empresas, de todos os portes, que
estavam na lista de devedores e com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
negativado. Isto é, elas estavam impedidas de fazer transações bancárias. O estudo
considera como pequena e microempresa companhias com faturamento anual de até
R$ 4 milhões.
O critério de inadimplência varia e depende do parâmetro usado pelo credor que
enviou o CNPJ para a lista da Serasa. A maior parte das dívidas em atraso (75%) é
não bancária. Isto é, são pendências com fornecedores e factorings, com quem os
empresários costumam descontar as duplicatas.
Primeiro estudo
O economista observa que foi a primeira vez que foi feito um estudo para avaliar a
inadimplência das empresas segmentado por tamanho: “Observamos que a
inadimplência do consumidor vem caindo por conta da queda dos juros e da inflação.
E a inadimplência das pessoas jurídicas não para de crescer.”
Os resultados mostraram que a inadimplência das pessoas jurídicas foi puxada pelo
avanço do calote das micro e pequenas empresas. Em março deste ano, havia 5
milhões de empresas de todos os portes inadimplentes, segundo a Serasa. Destas, 4,1
milhões ou 82% eram pequenas e microempresas. Desde junho, o total de empresas
com dívidas em atraso ficou estabilizado em 5,1 milhões e o número de pequenas e
microempresas inadimplentes avançou.
O economista explica que as médias e grandes empresas conseguiram sair da lista de
inadimplentes favorecidas pelo aumento das exportações. Já a pequenas e
microempresas, que dependem basicamente das vendas no mercado interno e não
exportam, viram a situação piorar porque a recuperação do consumo doméstico é
gradual. Das 4,8 milhões de pequenas e microempresas inadimplentes, 45,4% são
prestadoras de serviços, quase a mesma fatia (45,3%) atua no comércio e 8,8% são
empresas industriais.
O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo
(Simpi), Joseph Couri, diz que apesar de as expectativas dos pequenos e
microempresários em relação ao futuro terem melhorado, os dados concretos
revelados por uma pesquisa feita pelo Simpi em setembro indicam que a situação é
preocupante porque o mercado interno continua em crise e as pequenas e
microempresas têm como alvo esse setor. Metade das micro e pequenas indústrias
não tem capital de giro para passar o mês: “O crédito a custos reduzidos não chegou
na ponta para o pequeno e microempresário.”
É IMPORTANTE APROVAR PREVIDÊNCIA ESSE ANO, NESTE GOVERNO, DIZ MEIRELLES
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu nesta segunda-feira, 30, que a
reforma da Previdência seja aprovada ainda neste ano. “O próximo ano é eleitoral. É
importante aprovar (a reforma da previdência) este ano. Vou mais longe, é muito
importante que seja feita neste governo”, afirmou o ministro que participa do
programa “Por dentro do Governo”, da TV NBR na manhã desta segunda-feira, 30.
Meirelles destacou que em ano eleitoral é difícil aprovar uma reforma como a da
previdência. “A reforma tem de ser feita, ou outro governo terá de fazê-la ao assumir.
Será o primeiro desafio do próximo governo, que terá que assumir fazendo a reforma
da previdência.”. Segundo ministro, é melhor para o País fazer a reforma agora e dar
melhores condições para o próximo governo.

Sobre a reforma tributária, o ministro disse que a ideia é simplificar tributos. “Temos
no Brasil uma tributação que é muito complicada muitas vezes”, afirmou o ministro,
destacando a variedade de impostos que são cobrados pela União, Estados e
municípios. “Estamos pensando em simplificar o sistema para beneficiar cidadão”,
disse.
ARTIGO: FGTS, UMA CONQUISTA DOS GOVERNOS
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Criado em 1966 o FGTS era opcional e teve, como objetivo inicial, substituir o instituto
da estabilidade que, na época, era garantida após dez anos de trabalho.
Entretanto, a Constituição de 1988 definiu esse fundo como um direito do trabalhador,
obrigando as empresas a depositarem um valor equivalente a 8% do salário do
trabalhador em uma conta na CEF (Caixa Econômica Federal), responsável por
administrar os recursos. No encerramento de 2016 existiam 760 milhões de contas e
um montante de R$ 397 bilhões de poupança dos brasileiros depositados na CEF.
Na definição do site do governo "FGTS [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço] foi
criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa". Aqui temos
o primeiro alerta. Devemos desconfiar sempre que o Estado –na área econômica–
anuncia que está nos protegendo. Normalmente a intenção e, certamente, o resultado,
são outros.
Outro alerta interessante no site da Caixa: "O dinheiro é usado pelo governo para fazer
investimentos que o setor privado não faz". Se não faz, é por algum motivo. E o
trabalhador, portanto, não deveria ter que fazê-lo compulsoriamente.
Samuel Costa/Folhapress

Constituição de 1988 obriga empresas a depositarem um valor do salário em uma
conta na Caixa
Vejamos neste caso:
O rendimento estabelecido, TR (taxa referencial) + 3,0% ao ano, é inferior à
poupança, que paga TR + 6% ao ano e muito menor do que a Selic, taxa básica de
financiamento do governo.
O rendimento dos R$ 397 bilhões hoje depositados na Caixa Econômica se aplicados
na poupança fariam jus a uma remuneração adicional de R$ 12 bilhões por ano. Este
é o tamanho da perda dos trabalhadores, mas ela na realidade pode ser muito maior
se considerarmos que uma parte dos brasileiros tem dívidas com taxas de juros
bastante elevadas.
A liquidez dos recursos é também muito baixa: sua utilização só é permitida em
situações específicas, sempre determinadas pelo governo.
Em 2008, como forma de ter mais flexibilidade na utilização dos recursos para
viabilizar o capitalismo de compadrio e privilegiar os "amigos do rei", o governo petista
criou o Fundo de Investimento do FGTS (o FI-FGTS), fundo de natureza privada, que
recebe parte dos recursos das contas dos trabalhadores e os aloca em
empreendimentos de infraestrutura.

As empreiteiras foram grandes beneficiárias do fundo. De acordo com o relatório
trimestral de 2017, o FI-FGTS apresentava um patrimônio líquido de R$ 34 bilhões,
dos quais R$ 12,4 bilhões –36,5% do total– foram investidos em ações ou debêntures
de empresas que estão envolvidas em denúncias de corrupção.
O valor depositado pelo empregador na CEF pertence ao trabalhador, fazem parte do
seu esforço e produtividade. Na verdade, o que o governo fez ao instituir o FGTS foi
estabelecer um empréstimo compulsório, que retém 8% de toda a riqueza produzida
pelos trabalhadores brasileiros formalmente empregados.
Além disso, a remuneração concedida impõe ainda uma perda patrimonial expressiva
ao cidadão e, pela pouca transparência na gestão dos recursos do fundo –
especialmente no FI-FGTS– criou-se um ambiente propício para a corrupção.
Um governo que de fato respeite os direitos do trabalhador deveria ter como meta
extinguir o FGTS ou ao menos torná-lo opcional. Os recursos deveriam ir para o bolso
do cidadão que, com liberdade, faria o uso que julgasse adequado.
(João Amoêdo- Fundador do Partido Novo. Formado em engenharia civil e
administração de empresas, foi sócio do banco BBA e vice-presidente do Unibanco).
SETOR DE ELETROELETRÔNICOS REGISTRA MELHORA RECORDE NO MÊS DE SETEMBRO
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Smartphones e computadores foram algumas das categorias que impulsionaram
indústria em 2017
Setembro foi o mês em que mais empresas da indústria eletroeletrônica registraram
crescimento nos últimos três anos, segundo a Abinee (associação do setor).
Cerca de 56% das companhias tiveram alta nas vendas, na comparação com o mesmo
período de 2016. A última vez que esse patamar foi superado foi em fevereiro de 2014,
quando chegou a 61%.
"Nos últimos dois meses já tínhamos notado uma melhora, mas até então
classificávamos como algo pontual", diz Humberto Barbato, presidente da associação.
A capacidade ociosa também caiu: hoje, 75% das linhas de produção estão ocupadas.
Esse percentual era de 69% em julho.
A projeção é que o faturamento do setor em 2017 cresça 4% e a produção física 3%,
mas é possível que as expectativas sejam elevadas com base no resultado do próximo
mês, afirma Barbato.
"Tivemos um aumento muito forte nos últimos quatro meses na parte de
computadores. É um novo mercado [se comparado a 2016]", diz Hélio Rotenberg,
presidente da Positivo Tecnologia.
Além da melhora no mercado interno, a companhia tem aberto operações em outros
países da América do Sul e da África.

