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 CURSOS DE NOVEMBRO NO SINDIMETAL/PR 

 APLICATIVO DA REDE SINDICAL FACILITARÁ COMUNICAÇÃO ENTRE 

LIDERANÇAS E MOBILIZAÇÃO EMPRESARIAL 

 3 ACORDOS PENDENTES ENTRE BRASIL E ALEMANHA 

 PAÍS CAI DUAS POSIÇÕES E É 125º EM AMBIENTE PARA NEGÓCIOS 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA PERDE ESPAÇO NO MERCADO MUNDIAL, INFORMA 

ESTUDO DA CNI 

 INDÚSTRIA DO BRASIL CRESCE E VOLTA A CONTRATAR EM OUTUBRO PELA 1ª 

VEZ EM QUASE 3 ANOS, MOSTRA PMI 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL SOBE 0,2% EM SETEMBRO, DIZ IBGE 

 INA SOBE 0,2% EM SETEMBRO ANTE AGOSTO, REVELA FIESP 

 INDÚSTRIA PAULISTA PROJETA CRESCIMENTO PELO NONO MÊS SEGUIDO 

 CONFIANÇA EMPRESARIAL SOBE NOVAMENTE EM OUTUBRO E ATINGE MAIOR 

NÍVEL DESDE JULHO DE 2014 

 EDITORIAL: O COMEÇO DA RECUPERAÇÃO 

 RECUPERAÇÃO ECONÔMICA COMEÇA COM CRIAÇÃO DE EMPREGO INFORMAL, DIZ 

PRESIDENTE DO BC 

 ARTIGO: A RECESSÃO ACABOU: E DAÍ? 

 BLAIRO MAGGI APOSTA EM "BOM ACORDO" ENTRE MERCOSUL E UNIÃO 

EUROPEIA 

 REFORMA TRABALHISTA PODE MUDAR OS SEUS FERIADOS. SAIBA COMO 

 TÉCNICOS DO IPEA APONTAM RISCO DE CRESCIMENTO DAS AÇÕES 

TRABALHISTAS COM REFORMA 

 ARTIGO: REFORMA TRABALHISTA: COMO SERÁ O AMANHÃ? 
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 DESEMPREGO CORTOU 1,4 MILHÃO DE CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

 ARTIGO: O EMPREGO NA REFORMA TRABALHISTA 

 VALOR DO MÍNIMO NÃO É OBJETO DE 'OPINIÃO OU VONTADE', É DE 'SEGUIR A 

LEI', DIZ MEIRELLES 

 SIMPLES NACIONAL: COMEÇA NESTA QUARTA AGENDAMENTO PARA EMPRESAS 

QUE QUEREM ADESÃO EM 2018 

 QUEM ADERIR AO NOVO REFIS TERÁ DE PAGAR PARCELAS DE AGOSTO, 

SETEMBRO E OUTUBRO 

 CUSTO DE ADESÃO AO REFIS É MAIOR EM NOVO PRAZO 

 SUBSÍDIOS NA CONTA DE LUZ PODEM CUSTAR 35% MAIS AO CONSUMIDOR EM 

2018, DIZ ANEEL 

 LUZ MAIS CARA PODE AUMENTAR IMPORTADOS, DIZ SETOR QUÍMICO 

 EMPREGO E JUROS BAIXOS: COMBINAÇÃO PRECIOSA 

 DÓLAR OPERA EM QUEDA, À ESPERA DE FED E DADOS DOS EUA 

 RELATÓRIO PROPÕE ALÍQUOTA DE 30% DE IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO DE 

MINÉRIOS 

 TERNIUM TROCA DE PRESIDENTE-EXECUTIVO APÓS 12 ANOS 

 CORTE DE GASTOS E NOVOS MODELOS ELEVAM LUCRO DA MARCA VOLKSWAGEN 

NO MUNDO 

 E-COMMERCE DEVE IMPULSIONAR VENDAS DE CAMINHÕES LEVES 

 MAHLE PAGARÁ R$ 17,5 MI PARA ARQUIVAR PROCESSO POR CARTEL 

 CONGRESSO SAE VAI DEBATER TRANSIÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 TOTAL QUER ELEVAR PARTICIPAÇÃO DE 2% PARA 5% ATÉ O FIM DE 2019 

 FPT APOSTA NO GÁS PARA VEÍCULOS PESADOS 

 GOOGLE DESISTE DE SISTEMA AUTÔNOMO COM INTERVENÇÃO HUMANA 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 01/11/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,263 3,264 

Euro 3,795 3,797 
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Aplicativo da Rede Sindical facilitará comunicação entre lideranças e 

mobilização empresarial 

01/11/2017 – Fonte: CNI 
 
O app é voltado para líderes e executivos de sindicatos, federações de 

indústrias, além de representantes da CNI, do SENAI, SESI e IEL. Gratuito, 
ele roda nos sistemas iOS e Android e está disponível para download na Apple 

Store e no Play Store 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou nesta semana o aplicativo Rede 

Sindical da Indústria, que tem o objetivo de reunir informações sobre temas de 
interesse da indústria, facilitar a comunicação entre sindicatos empresariais, 

federações estaduais e a CNI, além de ser um instrumento de mobilização acerca de 
assuntos relevantes para o setor produtivo. 
 

Segundo a gerente-executiva de Desenvolvimento Associativo da CNI, Camilla 
Cavalcanti, a ideia de criar o aplicativo surgiu para atender à demanda dos sindicatos 

empresariais. "Os integrantes da Rede Sindical da Indústria vinham pedindo um canal 
de relacionamento perene, que possibilite uma interação mais organizada e o acesso 
fácil a informações de interesse", explica. 

 
O app é voltado para líderes e executivos de sindicatos, federações de indústrias, além 

de representantes da CNI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 
Serviço Social da Indústria (SESI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e dos Centros das 
indústrias. O app é gratuito, roda nos sistemas iOS e Android e está disponível para 

download na Apple Store e no Play Store. 
 

CONTEÚDO – O conteúdo do aplicativo está organizado em dois recortes: um setorial 
e outro estadual. No recorte setorial, os conteúdos têm abrangência nacional, sendo 
a administração e a admissão de membros feitas pela CNI. Ali, os usuários poderão 

interagir com outros sindicatos do mesmo setor, de todo o país, e também com 
representantes de entidades do Sistema Indústria. 

 
Já o recorte estadual será administrado pelas federações de indústrias e trará temas 

de relevância local. Os participantes terão contato com representantes de todos os 
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sindicatos do estado, independentemente do setor, e também com as entidades do 
Sistema do seu estado. As federações podem optar por habilitar ou não o seu recorte 
estadual. 

 
COMO PARTICIPAR - Para ter acesso ao app, os representantes de sindicatos 

empresariais e das demais entidades do Sistema Indústria precisam fazer o download, 
preencher e enviar o formulário de inscrição, que será automaticamente enviado à 

Federação de Indústrias do estado do solicitante para aprovação.  
 
Até o momento, federações de 24 estados aderiram ao aplicativo – Acre, Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe 
e Tocantins. 
 

A REDE SINDICAL DA INDÚSTRIA - Criada a partir de 2014, a Rede Sindical tem o 
objetivo de estreitar o relacionamento entre sindicatos empresariais da indústria e 

desses com suas federações estaduais e a CNI.  
 
Atualmente envolve 15 setores industriais e conta com a participação de 699 líderes e 

executivos sindicais e 49 representantes de 26 federações de indústria. Participam os 
setores de alimentação; base florestal; bebidas; couro e calçados; cerâmica; 

construção civil; gráfico; laticínios; metalmecânico, panificação; plástico; químico e 
farmacêutico; reparação; têxtil; e vestuário. 
 

3 acordos pendentes entre Brasil e Alemanha 

01/11/2017 – Fonte: CNI 

 
Tratados são importantes para reduzir encargos sobre pagamentos de 
serviços e royalties, facilitar o intercâmbio de trabalhadores e permitir que 

estudantes e turistas alemães e brasileiros trabalhem no outro país por um 
período de um ano 

 

 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a BDI (Bundesverband 

der Deutschen Industrie), e apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), organiza o 35º Encontro Empresarial entre Brasil e Alemanha 

(EEBA), de 12 a 14 de novembro. Esse é o mais antigo mecanismo de discussão 
bilateral do setor industrial. 
 

No encontro, o setor privado vai traçar caminhos para ampliar o fluxo de comércio e 
os investimentos entre os dois países, melhorar o ambiente de negócios e construir 

parcerias estratégicas. Para 2018, além da conclusão do acordo de livre comércio entre 
Mercosul e União Europeia, a CNI entende que é importante avançar em três pontos 

estratégicos:  
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1. Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
A celebração de um novo acordo para evitar dupla tributação da renda entre Brasil e 
Alemanha é prioridade pela indústria para aumentar a segurança jurídica e a 

competitividade das empresas nos negócios bilaterais. Um levantamento feito pela CNI 
mostra que 64% das 25 maiores multinacionais brasileiras são afetadas pela falta de 

acordos de bitributação. 
 

Esses acordos estimulam e desoneram o investimento, aumentam as exportações e 
geram maior tendência à inovação das empresas, tornando-as mais produtivas. Os 
dois países já tiveram um acordo desde tipo até 2005, mas perdeu a validade a pedido 

do governo alemão.  
  

2. Acordo de Previdência Social 
Os acordos de previdência social permitem que o empregado expatriado, que vai 
trabalhar no exterior, fique vinculado apenas à Seguridade Social do seu próprio país 

e isento das contribuições no país de destino. Cálculos da CNI mostram uma economia 
de 66% por ano na folha de pagamento deste profissional após a entrada em vigor do 

tratado. 
 
