
 

 

31 DE OUTUBRO DE 2017 

Terça-feira 

 ARTIGO: O IMPOSTO SINDICAL E O FIM DA SUA OBRIGATORIEDADE 

 ARTIGO: MALANDRAGEM EMPRESARIAL 

 QUEM DISCORDA DE NEGOCIAÇÃO INDIVIDUAL DEVE SEGUIR SINDICATO, DIZ 

MEIRELLES 

 JUSTIÇA TRABALHISTA É MAIS EFICIENTE, DIZ JUIZ 

 GREVE NA CHERY CHEGA AO FIM APÓS UM MÊS 

 APÓS ACORDO, AMBEV VAI PAGAR R$ 12,8 MILHÕES A 800 TRABALHADORES 

 DODGE PEDE PRISÃO CONTRA TRABALHO ESCRAVO E CHAMA PORTARIA DE 

RETROCESSO 

 CONFIANÇA DA INDÚSTRIA ATINGE MAIOR NÍVEL DESDE ABRIL DE 2014 

 INDÚSTRIA DO PARANÁ É UM DOS IMPULSOS PARA O PAÍS SAIR DA CRISE 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SEGUE OSCILANDO 

 CONFIANÇA DO SETOR DE SERVIÇOS CRESCE E ATINGE MAIOR NÍVEL EM 3 ANOS 

 RECESSÃO BRASILEIRA ACABOU NO FIM DE 2016, DIZ COMITÊ DA FGV QUE ESTUDA 

CICLOS ECONÔMICOS 

 ARTIGO: AUTOCRACIA E JUROS 

 CNC: CONJUNTURA ECONÔMICA AMENIZOU IMPACTO DA CRISE POLÍTICA SOBRE 

CONFIANÇA 

 INCORPORAR CRITÉRIOS DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS TRAZ OPORTUNIDADES PARA 

EMPRESAS 

 MEIRELLES CONFIRMA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO REFIS 

 RELATOR DO REFIS DIZ QUE SEM PRORROGAÇÃO GOVERNO PODE PERDER ATÉ R$ 

1,2 BI 

 MEIRELLES: DEFINIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NÃO É QUESTÃO DE ESCOLHA, MAS DE 

CÁLCULO 

 MEIRELLES: ‘ACREDITO QUE DESTA VEZ VAMOS CONSEGUIR A REFORMA 

TRIBUTÁRIA’ 

 RAMALHO DEFENDE QUE REFORMA DA PREVIDÊNCIA PRECISA DE DISCUSSÃO MAIOR 
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 CONSUMO TIROU PAÍS DA CRISE, DIZ ECONOMISTA 

 22% DOS BRASILEIROS VIVEM ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, DIZ ESTUDO 

 DESEMPREGO RECUA PARA 12,4% EM SETEMBRO, A MENOR TAXA DO ANO 

 PRAZO PARA CRIAÇÃO DE 6 MILHÕES EMPREGOS DEPENDE DE RITMO DO PIB, DIZ 

MEIRELLES 

 GOVERNO REVÊ DE R$ 969 PARA R$ 965 PREVISÃO PARA O SALÁRIO MÍNIMO DE 

2018 

 MINISTRO DE ENERGIA ADMITE QUE CONTA DE LUZ PODERÁ FICAR AINDA MAIS 

CARA 

 EM ATA DO COPOM, BANCO CENTRAL DEIXA PORTA ABERTA PARA JURO CAIR 

ABAIXO DE 7% AO ANO EM 2018 

 BANCO CENTRAL INDICA QUE A TAXA BÁSICA DE JUROS EM DEZEMBRO PODE SER A 

MENOR DA HISTÓRIA 

 EM PROCESSO DE REINVENÇÃO, VOLKSWAGEN TEM O MAIOR PERCENTUAL DE 

CRESCIMENTO DO ANO 

 VOLKSWAGEN RETOMA A LIDERANÇA ENTRE CARROS; VEJA AS MARCAS MAIS 

LEMBRADAS EM TRANSPORTE 

 BMW TRAZ NOVA K 1600 GLT AO SALÃO DUAS RODAS 

 DÉFICIT NAS AUTOPEÇAS CHEGA AOS US$ 4,1 BI 

 LUCRO DO GRUPO VOLKSWAGEN CRESCE 30,8% EM NOVE MESES 

 CHAVES DE SEGURANÇA SHGV DA SCHMERSAL SÃO INDICADAS PARA MÁQUINAS DE 

DIFÍCIL ACESSO 

 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS METALMECÂNICO - PARAGUAI 

 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS ELETRÔNICO- FINLÂNDIA 
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CÂMBIO 

EM 31/10/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,283 3,284 

Euro 3,821 3,822 
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Artigo: O imposto sindical e o fim da sua obrigatoriedade 

31/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Não se justificava a manutenção de um sistema de cobrança obrigatória, 
outorgada pelo Estado (e sem a fiscalização deste), em favor de uma entidade 

de caráter eminentemente privado 
 

 
 
O “imposto sindical”, assim denominado pela CLT no atual artigo 578, é uma 
contribuição obrigatória devida por todos aqueles que participarem de uma 

determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em 
favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. É descontado todo 

mês de março de todo trabalhador empregado, em valor equivalente a um dia de seu 
salário. 
 

Tal contribuição gerou, só no ano de 2015, R$ 3,5 bilhões, sendo que, deste valor, R$ 
2,1 bilhões foram distribuídos entre sindicatos, federações, confederações e centrais 

sindicais, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Trata-se de lei 
ultrapassada, datada da década de 40 e que permanece em vigor até os dias de hoje, 
favorecendo o aparecimento de sindicatos de fachada que não defendem em nada os 

interesses de sua classe.  
 

Atualmente, até janeiro de 2017, havia no Brasil 16.491 sindicatos – número que não 
passa de 200 em países como Reino Unido e Argentina –, sendo 5.251 de 
empregadores e 11.240 de empregados. Estima-se que 20% destes sindicatos jamais 

participaram de uma negociação coletiva. 
 

Mesmo entre os representantes dos trabalhadores tal contribuição não é unanimidade 
Mesmo entre os representantes dos trabalhadores tal contribuição não é unanimidade.  
 

A própria CUT é a favor do fim do imposto sindical, defendendo a liberdade sindical e 
a autonomia para decidir qual será a forma de sustentação financeira do sindicato.  

 
Aliás, esse princípio da liberdade sindical também encontra guarida na órbita 
internacional, na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que abraça 

o direito do sindicalizado em custear o sindicato por livre opção. 
 

Até 10 de novembro de 2017, quando encerra a vacância da Lei 13.467, chamada de 
reforma trabalhista, o imposto sindical era uma norma que conflitava com esse 
princípio da liberdade sindical, visto que detinha natureza obrigatória expressa em lei.  

 
Outros artigos da CLT também foram alterados pela reforma, e se coadunam no 

mesmo sentido, qual seja: os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de 
pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados. 

Igualmente, os empregadores também estão livres para optar pelo recolhimento da 
contribuição patronal. 
 

A reforma trabalhista, em boa hora, extinguiu definitivamente a compulsoriedade do 
referido imposto, retirando sua natureza tributária, porquanto atualmente não se 

justificava a manutenção de um sistema de cobrança obrigatória, outorgada pelo 
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Estado (e sem a fiscalização deste), em favor de uma entidade de caráter 
eminentemente privado. 
 

A maioria do debate em torno do fato tem sido permeada por ilações ideológicas nem 
sempre técnicas, mas o fato é que, com a reforma trabalhista, o legislador 

acertadamente retira o empregado de uma posição perigosa e injusta, visto que 
deveria apresentar uma oposição, e ainda em tempo hábil, com protocolo junto ao 

empregador e ao sindicato, para não sofrer desconto salarial. Agora, é o sindicato que 
deverá convencer o empregado a autorizar o desconto. Antes, a inércia do empregado 
levava ao desconto salarial; agora, com a reforma trabalhista, a sua inércia não 

permite o desconto.  
 

Que o debate não afaste a importância das entidades de representação sindical para 
trabalhadores e empregadores. Sindicatos pouco representativos devem ser extintos. 
Já aqueles que bem representem a categoria conseguirão fontes alternativas de 

custeio, tal como acontece com associações de determinadas categorias que se 
mantêm oferecendo serviços ao associado, não olvidando também a importância que 

passam a ter as negociações coletivas com a prevalência do negociado sobre o 
legislado, outra novidade da reforma que deve trazer o representado para perto do 
seu representante. 

 
(André Gonçalves Zipperer, mestre e doutorando em Direito, é professor do curso 

de Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho da Universidade Positivo (UP) e 
sócio do escritório Zipperer e Minardi. Fabio Freitas Minardi, mestre em Direito, é 
professor do curso de Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho da 

Universidade Positivo (UP) e da graduação em Direito da FAE).  
 

Artigo: Malandragem empresarial 

31/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A partir do dia 11, a vida do trabalhador não poderá ser acompanhada pelo 
sindicato, que não terá condições financeiras para fazê-lo 

 

 
A “reforma trabalhista”, encaminhada pelo presidente Temer e aprovada pelo 
Congresso Nacional, em parceria com empresários do setor industrial e financeiro, é 

uma reforma a favor do capital e contra os trabalhadores e um atentado, vamos ser 
claros, contra o movimento sindical brasileiro. 
 

A reforma entra em vigor no dia 11 de novembro próximo. A partir dessa data, o 
imposto sindical não é mais obrigatório, o que vinha acontecendo desde a sua criação, 

há mais de 70 anos. Agora, paga quem quer. Mas quem não paga tem os mesmos 
direitos, nos acordos salariais, de quem paga.  
 

O imposto não foi criado pelos trabalhadores. E nem pelos empresários. Mas vale para 
os dois setores. Faz parte das instituições nacionais, como o voto obrigatório, a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Fundo Partidário e outros mecanismos 
importantes para o funcionamento do nosso país. Os trabalhadores organizaram, 
então, a sua vida sindical em cima desse imposto. Que é muito importante para 

cumprir nossas atividades. 
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Os sindicatos também terão de abrir mão de algumas atividades importantes para o 
trabalhador, como a assistência médico-odontológica 
 

 Agora, de uma hora para outra, o imposto é retirado e os sindicatos ficam sem dinheiro 
para manter seus compromissos básicos. A partir do dia 11, por exemplo, a vida do 

trabalhador não poderá ser acompanhada pelo sindicato, que não terá condições 
financeiras para fazê-lo. 

 
Sem contar que os sindicatos também terão de abrir mão de algumas atividades 
importantes para o trabalhador, como a assistência médico-odontológica. No Sindicato 

dos Comerciários de São Paulo (do qual eu também sou presidente), fizemos, no ano 
passado, 230 mil consultas nessas duas áreas. Número muito maior que a maioria das 

cidades brasileiras. 
 

Tudo isso vai acabar e esses trabalhadores deverão ser atendidos, de agora em diante, 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mas quando serão atendidos? Quem conhece o 
SUS sabe que as consultas são limitadas e os prazos, extremamente longos. Não é 

essa a realidade? 
 

As entidades empresariais do Brasil inteiro apoiaram o fim da contribuição sindical do 
trabalhador e do empresário. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) chegou a publicar uma nota, afirmando que abriria mão de seu imposto sindical 

para “ser coerente em sua luta por menos impostos”. A Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) 

também concordaram com o fim do imposto.  
 
Só que nenhuma dessas entidades revelou que esse imposto não fará nenhuma falta. 

E sabem por quê? Porque elas recebem, todo ano, entre R$ 16 bilhões e R$ 20 bilhões 
do “Sistema S” (cinco vezes mais, pelo menos, do que recebem todos os sindicatos 

dos trabalhadores no Brasil, que é de cerca de R$ 3 bilhões) para suas atividades.  
 
O imposto sindical que vai acabar para eles é uma gota no oceano do Sistema S. E 

esse dinheiro, segundo denúncias recentes, feitas por um senador do PSDB, não tem 
nenhuma fiscalização. Pode ser aplicado onde os empresários bem entendem. 

 
No editorial “Malandragem sindical”, publicado pela Gazeta do Povo em 16 de outubro, 
o fim do imposto sindical para os trabalhadores foi elogiado e festejado. Mas nada foi 

dito sobre as mordomias dos empresários e do seu Sistema S.  
 

E o texto ainda desceu o sarrafo nas centrais sindicais, inclusive na nossa União Geral 
dos Trabalhadores (UGT), por estas defenderem uma medida provisória que crie uma 
contribuição sindical, mesmo que provisória, para os sindicatos se reorganizarem. 

Ainda por cima, a partir de agora, teremos de demitir funcionários. Pimenta nos olhos 
dos outros é refresco. 

 
(Ricardo Patah, formado em Direito e Administração, é presidente do Sindicato dos 
Comerciários de São Paulo e presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores 

(UGT).  
 

Quem discorda de negociação individual deve seguir sindicato, diz Meirelles 

31/10/2017 – Fonte: folha de S. Paulo 

 
Quem não quiser negociar individualmente seu contrato de trabalho deve seguir o 
acordo firmado entre o seu sindicato e a empresa, disse o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, nesta segunda-feira (30).  
 

"O método negocial [do trabalhador com empregador] é voluntário. Quem não 
concorda, deve seguir seu sindicato", afirmou em almoço com empresários.  
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Ele disse que a lei trabalhista brasileira não foi pensada para o mundo atual, e que a 
internet e a "logística avançada" mudaram a forma que patrões se relacionam com 
empregados.  

 
Questionado sobre a resistência de juízes contra a reforma trabalhista, Meirelles disse 

que "a lei existe para ser cumprida" e que temos que eliminar o conceito de "lei que 
não pega".  

 
Meirelles negou novamente que considere uma candidatura para a Presidência em 
2018, mas disse que "esse negócio de vice é até interessante."  