"Já temos fábricas em Ruanda e no Quênia. Nosso planejamento inclui a chegada a
outros locais da região Centro-Sul do continente africano ainda neste ano e também
em 2018", afirma o executivo.
*
Oferta reprimida
A fabricante de eletroeletrônicos Multilaser vai aumentar sua capacidade produtiva em
2017, segundo Alexandre Ostrowiecki, presidente da companhia.
"Estamos com as linhas totalmente tomadas, com fila de produção", afirma.
A previsão é de um investimento de R$ 20 milhões para ampliar suas plantas em Minas
Gerais e Amazonas.
"Passaremos a fabricar equipamentos automotivos e caixas de som em Manaus, e, em
Extrema (MG), vamos iniciar a produção de eletroportáteis, com a entrada de
liquidificadores, batedeiras e ventiladores", diz ele.
R$ 1,9 BILHÃO
é a receita estimada para 2017
2.500
são os funcionários
GOVERNO PREPARA SISTEMA CONTRA BARREIRAS COMERCIAIS
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Edson Silva - 29.jul.2012/Folhapress

Indústrias de suco de laranja, que enfrentam barreira técnica
Para que um livro ou caderno produzido no Brasil possa ser vendido na Argentina, o
exportador precisa obter um atestado de laboratório argentino provando que a tinta
não faz mal à saúde.
No Japão, bolachas e biscoitos brasileiros com certa dose de conservantes não entram.
Os Estados Unidos costumam sobretaxar lotes de sucos de laranja mais doces vindos
do Brasil.
São barreiras técnicas que muitas vezes passam invisíveis nos acordos de abertura
comercial e drenam a capacidade de competir de empresas exportadoras brasileiras.
Estudo encomendado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) à Fundação
Getulio Vargas mostra que o Brasil poderia ter exportado 14% a mais no ano passado,
não fossem essas barreiras, o que significou US$ 30 bilhões a menos para o país.
Um dos problemas para reduzir esses entraves ou mesmo para eliminá-los é que são
de difícil identificação.
Muitas vezes, as barreiras não são explícitas ou mudam de acordo com país ou produto
de origem.

O governo brasileiro finaliza a elaboração de uma plataforma em que exportadores
poderão denunciar casos quando desconfiarem de que há uma barreira técnica.
A iniciativa mobiliza três ministérios (Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
Agricultura e Relações Exteriores), além de Anvisa e Inmetro. Segundo fontes
governamentais, o sistema está pronto, deve se chamar "Sem Barreiras" e tem
previsão de lançamento em novembro.
A visão oficial é que o tema vem se tornando cada vez mais relevante, dado o declínio
das tarifas alfandegárias.
O assunto toca especialmente o Brasil, que neste momento negocia acordos de
abertura comercial com União Europeia e México, focando principalmente reduções
tarifárias e eliminação de cotas de exportação.
MONITORAMENTO
As barreiras técnicas, porém, persistem. Há poucos dias, o embaixador francês no
Brasil, Michel Miraillet, indicou que a França pretende recorrer à "segurança alimentar"
para barrar a carne do Mercosul, tendo em vista as falhas na fiscalização expostas na
Operação Carne Fraca.
A gerente de política comercial da CNI, Constanza Negri, diz que, afora países como
EUA, Coreia do Sul e Japão, são raros os que têm um sistema de acompanhamento
permanente de barreiras.
O Brasil será o primeiro latino-americano. "O monitoramento de barreiras é claramente
uma estratégia de ampliar o acesso a mercados consumidores", afirma.
O sistema brasileiro será alimentado por exportadores. A ideia é que seja criado um
acervo das barreiras que freiam o comércio exterior, o que será útil para empresários
que desejem buscar novos mercados. Além disso, pode municiar o governo em
negociações comerciais.
Constanza observa que os americanos costumam levar as barreiras técnicas à mesa
de negociação, mesclando demandas em questões tarifárias e não tarifárias em
acordos de abertura comercial. O Brasil poderia seguir o exemplo.
Em consulta a exportadores, a CNI identificou cerca de cem barreiras técnicas que
afetam 50 setores econômicos, industriais e também do agronegócio. A entidade faz
pressão para que o governo lance logo a plataforma, em elaboração há meses.
"Sensibilizamos o setor privado para que os empresários passem a entender o que são
essas barreiras e deixem de assumi-las como custo, o que reduz a sua capacidade de
competir no exterior", disse Constanza.
BENS E SERVIÇOS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL TERÃO QUE FICAR MAIS CAROS
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Ainda se confunde a defesa de um sistema de tributação verde com a proposta de
criação de um novo tributo ambiental, o que não faria sentido num momento em que
se deseja simplificar o sistema vigente, comprovadamente caótico. Seria igualmente

inaceitável pleitear alteração tributária que implicasse necessariamente elevação da
carga tributária.
Nem sequer se faz necessária uma reforma constitucional para que o atual sistema
tributário passe a ser "verde", uma vez que a Constituição Federal já define no seu
artigo 170, como um dos princípios da ordem econômica, a defesa do meio ambiente,
exercida inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
Basta, portanto, que se utilize a estrutura tributária vigente para nela incluir uma
finalidade extrafiscal, além da típica destinação arrecadatória, com o objetivo de
induzir a produção e o consumo de bens e serviços a tomar rumos que minimizem os
danos ao meio ambiente.
Se a obediência aos demais princípios da ordem econômica, como o da soberania
nacional e o da livre concorrência, não admitem flexibilidade quanto à sua observância
e efetividade, não há justificativa para que o princípio da defesa do meio ambiente
tenha tratamento menos rigoroso por parte do próprio Estado, como vem ocorrendo
em relação ao aludido tratamento diferenciado.
A complacência do Estado em relação a esse aspecto, em particular, é especialmente
grave no momento em que a degradação ambiental atinge níveis alarmantes como no
caso da disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Essa disfunção que,
apesar do louvável esforço de algumas cadeias produtivas, carece de tratamento
isonômico transversal que atue sobre as suas causas, onerando os agentes
econômicos de acordo com o respectivo dano à natureza.
Trata-se, indubitavelmente, de omissão do Estado em detrimento da coletividade, cuja
correção é cada dia mais urgente, conforme admitiram os 195 países que assinaram
o Acordo de Paris (2015), baseados no reconhecimento de que são críticas as
perspectivas de vida na Terra se não for adotado um padrão de desenvolvimento que
leve à satisfação das necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.
Antes da negligência estatal, porém, falhou o mercado -e falha até hoje, ao não
agregar ao custo dos bens e serviços aqueles resultantes dos danos ambientais
inerentes ao seu processo de elaboração e prestação. Aceita-se, portanto, que o custo
ambiental decorrente de um certo processo de produção seja injustamente arcado por
toda a coletividade e não apenas pelos causadores do dano, quais sejam, produtores
e consumidores.
Os agentes envolvidos na atividade em questão estariam recebendo sinais invertidos
do mercado em relação ao bem-estar da coletividade, já que os causadores do prejuízo
ambiental estariam sendo indevidamente beneficiados, enquanto um dos seus
eventuais competidores que investiu na mitigação do dano estaria sendo punido com
a perda de competitividade. Este é um exemplo clássico das consequências ou
externalidades negativas produzidas por um sistema de preços falho ao não refletir o
impacto ambiental dos bens e serviços.
Não foi por outra razão que, há 25 anos, a Agenda 21, documento final da Rio 92,
concluiu que, sem indicações do mercado que deixem claro para produtores e
consumidores a necessidade de considerar os custos ambientais de matérias-primas e
insumos utilizados, bem como os da geração de resíduos, é improvável que ocorram
mudanças significativas nos padrões de consumo e produção.
É preciso, portanto, que o Estado corrija o sistema de preços, seja por meio da adoção
de mecanismos regulatórios, seja pela instituição de tributos ou por uma combinação
de ambos. Bens e serviços que implicam alto custo ambiental terão que ficar mais