Com a Alemanha, a Confederação defende a ampliação do prazo de pagamento das 

contribuições sociais apenas do país de origem do trabalhador do prazo de dois anos 
para cinco anos, como ocorre na maioria destes modelos de tratados firmados pelo 

Brasil. 
 
3. Programa de Férias-Trabalho  

A CNI defende que o Congresso brasileiro aprove o Programa de Férias-Trabalho, 
negociado entre Brasil e Alemanha em 13 de fevereiro de 2015. Esse programa prevê 

a concessão de visto de um ano para jovens de 18 a 30 anos, com possibilidade de 
trabalho, a título acessório, para complementar os recursos financeiros da viagem. A 
ideia é permitir a participação em intercâmbios. 

 

País cai duas posições e é 125º em ambiente para negócios 

01/11/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
Apesar de ter obtido uma melhor nota no levantamento do Banco Mundial que avalia 

a facilidade de fazer negócios em 190 países, o Brasil caiu duas posições no ranking 
deste ano para o 125º lugar, a pior colocação entre os Brics (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul) e os países do Mercosul.  
 
O Brasil ainda está entre os dez piores países -dos 190 avaliados- para pagar impostos 

(184ª posição) e entre os 15 piores para começar um negócio (176ª posição). Nas 
duas categorias, o país caiu de posição no último ano.  

 
Em termos absolutos, o Brasil subiu 0,38 ponto em sua avaliação -ficando com 56,45 

de um total de 100-, puxado por uma melhoria no comércio exterior, com uma queda 
de 120 horas para 48 horas na tramitação de documentos para importação e de 18 
horas para 12 horas para exportação.  

 
O melhor país do mundo para fazer negócios, a Nova Zelândia, tem nota 86,55, e a 

Somália, o pior, tem 19,98. No entanto, o avanço do Brasil foi tímido em relação à 
melhoria vista em outros países, como a Índia, que passou por ambiciosa reforma 
tributária e pulou 20 posições no ranking do relatório "Doing Business", para o 100º 

lugar.  
 

"Como 146 países fizeram reformas positivas, a nossa posição não melhorou, mas o 
importante é que [a avaliação] continue aumentando em termos absolutos", disse 
Octaviano Canuto, diretor-executivo do Banco Mundial para Brasil e outros oito países. 

Hoje, o Brasil está atrás de países como Paraguai, Honduras, Botsuana e até o Irã, 
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que ainda é alvo de sanções. AMBIENTE 'HORROROSO' Segundo Canuto, é preciso 
considerar que o "ponto de partida" do Brasil, desde quando a pesquisa começou, há 
15 anos, é um ambiente de negócios "horroroso".  

 
"Parte disso se deve à complexidade de [o Brasil] ser uma Federação e parte ao nosso 

estilo de capitalismo de compadrios, em que você coloca dificuldade para vender 
facilidade", afirmou. Dos dez indicadores avaliados, o Brasil teve notas piores em cinco 

no último ano, que é medido até junho: os indicadores sobre as dificuldades para obter 
uma licença de construção, proteger acionistas minoritários, pagar impostos, executar 
contratos e resolver insolvências.  

 
Num dos piores casos, a licença de construção agora demora, em média, oito dias a 

mais (hoje são 434 dias) e envolve mais procedimentos e um maior custo relativo. 
Segundo Canuto, o relatório deste ano, contudo, não incorporou reduções de 
burocracia feitas para obter licença para construção em São Paulo e no Rio -as duas 

cidades avaliadas.  
 

No caso da dificuldade para pagamento de impostos, o Brasil só está à frente de 
República do Congo, Bolívia, República Centro-Africana, Chade, Venezuela e Somália. 
No país, perdem-se 1.958 horas por ano, em média, com esse pagamento (em 2016, 

foram 2.038 horas), e os impostos equivalem a 68,4% do lucro das empresas, 
percentual que não se alterou no último ano.  

 
O tempo previsto de 79 dias para a abertura de uma empresa também não sofreu 
alteração no último ano. Segundo Canuto, o que faria uma diferença "substancial" 

seria o Brasil aprovar a reforma tributária no curto prazo.  
 

"Eu enxergo o que os outros países estão fazendo e me dá agonia, como brasileiro, de 
não ver a prioridade dada ao assunto -com exceção do governo federal", disse, 
ressaltando que o impacto para o Brasil no ranking dependeria do conteúdo da 

reforma, da generalização das práticas prevista nela e de como o resto do mundo 
continuará andando. 

 

Indústria brasileira perde espaço no mercado mundial, informa estudo da 
CNI 

01/11/2017 – Fonte: CNI 
 

Fatia do Brasil na produção e nas exportações mundiais de manufaturados 
diminui e país fica atrás dos principais competidores internacionais  
 

 
As participações do Brasil na produção e nas exportações de produtos manufaturados 

mostram que o país está perdendo importância na economia global. Em dez anos, a 
participação do Brasil caiu tanto na produção como nas exportações mundiais.  

 
A fatia das exportações brasileiras de produtos manufaturados no total mundial 
diminuiu 0,24 ponto percentual entre 2005 e 2015 e ficou em 0,58%. Enquanto isso, 
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a participação da China aumentou 8,83 pontos percentuais e, a da Coreia do Sul, 
cresceu 0,55 ponto percentual informa o estudo Desempenho da Indústria no Mundo, 
feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com base em estatísticas da 

Organização Mundial do Comércio (OMC).  
 

Além disso, nos últimos dez anos a participação brasileira na produção mundial de 
manufaturados caiu 0,9 ponto percentual. Passou de 2,74% em 2006 para 1,84% em 

2016.  No mesmo período, a fatia da indústria chinesa cresceu 11,80 pontos 
percentuais e, a da Coreia do Sul, 0,56 ponto percentual. "Os dois indicadores 
mostram que o Brasil está perdendo capacidade de competir no mercado mundial de 

produtos manufaturados", afirma o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, 
Flávio Castelo Branco.  

 
Ele explica que isso é resultado dos avanços pouco expressivos nas reformas micro e 
macroeconômicas que têm impacto nos custos de produção das empresas. "Os custos 

no Brasil cresceram mais do que a produtividade, e isso faz com que o país tenha 
alguma vantagem diante dos competidores externos quando o real se valoriza", avalia 

Castelo Branco.   
 
O economista alerta que o câmbio não pode ser o único elemento de melhora da 

competitividade brasileira. "Temos que ganhar competitividade na produção, com 
custos mais adequados e aumento da produtividade", completa. 

 
O estudo da CNI destaca que o ritmo de queda da participação da indústria brasileira 
no total da produção mundial se acentuou a partir de 2014, por causa do agravamento 

da crise econômica interna.  Com base nos dados da Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial (Unido), a CNI informa que a participação da 

indústria brasileira na produção mundial caiu 0,24 ponto percentual entre 2015 e 
2016, período em que a da China aumentou 0,9 ponto percentual.  
 

PARTICIPAÇÃO DO MÉXICO - O estudo da CNI observa que o Brasil não está 
perdendo espaço apenas para a China e a Coreia do Sul. O país também está atrás do 

México, um dos principais concorrentes na América Latina.  
 
"A participação mexicana nas exportações mundiais de manufaturados iniciou 

movimento de recuperação em 2012 e se mantém em crescimento", afirma o 
estudo.  Entre 2005 e 2015, a fatia do México nas exportações de produtos 

manufaturados aumentou 0,45 ponto percentual, enquanto a do Brasil encolheu 0,24 
ponto percentual.  
 

A participação da indústria mexicana no total da produção mundial de manufaturados 
também caiu nos últimos dez anos, mas em ritmo menor do que a do Brasil. A fatia 

do México na produção de manufaturados do mundo diminuiu 0,2 ponto percentual 
entre 2006 e 2016. No mesmo período, a do Brasil encolheu 0,9 ponto percentual. 

 

Indústria do Brasil cresce e volta a contratar em outubro pela 1ª vez em 

quase 3 anos, mostra PMI 

01/11/2017 – Fonte:  G1/Jornal Extra 
 

A atividade da indústria brasileira apresentou crescimento pelo terceiro mês seguido 
em outubro e chegou ao nível mais alto em cinco meses, iniciando o quarto trimestre 
com contratações pela primeira vez em quase três anos, segundo a pesquisa Índice 

de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira. 
 

Os dados divulgados pelo IHS Markit mostram que o PMI do setor chegou a 51,2 em 
outubro, sobre 50,9 em setembro, na terceira melhora seguida das condições 
operacionais. 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/Indicadores-de-competitividade-da-industria-brasileira/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
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O avanço no mês passado teve como base o crescimento contínuo dos novos trabalhos, 
pelo oitavo mês seguido, o que levou as empresas a elevarem o volume de produção. 
Entre os três grupos monitorados, somente o de bens de consumo mostrou contração 

no mês. 
 

Com novos projetos em fase de preparação, os empresários do setor aumentaram o 
nível de empregos pela primeira vez desde fevereiro de 2015, o que segundo o IHS 

Markit "representou uma mudança de direção importante em relação às contrações 
acentuadas observadas no início do ano". 
 

O número de funcionários aumentou, de acordo com o PMI, tanto no subsetor de bens 
de consumo quanto no de bens intermediários. 

 
Entretanto, a indústria registrou a primeira queda no volume de novos negócios 
provenientes do exterior desde abril, com algumas empresas citando vendas mais 

fracas para os Estados Unidos e menor demanda global. 
 

A pesquisa mostrou ainda que houve relatos de preços mais altos de energia, plásticos, 
papelão, metais e combustiveis, levando a novo aumento da taxa de inflação de 
insumos. Diante disso, a elevação dos preços de fábrica chegou a um pico de sete 

meses. 
 