 
Questionado, ele esclareceu que estava brincando, e que negou ser candidato a vice 

em 2010, quando foi convidado por Lula (PT), e em 2014, por Aécio Neves (PSDB).  
"No momento, sou candidato a fazer um bom trabalho no ministério da Fazenda."  
 

AJUSTE FISCAL  
Meirelles afirmou que a previsão de crescimento do PIB para 2018 mais conservadora 

é de 2%, e que espera que a reforma da Previdência seja aprovada ainda neste ano, 
para que a agenda eleitoral não atrapalhe a votação.  
 

Logo depois, em palestra na Fecomercio-SP, entidade que representa comerciários, 
Meirelles disse que é "muito provável" que a taxa de crescimento fique acima de 2,5% 

se for aprovada a reforma da Previdência.  
 
O ministro afirmou, ainda, que uma futura diminuição da carga tributária das empresas 

depende da aprovação da reforma da Previdência.  
 

"Para diminuir a carga tributária, que são receitas, temos que diminuir as despesas, 
como a Previdência, e mudar direitos na Constituição", afirmou Meirelles.  
 

"Existe um movimento forte contra o ajuste fiscal, o que é justo, é compreensível. Nós 
aqui nessa sala [empresários] nos vemos primeiro como contribuintes e depois como 

usuários de serviços públicos. Outros não enxergam assim, não sabem o custo dos 
impostos."  
 

Ele brincou, também, dizendo que "aceita apoio" dos empresários para aumentar o 
Imposto de Renda de Pessoa Física.  

 
Mais tarde nesta segunda, o ministro deve se encontrar com o presidente Temer para 
definir medidas para o Orçamento deste ano.  

 
Meirelles afirmou ainda que haverá uma prorrogação do prazo para aderir ao Refis.  

 
O prazo atual é esta terça-feira (31). A perspectiva de arrecadação é de até R$ 7 

bilhões. "Mas o melhor é que as empresas apresentem já sua adesão", disse o 
ministro.  
 

Justiça trabalhista é mais eficiente, diz juiz 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Não se pode medir a importância da Justiça do Trabalho pelos direitos devolvidos à 
sociedade em termos monetários, mas pela pacificação social que promove, diz 

Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho).  

 
Na mesma linha, Leonardo Grizagoridis da Silva, diretor da associação que reúne os 
juízes da grande São Paulo, a Amatra-2, diz que a Justiça estadual responde por mais 
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da metade das despesas do Judiciário, mas "ninguém pensa em extinguir as varas de 
família ou de falências".  
 

Feliciano e Silva rebatem um estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada), divulgado pela Folha na segunda (30).  

 
Nele, o pesquisador André Gambier Campos aponta que a Justiça do Trabalho é cara 

e está sobrecarregada. Para o autor, porém, a solução não seria reduzir a Justiça 
trabalhista, mas elevar os mecanismos de negociação para que um número menor de 
disputas chegasse a ela.  

 
Segundo Campos, para cada R$ 1 pago aos empregados, a Justiça do Trabalho 

desembolsa R$ 0,91 e a União consegue arrecadar R$ 0,16. "Por esse raciocínio 
tortuoso, que olha apenas números, a Justiça criminal deveria ser extinta", diz 
Feliciano.  

 
As associações rebatem ainda a ideia de lentidão. Elas concordam que a Justiça do 

Trabalho está sobrecarregada, mas destacam que essa instância sofreu corte de 30% 
no orçamento em 2016.  
 

Além disso, lembram que a alta da demanda pela Justiça trabalhista foi influenciada 
pela crise e por seus reflexos no pagamento de rescisões e direitos trabalhistas.  

 
COMPARAÇÃO  
Para Feliciano, os dados da Justiça do Trabalho podem ser melhor entendidos se forem 

comparados com o restante do Judiciário.  
 

Enquanto na Justiça de maneira geral o percentual de processos não solucionados no 
ano tem um índice médio de 73%, na Justiça do Trabalho esse índice seria de 6,8%. 
Os dados são do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).  

 
A Justiça que mais faz conciliação, diz Feliciano, é a trabalhista. Foram mais de 500 

mil acordos no primeiro semestre de 2016 –83% do total das soluções.  
 
O custo médio mensal por magistrado também é menor na Justiça trabalhista. Em 

todo o Judiciário, ele foi de R$ 47,7 mil em 2016. Na Justiça do Trabalho, de R$ 38,8 
mil.  

 
Por meio de sua assessoria de comunicação, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) diz 
ainda que, em número de casos pendentes, a Justiça do Trabalho também é destaque 

positivo, com 5,3 milhões. Na Justiça Federal são 10 milhões de casos pendentes. Na 
estadual, 63 milhões.  

 
Feliciano diz ainda que o volume de acordos poderia ser maior e algumas iniciativas 

estão sendo tomadas nesse sentido. "O conselho superior tem incentivado os tribunais 
regionais a criar centros alternativos de solução de conflito", diz.  
 

Com relação à baixa arrecadação obtida com a Justiça laboral, Silva, da Amatra-2, diz 
que alguns caminhos poderiam ser avaliados, como custas mais altas para o 

empregador condenado de maneira recorrente.  
 
Um dos poucos pontos de concordância entre estudo e juízes se refere ao viés da 

Justiça trabalhista: não é considerada "pró-trabalhador".  
 

"É isenta, o que não significa dizer que o trabalhador esteja perdendo, mas que ele 
raramente obtém 100% dos pedidos que faz", diz Feliciano.  
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Greve na Chery chega ao fim após um mês 

31/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 

 
  
 

 
 

Metalúrgicos votam pelo fim da greve após assembleia 
 
Terminou na segunda-feira pela manhã a greve que afetava a fábrica da Chery em 

Jacareí (SP) desde o dia 28 de setembro. Em assembleia, os metalúrgicos acabaram 
aceitando a proposta inicial feita pela montadora, de 1,73% de reajuste pela inflação, 

mas conseguiram manter a proibição da terceirização irrestrita na fábrica e a garantia 
de estabilidade no emprego para lesionados.  
 

Durante as negociações, a direção da Chery havia afirmado que pretendia ampliar a 
terceirização na fábrica, recorrendo à reforma trabalhista, e também pretendia pôr fim 

à estabilidade aos lesionados. A Chery estava produzindo apenas o QQ quando a 
paralisação começou, mas já vinha fazendo testes para a montagem do utilitário 
esportivo Tiggo2, previsto para este ano.  

 
A fábrica do interior paulista tem cerca de 400 funcionários e é a única da Chery fora 

da China. Essa foi a quinta greve desde que a unidade começou a produzir 
regularmente, em fevereiro de 2015, e a segunda a durar um mês inteiro. Segundo a 
companhia, cerca de 700 carros deixaram de ser fabricados com a paralisação.  

 
Na primeira quinzena de outubro, a matriz da montadora publicou no site da bolsa de 

valores de Changjiang, na cidade de Wuhu, onde suas ações são negociadas na China, 
que pretende vender pouco mais de 50% do controle de sua fábrica brasileira. No 
entanto, a Chery do Brasil ainda não se pronunciou a respeito.  

 

Após acordo, Ambev vai pagar R$ 12,8 milhões a 800 trabalhadores 

31/10/2017 – Fonte: G1 
 
De acordo com o sindicato, cada trabalhador que atuava na unidade em 2003 

vai receber, em média, R$ 12 mil. Pagamentos serão feitos a partir de 
dezembro, diz entidade. 

 
A fabricante de bebidas Ambev vai pagar R$ 12,8 milhões a empregados e ex-

empregados da fábrica em Jacareí (SP). O valor é resultado de um acordo, selado na 
última quinta-feira (26) entre o Sindicato da Alimentação e a empresa por causa de 
uma ação judicial sobre cumprimento de metas na unidade.  

 
De acordo com o sindicato, o valor será repassado a 800 empregados e ex-

empregados a partir de dezembro. Cada trabalhador, que atuou na fábrica em 2003, 
vai receber R$ 12 mil, em média, segundo a entidade.  
 

O pagamento vai variar de acordo com o salário de cada um na época, acrescido de 
juros e correção monetária.  
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O sindicato informou que a partir de novembro vai cadastrar os trabalhadores que têm 
direito ao valor. A data ainda será agendada e documentos deverão ser apresentados 
pelos beneficiados.  

 
Impasse 

A ação foi movida há 14 anos pelo sindicato depois de um impasse sobre o pagamento 
de bonificação.  

 
Na época, a Ambev alegou descumprimento das metas para a fábrica em 2003. O 
sindicato defendia que as metas tinham sido cumpridas e cobrava o depósito da 

bonificação. A batalha judicial resultou no acordo da última quinta.  
 

Outro lado 
A Ambev foi procurada na manhã desta segunda pelo G1 e informou que não 
comentaria o assunto.  

 
Mais tarde, à TV Vanguarda, a empresa afirmou em nota que a intenção de firmar o 

acordo partiu de sua iniciativa, e que a maior parte do montante a ser pago se refere 
à atualização monetária.  
 

"A companhia esclarece que preza pelo respeito e valorização de todos os seus 
funcionários, além de cumprir integralmente a legislação em vigor", disse a Ambev.  

 

Dodge pede prisão contra trabalho escravo e chama portaria de retrocesso 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em um seminário com procuradores na manhã desta segunda-feira (30), a 

procuradora-geral da República, Raquel Dodge, voltou a chamar a portaria do governo 
federal que restringiu o conceito de trabalho escravo de "claro retrocesso" e sugeriu 
mudanças na legislação para endurecer as punições a quem emprega esse tipo de 

trabalho.  
 

Dodge participou do seminário "Impactos da Sentença da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no caso Fazenda Brasil Verde", realizado na Escola Superior do 
Ministério Público da União. No ano passado, a corte internacional condenou o Brasil 

por omissão e negligência no caso de trabalhadores resgatados de uma fazenda no 
Pará.  

 
A sentença da corte, segundo Dodge, aponta para necessidade de reforçar a 
institucionalidade no país, aprimorar o marco regulatório do enfrentamento ao 

trabalho análogo à escravidão.  
 

"É nessa acepção que entendo que a recente portaria do ministro do Trabalho [Ronaldo 
Nogueira], que mudou o conceito de trabalho escravo, implica em retrocesso" disse 

Dodge.  
 
"Não podemos admitir retrocesso no conceito de trabalho escravo porque aquele 

conceito alcançado nessa portaria está apenas a dizer que a escravidão é uma questão 
de ofensa a um certo grau da liberdade humana. Ela é muito mais do que isso.  

 
A escravidão fere a dignidade humana. E aquela portaria implica em uma mudança de 
um conceito que está sedimentado em lei e na política pública que vem sendo praticada 

no país nos últimos 30 anos. É por isso ela representa um claro retrocesso nas nossas 
instituições."  

 
A portaria, que se tornou o principal motivo de embate entre Dodge, que assumiu a 
Procuradoria-Geral da República em 18 de setembro, e o governo de Michel Temer, 
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que a nomeou para o cargo, foi suspensa provisoriamente na semana passada por 
decisão da ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal).  
 

O texto do ministério tornou mais limitado o conceito de trabalho escravo, exigindo 
que haja "restrição à liberdade de locomoção da vítima" para a ação ser enquadrada 

no crime. 
  

PENAS MAIS DURAS  
Nesta segunda, Dodge avançou em suas críticas, e disse que é preciso endurecer as 
penas aplicadas a quem emprega trabalho análogo à escravidão, seja no campo ou na 

cidade.  
 

"Uma das críticas que faço à atual disciplina do Código Penal Brasileiro no tocante a 
esse crime é que a pena mínima é muito baixa. Os juízes em geral aplicam a pena 
mínima àqueles que não são reincidentes, o que leva a uma punição que permite a 

conversão da pena de prisão em uma das penas alternativas –pagamento de cestas 
básicas, prestação de serviços à comunidade–, algo importante para a reeducação do 

infrator, mas que é, de todo modo, na minha opinião, desproporcional ao que ele fez 
a outros seres humanos. Acho que esse seria um dos aprimoramentos do nosso marco 
regulatório", afirmou.  

 
Segundo o artigo 149 do Código Penal, "reduzir alguém a condição análoga à de 

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

leva a uma pena de dois a oito anos de prisão, e multa.  
 

"O que o agente deste crime faz é transformar aquela pessoa em um objeto, alguém 
que satisfaça seus interesses, e o seu interesse não é apenas cercear a sua liberdade, 
é usar aquela pessoa para una finalidade que satisfaça o interesse desse agente. 

Transforma aquela pessoa em um objeto à semelhança do que fazemos no exercício 
do direito de propriedade", disse Dodge.  

 

Confiança da indústria atinge maior nível desde abril de 2014 

31/10/2017 – Fonte: G1 

A melhora na percepção sobre a situação atual dos negócios foi a principal 
influência para a alta do índice geral. 

 
O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
avançou 2,6 pontos em outubro, para 95,4 pontos, e atingiu o maior desde abril de 

2014 (97 pontos). A alta da confiança do setor alcançou 10 dos 19 segmentos 
industriais em outubro.  

 
No entanto, de acordo com Tabi Thuler Santos, coordenadora da Sondagem da 

Indústria da FGV IBRE, o nível de utilização da capacidade continua muito baixo e com 
perspectivas incertas, uma vez que o cenário é de recuperação lenta e sujeita aos 
riscos do ambiente político.  

 
Principal responsável pela melhora da confiança, o Índice da Situação Atual subiu 4,9 

pontos, para 95,5 pontos, com a alta em 14 dos 19 segmentos. Para as expectativas, 
a evolução foi menos expressiva e mais concentrada. O Índice de Expectativas (IE) 
subiu 0,3 ponto, para 95,2 pontos, com alta em 7 dos 19 segmentos.  