caros em relação àqueles que causem menor impacto ambiental. "Os preços relativos
têm que mudar!", já disse o economista Eduardo Giannetti sobre o tema.
A tributação parece ser a forma mais eficaz e democrática de atingir esse objetivo. De
fato, a difusão da prática do tratamento tributário diferenciado, como previsto na
Constituição, guiada pelos princípios tributários aplicáveis, abre a possibilidade de
dosar efeitos e definir limites de incidência de maneira a alcançar os objetivos do
desenvolvimento sustentável com justiça e equidade, sinalizando com clareza a nova
orientação da política tributária verde e sem provocar alterações abruptas na estrutura
de incentivos vigente.
Do ponto de vista ambiental, tem predominado a ética irracional e míope do
desenvolvimento fundado no individualismo e no imediatismo. É preciso mudar esse
quadro e acreditar que um sistema tributário sensível ao impacto ambiental dos bens
e serviços vai gerar estímulos ao investimento, à produtividade, à geração de
tecnologia e à concorrência que conduzirão a economia brasileira a um patamar de
consumo e produção de baixa emissão de carbono, superior ao atual, em benefício de
todos.
(RENAULT CASTRO é economista e presidente executivo da Abralatas (Associação
Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio)
PARCERIA ENTRE INDÚSTRIA E REDES DE CATADORES EMPURRA RECICLAGEM
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Quando chegou ao mercado brasileiro de cervejas, no final de 1989, a lata de alumínio
prometia uma revolução. Tirava de circulação sua antecessora, mais pesada (feita de
ferro, aço e estanho), e era 100% reciclável.
De lá para cá, cresceu o debate em torno da sustentabilidade e formou-se uma teia
que envolve catadores de material reciclável. Eles passaram a se organizar em
cooperativas e empresas, de olho na questão ambiental e na logística reversa dos
produtos.
A latinha de alumínio continua como grande exemplo dessa cadeia: hoje, 98% das
latas consumidas no Brasil, cerca de 24 bilhões por ano, são recicladas. Esse índice
coloca o país na liderança de reaproveitamento do material (a média mundial é de
69%).
"O alumínio sempre teve um valor muito alto em relação a outros materiais recicláveis
e sabíamos que aquilo poderia ser uma alternativa de emprego e renda", diz Renault
Castro, presidente- executivo da Abralatas, associação que reúne os fabricantes do
setor.
"Grande parte de nosso êxito não seria alcançado sem a atuação de catadores e
cooperativas. Foi então que passamos a enxergá-los como parceiros, e nossa indústria
começou a investir nesse tipo de trabalho", completa.
Nos últimos cinco anos, diz ele, as empresas do setor contribuíram com US$ 200
milhões na modernização e capacitação de cooperativas e na formação de catadores.
Outros setores seguiram o caminho das latas. A indústria do plástico, por exemplo,
recicla hoje 25,8% do que é consumido de sua produção: 550 mil toneladas por ano.
"Se compararmos com outros setores, o índice pode parecer baixo. Mas é preciso levar
em conta que hoje o plástico tem uma infinidade de aplicações", diz José Ricardo Ruiz,
superintendente da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria do Plástico).

A associação fez junto às cooperativas um trabalho de capacitação para que os
catadores identifiquem e separem de melhor forma o material reaproveitável. "Com a
indústria, preparamos uma cartilha com recomendações sobre eficiência e design
sustentável, para que sejam produzidas embalagens fáceis de serem recicladas."
Outro setor que se beneficia dessa teia é o de caixas de produtos longa vida. Hoje, 60
mil toneladas (22,1%) dessas embalagens têm destinação após seu consumo. A Tetra
Pak, maior fabricante do produto, investe na pesquisa de itens que possam ser feitos
a partir de seus resíduos.
"A embalagem é composta por 75% de papel, 20% de plástico e 5% de alumínio. As
cooperativas vendem o que foi coletado para 14 empresas que fazem a separação
desses materiais", diz a diretora de meio ambiente da empresa, Valéria Michel.
Essas empresas comercializam a fibra de papel, que pode ser usada na produção de
caixas de papelão e embalagens para ovos. Já o resíduo da camada de plástico e
alumínio é vendido, por exemplo, para a indústria da construção civil, que o transforma
em telhas. "Substitui aquelas mais antigas, de amianto. E, por conta do alumínio, o
produto reflete boa parte do calor", afirma Michel.
Editoria de Arte/Folhapress

LONGE DO IDEAL
O cenário da reciclagem no Brasil ainda está longe de ser o ideal. Em 2016, o país
produziu 73,8 milhões de toneladas de lixo urbano, segundo a Associação Brasileira
das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Desse total, 31,9% é composta
por materiais recicláveis, mas só 3% são reciclados.
"Ainda esbarramos na falta de interesse de muitos municípios em investir numa coleta
seletiva que inclua a importância das cooperativas", afirma Roberto Rocha,
coordenador da Associação Nacional de Catadores.
Roberval Prates Reis, coordenador da Rede Cata Sampa, que reúne 22 cooperativas
da região metropolitana de São Paulo, lembra que muitos catadores ainda resistem a
se filiar a uma cooperativa.
"Eles estão acostumados a trabalhar sozinhos e a receber diariamente. O problema é
que assim ficam reféns de ferros-velhos e atravessadores, que pagam bem menos
pelo material que recolhem."
"O cooperativismo é uma opção para que se tenha uma renda mais justa. Quando se
filia a uma associação ou entidade, o catador começa a atuar como se fosse dono de
seu próprio negócio", diz Marco Morato, analista técnico e econômico da Organização
de Cooperativas do Brasil.
A indústria de bebidas deu um passo para apoiar cooperativas. Ambev e Coca-Cola
têm um projeto que pretende, entre outras metas, ajudá-las no caminho até a
excelência em gestão e infraestrutura, diz Andrea Matsui, gerente de sustentabilidade
da Ambev.
"Visa também colaborar com a meta do Acordo Setorial de Embalagens, de reduzir no
mínimo 22% das embalagens em aterros sanitários até 2018", diz Pedro Rios, vicepresidente de relações corporativas da Coca-Cola Brasil.
NOVAS PLATAFORMAS ON-LINE NEGOCIAM CRÉDITOS DE CARBONO
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Moradores de Iranduba (AM), beneficiados pela venda de créditos ao Itaú
Para ajudar a compensar as emissões de gases de efeito estufa e conectar empresas
a quem fornece créditos de carbono, indústrias e instituições criam plataformas online e planejam reunir iniciativas que ainda ocorrem de forma isolada em alguns
setores da economia.
Natura e Itaú anunciaram a primeira plataforma pública para auxiliar empresas no
mapeamento das emissões e no acesso a projetos certificados que permitem a
compensação dos gases que lançam no ar por meio da compra de créditos de carbono.
Quando uma empresa não consegue reduzir emissões, pode comprar créditos. Na
prática, o crédito é uma moeda que representa uma tonelada de carbono que deixou
de ser jogada na atmosfera.

Por meio de um edital aberto na plataforma, a meta das duas empresas era adquirir
500 mil toneladas de CO², o equivalente a emissões de 70 mil habitantes por um ano.
Ao menos 147 projetos de 23 Estados se inscreveram nas áreas de energia,
agricultura, floresta e tratamento de resíduos, e o potencial de créditos atingiu 3,7
milhões de toneladas de CO². Até 2018, devem ser selecionados de 10 a 15 projetos
que permitirão a redução de emissões.
"De um lado, há empresas que querem compensar emissões, mas não sabem como.
Do outro, há projetos de comunidades que têm ações de impacto positivo e podem
receber investimentos. A ideia é conectá-los", diz Andrea Alvares, vice-presidente de
sustentabilidade da Natura.
Há dez anos, a empresa criou o Programa Carbono Neutro, apoia 29 projetos no país
e seis na América Latina e reduziu em 33% as emissões entre 2007 e 2013. Até 2020,
a meta é reduzir mais 33%.
Um dos projetos é o Fogões Eficientes, que ajuda a instalar câmaras de combustão
em fogões a lenha e a reduzir o uso da madeira e a produção de fumaça, com
chaminés. No país, 3 milhões de casas ainda usam fogões a lenha.
Além do impacto nas emissões, o programa ajuda a melhorar a saúde de 25 mil
pessoas de sete cidades baianas.
Indústrias de transporte, energia e combustíveis já buscam informações para aderir à
iniciativa, segundo Denise Hills, superintendente de sustentabilidade do Itaú.
O Itaú já apoia projetos de populações de baixa renda em 19 Estados e compra
créditos de alguns deles. Caso do Rio Negro, em Iranduba (AM) -lá, uma olaria
substituiu a madeira como combustível por outras fontes renováveis. A mudança
rendeu a venda de créditos de carbono e recursos à comunidade.
Adriana Meyge/Divulgação

Antonia Pinto, beneficária do programa Fogões Eficientes, apoiado pela Natura, em
Maragogipe (BA)
O centro de sustentabilidade da FGV tem uma ferramenta (o GHG Protocol) que ajuda
a quantificar e gerenciar emissões. Participam 142 empresas, que emitiram 156
milhões de toneladas de gases, ou 13% do total nacional (descontando
desmatamento).
"Qualquer ação que essas empresas façam para reduzir e compensar as emissões pode
ter impacto na questão da mudança de clima", diz George Magalhães, gestor do
programa GHG.
Ao reportarem suas emissões e tornarem públicas as informações, as empresas se
beneficiam de incentivos fiscais, além de elevar a possibilidade de obter
financiamentos a partir de resultados sociais e ambientais. "Quem incluir atributos
ambientais nos produtos terá vantagem competitiva. Não só prazo e preço vão valer
na economia", diz Magalhães.