Mas mesmo com as indicações de melhora, o nível de otimismo diminuiu em outubro 
e foi ao menor patamar em 19 meses, uma vez que as preocupações com a demanda 
básica prevaleceram sobre as projeções de vendas mais elevadas para exportações e 

condições econômicas melhores.  
 

Produção industrial sobe 0,2% em setembro, diz IBGE 

01/11/2017 – Fonte: G1 
 

Em agosto, índice havia recuado 0,7%. 

 
Fábrica da Chery (Foto: Divulgação)  

 
A produção da indústria brasileira subiu 0,2% em setembro frente a agosto, informou 
nesta quarta-feira (1) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 

número já considera ajustes sazonais.  
 

O IBGE revisou os dados da produção industrial de agosto na comparação com julho. 
Ao invés da queda de 0,8% divulgada anteriormente, o órgão informou que o recuo 
foi, na verdade, de 0,7%. A revisão é feita com base na atualização de informações 

por parte dos informantes da pesquisa.  
 

Na série sem ajuste sazonal, a produção industrial cresceu 2,6% em setembro ante o 
mesmo mês de 2016, o quinto resultado positivo consecutivo. Ano contra ano, as taxas 

haviam sido de 4,4% em maio, 0,8% em junho, 2,8% em julho e 3,9% em agosto.  
 
“Em dezembro do ano passado, houve resultado positivo nessa base de comparação 

que interrompeu 33 meses seguidos de queda. Nos primeiros meses de 2017, variou 
entre positivo e negativo até chegarmos a essa sequência de crescimento”, disse o 

coordenador de Indústria do IBGE, André Macedo.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/producao-industrial-sobe-02-em-setembro-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/producao-industrial-cai-08-diz-ibge.ghtml


Assim, o setor apresentou crescimento tanto no fechamento do terceiro trimestre 
(3,1%) quanto no acumulado nos nove primeiros meses de 2017 (1,6%), no confronto 
contra iguais períodos do ano anterior.  

 
“Foi o terceiro trimestre consecutivo de alta nesta base de comparação. Antes destes 

três trimestres de alta, tivemos 11 trimestres seguidos de queda”, destacou o 
pesquisador.  

 
No acumulado dos últimos 12 meses, a produção da indústria avançou 0,4% em 
setembro. É o primeiro resultado positivo desde maio de 2014, quando havia crescido 

0,3%.  
 

INA sobe 0,2% em setembro ante agosto, revela Fiesp 

01/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista subiu 0,2% em setembro 
ante agosto, na séria com ajuste sazonal. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 

31, pela Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Já 
para o terceiro trimestre do ano, foi apurado avanço de 2,1% em relação ao trimestre 
anterior. 

 
Sem ajuste sazonal, o indicador registrou queda de 2,9% em setembro ante agosto, 

porém avançou 6,7% em relação ao verificado em setembro de 2016. Já no acumulado 
de 12 meses finalizados em setembro, o INA ficou próximo à estabilidade, com recuo 
de 0,1%. 

 
Em nota à imprensa, o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos 

(Depecon), Paulo Francini, avaliou que a indústria paulista tem se recuperado de forma 
lenta, porém persistente. “Não é um mês de grandes surpresas, mas diante desse 
cenário elevamos a projeção do INA para o fechamento de 2017, saindo de uma alta 

de 2,5% para 3%”, explicou Francini. 
 

Três segmentos tiveram destaque no mês: o setor de máquinas e equipamentos, com 
alta de 0,7% na margem com ajuste sazonal; de produtos químicos, com expansão 
de 0,6%; e metalurgia básica, com alta de 3,6% na mesma base de comparação. 

 
Em relação ao uso da capacidade instalada, o nível médio de utilização em setembro 

com ajuste sazonal ficou em 75,7%, o que representa ligeira alta em relação a agosto 
(75,4%). O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) em setembro de 2016 
estava em 74,7% na medida com ajuste sazonal. 

 
Sensor 

A pesquisa Sensor, que tenta antecipar o resultado do mês corrente, fechou em 51,7 
pontos em outubro, na série ajustada sazonalmente, representando a nona elevação 

consecutiva. Em setembro, havia atingido 51,1 pontos. A Fiesp/Ciesp aponta que 
leituras acima do patamar de 50 pontos indicam a expectativa de aumento da 
atividade industrial no mês. 

 
Entre os indicadores que compõem o Sensor, o que avalia condições de mercado 

passou de 53,6 pontos em setembro para 55 pontos em outubro. O indicador de 
emprego recuou para 52 pontos, com queda de 0,4 ponto porcentual ante o registrado 
no mês anterior. Pela metodologia da pesquisa, resultados acima dos 50,0 pontos 

indicam expectativa de admissões para o mês. 
 

O indicador sobre as vendas avançou para 53 pontos, de 52 pontos na medição 
anterior. Já o indicador de estoques avançou para 48 pontos em outubro, ante 45,7 
pontos em setembro. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ina-sobe-02-em-setembro-ante-agosto-revela-fiesp/


Indústria paulista projeta crescimento pelo nono mês seguido 

01/11/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 

A indústria paulista registra expectativa - pelo nono mês consecutivo - de aumento na 
atividade no setor, segundo levantamento divulgado hoje (31) pela Federação e pelo 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). O estudo apontou 51,7 
pontos em outubro, avanço de 0,6 ponto na comparação com setembro. 

 
Pelas regras do levantamento, resultados acima de 50 pontos, como os obtidos nos 
últimos nove meses, indicam expectativa de aumento da atividade industrial para o 

mês. Entre os indicadores, a condição de mercado subiu para 55 pontos em outubro 
contra 53,6 pontos de setembro. 

 
A variável de vendas também avançou, saindo de 52 pontos para 53. O indicador de 
estoque apresentou elevação marcando 48 pontos, ante os 45,7 pontos do mês 

anterior. 
 

O indicador de emprego teve variação negativa caindo de 52,4 para 52,4 pontos. 
Resultados para emprego acima de 50 pontos sugerem expectativa de contratações 
para o mês. 

 
Nível de atividade 

O nível de atividade da indústria paulista avançou 0,2% em setembro na comparação 
com agosto. No acumulado de 12 meses, houve retração (-0,1%) e, na comparação 
anual, o índice subiu 6,7%. O resultado de setembro foi fortemente influenciado pelas 

vendas reais que subiram 3,4% no período. 
 

Entre os setores pesquisados, os destaques foram produtos químicos: alta de 0,6% 
em setembro. As horas trabalhadas na produção desse setor subiram 0,5%. 
 

O indicador que mede o nível de atividade na metalurgia básica avançou 3,6% no mês.  
As horas trabalhadas na produção e as vendas reais subiram 1,8% e 7,1%, 

respectivamente. O setor de máquinas e equipamentos teve alta de 0,7% em 
setembro, com horas trabalhadas na produção subindo 2,4% e vendas reais cedendo 
2,3%. 

 

Confiança empresarial sobe novamente em outubro e atinge maior nível 
desde julho de 2014 

01/11/2017 – Fonte: G1 
 

Índice alcançou 90,3 pontos; indústria e serviços foram os setores que mais 
contribuíram para a alta.  

 
A confiança empresarial subiu 2,6 pontos em outubro, para 90,3 pontos, e atingiu o 

maior nível desde julho de 2014, quando estava em 91,3 pontos. O dado foi divulgado 
nesta quarta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV).  

 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) reúne os índices de confiança dos quatro 

setores cobertos pelas sondagens da instituição: indústria, serviços, comércio e 
construção. Em setembro, ele estava no patamar de 87,3 pontos.  
 

A indústria e os serviços foram os setores que mais contribuíram para alta do ICE, 
com 0,9 ponto cada. O comércio contribuiu com 0,7 ponto e a construção, com 0,1 

ponto.  
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/industria-paulista-projeta-crescimento-pelo-nono-mes-seguido
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https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-empresarial-sobe-novamente-em-outubro-e-atinge-maior-nivel-desde-julho-de-2014.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-empresarial-sobe-e-atinge-maior-nivel-desde-dezembro-de-2014.ghtml


Segundo Aloisio Campelo Jr., superintendente de estatísticas públicas do FGV IBRE, a 
recuperação da confiança empresarial ganhou consistência nos últimos meses por 
conta do avanço dos indicadores da situação atual.  

 
O Índice de Situação Atual (ISA-E) avançou mais que o Índice de Expectativas (IE-E) 

em outubro pelo terceiro mês seguido, diminuindo a diferença entre os dois 
indicadores para 10,9 pontos.  

 
O ISA-E avançou 2,6 pontos, para 86,1 pontos, o maior patamar desde dezembro de 
2014 (86,8); enquanto IE-E subiu 1,5 ponto, para 97,0, o maior nível desde março de 

2014 (97,2).  
 

"Em relação ao futuro, o pessimismo começa a dar lugar a um otimismo moderado, 
exemplificado pelo comportamento do indicador de emprego, que registra, pela 
primeira vez desde novembro de 2014, mais empresas prevendo aumento que redução 

do total de pessoal ocupado nos meses seguintes”, disse o pesquisador em nota.  
 

Contratações 
O indicador de ímpeto de contratações subiu 1,8 ponto percentual em outubro e atingiu 
101,8 pontos. Isso indica que há mais empresas prevendo aumentar do que cortar o 

quadro de funcionários nos próximos meses. Esse cenário não acontecia desde 
novembro de 2014.  

 
A maior contribuição para essa margem foi dada pelo comércio (1 ponto), seguido por 
serviços (0,7 ponto) e construção (0,2 ponto). Já a indústria pesou negativamente no 

índice (0,1 ponto).  
 