 
“Um sinal de que a retomada de crescimento do setor vem ganhando consistência é a 

expressiva melhora das avaliações sobre a situação presente nos últimos meses. Os 
indicadores da pesquisa aproximam-se aos poucos de suas médias históricas, à 
exceção do nível de utilização da capacidade", resume Tabi.  
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A melhora na percepção sobre a situação atual dos negócios foi a principal influência 
para a alta do índice geral de confiança e do Índice da Situação Atual em outubro. O 
indicador alcançou 94,5 pontos, 7,1 pontos acima do resultado de setembro – a maior 

alta na margem desde dezembro de 2005, quando cresceu 7,3 pontos. 
 

A parcela de empresas que consideram a situação dos negócios como boa subiu de 
10,9% para 14,6% do total, enquanto a parcela das que a consideram fraca caiu de 

29,3% para 21,5% do total.  
 
Dentro do índice de expectativas, o indicador de produção prevista para os três meses 

seguintes subiu 2,7 pontos, para 96,8 pontos, o único dentre os componentes a 
avançar no mês.  

 
Houve aumento da proporção de empresas prevendo aumento da produção, de 32,8% 
para 34,6% do total, e diminuição da proporção das que esperam redução da 

produção, de 20,8% para 17,6% do total.  
 

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) avançou 0,4 ponto percentual 
entre setembro e outubro, para 74,3%. Apesar do avanço no mês, o Nuci inicia o 
quarto trimestre apenas 0,1 ponto percentual acima da média no trimestre anterior 

(74,2%).  
 

Indústria do Paraná é um dos impulsos para o país sair da crise 

31/10/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Levantamento mostra como Paraná ganhou representatividade na indústria 
nacional nos últimos 30 anos 

 

 
 
De 2003 para cá, mesmo sofrendo com os anos recentes de crise, a indústria 

paranaense cresceu 35% acima na média nacional. Albari Rosa/Gazeta do Povo 
 
Se para sair da crise são necessários vários ganchos, um dos mais sólidos pode estar 

no chão de fábrica paranaense. De 2003 para cá, mesmo sofrendo com os anos 
recentes de crise, a indústria paranaense cresceu 35% acima na média nacional. 

 
Hoje, o que se fabrica no estado ajuda a alimentar o quarto maior PIB industrial do 

país. “Isso mostra a nossa força”, afirma Roberto Zurcher, economista da Federação 
das Indústrias do Paraná (Fiep). É só um traço de tinta nesta tela que já vem sendo 
pintada há muitos anos, como mostra um balanço da própria Fiep. 

 
Na semana passada, a entidade que representa os industriais apresentou uma 

avaliação dos 30 anos de seu estudo complexo de indicadores industriais, chamado 
Indicadores Conjunturais. Basicamente, a Fiep mostra a produção real das fábricas do 
estado e condensa estas informações em boletins mensais. São dados como 

faturamento, geração de empregos, horas trabalhadas, utilização da capacidade. 
 

Com isso, a entidade espera traçar um perfil que ajude o dono da indústria a se 
planejar. Isso é feito desde 1987. “A Fiep não acreditava nos números oficiais daquela 
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época. O IBGE fazia levantamentos e indicava que tudo estava indo muito bem, e os 
empresários falavam que isso não era verdade. Os boletins nasceram para confrontar 
os dados oficiais”, conta o superintendente da Fiep, Reinaldo Tockus. 

 
“De lá para cá, tivemos apoio de instituições como o Sebrae, Ipardes, Fecomércio. 

Uma série de instituições e empresas que ajudaram a formatar esses indicadores”, diz 
Tockus. 

 
Crescimento 
E os números mostram uma ascensão da indústria do estado. No ano de estreia da 

pesquisa, o Paraná respondia por apenas 4,2% do PIB industrial nacional. Naquela 
época, eram 6.840 indústrias com mais de cinco trabalhadores e juntas elas geravam 

195 mil empregos.  
 
A produção ainda era muito dependente da Petrobras e da indústria de adubos e 

fertilizantes – o setor de químicos e petroquímicos era o mais importante até então, 
com 24% do PIB industrial do estado. Também era representativa a indústria 

madeireira, a terceira em valores. 
 
Trinta anos depois, a realidade é outra. E o estado tem bem mais peso. Quase duplicou 

a participação, aliás. Representamos, atualmente, 7,8% do PIB industrial do Brasil. E 
é uma produção diferente. O estado percebeu sua vocação para os alimentos – o setor 

representa 28% do PIB industrial estadual; é o que tem mais peso. 
 
Além disso, a indústria madeireira perdeu espaço para indústria de material de 

transporte (da qual fazem parte as montadoras, o que explica o crescimento), terceira 
mais importante, com 12% de participação – químicos e petroquímicos estão em 

segundo lugar. Agora, são 18.560 indústrias com mais de cinco trabalhadores. Juntas, 
elas empregam 651 mil pessoas.  
 

Retomada 
Com tal representatividade não é de surpreender que se espera sair daqui um impulso 

extra contra a crise. O Paraná foi o estado com maior crescimento da indústria de 
transformação (que exclui a atividade extrativa) no acumulado deste ano, de acordo 
com outra análise, do IBGE. 

 
O boletim mostra que de janeiro a agosto, produzimos 4,6% mais, se comparado ao 

mesmo período do ano passado. Foi o melhor desempenho desde 2011. O estado ficou 
bem à frente de outros polos, como Santa Catarina (3,7%) e Amazonas e Espírito 
Santo (ambos com 2,7%). Somente comparando agosto deste ano com o do ano 

passado, foi um crescimento de 8,8% -- no Brasil, a indústria da transformação 
cresceu 0,8% nesta base de comparação. 

 
Outros setores também se destacaram nos últimos meses, como o de bebidas, que 

produziu 5,5% a mais; produtos minerais não metálicos, 4,3%, e produtos de metal, 
1,3%. 
 

“Foi um crescimento generalizado, no acumulado. Tivemos uma queda em alguns 
meses, mas o balanço é positivo. O destaque é o setor de máquinas e equipamentos, 

que produziu mais porque, no campo, tivemos safra recorde e o agricultor precisou de 
maquinário. Como ele tinha dinheiro por conta do alto nível das exportações, investiu”, 
destaca o economista e consultor de negócios Paulo Dias. 

 
“O automotivo também cresceu bem já que o brasileiro voltou a ser mais confiante em 

trocar de carro. Aqui o mercado interno explica bem”, diz. O setor de máquinas e 
equipamentos cresceu 61,5% e o automotivo, 13,5%, respectivamente, no acumulado 
do ano. 



Perspectiva 
Há um certo clima de otimismo, ainda que velado, na indústria. Flávio Castelo Branco, 
economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta que há sinais de 

recuperação, como inflação em níveis baixos (nos padrões brasileiros), taxa de juros 
em queda e desemprego recuando. 

 
Mais que isso, as pesquisas da CNI apontam industriais mais confiantes na melhora 

econômica e política do país, o que é fundamental para que lancem mão de 
investimentos. “Isso não vinha acontecendo nos últimos dois anos”, disse Castelo 
Branco durante o evento de celebração dos 30 anos dos Indicadores Conjunturais da 

Fiep. 
 

Para que o otimismo se consolide, porém, há uma escolha a se fazer. “São dois 
cenários: um deles é o de continuidade e aceleração das reformas e a consequente 
retomada gradual do crescimento”, diz. “O outro cenário é sem o avanço das reformas 

[como a da Previdência], paralisação da recuperação da economia e a estagnação do 
país”, diz. 

 
E tudo passa pela eleição de 2018, que, na sua avaliação, vai definir o cenário que vai 
se impor. “Precisamos promover a transição para um novo regime fiscal, melhorando 

o ambiente de negócios e avançando na agenda da competitividade”, destacou. 
 

A confiança entre os empresários do setor de serviços aumentou em outubro, segundo 
o índice da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que avançou 2,2 pontos, para 87,8 pontos, 
e atingiu o maior nível desde outubro de 2014.  

 

Confiança do consumidor segue oscilando 

31/10/2017 – Fonte: CNI 

O INEC de outubro de 2017 alcança 101,2 pontos, o que representa uma expansão de 

2,7% na comparação com setembro. O INEC vem alternando variações positivas e 

negativas nos últimos meses, sem trajetória definida. A instabilidade mantém o INEC 

em patamar baixo. Apesar do aumento, o índice encontra-se 6,5% abaixo de sua 

média histórica. 

Outubro/2017 

 
 

Confiança do setor de serviços cresce e atinge maior nível em 3 anos 

31/10/2017 – Fonte: G1 

 
Alta é atribuída pela FGV à melhora das avaliações sobre a situação atual e 

das expectativas para os meses seguintes.  
 
Essa alta é atribuída pela FGV à melhora das avaliações sobre a situação atual e das 

expectativas para os meses seguintes.  
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https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-setor-de-servicos-cresce-e-atinge-maior-nivel-em-3-anos.ghtml


“A alta da confiança de serviços tem como principal marca o elevado grau de 
disseminação do bom desempenho entre os setores.  
 

A leitura mais favorável sobre o ambiente de negócios afetou as avaliações correntes 
e futuras, além de aspectos como o ímpeto de emprego e o nível de utilização da 

capacidade instalada.  
 

Esse padrão de melhora generalizada na percepção empresarial deve se sustentar nos 
próximos meses, salvo a ocorrência de algum fato impactante vindo do campo 
político”, avalia Silvio Sales, consultor da FGV IBRE.  

 
As perspectivas de emprego no setor para os próximos meses também são positivas. 

O Indicador de Tendência do Emprego no Setor rompeu em outubro a barreira dos 
100 pontos pela primeira vez em 34 meses.  
 

O resultado de 101,3 pontos indica um percentual de empresas planejando 
contratações (16,5%) superior àquele das que planejam cortes (14,5%).  

 

Recessão brasileira acabou no fim de 2016, diz comitê da FGV que estuda 

ciclos econômicos 

31/10/2017 – Fonte: G1 
 

Queda da atividade econômica durou 11 trimestres, assim como a registrada 
em 1989 e 1982. Recuo do PIB foi de 8,6% no período. 
 

A recessão econômica iniciada em 2014 terminou no fim do ano passado, divulgou 
nesta segunda-feira (30) o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace). Com 

11 trimestres de duração, a crise é a mais longa da série histórica analisada pelo órgão 
desde 1980, empatada com a de 1989-1992.  
 

O Codace é um comitê do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getulio 
Vargas (FGV).  

 
Segundo o economista Paulo Picchetti, membro do Codace, foi possível constatar o fim 
da recessão depois que e economia brasileira cresceu de forma mais ampla no segundo 

trimestre de 2017, após conseguir um número positivo puxado pelo agronegócio nos 
primeiros três meses do ano.  

 
Há duas maneiras de definir uma recessão. A chamada recessão técnica é registrada 
quando o Produto Interno Bruto (PIB) de um país cai por dois trimestres consecutivos.  

 
Já o conceito usado pelo Codace considera que há recessão quando é observada uma 

queda generalizada no nível de atividade econômica, independentemente de haver 
dois trimestres seguidos de PIB negativo.  

 
São analisados indicadores como consumo, investimento, nível de emprego, 
desempenho da construção civil, importações e exportações, por exemplo.  

 
"Muitas vezes o PIB é afetado por algum setor específico e não reflete a dinâmica da 

economia como um todo", justifica o economista Paulo Picchetti, membro do Codace.  
 
 

Ele explica que é por esse motivo que o comitê considera que a recessão mais recente 
começou no segundo trimestre de 2014, ainda que o PIB tenha crescido levemente no 

terceiro e quarto trimestres daquele ano.  
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/recessao-brasileira-acabou-no-fim-de-2016-diz-comite-da-fgv-que-estuda-ciclos-economicos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/recessao-brasileira-acabou-no-fim-de-2016-diz-comite-da-fgv-que-estuda-ciclos-economicos.ghtml
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"Ficou claro depois que essa 'retomada' não foi suficiente para repor a queda do 
segundo trimestre. Havia uma desaceleração generalizada entre os setores da 
economia, que começou pela indústria", diz.  

 
O último período de retração da economia, que durou do segundo trimestre de 2014 

ao último de 2016, é não apenas o mais longo (juntamente com a crise de 1989-
1992), como também o mais intenso.  

 
A atividade econômica encolheu 8,6% no período. A segunda recessão mais forte 
registrada foi a de 1981 a 1983, quando houve recuo acumulado de 8,5% no PIB.  

 

 
Histórico de recessão no Brasil, segundo o Codace (Foto: Arte/G1)  

 
Fim da recessão 

Pichetti destaca que, apesar de a crise ter acabado, a retomada da economia tem se 
mostrado mais lenta até aqui, em comparação com a saída de outras recessões. 
  

Segundo ele, isso acontece em grande parte por conta das medidas tomadas para 
conter a penúltima crise, do último trimestre de 2008 ao primeiro de 2009.  

 
"Estamos pagando a conta pelos desequilíbrios gerados naquela época. A queda 

artificial do preço da energia e da taxa de juros, a desoneração tributária e o aumento 
de crédito do governo por meio dos bancos públicos permitiram uma saída rápida da 
recessão anterior, mas geraram problemas fiscais e inflação."  

 

 
Variação do PIB - 2º trimestre de 2017 (Foto: Arte/G1)  

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-positivo-e-saida-tecnica-da-recessao-mas-recuperacao-e-incerta-entenda.ghtml


Recuperação consistente? 
O economista reforça que uma recuperação consistente da economia depende da 
aprovação das reformas e da continuidade do ajuste das contas públicas. Ele não 

vislumbra uma retomada do emprego e do investimento (variáveis que demoram mais 
a responder à reação do ciclo) aos níveis pré-crise "nos próximos trimestres". 

  
"A consistência [da saída da recessão] passa inevitavelmente pelo equacionamento da 

questão fiscal e pela aprovação das reformas. Em resumo, passa pelo cumprimento 
do limite do teto de gastos".  
 

Artigo: Autocracia e juros 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em sua passagem por São Paulo, no início do mês, o ex-presidente dos Estados Unidos 
Barack Obama, que ocupou durante oito anos o cargo mais poderoso da Terra, 

respondeu a uma pergunta sobre o que achava ter sido o seu maior fracasso na vida 
pública. Disse que lamentava não ter sido capaz de aproximar as posições que se 

radicalizaram depois da grande crise de 2008.  
 