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) tem organizado o setor para unificar
iniciativas que incluem desde a busca por combustíveis alternativos até o envolvimento
de funcionários, acionistas, clientes e fornecedores em estratégias de redução de
práticas poluentes.
"Atribuir um preço ao carbono como forma de impulsionar uma economia mais limpa
também é uma questão importante, em debate, para avaliar o impacto nos negócios",
diz Shelley Carneiro, gerente da CNI.
Uma das empresas que avançam no tema é a Fibria, líder na produção de celulose. "A
precificação do carbono ajuda a empresa a gerenciar riscos e oportunidades, sob uma
nova variável", diz João Augusti, gerente de meio ambiente da Fibria, que informa ter
"superávit" de créditos de carbono ao compensar as emissões.
Na Siemens, o foco é ganhar eficiência nos processos industriais para chegar à emissão
zero em 2030. Para isso, a empresa investe € 100 milhões em cinco países.
No setor financeiro, o Santander compensa emissões por meio do programa Reduze e
Compense. Foram adquiridos mais de 247 mil créditos de 2013 a 2016 -93,5% usados
para compensar emissões, inclusive de clientes que financiaram veículos.
SETOR FINANCEIRO DIRECIONA MAIS CRÉDITO PARA A ECONOMIA VERDE
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Eduardo Knapp/Folhapress

Bancos brasileiros estão destinando mais crédito para a economia verde. Em 2015,
16,7% dos financiamentos a empresas foram voltados a negócios identificados com
processos mais limpos e socialmente corretos. No ano passado, essa participação
cresceu para 18,8%.
A evolução está ligada à norma do Banco Central que inibiu o uso meramente
marqueteiro da palavra "sustentabilidade" e obrigou cada instituição a formular suas
políticas de responsabilidade socioambiental.
Na última década, bancos passaram a usar o conceito de sustentabilidade em suas
estratégias de marketing, o que abriu espaço para discussões sobre a necessidade de
regulação do tema no setor.
Em 2014, saiu a Resolução BC 4.327, como a forma de coibir o "greenwashing"
(maquiagem verde) no setor e preparar as instituições para enfrentar riscos sistêmicos
ligados ao ambiente, em especial mudanças climáticas.
A norma não dita procedimentos, mas princípios que norteiam bancos ao formularem
suas políticas socioambientais. Desde que entrou em vigor, os bancos estão sujeitos
à fiscalização pelo BC.
GESTÃO DE RISCO
A resolução foi considerada pioneira entre os emergentes pela abordagem de risco quanto mais um banco financiar empresas do setor de energias fósseis, mais exposto
estará a um cenário de precificação de carbono, e sua política de crédito deve avaliar
esses impactos futuros.

"A resolução trouxe a sustentabilidade para o centro do negócio em bancos grandes,
médios e pequenos. Ela melhora a gestão de risco e a qualidade do crédito", diz Mário
Sérgio Vasconcelos, diretor da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).
A entidade monitora anualmente o percentual da carteira de crédito dos bancos que é
dirigido à economia verde -setores que incluem energias renováveis, eficiência
energética, agricultura, florestas, água, gestão de resíduos, construção, transporte,
pesca e turismo.
"Os bancos já avaliam as atividades que financiam com base nessas definições", afirma
Vasconcelos.
Questões ambientais têm sido alvo de atenção do Banco Central nos últimos anos. Na
crise hídrica que afetou o Sudeste em 2014, o BC tentou precificar a crise financeira
que o país atravessaria caso a escassez de água levasse à incapacidade produtiva da
agricultura e da indústria.
"Riscos ambientais e estabilidade financeira estão ligados", diz José Roberto Kassai,
professor da FEA/USP e coordenador do Núcleo de Contabilidade e Meio Ambiente da
USP. O mercado tem consciência de que a redução de riscos demudanças climáticas
será feita via instrumentos financeiros, diz ele.
Quanto maior o risco ambiental, maior o custo do crédito para o setor, com impactos
na valorização dos papéis negociados em bolsa. "Empresas de capital aberto com
grandes externalidades já sentem esse impacto no preço das ações", diz Kassai.
ECONOMIA DE ÁGUA
A crise hídrica, por outro lado, representou oportunidade para a Empresta Capital,
banco de microcrédito (empréstimos de até R$ 4.000) voltado para pequenos negócios
e empreendedores informais cuja carteira ativa tem 11 mil clientes.
A empresa financia quem deseja investir em soluções de eficiência energética e de
economia de água, especialmente em condomínios.
"Percebemos essa demanda bem forte com a crise de água em 2014, e a partir daí
começamos a elaborar produtos específicos. Hoje, 10% da nossa carteira é de crédito
para eficiência de água e energia", afirma Ricardo Assaf, que é presidente da Empresta
Capital.
Em média, as melhorias trazem economia de água de 30% e redução de custos de até
15% para os condomínios. O programa deu tão certo que rendeu à empresa, neste
mês, o prêmio na categoria sustentabilidade da "World Finance", uma das principais
publicações inglesas sobre mercado financeiro.
*
A terra e o dinheiro
Como os bancos têm adequado suas políticas às demandas ambientais
Anos 1960
Nos EUA, surgem as primeiras opções de fundos de investimentos que incluem
variáveis sociais como critério, como os que excluíam empresas coniventes com o
regime de apartheid da África do Sul
Anos 1980
São criados fundos com foco em áreas promissoras, como tecnologia da informação e
energias limpas; preocupação com impactos ambientais chega ao project finance
(grandes projetos de infraestrutura) e ONGs começam a cobrar bancos

Anos 1990
O Banco Mundial começa a incorporar políticas de salvaguarda; em 1999, é criado o
primeiro índice de sustentabilidade, o Dow Jones Sustainability Index, da Bolsa de
Nova York
2003
Pressionados por ONGs como a BankTrack, grupo de dez grandes bancos e a IFC
(International Finance Corporation) lançam os Princípios do Equador. A partir daí,
bancos passam a impor critérios socioambientais para financiar grandes projetos
2005
Lançado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São
Paulo (atual B3)
2012
Na Rio+20, Banco Central apresenta texto que dá origem à regulação do tema pelo
setor financeiro no Brasil
2014
BC publica resolução que institui a política de responsabilidade socioambiental das
instituições financeiras; norma obriga bancos a formular suas políticas de
sustentabilidade
2015
Acordo de Paris é assinado e 195 países se comprometem a frear mudanças climáticas;
setor privado, bancos e seguradoras participaram ativamente das negociações
2017
O FSB (Financial Stability Board), que coordena as entidades reguladoras do sistema
financeiro, recomenda que bancos cobrem transparência em relação às informações
ambientais das empresas que financiam
NOVO MERCADO NA BOLSA BRASILEIRA GANHA NOVAS REGRAS
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
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Novo Mercado na Bolsa brasileira ganha novas regras
As empresas interessadas em aderir ao segmento de maior governança corporativa da
Bolsa brasileira terão que se adaptar a novas regras que buscam tornar o Novo
Mercado ainda mais transparente, rígido e capaz de agregar mais valor às companhias
listadas.
A partir de janeiro, entra em vigor uma revisão do regulamento que prevê, entre
outras coisas, que as empresas listadas sejam obrigadas a ter uma área de auditoria
interna e um mínimo de dois (ou 20%) de conselheiros independentes com mandato
de, no máximo, dois anos.