Alta entre segmentos 
Em outubro, a confiança aumentou em 63% dos 49 segmentos pesquisados pela FGV 
IBRE para compor o ICE. Considerando-se médias móveis trimestrais, a proporção de 

segmentos em alta na margem é de 64% do total.  
 

Editorial: O começo da recuperação 

01/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Um dos pilares fundamentais para recuperação firme do crescimento econômico é o 
equilíbrio nas contas do governo, coisa que o Brasil tem dificuldade em conseguir 

 

 
 

As últimas semanas têm apresentado debates sobre se a recessão econômica foi 
superada ou não, e se a recuperação do crescimento já começou. Há certo consenso 
de que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) cessou, depois de estagnar em 2014 

e cair nos dois anos seguintes, acumulando redução de 7,4% em relação a 2013. 
 

Entretanto, parar de cair não significa sair da recessão, no mínimo porque a população 
cresceu mais de 5 milhões de habitantes nos últimos três anos e porque 2017 deve 
fechar com o PIB ligeiramente acima do resultado de 2016. 

 
O otimismo de alguns fica por conta da previsão de crescimento de 3% em 2018, taxa 

com a qual muitos não concordam por julgarem ser otimista demais. Os que acreditam 
no crescimento de 3% justificam sua previsão com o argumento de que a taxa de 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/ocomeco-da-recuperacao-1jf938lmcpjt70bhuz6roughm


juros vem caindo – a Selic foi reduzida para 7,5% na reunião do Conselho de Política 
Monetária (Copom) de 25 de outubro passado – e a economia internacional está 
favorável para o bom desempenho das contas externas do Brasil.  

 
Os menos otimistas rebatem dizendo que a crise política e a crise moral revelada nos 

intermináveis processos de corrupção atuam como inibidores nas decisões de 
investimentos nacionais e estrangeiros, e isso freia o crescimento econômico. Para os 

descrentes, o principal problema está nos enormes déficits primários do setor público 
e na demora na reforma dos sistemas de previdência dos trabalhadores do setor 
privado e dos servidores púbicos. 

 
A previsão de déficit consolidado nos sistemas de previdência – mais de R$ 200 bilhões 

para 2018 – é, segundo os pessimistas, um rombo gigantesco comparado com o 
tamanho da economia brasileira e, enquanto o governo não resolver enfrentar esse 
problema, a confiança dos investidores no país não aumentará e não haverá estímulo 

para seus projetos e negócios. 
 

Outro problema é que, apesar de alguns avanços nas privatizações e concessões, a 
infraestrutura brasileira ainda é basicamente estatal, está em situação muito precária 
e os déficits fiscais não permitem que o governo faça investimentos relevantes no 

setor. Como o espaço para aumentos de impostos é muito pequeno, não dá para 
esperar aportes de recursos em projetos de infraestrutura física em níveis suficientes 

para puxar o crescimento em 2018.  
 
O governo pode tentar atrair investidores internacionais, acelerar as parcerias público-

privadas, mas também isso parece que seguirá andando a passos muito lentos, e uma 
das causas está na dificuldade de aprovar legislação clara e capaz de estimular os 

investidores privados, sobretudo os estrangeiros. 
 
Ainda que se possa afirmar que a recessão bateu no fundo do poço ao fim de 2016, 

cessou de se agravar em 2017 e começa a recuperação em 2018, a previsão de 
crescimento do PIB no próximo ano está eivada de desconfiança.  

 
Embora seja grande o número de especialistas acreditando que o PIB vai crescer 3% 
em 2018, os menos otimistas – que se dizem realistas – não veem como essa taxa 

possa ser atingida, mesmo que o Brasil seja beneficiado por boas safras agrícolas, 
estabilidade nos preços internacionais das commodities e bom nível de demanda 

externa pelos produtos brasileiros. 
 
A literatura econômica internacional mostra que, em situações similares, um dos 

pilares fundamentais para recuperação firme do crescimento econômico é o equilíbrio 
nas contas do governo, coisa que o Brasil vem dando mostras de que tem enormes 

dificuldades em realizar.  
 

O governo federal gosta de invocar a melhoria na criação de empregos neste ano como 
sinal da recuperação, mas essa variável está longe de apresentar melhora substancial, 
pois o total de desempregados segue acima dos 13 milhões de pessoas sem trabalho. 

É esperar para ver. 
 

Recuperação econômica começa com criação de emprego informal, diz 
presidente do BC 

01/11/2017 – Fonte: G1 

 
Ilan Goldfajn confirmou, em audiência no Congresso, que redução do 

desemprego vista nos últimos meses se deve principalmente ao trabalho por 
conta própria e vagas sem carteira assinada. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/recuperacao-economica-comeca-com-criacao-de-emprego-informal-diz-presidente-do-bc.ghtml
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O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta terça-feira (31) que é 
normal que a recuperação econômica se dê, em um primeiro momento, por meio da 
criação de vagas de trabalho informais, por meio de pessoas que trabalham por conta 

própria ou então de postos sem carteira assinada.  
 

"Foi colocado aqui que a taxa de desemprego está caindo por conta do emprego por 
conta própria ou sem carteira. Isso é verdade, mas na recuperação se dá assim. 

Quando se sai da recessão, começa a gerar emprego assim", afirmou o Goldfajn 
durante audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO).  
 

Ele afirmou, no entanto, que os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostram recuperação do 

emprego formal também. Até setembro, o Brasil criou 208.874 postos com carteira 
assinada, segundo o Caged.  
 

Apenas em setembro, foram criadas 34.392 vagas de trabalho formal, resultado de 
1.148.307 contratações e 1.113.915 demissões de trabalhadores com carteira 

assinada. Foi o sexto mês seguido com mais criação do que fechamento de postos de 
trabalho com carteira assinada no país.  
 

Artigo: A recessão acabou: e daí? 

01/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Na semana passada, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos anunciou que a 
recessão iniciada no segundo trimestre de 2014 se encerrou no quarto trimestre de 

2016 (11 trimestres), não só a mais longa desde 1980 (empatada com a observada 
entre 1989 e 1992), como também a associada à maior queda de produto, 8,6%, um 

pouco pior do que a registrada durante a crise da dívida, de 1981 a 1983.  
 
Isso significa que a economia, que vinha em processo de encolhimento a partir de 

meados de 2014, interrompeu sua queda e voltou a crescer moderadamente, uma boa 
notícia, mas que precisa ser qualificada.  

 
Assim como inflação mais baixa denota preços subindo mais vagarosamente (e não 
preços em queda; fenômeno que chamamos de deflação), o fim da recessão não 

equivale a dizer que a economia está pujante; apenas que parou de piorar.  
 

Dados do segundo trimestre deste ano, já com alguma melhora, dão uma ideia de 
quanto ainda falta para a recuperação: o PIB ainda se encontra 7,5% (R$ 132 bilhões) 
abaixo do observado no primeiro trimestre de 2014, enquanto a demanda doméstica 

(consumo das famílias, investimento e consumo do governo) caiu quase 11% (R$ 197 
bilhões) no período, valor apenas parcialmente compensado pelo aumento do 

superávit nas transações com o resto do mundo.  
 

Já o desemprego, ajustado à sazonalidade, se encontrava em 12,8% no segundo 
trimestre de 2017, contra 6,7% no primeiro trimestre de 2014, associado à perda de 
quase 1,6 milhões de postos de trabalho neste intervalo, lembrando que ao longo do 

período a População em Idade Ativa aumentou em 7,3 milhões de pessoas, enquanto 
a População Economicamente Ativa cresceu 5,4 milhões.  

 
Considerando que o crescimento potencial do país seja algo da ordem de 2,2% aa, 
conforme mencionamos em coluna recente, seriam necessários quase 9 anos de 

expansão a 3,5% aa para que voltássemos ao nível de produto potencial do país, ou 
pouco menos de 7 anos, caso nosso crescimento médio retomasse o ritmo de 4% aa 

observado durante o longo ciclo positivo de preços de commodities, entre 2004 e 2011.  
 
Pela ótica do desemprego, mesmo sob os ritmos de expansão acima considerados, 

precisaríamos de 6 a 8 anos para retomar os níveis vigentes antes da recessão.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/pais-abre-343-mil-vagas-formais-no-melhor-mes-de-setembro-em-3-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/pais-abre-343-mil-vagas-formais-no-melhor-mes-de-setembro-em-3-anos.ghtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandreschwartsman/2017/11/1931996-a-recessao-acabou-e-dai.shtml


Resumindo, muito embora a recessão tenha ficado para trás, a "sensação térmica" da 
economia ainda se encontra distante daquilo que deixaria famílias e empresas em 
condição mais confortável. E, mesmo com a provável aceleração do ritmo de 

crescimento no final deste ano e ao longo do ano que vem, será difícil superar tal 
sensação.  

 
A verdade é que o estrago da Nova Matriz, pobre órfã, foi muito profundo. Parte do 

dano foi reparada, em particular do lado regulatório, onde houve boas iniciativas (a 
transição para a TLP, a gestão da Petrobras, retomada dos leilões para exploração de 
petróleo, para citar apenas algumas), mas há consequências muito mais duradouras 

do lado fiscal, cuja reversão tem se mostrado extraordinariamente difícil, sugerindo se 
tratar de tarefa que alcança bem mais do que um mandato presidencial.  

 
Tendo obtido sucesso moderado ao estancar a recessão, precisamos agora melhorar 
a sensação térmica, limpando de vez o legado desastroso da Nova Matriz e, 

principalmente, ignorando conselhos dos pais (ausentes) deste desastre. 
 