Obama se referia, indiretamente, à eleição de seu sucessor, Donald Trump, que 

conquistou a Casa Branca na eleição de 2016 depois de uma campanha em que pregou 
um radicalismo político que havia muito não se via na América.  

 
Curiosamente, no mesmo dia em que as declarações de Obama estavam nos jornais, 
a Folha publicou um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública cuja 

conclusão é a seguinte: os brasileiros têm alta propensão a apoiar teses autoritárias.  
 

Essa constatação é trágica num momento em que o Brasil começa a sair da crise 
econômica, mas entra na corrida eleitoral de 2018 com um número preocupante de 
propostas aventureiras e populistas que parecem ter apoio de um contingente razoável 

da sociedade.  
 

Lamentavelmente, há uma tendência perigosa, em uma parcela da sociedade 
brasileira, a endossar propostas autoritárias tanto na política quanto na economia. 
Excessos vêm sendo cometidos em todas as áreas, na política, no Executivo, no 

Legislativo e no Judiciário, com apoio tácito ou explícito de forças sociais.  
 

Deixo para os sociólogos a avaliação do radicalismo político. Quero me referir ao 
autoritarismo econômico, tão danoso quanto o político, ou mais.  
 

Políticas conservadoras e autoritárias na área da economia estão claramente 
retardando a retomada do crescimento econômico no país. Bato há muito tempo na 

tecla de que a política monetária exageradamente conservadora está equivocada e 
venho sendo olhado com desdém por formuladores autoritários.  

 
Felizmente, não estou só. Até economistas ortodoxos já dizem abertamente que a 
política de juros está errada. Errada porque, ainda sob o temor da volta ao tempo em 

que o país era assolado pelo velho dragão da inflação, exagerou-se na dose do remédio 
monetário.  

 
Como disse um economista, não devemos ficar felizes porque a inflação, que vai fechar 
o ano em 3% ou menos, está abaixo da meta de 4,5%. É uma aberração –nunca 

consigo usar outra palavra para qualificar esse comportamento– estarmos com 
inflação de 3% ao ano e juros de 7,5%, mesmo depois da redução de 0,75 ponto 

percentual na semana passada.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/10/1931715-autocracia-e-juros.shtml


Se a inflação está abaixo da meta, é sinal de que a política adotada para os juros está 
provocando recessão ou impedindo a volta de crescimento. Não há outra conclusão a 
ser tirada.  

 
O crescimento econômico, é bom lembrar, pode aliviar os dois principais problemas 

enfrenta- dos atualmente pelo país. Pode reduzir o desemprego, que atinge 13 milhões 
de brasileiros, e pode também atenuar o desequilíbrio das contas públicas, porque vai 

ter impacto direto no aumento da receita do governo.  
 
O fundamentalismo econômico, portanto, infelicita o país. Os formuladores dessa 

política precisam praticar a tolerância, outra virtude exaltada por Obama, e aceitar a 
ideia de que não são donos da verdade, principalmente quando suas decisões 

autocráticas travam o crescimento e retardam o desenvolvimento. 
  
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 

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

CNC: conjuntura econômica amenizou impacto da crise política sobre 
confiança 

31/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A conjuntura econômica favorável amenizou o impacto da crise política sobre o humor 

dos empresários do comércio, avaliou a economista Izis Ferreira, da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) subiu 0,3% em outubro ante setembro, alcançando 

107,2 pontos, resultado acima da zona de indiferença (100 pontos). 
 

Desde a divulgação em maio da delação do empresário Joesley Batista, um dos sócios 
do grupo de proteína animal JBS, a confiança registrou três meses de quedas, mas 
não chegou a descer abaixo dos 100 pontos. 

 
“O que aconteceu foi um ajuste na confiança, mas o índice continua na zona otimista. 

O impacto da crise política não foi suficiente para trazer o índice abaixo da zona de 
indiferença”, lembrou Izis Ferreira. 
 

Na comparação com outubro do ano passado, o Icec teve alta de 10,3%. Segundo a 
economista da CNC, têm animado os empresários a queda na taxa de juros, o 

arrefecimento da inflação, o aumento na intenção de compras das famílias e a melhora 
do mercado de trabalho, com crescimento na geração líquida de postos de trabalho e 
alta no nível de renda, apesar da taxa de desemprego ainda elevada. 

 
“Há todo um quadro mais favorável nos indicadores econômicos”, apontou Izis. “E os 

empresários do comércio estão mais otimistas com as festas de fim de ano. O Natal 
de 2014 foi o último ano com aumento nas vendas. Em 2015 e 2016 as vendas caíram. 

Como neste ano é esperado aumento, isso está fazendo com que a confiança 
aumente”, completou. 
 

O subíndice que mede a avaliação das condições correntes pelo comerciante registrou 
queda de 0,6% na passagem de setembro para outubro. Em relação a outubro de 

2016, porém, o item cresceu 34,7%, com melhora para a economia (48,3%), setor 
(35,6%) e empresa (25,9%). 
 

O Índice de Expectativas do Empresário do Comércio aumentou 0,3% em relação a 
setembro, para 150,3 pontos, o único subíndice do Icec acima da zona de indiferença.  

 
Na comparação com outubro de 2016 o avanço foi de 1,2%, com crescimentos nas 
perspectivas de curto prazo para o setor (1,5%) e para a própria empresa (2,0%). Já 

as expectativas para a economia tiveram ligeira piora de 0,2%. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cnc-conjuntura-economica-amenizou-impacto-da-crise-politica-sobre-confianca/
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Segundo a CNC, os preparativos para as festas de fim de ano impulsionaram o 
subíndice que mede as intenções de investimento do comércio. Houve elevação de 
1,1% em outubro ante setembro.  

 
Na comparação com outubro do ano passado, o subíndice cresceu 9,7%, com 

incrementos tanto na intenção de contratar (8,7%) quanto na de investir no próprio 
negócio (18,2%) e em estoques (3,9%). 

 
A CNC estima crescimento de 4,3% no volume de vendas do varejo no Natal de 2017, 
o primeiro aumento no período desde o Natal de 2014. 

 

Incorporar critérios de compras sustentáveis traz oportunidades para 
empresas 

31/10/2017 – Fonte: CNI 
 

Governo está desenvolvendo projeto piloto para inserção de critérios de 
sustentabilidade em compras públicas de papel, detergente e divisórias de 

madeira 

 
  
Cada vez mais empresas e organizações precisam adotar critérios de sustentabilidade 

para sobreviver no mercado e os fornecedores serão mais cobrados para também 
atender a requisitos de uso eficiente de recursos naturais e respeito questões sociais.  

 
Pesquisa recente realizada pela Ecovadis com 120 empresas na Europa e Estados 
Unidos mostra que as compras sustentáveis trazem benefícios como melhoria da 

reputação da marca, apontada por 90% dos executivos, desenvolvimento de relações 
mais confiáveis e duradoura com fornecedores, na visão de 70% dos líderes 

empresariais, e aumento de vendas, para 50% dos entrevistados. 
 
De olho nas oportunidades que a incorporação de aspectos de sustentabilidade nos 

processos de compras das organizações podem trazer para o Brasil, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) está concluindo as adaptações na norma  ISO 

20400, que fornece diretrizes para compras sustentáveis.  
 
A construção das diretrizes envolveu 52 países que representam 65% da população 

do mundo, 85% do PIB mundial e 73% das emissões de gases de efeito estuda. 
“Embora certificações desse tipo sejam voluntárias, elas estão sendo exigidas por 

consumidores e mercados”, destacou Shelley Carneiro, gerente-executivo de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), durante 
reunião do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI que ocorreu nesta 

segunda-feira (30), em Brasília. 
 

Conforme o chefe da delegação brasileira da ISO 20400, José Augusto Abreu, não há 
como ver aspectos de sustentabilidade de uma organização sem olhar para suas 

compras. Segundo ele, a norma surgiu em virtude de uma demanda das empresas, 
que precisam construir cadeias de fornecimento sustentáveis. “As organizações 
precisam de estrutura para que todas áreas estratégicas implementem as compras 

sustentáveis”, disse Abreu. 
 

De acordo com o diretor-técnico da ABNT, Eugenio Tostoy, a normalização de quesitos 
de fabricação de produtos facilita desde o treinamento de mão de obra ao acesso a 
mercados internacionais e também o desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/10/incorporar-criterios-de-compras-sustentaveis-traz-oportunidades-para-empresas/
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ele, no Reino Unido, 13% do crescimento de produtividade é atribuído a implantação 
de normas técnicas e, na Alemanha, benefícios econômicos trazidos pela normalização 
representam 1% do Produto Interno Bruto (PIB). “Além disso, normas e atividade de 

avaliação da conformidade têm um impacto estimado em 80% do comércio de 
mercadorias mundiais”, complementou Tostoy. 

 
COMPRAS PÚBLICAS – Para impulsionar os avanços em aspectos de 

sustentabilidade social e ambiental de empresas, o governo participa do projeto 
Compras Públicas e Rotulagem Ambiental (Spell, da sigla em inglês), da ONU Meio 
Ambiente. Segundo Antônio Julianni, analista de Comércio Exterior do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a iniciativa, realizada em parceria com 
os Ministérios do Meio Ambiente e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, vai 

inserir critérios de sustentabilidade nas compras de produtos de três setores 
industriais: papel e celulose (papel para cópia e impressão), limpeza (detergente) e 
móveis (divisórias de madeira) – em uma experiência piloto de compra da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A previsão é que as compras sejam realizadas 
ainda este ano. 

 
O especialista da CNI Sérgio Monforte destacou que o enfoque em sustentabilidade 
tem o objetivo, por um lado, de melhorar as compras governamentais e, por outro, de 

modernizar os processos produtivos do parque industrial brasileiro.  
 

“No entanto, é importante a participação do setor industrial nesse processo de 
construção da política para que os parâmetros não sejam apenas com base em práticas 
internacionais, mas que contemple a realidade da indústria brasileira, sobretudo, de 

pequeno porte”, afirmou. 
 

HISTÓRICO – Em 2007, o Brasil aderiu ao Processo de Marrakesh, do Pnuma, em 
que os países-membros se comprometem a desenvolver planos de ação para produção 
e consumo sustentáveis.  

 
Na Rio+20, em 2012, esse compromisso é reforçado no documento da conferência 

que constata a necessidade de mudanças estruturais como a sociedade produz e 
consome para se alcançar o desenvolvimento sustentável global. Em 2015, o consumo 
e produção responsáveis integram um dos objetivos de desenvolvimento sustentável 

(ODS). 
 

Há anos, a CNI e o setor industrial estão engajados nessa agenda. Prova disso é a 
inclusão do tema da sustentabilidade no Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022. 
 

Em 2013, a entidade criou o Grupo Intersetorial de Produção e Consumo Sustentável, 
em que reúne representantes de diversos setores industriais para promover diálogo 

sobre o tema.   
 

No ano passado, foi criada a Rede de Produção e Consumo Sustentável com o objetivo 
de criar, de forma gradual, as bases para a construçãode padrões de produção e 
consumo sustentáveis por meio do diálogo entre a indústria e o governo.  

 
Recentemente, a CNI também participou da construção da norma ISO 20400 e de 

debates com o governo para a criação de critérios para as compras públicas 
sustentáveis. 
 

Meirelles confirma prorrogação do prazo do Refis 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A Medida Provisória que prorroga o prazo de adesão ao novo Refis será publicada no 
"Diário Oficial da União" nesta terça-feira (31), confirmou o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.  

https://nacoesunidas.org/agencia/onumeioambiente/
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http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931637-meirelles-confirma-prorrogacao-do-prazo-do-refis.shtml


 
O prazo para as empresas aderirem ao programa de regularização tributária, que 
acabava nesta terça, passou para 14 de novembro.  

 
O assunto foi tratado em reunião entre Meirelles e Michel Temer, na casa do 

presidente, na zona oeste da capital de São Paulo, na noite desta segunda (30).  
 

Segundo o ministro, havia demanda de empresários que deixaram para aderir ao 
programa na última hora.  
Temer e Meirelles também discutiram uma Medida Provisória que aumenta a 

contribuição de funcionários públicos que ganham mais de R$ 5 mil (aumento da 
alíquota de 11% para 14%).  

 
O governo planeja ainda adiar o reajuste de servidores com salários entre R$ 15 mil e 
R$ 20 mil, que deve ficar para 2019, e deve restabelecer a cobrança de impostos sobre 

a folha de pagamentos e a taxação sobre fundos de investimentos exclusivos fechados.  
 

Temer se recupera em sua casa após cirurgia para raspagem de próstata. Ele teve alta 
nesta segunda e deve retornar à Brasília na quarta-feira (1°).  
 

Questionado sobre a diminuição do valor nominal do salário mínimo, anunciada nesta 
segunda, Meirelles disse que é "uma questão de cálculo".  

 
"Só lei pode diminuir o salário mínimo. 
 

Relator do Refis diz que sem prorrogação governo pode perder até R$ 1,2 bi 

31/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governo pode deixar de arrecadar de R$ 1 bilhão a R$ 1,2 bilhão caso decida manter 
o prazo atual de adesões ao Refis (parcelamento de débitos tributários), que termina 

nesta terça-feira, 31, calcula o relator da medida no Senado, Ataídes Oliveira (PSDB-
TO). Ele defende que o presidente Michel Temer prorrogue o calendário por, ao menos, 

15 dias. 
 
O senador contou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, 

ter recebido inúmeras ligações de empresários preocupados com o pouco tempo para 
adesão desde que o texto do Refis foi sancionado com as novas condições. A Medida 

Provisória (MP) convertida em lei foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 
25 de outubro, e a Receita Federal regulamentou as normas no dia seguinte. 
 