A companhia também terá que divulgar as políticas de remuneração, de indicação de
membros do conselho de administração, comitês de assessoramento e diretoria
estatutária e transações com partes relacionadas.
Houve flexibilização em regras envolvendo ações em circulação. No regulamento
antigo, as empresas precisavam ter um mínimo de 2 5% dos papéis livres no mercado
(o "free float"). O percentual continuará valendo, mas companhias que tiverem um
volume médio diário negociado superior a R$ 25 milhões poderão ter uma fatia menor:
15%.
Houve mudanças também para as empresas que querem deixar o Novo Mercado. A
saída terá que ser aprovada por, no mínimo, um terço dos detentores de papéis em
circulação durante a oferta pública de aquisição de ações (OPA).
As empresas que pedirem adesão ao segmento a partir de janeiro já terão que cumprir
os requisitos. As que já estão no Novo Mercado terão até 2021 para se adaptar.
"Você tem algumas flexibilizações importantes. O free float não fazia sentido para
companhias com ações mais líquidas", afirma Jean Marcel Arakawa, sócio do escritório
Mattos Filho.
O QUE FICOU DE FORA
Alguns itens, porém, não foram adiante. A Bolsa adotou uma estratégia de fazer um
regulamento-base com os pontos cuja aprovação considerava essenciais, como o free
float, a OPA de saída e a exigência de independência no conselho de administração.
Esses tópicos foram aprovados em bloco pela maioria das empresas que fazem parte
do Novo Mercado. Porém, as companhias rejeitaram a exigência de produzir um
relatório socioambiental e a elevação para 50% do mínimo exigido para que a empresa
deixe o segmento.
"A estratégia de votação do regulamento-base, aprovado em bloco, foi substancial.
Nosso principal foco agora é ajudar as companhias e orientá-las nessa fase de
implementação das novas regras", afirma Flavia Mouta, diretora de regulação de
emissores da B3.
Arakawa, do Mattos Filho, também defende as regras aprovadas. "É a reforma
possível. A estrutura foi reformatada e virou menos um conjunto de regras e mais uma
estrutura de um código. Do ponto de vista de estrutura para compreensão, ficou
melhor", afirma.
Mas para Felipe Demori Claudino, sócio do Rolim de Mello Sociedade de Advogados, o
poder de aprovar ou rejeitar as regras de governança não deveria ficar nas mãos das
companhias. "O erro conceitual foi submeter as alterações às novas companhias. Se
perguntar se as empresas querem ficar sujeitas a custo regulatório maior, elas
espontaneamente não vão querer", diz.
BANDEIRA VERMELHA 2 PODE FICAR ATÉ O FIM DO ANO
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A bandeira vermelha 2 deve vigorar até o fim deste ano, diante da situação hídrica
desfavorável pela qual passa o País, de acordo com analistas ouvidos
pelo Estadão/Broadcast.
A expectativa é que esse quadro melhore um pouco até o início de 2018, mas talvez
não o suficiente para alterar o patamar de 2 para vermelha 1. Mesmo assim, os
especialistas afirmam que boa parte da pressão inflacionária por conta da alteração

para a bandeira vermelha 2 deve ficar concentrada em 2017, já que o impacto só é
percebido quando se muda a cor.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu na sexta-feira passada manter
o segundo nível da bandeira vermelha nas contas de luz em novembro. Com isso, os
consumidores terão taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos. Até outubro, a bandeira vermelha 2 adicionava R$ 3,50 a cada 100 kWh,
mas a Aneel revisou os valores e a metodologia do sistema.
A partir de agora, além do preço da energia no mercado à vista, o sistema passa a
considerar também o nível dos reservatórios das usinas, que estão em patamar crítico
pelo prolongamento da estiagem no País.
O impacto esperado pelos economistas do aumento do custo da bandeira vermelha 2
no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro é de até 0,12 ponto
porcentual.
Caso ocorra a mudança de bandeira 2 para a bandeira 1 no início do ano que vem, o
alívio no IPCA deve ser de até 0,13 ponto porcentual, já que o patamar 1 adiciona R$
3,00 a cada 100 kWh usados. Por enquanto, as expectativas dos analistas consultados
estão pouco acima de 3% para a inflação de 2017 e de até 4% para 2018.
Adaptação
Os analistas afirmam que ainda terão de se adaptar à nova metodologia da Aneel para
modificar as estimativas em relação a bandeira tarifária. Contudo, afirmam que a
mudança anunciada pela agência evita sinais contraditórios em relação a eventuais
modificações nas bandeiras.
Na estimativa de Tiago Souza, analista do Banco BBM, a bandeira vermelha 2 deve
continuar até o fim deste ano, mas depois deve cair para nível 1.
“Esperamos que o regime de chuvas ajude.” Porém, pondera que é preciso aguardar
para saber de fato como se dará a mudança feita pela Aneel, que agora levará também
em consideração o nível dos reservatórios.
Com a adoção da bandeira vermelha 2 em novembro, o Banco BBM estima inflação
em torno de 0,50% no mês. A expectativa da instituição é que o IPCA encerre este
ano em 3,10% e vá a 3,90% em 2018.
Já o economista Fábio Romão, da LCA Consultores, está um pouco mais pessimista,
porque acredita na manutenção da bandeira vermelha 2 até fevereiro do ano que vem,
imaginando que o governo deverá ser prudente. Segundo ele, a mudança para o
patamar 1 viria somente em março. “Mesmo com esse sobrepreço, a arrecadação
ainda não está acontecendo. Pode ser que nem tão cedo saia desse patamar. Os
reservatórios estão em nível baixo, e isso sinaliza manutenção da vermelha 2.”
Romão ressalta que uma eventual alteração de bandeira vermelha 2 para 1 em 2018
traria impacto negativo no IPCA de cerca de 0,10 ponto porcentual. Por ora, o
economista estima que a inflação poderá fechar o próximo ano em 4,30%, ante
projeção de 3,30% para 2017.
Na mesma direção, o economista-chefe do Banco ABC Brasil, Luis Otávio Souza Leal,
prevê que a bandeira vermelha vai vigorar até o fim do primeiro trimestre do ano que
vem.
“O máximo que pode acontecer no início de 2018 é retornar à vermelha 1”, sustenta
ele, que elevou a projeção de IPCA do ano de 3,2% para 3,3% depois da mudança
metodológica da Aneel.

ANEEL PUBLICA REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou as regras de comercialização
de energia elétrica aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL),
relativas ao Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova
(MCSDEN). A Resolução Normativa 789, que traz as novas regras, está publicada no
Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30.
O ato da Aneel faz alterações na Resolução Normativa 693, de 15 de dezembro de
2015, que estabeleceu critérios para aplicação do mecanismo de compensação de
sobras e déficits de energia elétrica. Pelas novas regras, a aplicação do MCSDEN
considerará todos os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
(CCEARs) vigentes da distribuidora cedente, proporcionalmente à quantidade de cada
produto, sendo priorizados na composição das cessões, os contratos por quantidade.
Ainda de acordo com a resolução, a sazonalização e a modulação das cessões serão
realizadas nos termos das Regras de Comercialização de Energia Elétrica.
Com as regras publicadas hoje, a distribuidora cessionária inadimplente terá suas
declarações suspensas por 12 meses, contados a partir do mês de inadimplência e
ficará impedida de participar do MCSDEN do ano seguinte.
Segundo a resolução, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) fará a
revisão dos Procedimentos de Comercialização de Energia Elétrica (PdC) que devem
ser alterados em decorrência das regras de comercialização de energia elétrica e
encaminhá-los para aprovação em até 60 dias. As novas regras da resolução deverão
ser incorporadas ao Sistema de Contabilização e Liquidação a partir do mês de
novembro de 2017.
O ato da Aneel diz ainda que a CCEE deverá utilizar as novas regras para efetuar o
processamento dos meses de julho de 2016 até a contabilização de julho de 2017 e a
recontabilização dos processamentos realizados via Mecanismo Auxiliar de Cálculo
IPCA PARA 2017 SOBE DE 3,06% PARA 3,08%, APONTA FOCUS
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os economistas do mercado financeiro elevaram suas projeções para o IPCA para este
ano. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo BC,
mostra que a mediana para o IPCA em 2017 foi de 3,06% para 3,08%. Há um mês,
estava em 2,95%. Já a projeção para o índice de 2018 permaneceu em 4,02%, ante
4,06% quatro semanas atrás.
Na prática, as projeções de mercado divulgadas hoje no Focus indicam que a
expectativa é de que a inflação fique levemente acima do piso da meta, de 3,0%, em
2017. O centro da meta para este ano e o próximo é de 4,5%, com margem de
tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação de 3,0% a 6,0%).
No dia 6 de outubro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou
que o IPCA de setembro subiu 0,16%. No ano, a inflação acumulada é de 1,78% e,
nos 12 meses até setembro, de 2,54%.
Na semana passada, o BC atualizou, por meio do comunicado do Comitê de Política
Monetária (Copom), suas projeções para o IPCA: 3,3% em 2017, 4,3% em 2018 e
4,2% em 2019.
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio
prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 no Focus seguiu em