(Alexandre Schwartsman- Ex-diretor de Assuntos Internacionais do BC, é  
doutor em economia pela Universidade da Califórnia). 
 

Blairo Maggi aposta em "bom acordo" entre Mercosul e União Europeia 

01/11/2017 – Fonte: Reuters 

 
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse esperar que um “bom acordo” seja selado 
entre Mercosul e União Europeia (UE) após a realização de alguns ajustes que 

permitirão aos blocos chegarem a “um meio termo nessas discussões”.  
 

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sorri durante reunião com presidente Michel 
Temer e embaixadores no Palácio do Planalto, em Brasília 19/3/2017 REUTERS/Ueslei 
Marcelino 

 
“O que tem ali são algumas coisas que ainda não conseguimos ajustar, como volume 

de carne que pode entrar na comunidade europeia sem pagamento de impostos, quer 
seja suína, de aves ou de bovinos. Do outro lado também há um pedido de entrada 
de produtos lácteos, queijos e vinhos (no Brasil)”, afirmou Maggi nesta terça-feira.  

 
“Os negociadores terão de encontrar um meio termo nessas discussões”, acrescentou 

o ministro a jornalistas depois de participar de uma audiência na Comissão de 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, em Brasília. Ele não deu prazo para 
a conclusão acordo.  

 
A possibilidade desse acordo de livre comércio entre Mercosul e UE ser fechado até 

dezembro, como queriam os europeus, tornou-se mais remota, depois da rodada de 
negociações no início de outubro ter terminado com mais frustrações que avanços.  

 
FRIGORÍFICOS  
Maggi comentou ainda que a medida de verticalização na fiscalização de frigoríficos 

“já saiu do Ministério da Agricultura, deve estar saindo do (Ministério do) Planejamento 
nesta semana e vai para a Casa Civil fazer um decreto para regulamentar tudo isso”.  

 
Segundo ele, essa verticalização nas indústrias de proteínas prevê a retirada de 
qualquer ingerência política que possa interferir na questão de sanidade e de 

fiscalização.  
 

Trata-se de uma medida que vem na esteira da operação Carne Fraca, deflagrada em 
março pela Polícia Federal e que jogou o setor brasileiro de proteínas em uma grave 
crise de credibilidade.  

 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1D02JP-OBRBS


Conforme o ministro, porém, os efeitos da operação já ficaram para trás.  
 
“Desde o evento Carne Fraca... Fizemos uma checagem em todos os nossos processos, 

nos frigoríficos, e podemos garantir que tudo vai indo muito bem... A exportação foi 
normalizada... A Carne Fraca deu uma parada... Mas depois retomamos, e estamos 

de pleno acordo, com o mercado funcionando sem reclamações.”  
 

Por fim, Maggi afirmou que a portaria do Ministério do Trabalho referente a trabalho 
escravo pode dar mais “tranquilidade” ao setor e aos trabalhadores.  
 

“Entendo que a portaria, da forma como está ou modificada, deverá trazer mais 
tranquilidade àqueles que trabalham no campo. O grande problema é que pequenas 

irregularidades acabam sendo computadas como grandes irregularidades”, disse.  
 
“Não defendo, de forma alguma, maus tratos. O que defendemos é a transparência 

nesse processo. Não podemos concordar que o setor agrícola, que é o carro-chefe da 
economia (do país), seja tratado de forma diferente dos demais”, concluiu.  

 
Contestada, a portaria do Ministério do Trabalho sobre o trabalho escravo foi suspensa, 
via liminar, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 24 de outubro.  

 

Reforma trabalhista pode mudar os seus feriados. Saiba como 

01/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Nova lei prevê que a convenção coletiva tenha prevalência sobre o legislado 

também para troca do dia de feriado, o que pode acabar com os dias 
enforcados 

 

 
Henry Milleo/Gazeta 

 
Os feriados, do jeito como você conhece, podem mudar com a aprovação da reforma 
trabalhista, que entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. De acordo com o novo 

texto da lei, acordos entre patrões e empregados, expressos na convenção coletiva da 
categoria, podem prever a troca do dia de feriado. 

 
A mudança está no novo artigo 611-A, que determina que a convenção coletiva e o 

acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. No caso da troca do dia de 
feriado, não há determinação de como essa mudança deve ser feita – como ‘empurrar’ 
os dias de folga para segundas ou sextas-feiras.  

 
Essa ‘troca’ do dia de feriado pode até mesmo acabar com os dias enforcados. Se um 

feriado cai numa quinta-feira, ele poderia ser transferido para a sexta-feira, acabando 
com o dia enforcado e impedindo duas folgas. 
 

Antes da aprovação da reforma trabalhista, algumas categorias já faziam essa 
mudança do dia do feriado por outro. A diferença é que a partir de agora essas trocas 

teriam menos burocracia e seria mais difícil de questioná-las na justiça, já que um dos 
objetivos da nova lei é o de fortalecer a negociação sindical. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-trabalhista-pode-mudar-os-seus-feriados-saiba-como-eh3bjqppzczm0m7g9esbf3uhg


Veja o que diz a nova lei: 
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre 
a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: 

 
I – pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; 

II – banco de horas individual; 
III – intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas 

superiores a seis horas; 
IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego, de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de 
novembro de 2015;  

V – plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do 
empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de 

confiança; 
VI – regulamento empresarial; 
VII – representante dos trabalhadores no local de trabalho; 

VIII – teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; 
IX – remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, 

e remuneração por desempenho individual; 
X – modalidade de registro de jornada de trabalho; 
XI – troca do dia de feriado; 

XII - identificação dos cargos que demandam a fixação da cota de aprendiz; 
XIII – enquadramento do grau de insalubridade; 

XIV - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das 
autoridades competentes do Ministério do Trabalho; 
XV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em 

programas de incentivo; 
XVI – participação nos lucros ou resultados da empresa. 

 
§ 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do 
Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação. 

 
§ 2º A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar 
um vício do negócio jurídico. 
 

§ 3º Sendo pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva 
ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra 

dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. 
 
§ 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva 

ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta 
deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. 

 
§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho 

deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, 
que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. 
 

Técnicos do Ipea apontam risco de crescimento das ações trabalhistas com 

reforma 

01/11/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 
Técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que, se as 

instâncias de representação dos trabalhadores não forem fortalecidas, a reforma 
trabalhista não só prejudicará os trabalhadores como poderá causar diversos 

problemas para o Poder Público, incluindo o possível aumento de processos na Justiça 
do Trabalho e a queda na arrecadação de impostos.  
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/tecnicos-do-ipea-apontam-risco-de-crescimento-das-acoes-trabalhistas-com
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/tecnicos-do-ipea-apontam-risco-de-crescimento-das-acoes-trabalhistas-com


Isso porque o cenário pode inviabilizar a negociação coletiva, pontro central da nova 
legislação, que entra em vigência no próximo dia 11. O tema foi discutido em artigos 
na 63ª edição do Boletim Mercado de Trabalho e em entrevistas durante o lançamento 

do documento, ocorrido hoje (31). 
 

Para o economista Sandro Sacchet, ao mesmo tempo em que procuraram conceder 
maior peso à negociação coletiva, estabelecendo que os acordos negociados entre 

sindicatos e empregadores deve prevalecer sobre a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), os legisladores acabaram enfraquecendo o principal representante dos 
trabalhadores, ou seja, os sindicatos (que perderam a contribuição sindical 

compulsória), sem deixar claro como deverão atuar os comitês de empresas e 
comissões de fábricas. Além disso, na avaliação do técnico, a reforma também procura 

restringir o acesso dos empregados à Justiça do Trabalho. 
 
“Ao mesmo tempo em que concede um grande peso à negociação coletiva, a reforma 

contém inúmeros pontos que enfraquecem o poder de barganha dos trabalhadores e 
sindicatos, principalmente na questão sobre jornada de trabalho”, declarou Sacchet, 

que é doutor em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ). 
 

Alternativa à judicialização 
Ao abordar os conflitos laborais e a atuação da Justiça Trabalhista, o pesquisador 

André Gambier defendeu que as organizações representativas dos trabalhadores 
podem significar uma alternativa à judicialização das eventuais desavenças entre 
patrões e empregados. 

 
“Desde que mais representativas e enraizadas nos locais de trabalho, essas 

organizações podem colaborar para o desenvolvimento de uma abordagem preventiva 
dos conflitos, capaz de evitar que estes sejam dirigidos à Justiça do Trabalho, onde 
sua resolução é demorada e dispendiosa para empregados, empregadores e para o 

próprio Estado”, sugeriu Gambier, doutor em sociologia pela Universidade de São 
Paulo (USP) e especialista em Direito do Trabalho.  

 
“Ocorre que a mais recente iniciativa de reestruturar as organizações de trabalhadores 
mostra-se limitada e restrita. Há muitas dúvidas se a Lei 13.467 será capaz de 

modificar tais organizações neste sentido. E, sem isso, é difícil cogitar alternativas 
para a resolução de conflitos laborais que não passem pela Justiça do Trabalho”. 

 
Necessidade da reforma 
Em seu artigo para o boletim, Sacchet enfatiza que não discute se havia ou não 

necessidade de alterar a legislação trabalhista, mas sim a forma como a Lei 13.467 foi 
aprovada. Para o técnico do Ipea, o texto da lei aprovada está repleto de contradições, 

podendo gerar consequências contrárias aos três principais benefícios esperados pelos 
entusiastas da reforma: crescimento do nível de emprego formal; mais segurança 

jurídica para empregadores e trabalhadores e aumento da produtividade. 
 