“Houve retardo na sanção”, disse Ataídes Oliveira. “Milhares de empresários não vão 
conseguir fazer a adesão, até mesmo por questão de operacionalização”, acrescentou. 

Além de parcelarem débitos com descontos, os empresários precisam aderir ao Refis 
se quiserem regularizar sua situação junto ao Fisco, uma condição para firmar 

contratos com a administração pública. 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dito que o governo “pode” prorrogar 

o prazo de adesão, mas que os empresários não devem contar com isso. Ele tem 
recomendado a adesão imediata, seguindo o prazo atual, de 31 de outubro. 

 

Meirelles: definição do salário mínimo não é questão de escolha, mas de 

cálculo 

31/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 30, a 
jornalistas que a questão do salário mínimo é definida por lei. “Não é uma questão de 
escolha, muito menos de escolha política, é um cálculo matemático”, disse ao 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-do-refis-diz-que-sem-prorrogacao-governo-pode-perder-ate-r-12-bi/
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responder questão do Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, 
sobre a proposta de Orçamento para 2018, que reviu a projeção do salário de R$ 969 
para R$ 965. 

 
O salário mínimo, disse o ministro, é definido por uma metodologia que leva em conta 

o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação. “É meramente uma questão 
de cálculo. O fato concreto é que temos que seguir a lei”, afirmou ele. 

 
Meirelles ressaltou aos jornalistas que a “janela” para aprovar a reforma da Previdência 
é este ano. Em tese, disse ele, há uma chance de passar o texto no começo de 2018, 

mas o ministro vê como difícil esta possibilidade de aprovação, por causa do foco na 
questão das eleições que deve marcar o ano que vem. 

 
Durante o evento, Meirelles foi perguntado sobre eventual dificuldade da Caixa de 
cumprir os requerimentos de capital exigidos pelo Banco Central dentro das regras do 

Basileia 3, mas ele minimizou o problema e disse que o banco público está sólido e 
tem garantia do Tesouro. “É importante que a Caixa atenda aos requerimentos de 

capital do BC até 2019”, disse ele. 
 
Reforma tributária 

Meirelles reforçou a jornalistas que a aprovação da reforma tributária está 
condicionada ao avanço das mudanças na Previdência. O dirigente ressaltou que o 

objetivo da reforma tributária não é aumentar ou diminuir impostos no Brasil, mas 
“fazer uma simplificação dos tributos” no País. 
 

“Para reduzir a carga tributária é necessário antes diminuir as despesas”, afirmou o 
ministro. Para controlar as despesas do governo, não há outra forma que não a 

aprovação da reforma da Previdência, disse ele, ressaltando que a “grande janela” 
para isto é este ano. 
 

O governo, ressaltou o ministro, quer reduzir o tempo que as empresas gastam para 
pagar tributos, estimado pelo Banco Mundial em 2.600 horas por ano. Por meio de 

reformas, a ideia é diminuir esse tempo em mais de 70%, disse ele durante o evento 
da Fecomercio. O ministro ressaltou hoje que o Brasil tem a maior carga de impostos 
entre os emergentes. 

 
Meirelles afirmou que a reforma tributária ainda está sendo discutida e não há um 

acordo sobre o texto, ao contrário da Previdência, que tem tramitação mais avançada. 
Perguntado se espera que o texto da tributária seja aprovado ainda no governo de 
Michel Temer, disse que sim. 

 
“É interesse de todos que estas reformas sejam aprovadas neste governo”, disse ele, 

ressaltando que o cenário mais difícil para o próximo governo é ter que enfrentar esta 
agenda de reformas, muitas impopulares, logo no início de seu mandato. Se o atual 

governo conseguir aprová-las, Meirelles afirmou que o próximo presidente pode se 
focar em uma agenda de crescimento da economia. 
 

Meirelles: ‘Acredito que desta vez vamos conseguir a reforma tributária’ 

31/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 30, que 
acredita na aprovação da reforma tributária ainda na gestão do presidente Michel 

Temer. “É um processo que não é simples no Brasil, já foi tentado por vários governos, 
que não conseguiram. É possível, nós vamos conseguir”, disse o ministro, em evento 

da FecomercioSP, na capital paulista. 
 
Meirelles afirmou, no entanto, que o foco no momento é simplificar normas e a 

estrutura tributária, em vez de reduzir a carga. “A carga é elevada, é a mais elevada 
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dos emergentes, mas, apesar de ser muito elevada, temos um déficit muito grande, 
de R$ 159 bilhões, sem juros. Como vai diminuir a carga? Tem de diminuir despesas, 
para mudar isso tem que mudar a Constituição, mudar alguns direitos”, afirmou. 

 
Em seguida, o ministro destacou que 50% do Orçamento da União vai para bancar 

gastos da Previdência. Se somar todos os benefícios, chega a 55%, ele afirmou. “Tem 
crescido mais que o orçamento e mais que o PIB”, afirmou. Por isso, concluiu o 

ministro, para reduzir a carga tributária, primeiro é necessário aprovar a reforma da 
Previdência. “Gasto com a Previdência no Brasil como porcentual do PIB é maior que 
no Japão.” 

 
O ministro comentou ainda a queda da Selic e disse que agora espera que os juros 

bancários caiam. Afirmou também que tem a expectativa de que a taxa básica de juros 
da economia continue sendo reduzida, conforme vem sinalizando o Banco Central 
(BC). 

 
Meirelles afirmou que o Brasil deixou um vale profundo, de destruição de vagas de 

emprego para criação de postos. Embora tenha reconhecido que os números ainda 
sejam tímidos, a mudança é “uma virada enorme”. “Paramos de diminuir o negativo. 
Daqui para frente só vamos somar no positivo”, afirmou. 

 
Segundo Meirelles, demanda “certo tempo” para que o crescimento da economia seja 

consolidado e seja percebido por toda a população. Ele reforçou que a previsão do 
governo para a expansão do PIB em 2018, hoje em 2%, deve ser revisada “no 
momento adequado”, com viés positivo. 

 
Imposto de Renda 

No mesmo evento, Meirelles afirmou que o Congresso não aprovaria “de jeito nenhum” 
uma elevação das alíquotas do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas. “A 
população é contra”, afirmou o ministro. 

 
Apesar de ter reconhecido que politicamente é difícil aprovar aumentos no IR, Meirelles 

afirmou que, como o Brasil conta com uma grande concentração de renda, a cobrança 
do IR, com as alíquotas de hoje, “não tem eficácia”. Em tom de brincadeira, ele disse 
que está aceitando apoio para aprovar elevações nas alíquotas do IR para pessoa 

física. 
 

Refis 
Meirelles esclareceu que a medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Refis 
ainda não foi assinada pelo presidente Michel Temer. Segundo ele, a imprensa se 

antecipou ao afirmar que a MP já tinha sido assinada. 
 

Meirelles, durante o evento, chegou a dizer aos participantes que havia acabado de 
receber a notícia da assinatura da MP. Minutos depois, ao checar a informação, 

esclareceu que o presidente ainda não formalizou a prorrogação. No início da tarde, o 
ministro disse a jornalistas que visitaria Temer em São Paulo para decidir sobre 
prorrogar ou não o prazo de adesão ao Refis. 

 

Ramalho defende que reforma da Previdência precisa de discussão maior 

31/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho (PMDB-MG), 

disse nesta segunda-feira, 30, que conversou com o presidente Temer sobre a 
necessidade de mais discussão com a sociedade a respeito da reforma da Previdência. 

Ramalho, que visitou o presidente após ele deixar o hospital Sírio-Libanês, em São 
Paulo, afirmou que é necessário  maior conscientização da população porque, da forma 
que está, o projeto não deve passar. 

 

https://istoe.com.br/ramalho-defende-que-reforma-da-previdencia-precisa-de-discussao-maior/


“Temos uma comunicação que foi falha (nessa questão). Deixei isso bem claro para o 
presidente. Ele também não quer fazer nada que afronte a população, não vai fazer 
nada sem ter uma discussão maior. Até porque, como ela está ou como talvez vier, 

não tem jeito de votar”, disse o deputado, que ocupa a presidência da Câmara com a 
viagem ao exterior de Rodrigo Maia (DEM). 

 
Questionado se seria possível a votação da matéria ainda durante o mandato de 

Temer, o deputado foi evasivo. “Vamos ver como vai desenvolver a comunicação e 
como a sociedade vai se comportar.” 
 

Ainda segundo Ramalho, Temer mostrou “preocupação” com a questão do Orçamento 
federal e que pretende dar maior atenção ao setor de Ciência e Tecnologia. “Ele está 

vendo o que vai sobrar do Orçamento para dar uma melhorada tanto para C&T como 
em alguns setores onde estão faltando recursos.” 
 

Consumo tirou país da crise, diz economista 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

  

 

Movimentação de consumidores na r. 25 de Março, tradicional ponto de comércio 
popular em SP 

 

O consumo das famílias tirou o país da recessão, mas a retomada vai ser lenta porque 
o investimento das empresas dificilmente voltará antes da próxima eleição. Essa é a 
conclusão obtida a partir de entrevistas com economistas do Codace, o Comitê de 

Datação de Ciclo Econômicos que define picos e vales de crescimento. O grupo, 
independente, está hospedado na Fundação Getulio Vargas.  

 
"Saímos da recessão, com certeza, mas temos pela frente uma retomada a passo de 

cágado manco", diz Affonso Celso Pastore, coordenador do Codace e da consultoria AC 
Pastore & Associados.  
 

Conforme a Folha antecipou no sábado (28), na avaliação do Codace, o país deixou a 
recessão no último trimestre de 2016. Para atestar a virada, o grupo observou vários 

indicadores, além Produto Interno Bruto (PIB).  
 
Conferiram, por exemplo, o comportamento da indústria. Após cair 15% entre 2014 e 

2015, uma "queda descomunal", diz Pastore, ela iniciou 2016 de modo errático e 
engrenou no final do ano.  

 
Outro fator foi o comportamento dos consumidores. Cerca de 60% do PIB é movido 
pelo consumo das famílias. O sofrimento financeiro delas foi grande em 2015. Naquele 

ano, foram destruídas, em média, 180 mil vagas formais por mês. "Uso um termo em 
latim para definir 2015: annus horribilis", diz Pastore.  

 
Passado o baque, ele explica, a pessoa olha para a garagem e cadastra o carro no 
Uber; ajuda o vizinho a pintar o muro e cobra um troco. O trabalho informal tirou as 

famílias do sufoco.  
 

Mas o fator decisivo, ele diz, foi a queda da inflação e dos juros, que eleva o poder de 
compra: "Vamos dar o crédito a quem merece: o Banco Central conduziu 
adequadamente a política monetária".  
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REAÇÃO  
A recuperação do investimento, porém, que define a velocidade da retomada, deve 
ser lenta, marcada, dentre outros fatores, pelo alto nível de ociosidade das empresas.  

Para o economista Paulo Picchetti, também integrante do Codace, o alto nível de 
ociosidade das empresas e a volta lenta do emprego formal vão manter a inflação –

bem como os juros– em baixa em 2018. "Esgotada essa folga, é preciso garantir 
condições para que o crescimento volte de forma sustentável", diz ele.  

 
Nesse caso, vão pesar a qualidade do ajuste fiscal, que ainda engatinha, e a indefinição 
eleitoral. O investidor prefere esperar para ver quem será o novo presidente e a sua 

política econômica.  
 

Para Picchetti, a queda de mais de 8% do PIB durante a recessão e as fracas projeções 
para o PIB indicam que "ainda tem chão para chegar no nível pré-crise: eu diria, mais 
dois anos, no mínimo".  

 

22% dos brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, diz estudo 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Nova métrica que passou a ser usada neste mês pelo Banco Mundial para delimitar a 

quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza eleva de 8,9 milhões 
para 45,5 milhões o número de brasileiros considerados pobres –1/5 da população.  

 
A instituição decidiu complementar a linha de pobreza tradicional –que traça o corte 
em consumo diário inferior a US$ 1,90– com outras duas delimitações mais ajustadas 

às realidades de cada país.  
 

Uma nova linha passa a ser demarcada em US$ 3,20, representando a mediana das 
linhas para países de renda média baixa. A outra linha é de US$ 5,50 por dia, que 
corresponde à mediana das linhas de pobreza dos países de renda média alta, entre 

os quais se inclui o Brasil.  
 

"Ser pobre no Maláui ou em Madagáscar é diferente de ser pobre no Chile, no Brasil 
ou na Polônia", diz Francisco Ferreira, economista do Banco Mundial.  
 

No caso de países como o Brasil, o volume de pessoas que vivem abaixo da linha de 
US$ 1,90 é pequeno, ou seja, esse corte não captura a real pobreza do país.  

 
"Muito pouca gente vive com US$ 1,90 por dia no Brasil, graças a Deus. Mas quem 
vive com US$ 2,00 ainda é pobre para os padrões brasileiros e para os padrões dos 

países de renda média alta", diz.  
 

A parcela de pobres no Brasil, que vinha diminuindo ao longo da última década, voltou 
a subir em 2015, apontam os dados do Banco Mundial.  

 
Sob a linha de US$ 1,90 por dia a fatia da pobreza correspondia a 3,7% em 2014 e 
subiu para 4,3% no ano seguinte. Quando a régua sobe para US$ 5,50 diários, a 

parcela de brasileiros abaixo da linha vai a 20,4% em 2014, crescendo para 22,1% 
em 2015.  

 
A República Democrática do Congo serve como exemplo de país em que a linha de 
US$ 1,90 é coerente porque abaixo dela sobrevivem 77% da população. Elevar nesse 

país a linha para US$ 5,50 seria desnecessário do ponto de vista estatístico porque 
abrangeria quase a totalidade da população.  

 
Segundo Ferreira, a ideia é ter, portanto, linhas para comparações internacionais mais 
apropriadas aos contextos dos países de diferentes níveis de desenvolvimento.  
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A escala de US$ 1,90 continua sendo a medida principal, usada pelo banco como marco 
para a meta de erradicação da pobreza extrema no mundo em 2030.  
 