3,05%. Portanto, estas casas também preveem que o BC cumprirá a meta, já que a
inflação ficará acima do piso de 3,0%. Para 2018, a estimativa do Top 5 seguiu em
4,00%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 2,81% e 4,09%,
respectivamente.
Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,01% para 4,00% de uma
semana para outra – há um mês, estava em 3,97%.
Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para outubro de 2017 seguiu
em 0,47%. Um mês antes, estava em 0,36%. No caso de novembro, a projeção foi de
0,35% para 0,36%, ante o mesmo 0,36% de quatro semanas antes.
Preços administrados
O Relatório de Mercado Focus indicou uma pequena elevação na projeção para os
preços administrados neste ano. A mediana das previsões do mercado financeiro para
o indicador em 2017 foi de alta de 6,82% para avanço de 6,83%. Para 2018, a
mediana permaneceu em 4,80%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 6,50%
para os preços administrados em 2017 e elevação de 4,70% em 2018.
No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado em setembro, o BC atualizou suas
projeções de alta para os preços administrados: 7,4% em 2017, 5,2% em 2018, 4,3%
em 2019 e 4,2% em 2020.
Na semana passada, foi a vez de a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
anunciar o aumento de R$ 3,50 para R$ 5,00 do adicional cobrado nas tarifas de
energia a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. É a bandeira vermelha
patamar 2 com uma cobrança ainda mais cara.
Outros índices
O relatório mostrou que a mediana das projeções do IGP-DI de 2017 passou de 0,97% para -0,96% da última semana para esta. Há um mês, estava em -0,95%. Para
2018, a projeção seguiu em +4,50%, mesmo valor de quatro semanas atrás.
Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs)
são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado, em
especial os agrícolas.
Outro índice, o IGP-M, que é referência para o reajuste dos contratos de aluguel,
seguiu em -0,87% nas projeções dos analistas para 2017. Quatro levantamentos
antes, estava em -0,80%. No caso de 2018, o índice foi de +4,44% para +4,39%,
ante +4,44% de um mês atrás.
Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 seguiu em +2,29% no Focus. Um
mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de +2,48%. Para
2018, a projeção do IPC-Fipe foi permaneceu em +4,39%, ante 4,23% um mês antes.
INDICADOR DE INCERTEZA DA ECONOMIA TEM MENOR NÍVEL DESDE FEVEREIRO DE 2015
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) recuou 8,3 pontos na
passagem de setembro para outubro, alcançando 111,0 pontos, informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV). Após o quarto recuo consecutivo, o indicador atingiu o menor
patamar desde fevereiro de 2015.
“Este é um registro histórico importante para o indicador de incerteza da economia.
Após quase três anos oscilando acima dos 120 pontos, e com muita volatilidade, o IIEBr parece registrar o encerramento desse longo período de incerteza econômica muito
elevada, motivada principalmente por eventos políticos, como a cassação da

Presidente Dilma Roussef e a divulgação dos áudios do presidente (Michel) Temer (da
delação do empresário Joesley Batista). Embora ainda existam riscos no campo
político, parece que a economia, pelo menos por um tempo, se isolou da política.
Agora é aguardar os próximos eventos e torcer para que a incerteza continue baixa,
permitindo maiores investimentos e consumo”, avaliou o economista Pedro Costa
Ferreira, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
O IIE-Br passou a integrar o calendário de divulgações de indicadores econômicos do
Ibre/FGV no fim de 2016. O índice mensal é composto por três componentes: o IIEBr Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com
menção à incerteza; o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das
previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA; e o IIE-Br Mercado, baseado na
volatilidade do mercado financeiro.
Em outubro, o IIE-Br Mídia caiu 6,5 pontos, contribuindo com -5,8 pontos para o recuo
do índice geral. O IIE-Br Expectativa recuou 6,5 pontos, contribuindo com -1,6 pontos
para a queda do indicador agregado. Já o IIE-Br Mercado apresentou queda de 7,3
pontos, com um impacto negativo de 0,9 ponto no IIE-Br.
A coleta do Indicador de Incerteza da Economia Brasileira é realizada entre o dia 26
do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.
MEIRELLES DIZ QUE PRÓXIMA PREVISÃO DO PIB PODE ESTAR ACIMA DE 3%
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 30, que a
previsão da equipe econômica para a alta do PIB em 2018 continua em 2% com viés
de alta. Ele argumentou que indicadores econômicos já sinalizam que o crescimento
econômico será ainda maior. Por conta disso, o governo fará uma revisão para cima
nessa expectativa.
“Não me surpreenderia se, na próxima revisão, essa projeção já estiver em mais de
3%. Vários analistas de mercado já preveem resultados maiores”, afirmou o ministro,
que participa do programa “Por dentro do Governo”, da TV NBR na manhã desta
segunda-feira, 30.
Meirelles repetiu que o País saiu da recessão mais profunda da história e disse que
isso deixa problemas. “Nos próximos meses, a recuperação da economia vai ficar mais
clara para população”, completou.
O ministro reconheceu que o desemprego continua elevado, mas ressaltou que a taxa
de desocupados está caindo rapidamente. “O País claramente está vencendo o
desemprego”, afirmou.
Para ele, é preciso aumentar a produtividade do País, reduzindo a burocracia para que,
com a mesma quantidade de horas trabalhadas, se possa produzir mais e para que o
trabalhador ganhe mais.
“Quando a economia não é produtiva e o sistema é complicado, isso dificulta a vida
das empresas e dos trabalhadores”, afirmou.
FOCUS: PROJEÇÃO PARA SELIC NO FIM DE 2017 SEGUE EM 7,00% AO ANO
30/10/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana passada, os
economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa

básica de juros) para o fim de 2017 e 2018. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta
segunda-feira, 30, que a mediana das previsões para a Selic este ano permaneceu em
7,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar. O levantamento indicou ainda
que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 seguiu em
7,00% ao ano, igual a um mês atrás.
Na última quarta-feira, o Copom reduziu a Selic em 0,75 ponto porcentual, de 8,25%
para 7,50% ao ano. No comunicado que acompanhou a decisão, o colegiado sinalizou
a intenção de aplicar um corte ainda menor em dezembro – provavelmente de 0,50
ponto porcentual, na visão de boa parte do mercado. A ata do encontro será divulgada
amanhã.
No Focus de hoje, a Selic média de 2017 seguiu em 9,84% ao ano. Há um mês, a
mediana da taxa média projetada era a mesma. No caso de 2018, a Selic média foi de
6,94% para 6,88%, ante 7,00% de quatro semanas atrás.
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de
médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 7,00% ao ano, mesmo patamar
projetado há uma semana e há um mês. Para 2018, a expectativa seguiu em 7,00%,
o mesmo porcentual projetado uma semana e um mês antes.
CORRUPÇÃO PREJUDICA SELO DE QUALIDADE DA BOLSA, DIZEM ANALISTAS
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Corrupção prejudica selo de qualidade da Bolsa, dizem analistas
O Novo Mercado, setor da Bolsa que exige as mais rígidas regras de governança
corporativa e chancela boas práticas de administração e transparência, tem sido alvo
de contestação por parte de analistas em razão de casos de corrupção envolvendo
empresas listadas no segmento.
Para eles, a permanência dessas companhias na listagem afeta a credibilidade do Novo
Mercado e acaba por contaminar a imagem de outras empresas que fazem parte do
segmento.
Um dos nomes que mais chamam a atenção entre as 137 empresas listadas é o da
JBS, alvo de investigações na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no Ministério
Público e na Polícia Federal.
As apurações envolvem uso de informação privilegiada pelos irmãos Joesley e Wesley
Batista e manipulação de mercado, fraude em fundos de pensão e na liberação de
recursos da Caixa.
Outro caso é o da Embraer, que, em 2016, assinou acordo para pagar multa de US$
206 milhões e encerrar um caso de corrupção investigado pelas Justiças dos EUA e do
Brasil.

"A JBS admitiu ter pago propina para mais de 1.800 políticos e está no Novo Mercado.
A Embraer reconheceu pagamentos de propinas no exterior e está no segmento de
empresas com melhores práticas", diz Alexandre Di Miceli, professor da Fecap e sóciofundador da Direzione Consultoria. "Isso é péssimo para as outras, porque há
empresas com comprometimento maior", afirma o especialista em governança
corporativa.
"Governança não é matemática, mas colocar diretrizes óbvias. A JBS não deixou de
cumprir nenhuma regra da Bolsa, mas fugiu ao espírito do Novo Mercado."
Felipe Demori Claudino, sócio do Rolim de Mello Sociedade de Advogados, também
considera que as regras têm alguns pontos que poderiam ser melhorados. "O Novo
Mercado foca os pontos errados do que tem que ser efetivamente importante, que é a
prática de governança."
Flavia Mouta, diretora de regulação de emissores da B3 (Bolsa), pondera as críticas.
Diz que a instituição monitora o cumprimento de regras de governança por parte das
empresas, mas que não é seu papel resolver problemas de corrupção.
"Outro equívoco é achar que as regras são um checklist. Elas são criadas a partir de
uma consulta ao mercado para saber o que tem que estar no regulamento, o que dá
certo no resto do mundo e o que é adaptável ao cenário brasileiro."
O regulamento do Novo Mercado prevê sanções para o caso de descumprimento das
regras, que começam em advertência, passam por multa e podem terminar com a
expulsão da empresa.
Mas, para Claudino, do Rolim de Mello Sociedade de Advogados, o papel de fiscalização
e eventual punição deveria ser desempenhado por reguladores como a CVM. "Na
Bolsa, as empresas acabam sendo clientes também."
Apesar das controvérsias, o Novo Mercado continua sendo citado como o segmento de
referência para os minoritários. "A empresa está predisposta a fazer coisas que não é
obrigada em troca de uma maior transparência. O investidor fica mais protegido, e a
tendência é que isso se reverta no valor das ações", diz Francisco Levy, diretor da
Planejar, associação de planejadores financeiros.
Para fazer parte do Novo Mercado, é necessário, entre outras exigências, ter apenas
ações com direito a voto.
Além disso, todos os acionistas têm a possibilidade de vender o papel por um valor
próximo ao preço pago pela ação do controlador se a empresa for vendida.
OUTRO LADO
Questionada sobre suas práticas de governança, a JBS diz, em nota, ter adotado
medidas para alcançar o "objetivo de se tornar uma referência global em relação às
melhores práticas mundiais".
A Embraer diz investir "de maneira permanente no treinamento de funcionários e
parceiros de negócios".