“Acho que, possivelmente, nenhum destes três pontos serão atingidos. Pode até ser 

que sejam alcançados, mas não considero que as condições para garantir isso estejam 
efetivamente postam pela reforma”, disse Sacchet, enfatizando que o sucesso da 

reforma trabalhista depende fundamentalmente do fortalecimento da representação 
dos trabalhadores na negociação. “Caso não se consiga preservar o poder de barganha 
dos trabalhadores, deve-se esperar uma ampliação das desigualdades”. 

 
Já o doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), Tiago Oliveira, que é bolsista da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do 
Ipea, destacou que as mudanças na legislação vão repercutir também no mercado 
laboral no campo. 

 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31396&Itemid=9
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/mesmo-com-retomada-economica-desemprego-ainda-deve-demorar-cair-aponta-ipea
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/mesmo-com-retomada-economica-desemprego-ainda-deve-demorar-cair-aponta-ipea


“Tanto as mudanças mais amplas, que estimulam a terceirização e introduzem novas 
formas de contratação, quanto as mudanças mais específicas, relacionadas à jornada 
de trabalho, aos intervalos e ao pagamento das horas de deslocamento entre casa e 

trabalho, por exemplo, serão provavelmente utilizadas para regularizar e amplificar 
práticas comuns no meio rural que estavam sujeitas a sanções”, alerta Oliveira. 

 
Impactos negativos 

Oliveira elenca uma série de possíveis impactos sobre as relações de trabalho 
estabelecidas no campo, como jornadas de trabalho mais extensas, período de 
descanso mais curtos e salários mais baixos. Além disso, ele teme pela repercussão 

negativa sobre os contratos de trabalhos informais, uma vez que a legislação 
trabalhista mais severa sempre serviu de parâmetro para a fiscalização do setor 

informal. 
 
“A reforma vai no sentido de valorizar a negociação coletiva, o que é desejável, desde 

que isso venha acompanhado pelo fortalecimento do ente que vai representar o elo 
mais frágil da negociação, que são os trabalhadores.  

 
A reforma não fez isso. Ela apenas tira o peso legal da regulação do trabalho no Brasil, 
eleva o valor da negociação coletiva ao passo que enfraquece os sindicatos”, aponta o 

economista, defendendo o pagamento da contribuição sindical compulsória por todos 
os trabalhadores – mecanismo legal abolido com a reforma trabalhista.  

 
“Esta proposta tinha que vir acompanhada por uma discussão sobre a estrutura 
sindical no Brasil, pois as pessoas precisavam entender que a contribuição era cobrada 

de todos porque os efeitos das negociações coletivas beneficiava a toda a categoria, 
seja o trabalhador filiado ou não”. 

 

Artigo: Reforma trabalhista: como será o amanhã? 

01/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Somente após a submissão da reforma trabalhista ao teste da realidade será 

possível verificar concretamente os pontos passíveis de correção 

 

 
 
A expectativa por parte de todos os atores sociais (advogados, empresários, agentes 

públicos no sentido mais amplo do termo) aumenta à medida que se aproxima a data 
de início de vigência da reforma trabalhista, 11 de novembro de 2017. Dentre o 

conjunto de agentes públicos que diretamente influenciarão os rumos da reforma 
trabalhista, e que por sua vez serão influenciados por ela, os juízes do Trabalho 
merecem destaque.  

 
Em diversas oportunidades, vários juízes do Trabalho, seja individualmente, seja por 

meio de suas respectivas associações de classe, se manifestaram a respeito da 
reforma trabalhista e, no geral, se posicionaram de maneira crítica. 
 

Os argumentos por eles utilizados foram variados. Com efeito, em um primeiro 
momento foram levantadas críticas do ponto de vista técnico-jurídico, em que se 

buscou demonstrar, quanto ao conteúdo, a incompatibilidade entre a Constituição 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/reforma-trabalhistacomo-sera-o-amanha-efm5pe1cjpetry8sio0n16sje


Federal, principal lei do país, e diversas regras que passarão a valer a partir da entrada 
em vigor da reforma trabalhista.  
 

Em paralelo, muitos juízes do Trabalho criticaram o pouco debate durante a tramitação 
do projeto de lei que originou a reforma, a respeito das mudanças na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) que seriam mais adequadas à sociedade brasileira, e a 
rapidez com que o Congresso Nacional aprovou a nova lei. 

 
Por outro lado, há juízes, desembargadores e ministros do Trabalho que se 
manifestaram a favor da reforma trabalhista e que conseguiram nela enxergar pontos 

positivos, os quais poderiam colaborar na criação e preservação de melhores relações 
de trabalho e desenvolvimento para o país.  

 
Certamente, a reforma trabalhista, como toda obra humana, é imperfeita. Ela pode e 
deve ser aprimorada. Porém, a construção de uma CLT da qual a sociedade brasileira 

possa se orgulhar, e que atue como marco regulatório capaz de simultaneamente 
respeitar e promover a livre iniciativa e o trabalho enquanto valor em si mesmo, 

depende da efetiva prática e vivência da nova CLT.  
 
Com efeito, somente após a submissão da reforma trabalhista ao teste da realidade 

será possível verificar concretamente os pontos passíveis de correção e aqueles que 
efetivamente atendem a uma demanda do atual mercado de trabalho brasileiro, e 

concluir como a reforma trabalhista pode contribuir para o desenvolvimento econômico 
e social do país. 
 

Uma vez que a reforma trabalhista foi inserida por lei, devidamente aprovada pelo 
Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, o caminho mais proveitoso para 

a preservação seria não ignorá-la, mas verificar efetivamente, à luz do caso concreto, 
onde a nova regra causaria prejuízo ao trabalhador e qual a medida de ajuste para 
sanar tal prejuízo. 

 
Nesse caminho de lapidação da reforma trabalhista rumo a uma CLT que atenda 

simultaneamente as legítimas necessidades dos dois lados da relação de trabalho 
(empregador e empregado), a Justiça do Trabalho, por ser o ator social responsável 
pela interpretação das novas regras, e pela formação primorosa dos seus integrantes, 

tem a prerrogativa de exercer um papel extremamente relevante rumo à construção 
de um mercado de trabalho acessível a toda a População Economicamente Ativa. 

 
Devido ao seu protagonismo, o que se espera dos juízes do Trabalho é uma atitude 
corajosa, que vá além da mera negação da reforma trabalhista e da simples recusa 

em aplicar as suas regras.  
 

Com base nos princípios que orientam e continuarão a orientar as relações 
trabalhistas, espera-se que a Justiça do Trabalho saiba considerar e adaptar as novas 

normas à atual realidade do mercado de trabalho, coibindo apenas eventuais excessos 
realizados pelo legislador que aprovou a reforma. 
 

Vale observar que, para efetivamente melhorar os pontos passíveis de aprimoramento, 
os juízes devem aplicar as novas regras da maneira que considerarem a mais razoável 

possível dentro da realidade vivenciada caso a caso, valorizando os eventuais ajustes 
que não tragam prejuízos aos empregados, e construindo regras que entendam ser 
mais apropriadas e compatíveis com os princípios trabalhistas previstos na 

Constituição Federal para corrigir eventuais desigualdades, de modo a valorizar as 
novidades trazidas pela legislação, construindo condições melhores e seguras para 

ambos os lados e, consequentemente, para o país. 
 
Vale a pena a Justiça do Trabalho aceitar o desafio de concretamente, mediante 

decisões que enfrentem de maneira direta as inovações da reforma trabalhista, definir 
os limites e o alcance das novas normas nela previstas, de modo a refletir da melhor 



maneira possível as atuais necessidades da sociedade brasileira e colaborar na criação 
e manutenção de empregos de qualidade. 
 

(Luiz Fernando Alouche e Tamira Maira Fioravante são advogados especializados 
na área trabalhista). 

 

Desemprego cortou 1,4 milhão de contribuintes da Previdência Social 

01/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Cerca de 1,4 milhão de trabalhadores deixaram de contribuir com a Previdência Social 

desde 2014, ano de início da recessão, de acordo com dados do IBGE divulgados nesta 
terça-feira (31).  

 
O movimento se intensificou em 2017. O percentual da força de trabalho que contribui 
para a aposentadoria –que vinha resistindo à crise no mercado de trabalho– caiu para 

63,8% no trimestre encerrado em setembro, o mesmo nível observado no início de 
2014.  

 
A situação contrasta com o ano passado, quando 65,5% da força de trabalho ocupada 
continuou contribuindo para a aposentadoria, apesar da alta do desemprego.  

 
Essa queda, porém, não se refletiu na receita da contribuição da Previdência, que 

apresenta ao longo deste ano pequena recuperação. Até agosto, a alta é de 4,6% 
sobre igual período de 2016.  
 

A expansão ocorre após essa receita ter despencado 10,8% (entre 2014 e 2015).  
Uma explicação para o paradoxo é a recuperação assimétrica do mercado de trabalho, 

diz o economista Luis Eduardo Afonso, professor da Universidade de São Paulo.  
 
Embora a taxa de desemprego tenha recuado de 13%, no trimestre encerrado em 

junho, para 12,4%, no encerrado em setembro, a melhora é sentida no mercado 
informal.  

 
Os informais continuaram a contribuir em 2016. De lá para cá, porém, a expectativa 
com relação à melhora da situação econômica pode ter piorado a ponto de esses 

trabalhadores terem deixado de contribuir, diz Bruno Ottoni, do Ibre, da FGV.  
 

Outra possibilidade é que a nova leva que entrou no mercado nos últimos meses não 
consegue contribuir, diz.  
 

De modo geral, a tendência é que a maior parte desse grupo, formado em especial 
pelos trabalhadores por conta própria, não contribua com a Previdência, diz Sarah 

Bretones, da MCM Consultores.  
 