Os novos parâmetros adicionais foram bem avaliados por economistas.  
"Parece positivo considerar linhas de pobreza mais realistas. A de US$ 1,90 subestima 

a pobreza de países não pobres", diz Celia Kerstenetzky, professora da UFRJ.  
 

Segundo ela, é "louvável" considerar as múltiplas dimensões de bem-estar para medir 
a pobreza, e não apenas a renda, um conceito alinhado às ideias defendidas por 
Amartya Sen, indiano laureado com o Nobel de Economia, cujo trabalho é mencionado 

pelo Banco Mundial na justificativa para a adoção das novas linhas complementares. 
  

Desemprego recua para 12,4% em setembro, a menor taxa do ano 

31/10/2017 – Fonte: G1 
Em setembro, a população desocupada foi registrada entre 13 milhões de 

pessoas.  
 

O desemprego ficou em 12,4% no trimestre encerrado em setembro - a menor taxa 
do ano, segundo dados da Pnad Contínua, divulgados nesta terça-feira (30) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
Em relação ao trimestre anterior, de abril a junho, quando o índice ficou em 13%, a 

queda foi de 0,6 ponto percentual. Já na comparação com o mesmo trimestre de 2016, 
quando a taxa chegou a 11,8%, houve alta, também de 0,6 ponto percentual.  
 

Em setembro, a população desocupada foi registrada entre 13 milhões de pessoas. O 
número representa uma queda de 3,9% em relação ao trimestre anterior. Frente ao 

mesmo trimestre do ano anterior, o número de desocupados subiu 7,8%.  
 
Com a queda do desemprego, a população ocupada aumentou e chegou a 91,3 

milhões, uma alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 1,6% sobre 2016. 
 

Prazo para criação de 6 milhões empregos depende de ritmo do PIB, diz 

Meirelles 

31/10/2017 – Fonte: G1 

 
Mais cedo, ministro afirmou que nova lei trabalhista irá gerar mais de 6 

milhões de empregos. Meirelles disse também que não tem interesse em ser 
vice em 2018. 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou nesta segunda-feira (30) que a 
nova lei trabalhista aumentará a criação de empregos no país, mas disse que ainda 

não há uma previsão sobre em quanto tempo serão gerados os esperados 6 milhões 
de novos postos de trabalho.  

 
“Isso vai demandar ainda vernos com que velocidade crescerá a economia brasileira", 
afirmou Meirelles.  

 
Mais cedo, durante entrevista à EBC, o ministro disse acreditar que a nova lei 

trabalhista, que começa a vigorar em 11 de novembro, vai tornar viável a geração de 
mais de 6 milhões de empregos no Brasil.  
  

Questionado sobre o que levou o governo a chegar nesse número, Meirelles disse que 
considerou o histórico dos países que já fizeram mudanças em suas legislações 

trabalhistas. "Se comparar o Brasil com todos os países que fizeram reformas similares 
este é o histórico do que se concluiu com a possibilidade de criação de empregos”, 
disse, citando como exemplo a Alemanha.  
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O ministro também não arriscou fazer projeções sobre o impacto da reforma 
trabalhista em 2018. “Nas próximas semanas vamos fazer a revisão para mostrar qual 
é a nossa previsão mais atualizada para o crescimento [PIB] do ano que vem, aí vai 

começar a ficar clara essa questão da criação de empregos”, afirmou.  
 

Meirelles voltou a dizer que a expectativa do governo é de crescimento da economia 
brasileira de, no mínimo, 2% em 2018, mas com viés de alta. "É muito provável que 

a economia cresça mais do que isso", destacou.  
 
No acumulado de janeiro a setembro deste ano, de acordo com dados do Ministério do 

Trabalho, foram gerados 208.874 empregos com carteira assinada, no 6º mês seguido 
com abertura de vagas. No mesmo período do ano passado, o governo informou que 

foram demitidos 644.315 trabalhadores.  
 
O ministro avaliou que o país já está criando empregos "de uma maneira forte", mas 

destacou que a taxa de desemprego ainda cairá mais lentamente uma vez que como 
a recuperação da economia tem aumentado também o número de pessoas que passam 

a procurar emprego.  
 
Meirelles avaliou que a nova lei trabalhista permitirá acordo "livre de interferência 

judicial" entre patrões e empregados e que, independentemente da resistência de 
parte dos juízes do Trabalho, a expectativa do governo é que as novas regras sejam 

aplicadas imediatamente. "A lei existe para ser cumprida", disse.  
 
Meirelles participou de evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo 

(Foto: Darlan Alvarenga/G1)  
 

Meirelles diz que não tem interesse em ser vice em 2018 
O ministro da Fazenda voltou a afirmar que não é candidato à Presidência, destacando 
que sua prioridade é o Ministério da Fazenda, mas descartou a hipótese de ser 

candidato a vice na chapa de outro candidato.  
 

“Não acredito que seja algo que tenha grande interesse da minha parte”, disse 
Meirelles a jornalistas. Mais cedo, durante encontro com empresários em São Paulo, 
chegou a dizer que “esse negócio de vice é até interessante", lembrando ter recebido 

convites em 2010 e 2014.  
 

Questionado por jornalistas, disse que a fala “foi mera brincadeira que eu fiz” e 
descartou a possibilidade.  
 

“Fui convidado para ser vice em 2010 e 2014, e nunca levei essa possibilidade a sério”, 
explicando ter recebido convite do ex-presidente Lula para ser vice da chapa de Dilma 

Rousseff em 2010 e do senador Aécio Neves nas eleições de 2014.  
 

“Não sou candidato. Sou candidato a fazer um bom trabalho no Ministério da Fazenda 
e consolidar a trajetória de crescimento do Brasil”, afirmou.  
 

Com relação, a inclusão do seu nome nas pesquisas de intenção de voto, Meirelles, 
que é filiado ao PSD, desconversou. “O meu objetivo é não me distrair com nada que 

não seja meu trabalho atual no Ministério da Fazenda”, disse.  
 
Já sobre o resultado da Pesquisa Ibope, ele avaliou que os números refletem o cenário 

a 1 ano das eleições e os nomes daqueles que já são candidatos e com maior 
lembrança da população. “É normal [o resultado], é um período onde ainda está muito 

cedo para as pessoas se posicionarem”, disse.  
 
Reforma da Previdência e Refis 

O ministro voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência ainda neste ano 
e que ela é de interesse de "todas as forças políticas" do país.  
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Meirelles disse ainda que a prorrogação do Refis, programa de refinanciamento de 
dívidas tributárias, deverá ser decidida ainda nesta segunda-feira em reunião com o 
presidente Michel Temer, que já deixou o hospital depois de passar o fim de semana 

internado após procedimento na próstata.  
 

Governo revê de R$ 969 para R$ 965 previsão para o salário mínimo de 2018 

31/10/2017 – Fonte: G1 

 
Anúncio foi feito nesta segunda pelo Ministério do Planejamento. Governo 
informou que redução se deve à previsão menor para a inflação de 2017, que 

serve de base para reajuste do mínimo.  

 

O Ministério do Planejamento informou nesta segunda-feira (30) que o governo baixou 
novamente a previsão para o salário mínimo de 2018, passando de R$ 969 para R$ 

965.  
 
A estimativa consta da mensagem modificativa da proposta de orçamento de 2018, 

que ainda será enviada ao Congresso Nacional. Nesta mensagem, o governo informará 
ter elevado a previsão de gastos em R$ 44,5 bilhões.  

 
A estimativa para o salário mínimo do proximo ano já havia sido reduzida em agosto, 

de R$ 979 para R$ 969. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 937.  
 
Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo, entre aposentados 

e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal.  
Com o salário mínimo menor, portanto, o governo economizará nas despesas com o 

pagamento desses benefícios.  
 
A expectativa do Ministério do Planejamento é de economizar R$ 1,2 bilhão com a 

revisão do salário mínimo para baixo.  
 

Como o salário mínimo é definido? 
 
O reajuste do salário mínimo é feito a partir de uma fórmula que soma:  

 A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, 
calculado pelo IBGE; 

 E o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. 
 
No caso de 2018, portanto, será somado o resultado do PIB de 2016, com queda de 

3,6%, com o INPC de 2017, que só será conhecido no começo do ano que vem.  
 

Como o PIB teve forte retração em 2016, a correção do mínimo no ano que vem levará 
em conta somente a variação do INPC de 2017.  
 

Entretanto, o governo está prevendo agora que a variação do INPC será menor que a 
estimada antes. Por isso a correção do salário mínimo em 2018 também deve ser 

menor.  
 
Até então, o governo estimava que o INPC teria uma alta de 3,5% neste ano. 

Entretanto, na mensagem modificativa do orçamento, passou a prever um aumento 
menor, de 3,1% para o INPC neste ano. O valor ainda pode mudar até o fim do ano, 

de acordo com a variação justamente do INPC.  
 
O que diz o governo 

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o valor definitivo do salário 
mínimo só será publicado em janeiro do ano que vem.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-reve-para-baixo-salario-minimo-de-2018-de-r-969-para-r-965.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/para-2018-governo-preve-r-445-bi-a-mais-em-gastos-e-r-145-bi-em-receitas.ghtml
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"Esse não é o valor do salário mínimo que está sendo definido pelo governo. É uma 
previsão para fins orçamentários. O valor do salário mínimo será publicada em janeiro. 
O governo não tem liberdade [para definir um valor diferente da fórmula]", declarou.  

 

Ministro de Energia admite que conta de luz poderá ficar ainda mais cara 

31/10/2017 – Fonte: G1 
 

Governo cogita acionar as usinas fora da ordem de mérito, ou seja, 
comprando energia pelo valor mais alto, diz Fernando Coelho Filho; custo será 
repassado ao consumidor. 

 
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, admitiu nesta segunda-feira 

(30) que a conta de luz poderá ficar ainda mais cara no país. Questionado sobre se o 
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) poderá vir a despachar fora da 
ordem de mérito, ou seja, acionar as usinas elétricas sem considerar o menor valor 

cobrado, ele admitiu que é uma possibilidade.  
 

“Está sendo cogitado, decidido, não”, declarou o ministro sobre a possibilidade do 
governo passar a autorizar a produção de energia mais cara, cujo custo será, 
invariavelmente, repassado ao consumidor.  

 
“Não há um risco mais severo de desabastecimento, porém vai ter um impacto como 

já vem tendo na tarifa para o consumidor”, afirmou.  
 
A mudança está em discussão para preservar os reservatórios das hidrelétricas, que 

estão em baixa diante da falta de chuvas.  
 

Coelho Filho disse que há a expectativa de que a chegada das chuvas reverta essa 
tendência. Ele admitiu, porém, que as projeções indicam que o período chuvoso não 
será suficiente.  

 
Hoje, as termelétricas são ligadas dentro da chamada ordem de mérito, ou seja, são 

ligadas apenas as termelétricas que estão dentro de um limite de preço.  
 
O fim dessa ordem liberaria o acionamento de qualquer termelétrica, o que poderia 

aumentar a participação da energia gerada pelas térmicas no total. A energia 
termelétrica custa mais caro que a produzida nas hidrelétricas.  

 
O brasileiro já vem pagando mais caro pela conta de luz. A taxa extra cobrada quando 
a bandeira tarifária está vermelha aumentou de R$ 3,50 para R$ 5 na última terça-

feira. A conta de luz de novembro já terá essa tarifa extra.  
 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/ministro-de-minas-e-energia-admite-que-conta-de-luz-podera-ficar-ainda-mais-cara.ghtml
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-de-minas-e-energia
https://g1.globo.com/economia/noticia/aneel-eleva-cobranca-maxima-da-bandeira-tarifaria-de-r-350-para-r-5-a-cada-100-kwh.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/aneel-confirma-bandeira-tarifaria-vermelha-2-em-novembro-com-novo-valor-r-5-para-cada-100-kwh.ghtml


Veja os valores de cada bandeira tarifária (Foto: Arte/G1)  
 
Eletrobras 

O ministro esteve no Rio de Janeiro para um almoço com empresários do setor elétrico 
que participam do seminário sobre Matriz e Segurança Energética Brasileira, 

promovido pela Fundação Getulio Vargas. Ele atendeu a imprensa antes do encontro 
com os executivos.  

 
Na ocasião, Coelho Filho disse que pretende enviar ainda nesta semana a proposta de 
modelagem da privatização da Eletrobras à Casa Civil, que ficará responsável por 

defini-la.  
 

Para fechar a proposta, o ministério depende da análise do presidente Michel Temer. 
Segundo o ministro, o problema de saúde que afastou o presidente temporariamente 
do trabalho adiou a análise do parecer. Todavia, a expectativa é que isso aconteça 

ainda na quarta-feira (1), véspera do feriado de Finados.  
 

“Ficará a cargo da Casa Civil definir se a modelagem será por meio de um projeto de 
lei com caráter de urgência urgentíssima ou se por meio de uma medida provisória”, 
disse.  

 

 
 
 

Em ata do Copom, Banco Central deixa porta aberta para juro cair abaixo de 
7% ao ano em 2018 

31/10/2017 – Fonte: G1 

 
BC ressaltou que 'houve consenso' entre integrantes do comitê para 'manter liberdade 

de ação' sobre decisões futuras. Na semana passada, Copom reduziu juros para 7,5% 
ao ano. 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou nesta terça-feira 
(31), por meio da ata de sua última reunião – quando os juros recuaram para 7,5% 

ao ano –, que não afasta a possibilidade de a taxa Selic continuar recuando em 2018.  
 
No documento, os integrantes do Copom avaliaram que, "caso a conjuntura evolua 

conforme o cenário básico esperado" na última reunião do comitê neste ano – marcada 
para o início de dezembro –, parece "adequada" uma "redução moderada na 

magnitude de flexibilização" (do ritmo de corte dos juros) ".  
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-temer-decide-privatizar-a-eletrobras.ghtml
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O mercado financeiro já trabalha com o cenário de diminuição da intensidade dos 
cortes de juros em dezembro. Os analistas projetam que haverá uma redução de 0,5 
ponto percentual na taxa Selic, para 7% ao ano.  