EMPRESA JAPONESA DE AUTOPEÇAS INVESTE R$ 221 MILHÕES PARA VIR AO BRASIL
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Bobby Yip/Reuters

Linha de produção de veículos na China, um dos países em que a Koito tem fábricas
A empresa de autopeças japonesa Koito está em processo de instalação de uma fábrica
para produzir faróis e lanternas em Sorocaba (SP), na qual investirá R$ 221 milhões.
A subsidiária terá o nome de NAL Brasil.
A companhia, que tem mais de um século de atuação, estudava vir para a América do
Sul havia quatro anos, segundo Kenichi Kowatari, que será o presidente da operação
brasileira.
O aporte é totalmente bancado pelo grupo Koito, que já tem plantas nos Estados
Unidos, México, República Tcheca, Indonésia, Índia e China.
"O Brasil tem a maior indústria automotiva da região, o potencial do mercado é muito
grande. Acreditamos que haverá crescimento no futuro e decidimos investir."

O fato de o mercado de veículos já ter sido maior não foi um problema, afirma.
O grupo Koito tem planos a longo prazo e trabalha com um cenário de volta de
crescimento, o que já aconteceu –até setembro deste ano, a produção de automóveis
no país foi 27% maior que em 2016, segundo a Anfavea.
No setor de autopeças, a alta foi menor: 20,4%, entre janeiro e agosto de 2017, na
comparação com o ano passado, aponta o Sindipeças.
A empresa escolheu Sorocaba depois de ser assessorada pela Investe São Paulo,
agência de promoção do Estado ligada ao governo.
A planta terá 20 mil m², em um terreno dez vezes maior –de acordo com o
desempenho da unidade, novos prédios poderão ser erguidos.
SALÃO DE TÓQUIO TENTA ADIVINHAR O FUTURO DO AUTOMÓVEL
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O espaço onde o Salão do Automóvel de Tóquio acontece não tem caminhos lógicos.
Os pavilhões Leste e Oeste se misturam em indicações que confundem andares, e seus
números não seguem uma sequência lógica aos olhos ocidentais. Esses (des)caminhos
são o retrato da indústria automotiva atual.
A cada ano, as fabricantes japonesas de carros e de tecnologia tentam entender as
mudanças em curso no mundo da mobilidade e expressam suas opiniões de momento
na forma de conceitos. O problema é que a visão do futuro tem mudado
expressivamente entre o biênio que separa um evento do outro.
Em 2011, o Salão de Tóquio era só conectividade. Para-brisas exibiam mensagens de
redes sociais –que já ensaiavam ter a onipresença e a onisciência de agora. O carro
era uma bolha, extensão do mundo virtual onde os consumidores viviam.
Em 2013, a evolução tecnológica deveria servir para aproximar as pessoas. Basta da
frieza digital: os carros exibidos no Japão usariam seus recursos para promover
encontros. Eram um convite de volta a um mundo real, se é que o conceito de realidade
ainda pode ser atribuído ao contato físico entre humanos.
Dois anos depois, o salão flertava com a mobilidade autônoma em veículos compactos.
Eles serviriam para transportar pessoas entre os locais dos Jogos Olímpicos de Tóquio,
em 2020.
A tecnologia antecipava soluções que ajudariam idosos a se locomover com mais
independência, uma das grandes preocupações dos japoneses. Essa ideia pouco é vista
em 2017. O tema agora é o reencontro com o carro.
Marcas falam em retomar a relação afetuosa entre o homem e a máquina que o
transporta. Os laços seriam refeitos pela tecnologia.

O carro que reconhece o humor do motorista e interage com ele, em prol da segurança,
é uma das propostas da Toyota. Na Honda, o reencontro envolve veículos que evoluem
com os donos e aprendem seus gostos por meio de upgrades.
Esses conceitos encantam apaixonados por carros, mas também assustam por
surgirem em um país que inventa robôs para combater a solidão da população.
Em meio a dúvidas sobre o amanhã, a única certeza da indústria é que, daqui a dois
anos, às vésperas da Olimpíada, Tóquio vai tentar adivinhar mais uma vez qual será
o futuro do automóvel sobre a terra.
ELÉTRICO MAIS VENDIDO DO MUNDO, NISSAN LEAF CHEGA AO PAÍS EM 2019
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O Nissan Leaf, carro elétrico mais vendido do mundo, chegará ao Brasil. O modelo fará
parte de uma nova estratégia da marca para o país, que vai incluir híbridos.
O carro deve ser apresentado no país durante o Salão do Automóvel de São Paulo
2018, com início das vendas previsto para o começo de 2019. A confirmação foi feita
no Salão de Tóquio, aberto ao público até 5 de novembro, por José Luis Valls,
presidente da Nissan América Latina.
"O Brasil é o principal mercado na região, tem que ser um dos primeiros a receber o
modelo. Teremos também outras opções que completarão a estratégia", disse Valls.
O Leaf está em sua segunda geração –algumas unidades da anterior circulam pelas
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas sempre como táxis ou carros de polícia
cedidos pela Nissan em um período de testes.
O modelo atual é vendido em três versões e pode trazer baterias com autonomia de
até 320 quilômetros. O motor elétrico gera o equivalente a 150 cv de potência.
De acordo com o presidente da Nissan América Latina, ainda é cedo para definir o
preço do Leaf no Brasil. Seu bom desempenho global de vendas se deve aos valores
praticados mundo afora –que partem do equivalente a R$ 95 mil com incentivos fiscais
nos EUA–, mas não se espera nada abaixo de R$ 120 mil no mercado nacional.
O desenho está alinhado aos demais carros da Nissan, sem ser tão futurista quanto o
Leaf anterior. As dimensões são similares às de uma perua de porte médio, embora o
desenho remeta a um hatch.
As rodas são grandes, de 17 polegadas e com pneus mais largos do que o comumente
visto em elétricos.
Há bom espaço no banco traseiro, onde os ocupantes viajam com os joelhos em
posição alta, similar ao que ocorre em picapes médias. Isso ocorre por causa da
posição das baterias, que ficam instaladas sob o assoalho.
Tanto os assentos dianteiros como os traseiros podem ser equipados com sistema de
aquecimento. Contudo, o uso desse recurso deve diminuir significativamente a
autonomia do modelo.
O espelho retrovisor interno parece ter o dobro do tamanho normal, em contraste com
o volante pequeno, idêntico ao do SUV compacto Nissan Kicks.
Colocada no centro do painel, a central multimídia do Leaf traz o trivial nos dias de
hoje: tela sensível ao toque, sistema de navegação por GPS, áudio com Bluetooth e
recepção de sinal de TV digital, que só funciona quando o carro está parado.