Já o número de trabalhadores com carteira assinada, cuja contribuição é descontada 
em folha, continua declinante. Assim, a queda de contribuintes seria resultado do 
declínio de celetistas e da decisão dos informais de não dar dinheiro à Previdência.  

 
Isso não se refletiria na arrecadação porque a massa de salários tem apresentado 

crescimento, mesmo descontada a inflação. Como a contribuição previdenciária incide 
sobre o salário nominal, o volume arrecadado consegue se manter, ainda que caia o 
número de contribuintes.  

 
A alta da ocupação entre empregadores, que possuem a maior remuneração média 

entre os trabalhadores, também justificaria o quadro.  
 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1932031-queda-de-contribuintes-nao-reduz-receitas-da-previdencia.shtml


PEJOTIZAÇÃO  
A queda recente da proporção de contribuintes acende um sinal de alerta para a 
Previdência, cujo rombo sobe ano a ano. A discussão de reforma está paralisada no 

Congresso, e com a proximidade das eleições, analistas apostam na aprovação de uma 
versão diluída do projeto.  

 
Enquanto isso, a ampliação das possibilidades de terceirização está valendo desde o 

início do ano. Isso abriria caminho para trabalhadores serem contratados como 
pessoas jurídicas, diz Ottoni.  
 

O PJ paga cerca de um terço de tributos em comparação a um empregado registrado, 
mesmo exercendo tarefas muito parecidas. O fenômeno da pejotização, no entanto, 

não é novo e vem aumentando nos últimos anos.  
 
"O PJ é mais expressivo nas classes com renda maior. A existência dele é uma 

distorção, resultado do sistema tributário. Por isso, as três reformas –previdenciária, 
trabalhista e tributária– estão ligadas", afirma Afonso.  

 

Artigo: O emprego na reforma trabalhista 

01/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  
No Brasil que se arrasta para fora do buraco da recessão, até setembro ainda 

desapareciam empregos com carteira assinada, mostra o IBGE. O grosso do emprego 
que aparece é o dos "por conta própria", com salário médio 24% menor que o dos 
celetistas, e o dos sem carteira (salário médio 38% menor).  

 
Não é lá surpresa, neste país precário, de empresas na retranca, de Justiça caótica e 

de recuperação econômica sob risco político. Para variar, porém, agora em novembro 
entra em vigor alguma reforma trabalhista. A reforma vai modificar ritmo e padrão da 
recuperação do emprego?  

 
Há empresas que esperam a vigência da lei nova antes de contratar, como se ouve 

em conversas pontuais. A maioria parece ainda na retranca porque sobra capacidade 
em suas firmas ou porque receia uma reviravolta em 2018, tumulto por causa da 
eleição.  

 
De acordo com estudos lá não muito críveis (pouco robustos, no jargão) e especulação 

teórica de economistas sobre a reforma, ritmo e padrão de contratações de 
trabalhadores começariam a mudar de modo visível já em 2018, tudo mais constante.  
O que se sabe de fato é que o número de contratados com carteira assinada caiu 2,4% 

em relação a setembro de 2016 (810 mil empregos a menos). Bem ruim, embora o 
ritmo da deterioração pareça menor pelos dados do Caged (queda de 1,2%).  

 
Sim, são dados diferentes. A pesquisa do IBGE, a Pnad, acompanha amostras da 

população por um trimestre, é uma estatística, uma estimativa. O Caged é um registro 
de admissões e demissões de trabalhadores. Ainda assim, devem conversar, de 
tempos em tempos, o que não foi o caso na primeira metade de 2012 (os dados da 

Pnad eram melhores), nem é o deste ano, desde o segundo trimestre, quando a 
recuperação parece mais rápida pelo Caged.  

 
O aumento do número de pessoas ocupadas é expressivo, 1,46 milhão a mais que em 
setembro do ano passado. Mas o número dos "por conta" aumentou 1 milhão; o dos 

sem carteira, 641 mil.  
 

Embora não se conheça bem a composição desse universo de trabalhadores "por conta 
própria" (de autônomos a pessoas que fazem meros bicos), o quadro geral é de 
empresas ainda muito na retranca, seja qual for o motivo. Trata-se de um mercado 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2017/11/1932008-o-emprego-na-reforma-trabalhista.shtml


em que os celetistas passaram de 40% do total dos trabalhadores, em abril de 2014 
(início da recessão), para 36,5%, em setembro.  
 

Tratamos de uma economia que não conhecemos bem, depois de mais de três anos 
de crise. De uma economia em que empresas se esforçaram em poupar trabalho, dada 

a catástrofe recessiva, que devem estar mais eficientes e, mesmo neste Brasil 
atrasado, devem recorrer mais a tecnologias que eliminam mão de obra ou contratos 

convencionais de trabalho.  
 
Para piorar, não sabemos o tamanho da destruição da capacidade, de capital que não 

vai dar retorno ou que se tornou obsoleto. Isto é, não sabemos bem quais setores 
saíram menos arrebentados da recessão, quais vão investir etc.  

 
Com a reforma trabalhista e, tomara, com crescimento mais acelerado em 2018, não 
é implausível uma recuperação com empregos, mas a princípio "wageless", com reação 

fraca dos salários, com mais gente terceirizada, trabalhando em tempo parcial ou outro 
tipo de contrato assim menor, ou então oficialmente precarizada.  

 
(Viniciuis Torres Freire – colunista da Folha). 
 

Valor do mínimo não é objeto de 'opinião ou vontade', é de 'seguir a lei', diz 

Meirelles 

01/11/2017 – Fonte: G1 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira (31) que a 

definição do valor do salário mínimo não é objeto de "opinião ou vontade".  
 

Na segunda-feira (30), o governo anunciou que reduziu novamente a previsão para o 
salário mínimo de 2018, recuando de R$ 969 para R$ 965.  
"É objeto de seguir a lei. É o que estamos fazendo", afirmou o ministro durante 

audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.  
 

A estimativa para o salário mínimo do próximo ano já havia sido reduzida em agosto, 
de R$ 979 para R$ 969. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 937.  
 

 
 

Cálculo do salário mínimo: veja como é feita a conta (Foto: Roberta Jaworski/G1)  
 

Revisão 
A nova estimativa consta da mensagem modificativa da proposta de orçamento de 
2018, que está sendo enviada ao Congresso Nacional. O texto permite um rombo nas 

contas públicas de R$ 159 bilhões para o ano que vem, R$ 30 bilhões maior do que 
inicialmente previsto.  

 
Cerca de 45 milhões de pessoas recebem salário mínimo no Brasil, entre aposentados 
e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/valor-do-salario-minimo-nao-e-objeto-de-opiniao-ou-vontade-e-de-seguir-a-lei-diz-meirelles.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/valor-do-salario-minimo-nao-e-objeto-de-opiniao-ou-vontade-e-de-seguir-a-lei-diz-meirelles.ghtml


Com o salário mínimo menor, portanto, o governo economizará nas despesas com o 
pagamento desses benefícios. A expectativa do Ministério do Planejamento é 
economizar R$ 1,2 bilhão com a revisão do salário mínimo para baixo.  

 
O reajuste do salário mínimo, por lei, 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.  

 
"Salário mínimo é de acordo com a lei. O que mede a inflação nesse caso é o INPC, 
que nas medidas pelos índices oficiais está um pouco menor do que o IPCA. O INPC 

tem ficado abaixo de 2% ao ano, contra um IPCA de 2,6%", disse Meirelles.  
 

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 governo baixou a previsão para o INPC deste ano, também estimou uma correção 

menor do salário mínimo do próximo ano.  
 

Reforma da Previdência 
O ministro da Fazenda afirmou também que, para a aplicação consistente do teto de 
gastos, aprovado no ano passado, é "crucial" a aprovação da reforma da Previdência 

Social. Ele lembrou que, neste ano, a Previdência já abocanha 57% de todos os gastos 
públicos, patamar elevado para padrões internacionais.  

 
"Não estamos considerando outras alternativas, como [acabar com o] abono salarial. 
Não estamos considerando nada disso. Apenas o teto e um pressuposto que é mais 

razoável que é a aprovação da Previdência. Medidas que viabilizem a manutenção do 
teto", declarou.  

 
Segundo Meirelles, a população brasileira é ainda relativamente jovem, mas tem 
gastos previdenciários superiores a nações com população mais velha, como o Japão. 

"O brasileiro gostaria de se aposentar o mais cedo possível, o problema é que alguém 
tem de pagar", acrescentou.  

 
Na segunda-feira, o Ministério do Planejamento informou que a estimativa para o 
déficit das contas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sistema público que 

atende aos trabalhadores do setor privado, passou de R$ 204,4 bilhões para R$ 192,8 
bilhões em 2018.  

 
Após a votação na semana passada de nova denúncia contra o presidente Michel 
Temer, que foi derrubada pelo Congresso, a equipe econômica espera retomar as 

discussões em torno da reforma da Previdência, que estão paradas desde maio deste 
ano.  

Produção industrial sobe 0,2% em setembro, diz IBGE 

Simples Nacional: Começa nesta quarta agendamento para empresas que 
querem adesão em 2018 

01/11/2017 – Fonte: G1 
 

O Simples é um regime de tributação que unifica 8 impostos municipais, 
estaduais e federais em uma guia para o pequeno empresário. 

 
A partir desta quarta-feira (1) começa o agendamento para adesão de empresas ao 
regime tributário Simples Nacional em 2018. O prazo vai até o dia 28 de dezembro e 

a grande vantagem do agendamento é poder identificar eventuais pendências e 
resolvê-las antes do prazo final para o pedido de enquadramento, que se encerra no 

dia 31 de janeiro de 2018.  
 