 
Na reunião da última quarta-feira (25), a taxa Selic recuou 0,75 ponto percentual, 

para 7,5% ao ano, ou seja, um ritmo maior de corte do que o estimado para dezembro.  
A novidade é que, nesta última ata do Copom, o Banco Central deixou a porta aberta 

para continuar baixando os juros básicos da economia para um patamar abaixo de 7% 
ao ano em 2018.  
 

Em setembro, os integrantes do Copom haviam sinalizado na ata da reunião que 
poderiam frear a queda dos juros em 2018.  

 
Já no documento que resume a reunião realizada pelo comitê na semana passada, o 
recado mudou.  

 
"Houve consenso em manter liberdade de ação e adiar qualquer sinalização sobre as 

decisões futuras de política monetária [definição da taxa de juros para conter a 
inflação] de forma a incorporar novas informações sobre a evolução do cenário básico 
e do balanço de riscos", ponderou o Banco Central.  

 
A instituição acrescentou, porém, que o processo de redução do juro básico da 

economia "continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de 
riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e 
expectativas de inflação".  

 
Na semana passada, o Copom promoveu o nono corte seguido na taxa básica de juros, 

que recuou de 8,25% para 7,5% ao ano, o que levou a taxa ao menor patamar desde 
abril de 2013, ou seja, em pouco mais de quatro anos.  
 

Neste patamar, a taxa Selic ficou muito próxima da mínima histórica, de 7,25% ao 
ano, que vigorou entre outubro de 2012 e abril de 2013. A série histórica do Banco 

Central para a taxa Selic começa em 1986.  
 
Tomada de decisões 

A definição da taxa de juros pelo BC tem como foco o cumprimento da meta de 
inflação, fixada todos os anos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).  

 
Para 2017 e para 2018, a meta central de inflação é de 4,5%, com intervalo de 
tolerância de dois pontos percentuais, de modo que o IPCA pode variar entre 3% e 

6% nestes anos sem que a meta seja formalmente descumprida.  
 

Normalmente, quando a inflação está alta o BC eleva a Selic na expectativa de o 
encarecimento do crédito freiar o consumo e, com isso, a inflação cair. Essa medida, 

porém, afeta a economia e gera desemprego.  
 
Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas predeterminadas 

pelo CMN, o BC reduz os juros. É o que está acontecendo neste momento.  
 

Após uma longa recessão, a economia dá sinais de reaquecimento, mas os preços 
ainda seguem comportados por conta, também, de boas safras agrícolas.  
 

De janeiro a setembro, segundo o IBGE, a inflação oficial, medida pelo IPCA, ficou em 
1,78%, bem abaixo dos 5,51% em igual período do ano passado. Foi a menor inflação 

acumulada até setembro desde 1998.  
 
Para 2017, o mercado financeiro prevê que a inflação ficará em 3,08%, abaixo da 

meta de 4,5% fixada pelo CMN para este ano. Já o BC informou na semana passada 

https://g1.globo.com/economia/noticia/mercado-aumenta-previsao-de-inflacao-para-2017-e-mantem-estimativa-do-pib.ghtml
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que suas estimativas de inflação estão em torno de 3,3% para 2017, de 4,3% para 
2018 e 4,2% para 2019.  
 

Banco Central indica que a taxa básica de juros em dezembro pode ser a 

menor da história 

31/10/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

 
Em ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando a 
Selic foi a 7,5% ao ano, BC não indicou fim do ciclo de corte; especialistas 

esperam queda de 0,5 ponto percentual na próxima reunião em dezembro 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmou, na ata do 
encontro da semana passada, que a evolução do cenário básico, em linha com o 
esperado, e o estágio do ciclo de cortes tornaram adequada a redução da Selic (a taxa 

básica de juros) em 0,75 ponto porcentual, de 8,25% para 7,50% ao ano.    
 

Na ata, o Copom também voltou a sinalizar a intenção de, no encontro de 5 e 6 de 
dezembro, aplicar um corte menor. "Para a próxima reunião, caso o cenário básico 
evolua conforme o esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê 

vê, neste momento, como adequada uma redução moderada na magnitude de 
flexibilização monetária."  

 

  
 
Com a atual mudança, a taxa acumula nove quedas consecultivas, um ciclo iniciado 

em outubro do ano passado Foto: André Dusek/Estadão 
 

Para os economistas do mercado financeiro, no comunicado da semana passada, a 
mensagem foi clara: a Selic cairá mais 0,5 ponto porcentual em dezembro, para 7% 
ao ano. Se confirmado, este será o menor nível para a Selic desde que a taxa é 

utilizada como referência para a política monetária.   
 

Ao mesmo tempo, como vem fazendo nos últimos meses, o colegiado pontuou, na ata, 
que "o processo de flexibilização continuará dependendo da evolução da atividade 
econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão 

do ciclo e das projeções e expectativas de inflação".  
 

Neste trecho, o BC não fez - assim como havia ocorrido no comunicado da semana 
passada - nenhuma menção ao encerramento do ciclo. Na ata do encontro anterior do 
Copom, de setembro, o colegiado antevia um "encerramento gradual do ciclo".   
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O BC enfatizou ainda na ata de hoje que "o processo de reformas e ajustes necessários 
na economia brasileira contribui para a queda da taxa de juros estrutural" - aquela em 

que, na teoria, há geração de crescimento sem inflação. "As estimativas dessa taxa 
serão continuamente reavaliadas pelo Comitê", informou a ata. "O Copom entende 
que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com 

taxas de juros abaixo da taxa estrutural", disse ainda o BC.   
 

Em processo de reinvenção, Volkswagen tem o maior percentual de 
crescimento do ano 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em seus discursos recentes, David Powels, presidente da Volkswagen do Brasil e da 

América do Sul por três anos, destacou os esforços feitos pela montadora para voltar 
a ser protagonista do setor automotivo nacional. Pelos números do Top of Mind, as 
iniciativas têm dado resultado.  

 
Além de recuperar a liderança na categoria Carro, a Volkswagen venceu o Top 

Performance, prêmio dado à marca que mais cresceu em relação ao levantamento 
anterior. A empresa saltou de 23% para 26%. No "awareness", passou de 45% para 
51% e garantiu a vitória.  

 
"Nossas pesquisas demonstravam que a imagem era um ponto a ser melhorado. 

Fizemos grandes progressos na construção de uma nova Volkswagen, que está se 
tornando uma empresa verdadeiramente focada nos clientes e nas pessoas", afirma 
Powels.  

 
O lançamento do hatch compacto Polo foi uma das ações que colocaram a marca em 

evidência neste ano. A estratégia passa por uma sequência de prévias do produto e 
inclui a websérie "01.09", que teve mais de 20 milhões de visualizações.  
 

Um ícone do passado também teve destaque. Em 2017, a primeira Kombi nacional, 
que saiu do mercado em 2013, fez 60 anos de produção. A data foi celebrada por fãs 

do modelo, que promoveram encontros no país inteiro.  
 

O processo de reinvenção da marca envolve ainda os revendedores. "Estamos fazendo 
uma renovação das instalações em concessionárias. Precisamos ter um mesmo 
padrão, compatível com a nossa linha de produtos", diz o presidente da Volks no país.  

 
Agora, a montadora deseja conquistar um novo público, definido como "a classe média 

com atitude moderna e aspiracional". Esse é o alvo de produtos como o Polo -que está 
em processo de pré-venda- e o sedã Virtus, que estreia em 2018.  
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A empresa também está reposicionando seus carros mais em conta. O Gol, que foi 
líder de mercado por 27 anos, volta a ser o modelo de entrada da marca. O Fox 
continua em linha por mais algum tempo, mas com apenas duas opções disponíveis.  

 
"A Volkswagen do Brasil está trabalhando em uma nova estratégia com dez campos 

de atuação, entre eles a renovação do portfólio de produtos, que prevê o lançamento 
de 20 novos modelos até 2020", revela Powels, que está de mudança: após três anos 

de Brasil, o executivo assumirá novas funções na VW da China.  
 

Volkswagen retoma a liderança entre carros; veja as marcas mais lembradas 
em transporte 

31/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
No ano em que busca se reinventar, a Volkswagen retorna ao posto de marca mais 
lembrada do país quando se pensa em carro. A montadora de origem alemã obteve 

26% das menções em sua categoria no Top of Mind.  
 

Foi o suficiente para superar a Fiat (21%), a mais citada no ano passado. As duas 
concorrentes travam um duelo acirrado desde 2013, com alternância no topo do pódio; 
em 2013 e 2015, dividiram a liderança.  

Núcleo de Imagem 

 

 
Em seguida, aparecem Chevrolet (17%), Ford (8%), Toyota (5%), Honda (4%), 
Renault e Hyundai (2% cada uma). O melhor resultado da campeã foi alcançado na 

região Centro-Oeste (31%).  
 

"A Volkswagen tem uma relação bastante próxima com os brasileiros. Por 51 anos 
[não consecutivos], ocupou a primeira colocação na lista dos automóveis mais 
vendidos no Brasil", diz Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da 

VW do Brasil.  
 

Ações recentes colocaram a marca em evidência, como o relançamento do 
subcompacto Up! e o anúncio de uma nova família de produtos. O primeiro desta leva 
é o hatch Polo, que está em fase de pré-venda. Sua chegada às concessionárias 

ocorrerá em novembro.  
 

São investimentos que buscam rejuvenescer a empresa, com reflexos na Folha Top 
of Mind. De acordo com Schmidt, a Volkswagen trabalha para ser "mais rápida, mais 
eficiente, mais enxuta e mais humana".  

 

http://www1.folha.uol.com.br/topofmind/2017/10/1930093-volkswagen-retoma-a-lideranca-entre-carros-veja-as-marcas-mais-lembradas-em-transporte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/topofmind/2017/10/1930093-volkswagen-retoma-a-lideranca-entre-carros-veja-as-marcas-mais-lembradas-em-transporte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/topofmind/2017/10/1930261-em-processo-de-reinvencao-volkswagen-tem-o-maior-percentual-de-crescimento-do-ano.shtml


Mudanças de produtos e posturas, entretanto, custam caro. "Acabamos de anunciar 
R$ 2,6 bilhões para o desenvolvimento e produção do novo Polo e do sedã Virtus na 
fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo. No total, serão R$ 7 bilhões investidos 

no Brasil até 2020", conta o executivo.  
 

A evolução é necessária para recuperar mercado. A Volkswagen está em terceiro no 
ranking nacional de vendas, atrás de Chevrolet e Fiat.  

 
Internamente, o Polo é visto como o carro que reconduzirá a montadora ao topo. A 
empresa espera que o hatch fique entre os cinco modelos mais vendidos do Brasil em 

2018. O Virtus virá no primeiro trimestre do ano que vem. Na sequência, a VW 
apresentará um utilitário compacto e uma picape.  

 
CAMINHÃO  

Núcleo de Imagem 

 

 

 

Em todas as edições do Top of Mind com a presença da categoria Caminhão, a 
Mercedes-Benz foi a marca mais lembrada. Em 2017, alcançou 22% das menções.  

A história explica: o primeiro caminhão produzido pela empresa de origem alemã saiu 
da fábrica de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) em 1956. Era o modelo L-

312, também conhecido como Torpedo, primeiro veículo pesado nacional movido a 
diesel.  
 

A estrela de três pontas incrustada na grade frontal tornou-se rotineira nas estradas 
de um país que tinha malha rodoviária precária.  

 
Além de ser presença constante Brasil afora, o desenho do Torpedo serviu como base 

para carrinhos de ferro e plástico entre as décadas de 1950 e 1970 —isso ajuda a 
entender por que a marca é tão citada pelos que têm de 45 a 59 anos (33%).  
 

Para permanecer em alta, a Mercedes olha para o futuro."Continuaremos seguindo o 
mote 'As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve'. Queremos ser uma marca 

reconhecida por gerar soluções de transporte ao mercado, além de serviços e soluções 
conectadas", explica Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing no 
segmento de veículos pesados da Mercedes-Benz do Brasil.  

 
A empresa está lançando a linha 2018 de caminhões, com destaque para as mudanças 

no modelo Accelo e para a renovação do extrapesado Axor.  
 



"O segmento em que atuamos ainda não está em um ritmo desejado, mas o mercado 
começa a dar sinais de recuperação. O setor reflete diretamente o crescimento da 
economia. Acreditamos que, em 2018, o resultado será melhor que o de 2017", diz 

Leoncini.  
 

A Mercedes-Benz lidera as vendas no acumulado de 2017. Até agosto, estava com 
28,7% de participação e 8.227 caminhões emplacados, segundo dados da Fenabrave, 

entidade que representa os distribuidores de veículos.  

Núcleo de Imagem 

 

 

COMBUSTÍVEL  
Mais uma vez, a liderança na categoria Combustível é da Petrobras. A empresa é a 

vencedora pelo 15º ano consecutivo, lembrada por 23% dos consumidores —três 
pontos percentuais acima do resultado de 2016.  
 

Shell (13%) e Ipiranga (12%) dividiram a segunda posição, empatadas pela margem 
de erro da pesquisa. Apesar de ter caído de 37% para 32%, ainda é alto o índice 

daqueles que não sabem citar uma marca.  
 
Os melhores desempenhos da Petrobras foram obtidos nas classes A/B e entre os mais 

escolarizados (31% cada um).  
 

A estatal, entretanto, não é absoluta em todo o país. Na região Sul, a rede Ipiranga 
alcançou 25%, contra 19% da Petrobras.  
 

ÓLEO LUBRIFICANTE  
Numa categoria em que 60% dos entrevistados não sabem citar o nome de nenhuma 

marca, os lubrificantes Lubrax sobressaem.  
 