Já o quadro principal de instrumentos não é 100% digital: o velocímetro mantém o
tradicional ponteiro, dando um ar de anos 1990 a um carro modernoso.
Outro detalhe que remete a um passado não tão distante é o tocador de CDs, item
que vem sendo abandonado em projetos recentes de sonorização automotiva.
As forrações são claras nas versões mais caras, com couro e partes que imitam
camurça. Os modelos mais em conta contam com acabamento em tecido preto.
A parte da frente acomoda o motor e os tantos cabos por onde corre a energia. Há
também as tubulações do sistema de ar-condicionado.
Com 435 litros, o porta-malas é curto e profundo –bagagens grandes precisam ser
empilhadas.
O teto pode ser pintado de uma cor diferente do resto da carroceria, da mesma forma
que o modelo Kicks.
O câmbio é um seletor redondo, mas não há muito para o motorista escolher: para
frente e para trás. Carros elétricos como o Leaf não têm escalonamento de marchas,
e a força é jogada para as rodas de forma imediata.
Um botão aciona o sistema e-Pedal, que passa a frear o carro assim que o motorista
tira o pé do acelerador.
O recurso ajuda a recuperar parte da energia despendida nas frenagens, poupando a
carga das baterias.
SALÃO DE TÓQUIO EXIBE CARROS-CONCEITO COM FOCO NA DIVERSÃO DO MOTORISTA
30/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
"Desenvolvemos novas tecnologias, mas nunca devemos esquecer qual é o propósito
disso. O automóvel tem que ser divertido, isso ainda não mudou."
A frase, do presidente mundial da Honda, Takahiro Hachigo, dita durante entrevista,
resume o que as montadoras japonesas querem passar ao público que visita a edição
2017 do Salão do Automóvel de Tóquio, aberto até o próximo domingo (5).
O que está em mudança é o conceito de diversão, antes ligado apenas ao prazer de
dirigir. Na era da eletrificação e dos veículos autônomos, o carro pode fazer o motorista
sorrir por meio da interação e aprender os gostos de seus passageiros com o uso da
inteligência artificial.
Esse é um dos propósitos do Toyota Concept-i. O protótipo é equipado com leitores
faciais e captadores de som que reconhecem a emoção do motorista pelas expressões
ou por voz. Segundo o engenheiro da montadora, Kenji Kondo, o carro conseguirá
saber se o motorista está feliz, irritado ou cansado.
O sistema do Concept-i começará a ser testado nas ruas em 2020. O primeiro objetivo
será reduzir o número de acidentes causados pela falta de concentração ao volante.
Todos os conceitos exibidos em Tóquio são eletrificados. Segundo o presidente da
Honda, dois terços dos carros feitos pela empresa terão alguma tecnologia que reduza
ou zere a emissão de poluentes.
Esse processo será longo, com grandes diferenças entre os países. Segundo a Toyota,
44% dos seus carros vendidos hoje no Japão são eletrificados (híbridos, 100%
elétricos ou alimentados por células de combustível). Nos EUA, esse percentual cai
para 10%, e não chega nem a 1% no Brasil, onde o Prius Hybrid custa R$ 126 mil.

AUTOPEÇAS REGISTRAM MENOR OCIOSIDADE DESDE MAIO DE 2015
30/10/2017 – Fonte: Automotive Business

A indústria de autopeças atingiu em agosto 33% de capacidade ociosa, o menor nível
desde maio de 2015. A melhora no ambiente decorre da alta da produção de
automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, que fez o faturamento das fabricantes
de autopeças aumentar 20,4% sobre o mesmo período do ano passado.
Como consequência, os índices mensais de emprego no setor mostram pequenos
crescimentos desde maio quando comparados com iguais meses de 2016.
Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores (Sindipeças).
Nos quatro canais de venda analisados pelo Sindipeças, a maior alta de faturamento
no acumulado do ano, de 34,6%, ocorreu no fornecimento às montadoras. As
exportações em reais tiveram queda de 4,4%, mas quando convertidas em dólares
registram acréscimo de 7,8% sobre os mesmos oito meses de 2016.
As vendas para o mercado de reposição tiveram crescimento menor, de 6,5%, porque
o desempenho do pós-venda foi bom no ano passado. As vendas intrassetoriais (de
uma fábrica de autopeças para outra) aumentaram 20%, quase a mesma alta
observada no faturamento total do setor.
O levantamento do Sindipeças é feito mensalmente com 60 empresas associadas à
entidade, que respondem por 36,2% do faturamento do setor de componentes
automotivos.
RENAULT CRIA SUBSIDIÁRIA ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE ELÉTRICA
30/10/2017 – Fonte: Automotive Business

O Grupo Renault anuncia a criação de uma subsidiária especializada em energia e
mobilidade elétrica, a Renault Energy Services. A iniciativa é mais um passo da marca
para se firmar como articuladora importante no ecossistema do carro elétrico, não
apenas como fornecedora de veículos. Segundo a companhia, o novo negócio nasce
com a filosofia de uma startup, priorizando agilidade e inovação.
O plano é, com a subsidiária, estabelecer parcerias com diferentes elos da cadeia de
energia para desenvolver projetos de recarga inteligente e de interação entre os
automóveis e a rede elétrica, além de soluções para aproveitar as baterias depois que
elas já não forem mais úteis aos veículos. A empresa avalia que construir pioneirismo
nestas áreas é o que garantirá a liderança da empresa em carros elétricos no futuro.

PARTICIPAÇÃO NA JEDLIX
Outra ação recente do Grupo Renault para avançar com seus projetos de veículos
elétricos foi a compra de 25% do controle da Jedlix, startup holandesa especializada
justamente na recarga inteligente de baterias. As duas empresas já mantinham acordo
nesta área desde 2015, mas o novo entendimento pretende aprofundar a cooperação
e acelerar os projetos.
RENAULT MELHORA PREVISÃO PARA O MERCADO GLOBAL
30/10/2017 – Fonte: Automotive Business

O Grupo Renault elevou sua expectativa de vendas do mercado global de veículos,
apontando que todas as regiões deverão apresentar crescimento este ano em termos
de volume. A revisão das perspectivas foi apresentada no mesmo relatório de balanço
financeiro, quando a montadora reporta faturamento de € 41,7 bilhões no acumulado
até setembro, aumento de 17% sobre o resultado de igual período do ano passado.
Segundo a empresa, o mercado mundial de veículos leves deve apresentar um
crescimento de 2% a 3%; na previsão anterior, o grupo previa alta entre 1,5% e 2,5%.
Na Europa, a Renault acredita em vendas 3% maiores este ano contra previsão
anterior de 2%. Na França, seu país de origem, a montadora, que previa alta de 2%,
agora aposta em avanço de 4%.
Fora da Europa, a Renault espera que o Brasil se recupere da crise e que seu mercado
cresça 8% em 2017, contra previsão anterior de 5%. Na China, a previsão atual é de
alta de 5% e de 8% na Índia, enquanto na Rússia é esperado aumento de dois dígitos,
na faixa dos 10%, cinco pontos porcentuais a mais do que a previsão anterior.
Com esta previsão, o grupo que reúne as marcas Renault, Dacia, Renault Samsung
Motors, Alpine e Lada, confirma seus objetivos fiscais para 2017, de aumentar o
faturamento, apesar do impacto da aquisição da russa Avtovaz, considerando taxas
de câmbio constantes, aumentar a margem operacional e gerar fluxo de caixa livre
operacional positivo para a divisão automotiva.
BALANÇO
Exceto pelo faturamento, a Renault não forneceu mais detalhes de seu balanço
financeiro para o acumulado dos nove meses do ano neste relatório, cujo conteúdo
contempla apenas os resultados do terceiro trimestre. Neste intervalo, o faturamento
do grupo atingiu € 12,2 bilhões, aumento de 15,9% sobre o apurado em mesmo
período de 2016. Excluindo o impacto da consolidação da Avtovaz, o faturamento
avançou 9,8%, para € 11,5 bilhões, alta de 12,2%, sem contar o efeito das taxas de
câmbio.
O faturamento da divisão automobilística (com exceção da Avtovaz) ficou em € 10,9
bilhões, alta de 9,9%. Neste trimestre, o Grupo Renault registrou crescimento de 9,4%
de suas vendas globais, para 866,2 mil unidades, elevando sua participação de

mercado em 0,2 ponto, para 3,8%. Os volumes continuam se beneficiando da
recuperação dos mercados russo, brasileiro e turco, assim como o bom ritmo das
vendas na Europa.
O faturamento da Avtovaz ficou em € 634 milhões no terceiro trimestre. A divisão de
financiamento Banco RCI teve um faturamento de € 610 milhões no terceiro trimestre,
alta de 9,5% no comparativo anual, com aumento de 14% no número de novos
contratos de financiamento no período.
CSN TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$256 MI NO 3º TRIMESTRE
30/10/2017 – Fonte: Reuters
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou no terceiro trimestre deste ano
lucro líquido de 256 milhões de reais, com o resultado refletindo incremento das
margens operacionais em siderurgia e mineração, bem como melhor resultado
financeiro no período, de acordo com dados não auditados para o ano divulgados nesta
segunda-feira.
O resultado foi o melhor para o ano, depois de a siderúrgica ter registrado lucro líquido
de 118 milhões de reais no primeiro trimestre e prejuízo de 640 milhões de reais no
segundo trimestre deste ano, também de acordo com os dados não auditados.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado para
o terceiro trimestre somou 1,213 bilhão de reais, ante 896 milhões de reais no segundo
trimestre e 1,333 bilhão de reais no primeiro trimestre deste ano.