Núcleo de Imagem 

http://www1.folha.uol.com.br/topofmind/2017/10/1931486-conheca-uma-plataforma-da-petrobras-eleita-a-marca-que-representa-o-brasil.shtml


 

 

A linha da Petrobras Distribuidora alcançou 10% de lembrança. O melhor índice foi 
entre os mais ricos (16%), cuja renda familiar mensal supera dez salários mínimos.  
 

Após Lubrax, aparecem Shell, Mobil (5% cada), Petrobras, Singer, Castrol e Ipiranga 
(2% cada uma). "A Petrobras Distribuidora tem uma ampla rede de postos de serviço 

que, aliada a uma moderna linha de lubrificantes, torna a marca Lubrax conhecida 
pelos consumidores.  
Também realizamos campanhas publicitárias e patrocínios que reforçam a marca", diz 

Marcelo Fernandes Bragança, diretor-executivo da rede de postos Petrobras.  
 

MOTO  
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Motocicletas Honda fazem parte da paisagem urbana nacional. A marca, que é campeã 

de vendas, segue absoluta na pesquisa, com 64% das citações em 2017.  
 

A fabricante japonesa registra suas melhores performances no Norte (75%), Nordeste 
(72%) e entre os homens (71%). Destaca-se também entre os que ganham de cinco 

a dez salários mínimos (68%), na faixa etária que vai de 35 a 45 anos (69%) e nas 
cidades do interior (68%).  
 

"Somos a marca com a maior linha do mercado, com o produto certo para uma grande 
gama de clientes. Produzimos e comercializamos desde a Pop de 110 cc até a GL 

Godwing, com 1.800 cc", diz Alexandre Cury, diretor comercial da Honda Motocicletas. 
  



"Outro aspecto fundamental é a nossa rede de concessionárias, com mais de 1.100 
pontos de venda no Brasil inteiro. Estamos presentes em pequenos municípios e em 
bairros e comunidades mais distantes."  

 
A Honda tem hoje cerca de 80% de participação no mercado nacional de motocicletas, 

mas também sofreu com a retração do segmento nos últimos anos. As vendas totais, 
que chegaram a 1,94 milhão de unidades em 2011, começaram a cair com as 

restrições ao crédito. Em 2016, foram emplacadas 900 mil motos.  
 
"Há uma melhora perceptível no ambiente, as pessoas estão um pouco mais confiantes 

em voltar a consumir. Recuperamos a animação com os resultados recentes, mas 
ainda estamos cautelosos", diz Cury.  
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PNEU  

Presente no varejo nacional de pneus há mais de 90 anos, a Pirelli chega ao 15º ano 
consecutivo como a marca mais lembrada de sua categoria.  
 

A fabricante de pneus atingiu 45% das menções, uma redução de dois pontos 
percentuais em relação a 2016.  

 
Seus melhores índices foram conquistados entre os homens (59%), o que também 

conferiu à empresa o Top Masculino.  
 
Um terço dos entrevistados (32%) disse não se lembrar do nome de uma marca de 

pneus. Entre as mulheres, este índice sobe para 51%.  
 

A Pirelli tem hoje três fábricas no Brasil, instaladas nas cidades de Gravataí (RS), 
Campinas (SP) e Feira de Santana (BA).  
 

De acordo com a empresa de origem italiana, que tem mais de 600 postos de revenda, 
50% dos carros que circulam pelo país utilizam seus pneus.  

 
SERVIÇO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS  
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Difícil imaginar o nome que é sinônimo de sua categoria ficar fora da primeira 
colocação.  

 
Os Correios vencem pelo quarto ano seguido, com 32% das menções —oscilação de 
dois pontos percentuais em relação a 2016.  

 
É o índice mais alto desde que a categoria passou a fazer parte do levantamento.  

 
O domínio é comprovado pelo segundo lugar em citações na pesquisa: o serviço 
expresso Sedex, também oferecido pelos Correios.  

 
O melhor resultado da marca campeã aparece entre os brasileiros mais escolarizados 

(40%).  
 
Permanecer no topo do Top of Mind é a boa notícia em um momento difícil.  

 
Após acumular prejuízo operacional de R$ 2 bilhões em 2015 e 2016, os Correios 

passam por um processo de contenção de custos que inclui seguidos planos de 
demissão voluntária.  

 

BMW traz nova K 1600 GLT ao Salão Duas Rodas 

31/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
A BMW traz para o Salão Duas Rodas (de 14 a 19 de novembro no São Paulo Expo) a 

nova geração da K 1600 GLT. A fabricante melhorou a pilotagem do modelo com 
para-brisa mais alto e um novo guidão, que fica mais próximo do piloto.  

 
Fazem parte da lista de itens de série da moto suspensão eletrônica com 
amortecedores adaptáveis, assistente de manobras, assistente de troca de marchas 

Shift Assistant Pro, que dispensa a embreagem, freios ABS, controle de tração, farol 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26610/bmw-traz-nova-k-1600-glt-ao-salao-duas-rodas


de xenônio, aquecimento dos assentos, controlador automático de velocidade e para-
brisa com ajuste elétrico, entre outros itens.  
 

A relação de itens opcionais inclui partida sem chave e assistente de partida em rampa. 
A BMW K 1600 GLT utiliza um motor de seis cilindros e 160 cavalos e chega agora em 

novembro nas cores branca e cinza metálica. A BMW também traz para o Salão Duas 
Rodas a esportiva HP4 Race, de 215 cv. 

 

Déficit nas autopeças chega aos US$ 4,1 bi 

31/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A balança comercial de autopeças atingiu no acumulado até setembro o déficit de 

US$ 4,1 bilhões, registrando alta de 6,8% no confronto com o mesmo período do ano 
passado. O valor no acumulado de nove meses está pouco abaixo dos US$ 4,5 bilhões 
de déficit projetados para todo o ano de 2017. As exportações cresceram 10,5%, 

somando US$ 5,4 bilhões, e as importações aumentaram 8,9%, totalizando US$ 9,5 
bilhões.  

 
Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores (Sindipeças) a partir de dados fornecidos pelo Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).  
 

O Sindipeças ressalta que desde maio o crescimento dos embarques vem superando 
o das compras externas quando confrontado com o mesmo mês de 2016. Como 
comparação, o déficit no acumulado até abril de 2017 registrava alta de 31,5%, bem 

mais que os 6,8% atuais. Assim, é possível que até o fim do ano o déficit total se 
iguale ou fique ligeiramente abaixo dos US$ 5,26 bilhões registrados em 2016.  

 
A Argentina permanece como maior cliente brasileiro e adquiriu US$ 1,68 bilhão em 
componentes no acumulado do ano, 23% a mais do que no mesmo período do ano 

passado. Sozinha ela responde por 31% de todas as autopeças que o Brasil vende 
para o exterior. 

 
Vale dizer também que, dos 20 maiores destinos dos itens brasileiros, as exportações 
só registraram queda para quatro países: Holanda (-13,6%), França (-0,9%), 

Tailândia (-12,9%) e Suécia (-25,9%). As vendas para o Chile subiram 26,2%, para a 
Colômbia, 18,3%, e para o Paraguai, 24,7%.  

 
A China, maior fornecedor para o Brasil, enviou no acumulado dos nove meses US$ 
1,14 bilhão em componentes automotivos. Esse total é 27,9% maior que o do mesmo 

período do ano passado. Em seguida vêm os Estados Unidos, com US$ 1,1 bilhão e 
queda de 7% ante o mesmo período do ano passado. A Alemanha, terceira colocada, 

registrou leve alta de 3,5% ao vender US$ 995,9 milhões em componentes ao Brasil 
no acumulado até setembro.  

 
O Sindipeças informa que as exportações e importações se concentram em São Paulo. 
Em 2016 o Estado representava 48% dos embarques e 50,5% das compras externas. 

Neste ano os números passaram para 52,8% e 52,7%, respectivamente. 
 

Lucro do Grupo Volkswagen cresce 30,8% em nove meses 

31/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

O Grupo VW reportou lucro líquido 30,8% maior até setembro na comparação com 
mesmo período do ano passado, ao passar de € 5,91 bilhões para € 7,73 bilhões, 

informa em balanço financeiro divulgado ao mercado. No lucro operacional houve 
aumento de 23%, para € 10,6 bilhões, representando 6,2% da receita no período, que 
foi de € 170,8 bilhões, alta de 6,8%. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26609/deficit-nas-autopecas-chega-aos-us-41-bi
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26608/lucro-do-grupo-volkswagen-cresce-308-em-nove-meses


O resultado é reflexo do aumento de 2,6% das vendas globais das dez marcas do 
grupo no acumulado do ano até setembro, para 7,8 milhões de unidades, entre leves 
e pesados.  

 
“Os ganhos nos nove meses nos tornam bastante otimistas com relação ao ano como 

um todo”, comenta em nota o CFO e membro do conselho, Frank Witter.  
 

“Esta é uma base sólida e sobre a qual podemos construir. Com liquidez de cerca de 
€ 25,4 bilhões na divisão automotiva, temos uma reserva financeira adequada.  
 

É importante lembrar, no entanto, que só neste ano vimos saídas de cerca de € 14,5 
bilhões para a questão do diesel”, completou o executivo, se referindo aos custos que 

a empresa tem tido com o dieselgate. Ele também destacou que a questão não está 
perto de um fim e que continuará a exigir grandes esforços por parte da empresa.  
 

“Embora ainda haja muito a fazer, podemos ficar satisfeitos com o que conseguimos 
até agora”. 

 
Desde que o dieselgate veio a público, há dois anos, a companhia vem desembolsando 
uma quantia bastante considerável para arcar com custos de recall tanto na Europa 

quanto nos Estados Unidos, além de multas milionárias.  
 

Até agora, calcula-se que a fraude que deu origem ao escândalo já custou o 
equivalente a € 30 bilhões para a Volkswagen. No geral, embora o dieselgate impacte 
na imagem da empresa, os custos com a fraude não chegam a desestruturar suas 

bases financeiras. 
 

BALANÇO POR MARCAS 
 
Entre as principais marcas, na Volkswagen o lucro operacional dobrou de € 1,2 bilhão 

para € 2,5 bilhões, sem considerar o desconto de itens especiais.  
 

A empresa aponta fatores positivos como o maior volume de vendas, que somaram 
2,6 milhões de unidades em nove meses, a melhora do mix de produtos, a margem 
de lucro e taxa de câmbio, além da melhora dos custos operacionais que estão sendo 

implementados com o plano estratégico Transform 2025+. 
 

Na Audi, o lucro operacional ficou estável em € 3,9 bilhões, embora as vendas de 1,1 
milhão de veículos tenham diminuído ligeiramente. Segundo a empresa, o novo 
posicionamento de preços e os efeitos da taxa de câmbio tiveram efeitos positivos. 

Este desempenho também contempla as marcas Lamborghini e Ducati, que estão sob 
o chapéu da Audi.  

 
Por sua vez, a Porsche registrou aumento de 1,7% das vendas globais nos nove meses 

do ano, para 180 mil unidades. O bom desempenho rendeu lucro operacional 3,5% 
maior, de € 2,9 bilhões. 
 

Na divisão de veículos comerciais, as vendas aumentaram em 8,5%, para mais de 371 
mil unidades em todo o mundo, entre caminhões e ônibus.  

 
O lucro operacional subiu 78%, para € 698 milhões: colaboraram a margem de preço, 
volumes maiores, efeitos da taxa de câmbio e melhor nos custos de produtos. Tanto 

Scania quanto MAN elevaram seu lucro operacional, em € 947 milhões e 269 milhões, 
respectivamente. 

 
O braço financeiro do grupo, Volkswagen Financial Services, que desde o início deste 
ano inclui a Porsche Financial Services, aumentou o lucro operacional em 14,9%, para 

€ 1,8 bilhão, resultado de melhores margens e crescimento dos negócios. 
 



Chaves de segurança SHGV da Schmersal são indicadas para máquinas de 

difícil acesso 

31/10/2017 – Fonte: CIMM 

 
Multinacional alemã líder mundial em sistemas de segurança para máquinas 

industriais, a Schmersal disponibiliza as chaves de segurança Transfer Key - SHGV, 
dispositivos de intertravamento de portas móveis de máquinas perigosas. 

 
A aplicação é indicada para maquinários antigos ou cuja instalação do cabeamento 
seja de difícil acesso e que estejam distantes do painel de operação. O motivo é 

simples: este sistema não demanda nenhuma instalação elétrica entre a proteção de 
porta e o painel de comando. Quando se necessita realizar uma intervenção na 

máquina basta retirar a chave de comando do painel de operação a desligando e levar 
até o dispositivo de segurança que está monitorando a porta de acesso. 
 

As chaves de segurança Transfer Key - SHGV podem ser utilizadas nos segmentos 
metalúrgico, madeireiro, conformação de aço e metais, siderurgia, entre outros. A 

solução é particularmente adequada em sistemas de produção mais complexos, para 
proteger portas de acesso e manutenção, que são usadas com pouca frequência.  
 

Outras aplicações como pontes rolantes ou situações em que um choque elétrico pode 
ocorrer, onde haja temperatura ambiente elevada, em condições ambientais extremas 

e em engenharias de processo e química também podem ser utilizadas. 
 
“Um sistema de transferência de chaves proporciona economia na instalação, baixo 

custo de manutenção e facilidade em operar o sistema”, explica João Pedro Alvise, 
coordenador de produtos da Schmersal. 

 

Oportunidade de Negócios Metalmecânico - Paraguai 

31/10/2017 – Fonte: FIEP 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16162-chaves-de-seguranca-shgv-da-schmersal-sao-indicadas-para-maquinas-de-dificil-acesso
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16162-chaves-de-seguranca-shgv-da-schmersal-sao-indicadas-para-maquinas-de-dificil-acesso
http://www.fiepr.org.br/cinpr/


Oportunidade de negócios Eletrônico- Finlândia 

31/10/2017 – Fonte: FIEP 
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