O Simples Nacional, também conhecido como Supersimples, é um regime que unifica 

8 impostos municipais, estaduais e federais em uma só guia com vencimento mensal. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/producao-industrial-sobe-02-em-setembro-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/simples-nacional-comeca-nesta-quarta-agendamento-para-empresas-que-querem-adesao-em-2018.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/simples-nacional-comeca-nesta-quarta-agendamento-para-empresas-que-querem-adesao-em-2018.ghtml


A medida completou 10 anos em 2017 e veio para desburocratizar o pagamento de 
impostos, reduzir a carga tributária e incentivar o micro e pequeno empresário.  
 

O agendamento pode ser feito na página do Simples Nacional.  
 

Como funciona o agendamento 
Segundo a Receita Federal, quem fizer o agendamento terá o registro do Simples 

Nacional gerado automaticamente no dia 1º de janeiro, se não tiver nenhuma 
pendência.  
 

Caso a Receita Federal identifique alguma pendência tributária, o contribuinte poderá 
regularizar sua situação e fazer um novo agendamento, até 28 de dezembro.  

 
"Após este prazo, a empresa ainda poderá solicitar a opção pelo Simples Nacional até 
31 de janeiro de 2018", explica a Receita.  

 
A vantagem do agendamento é que a empresa tem mais prazo para realizar qualquer 

regularização apontada pela Receita e não perde a chance de entrar no Simples, 
explica Heber Dionízio, da Contabilizei Contabilidade.  
 

 
Simples Nacional Juiz de Fora (Foto: Reprodução/TV Integração)  
Exceção 

Somente para as empresas que exercem as novas atividades autorizadas a ingressar 
no Simples pela Lei Complementar 155/2016 (produtores de cervejas, vinhos, 
destilados e licores), o agendamento será feito entre os dias 1º a 31 de janeiro.  

 
A Receita esclarece ainda que não haverá agendamento para opção pelo SIMEI 

(microempreendedores individuais) e para empresas em início de atividade.  
 

Vantagens 
Segundo Dionízio, além de vantagens como a redução da carga tributária frente ao 
lucro presumido, as empresas enquadradas no regime têm sua contabilidade 

simplificada, como a isenção de algumas declarações e facilidade na regularização de 
eventuais débitos com a Receita.  

 
Entre as mudanças para 2018, está o aumento do teto de faturamento para 
enquadramento no regime, o que permitirá que um maior número de empresas possa 

solicitar adesão ao sistema.  
 

De acordo com o Sebrae, atualmente cerca de 12 milhões de empresas aderem ao 
Simples.  
 

Veja abaixo o tira-dúvidas do G1 sobre o Simples Nacional:  
 

Quem pode aderir ao Simples? 
O Simples Nacional somente se aplica às microempresas, empresas de pequeno porte 
e microempreendedores individuais. Em agosto deste ano, o Comitê Gestor do Simples 

Nacional regulamentou um aumento do teto anual de faturamento para que as 
empresas possam se enquadrar nas regras do sistema. Confira os novos valores 

válidos a partir de 2018:  
 

 Microempreendedor Individual: até R$ 81 mil; 

 Microempresa: até R$ 900 mil; 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=8a4c8719-3689-4419-9956-81110e0dc4b0


 Empresa de Pequeno Porte: até R$ 4,8 milhões. 
 
Todos os estados e municípios têm participação obrigatória no Simples Nacional, mas 

o teto de faturamento pode variar de acordo com cada região.  
 

Quem não pode aderir? 
 

Não podem aderir ao Simples a empresa que, entre outros:  
 tenha outra pessoa jurídica como acionista; 
 participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 

 tenha um dos acionistas com participação em qualquer outra empresa de fins 
lucrativos, considerando que a soma da receita bruta dessas empresas 
ultrapasse R$3,6 milhões; 

 tenha sócio que more no exterior; 
 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 exerça atividades relacionadas a energia elétrica, importação de combustíveis, 
automóveis e motocicletas, transporte intermunicipal e interestadual de 
passageiros, crédito, financiamento, corretagem, câmbio, investimento, 

cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e 
pólvoras, explosivos e detonantes, bebidas alcoólicas e cervejas sem álcool, 

cessão ou locação de mão-de-obra, loteamento e incorporação de imóveis, 
locação de imóveis próprios; 

 possua débito, ainda exigido, com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal; 
 esteja sem inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal 

ou estadual, quando exigível. 
 

Quem aderir ao novo Refis terá de pagar parcelas de agosto, setembro e 
outubro 

01/11/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 
Os contribuintes que aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) 
a partir de hoje (1º) terão que pagar as parcelas referentes aos meses de agosto, 

setembro e outubro. O prazo para adesão que terminaria ontem (31) foi prorrogado 
até o próximo dia 14. 

 
O pagamento das parcelas referente a esses meses pode ser feito até o dia 14. Já a 
parcela de novembro, poderá ser paga até o último dia útil do mês, ou seja, dia 30. A 

parcela de dezembro poderá ser paga até o dia 29 do próximo mês. 
 

 Novo Refis é publicado no Diário Oficial; conheça os vetos 
 

A Lei nº 13.496 de 2017, que institui o Pert, conhecido como novo Refis, foi publicada 
no Diário Oficial da União, no último dia 25. Ontem (31), o governo publicou uma 
medida provisória em edição extra do Diário Oficial para prorrogar o prazo de adesão. 

Segundo a Receita, entre as novidades da lei destaca-se a possibilidade de parcelar 
débitos provenientes de tributos retidos na fonte ou descontados de segurados; 

débitos lançados diante da constatação de prática de crime de sonegação, fraude ou 
conluio; e débitos devidos por incorporadora optante do Regime Especial Tributário do 
Patrimônio de Afetação. No texto original da medida provisória, esses débitos não 

podiam ser parcelados no Pert. 
 

A lei traz nova modalidade de pagamento da dívida não prevista no texto original: 
24% de entrada, em 24 parcelas, podendo o restante ser amortizado com créditos que 
porventura o contribuinte tenha na Receita, inclusive provenientes de Prejuízo Fiscal 

ou Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/quem-aderir-ao-novo-refis-tera-de-pagar-parcelas-de-agosto-setembro-e
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/quem-aderir-ao-novo-refis-tera-de-pagar-parcelas-de-agosto-setembro-e
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/novo-refis-e-publicado-no-diario-oficial-conheca-os-vetos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/novo-refis-e-publicado-no-diario-oficial-conheca-os-vetos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/mp-da-prorrogacao-do-refis-e-publicada-em-edicao-extra-do-diario-oficial


Para dívidas inferiores a R$ 15 milhões, o percentual a ser pago em 2017, sem 
descontos, foi reduzido de 7,5% para 5%. 
 

Outra mudança feita no Congresso foi o aumento dos descontos sobre multas: após 
pagamento da entrada em 2017 (5% ou 20%, conforme o valor da dívida seja maior 

ou menor que R$ 15 milhões), se o contribuinte optar por pagar todo o saldo da dívida 
em janeiro de 2018, terá desconto de 90% sobre os juros e 70% sobre as multas; se 

optar por pagar o saldo da dívida em 145 parcelas, os descontos serão de 80% sobre 
os juros e de 50% sobre as multas; se optar por pagar o saldo da dívida em 175 
parcelas, permanecem os descontos de 50% dos juros e de 25% das multas. 

 

Custo de adesão ao Refis é maior em novo prazo 

01/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
A medida provisória que amplia o prazo de adesão ao Refis, programa de 

refinanciamento de dívidas com o fisco, prevê um desembolso maior ao contribuinte 
que ingressar durante o novo período.  

 
A MP foi publicada em edição extra do "Diário Oficial" da União nesta terça-feira (31).  
A partir de agora, os interessados terão até o dia 14 de novembro para acertarem 

suas pendências tributárias.  
 

Será preciso pagar uma entrada que, de acordo com as opções do Refis, varia de 5% 
a 20% -e que pode ser parcelada em cinco vezes. Sobre o valor restante da dívida, 
incidem descontos de multas e juros, e o saldo pode ser abatido com créditos gerados 

por prejuízos fiscais.  
 

Quem aderiu ao programa em agosto, quando começou a valer a última MP do Refis, 
vem pagando o valor de entrada, mês a mês, e concluirá esse pagamento em 
dezembro.  

 
Como o prazo de adesão foi ampliado, o governo teve de ajustar o pagamento do valor 

de entrada para evitar perda de arrecadação.  
 
Os interessados que ingressarem no programa até 14 novembro optando por dar 20% 

de entrada, por exemplo, terão de pagar três parcelas no ato da adesão (agosto, 
setembro e outubro) -o equivalente a 12% da dívida consolidada sem descontos de 

multas e juros. Os outros 8% deverão ser pagos até dezembro -4% até o final de 
novembro e outros 4% até o final de dezembro.  
 

Sem a comprovação de depósito, o contribuinte não estará inscrito no programa.  
 

ANTECEDENTES  
O prazo inicial do Refis terminaria nesta terça, mas o adiamento foi negociado com o 

Congresso como forma de compensar a demora na sanção do projeto e dar mais tempo 
para as empresas, que aguardavam a última versão do texto antes de ingressarem no 
programa.  

 
A Receita Federal, no entanto, defendeu que não fosse editada uma nova medida 

provisória com mais prazo, o que justificou a demora na assinatura da MP. Para o 
fisco, agora com mais tempo, as empresas vão segurar por 14 dias seu caixa até 
fazerem o pagamento da parcela inicial de adesão ao Refis.  

 
O programa foi sancionado por Temer na véspera da votação na Câmara da segunda 

denúncia contra ele -por obstrução da Justiça e organização criminosa- apresentada 
pela Procuradoria-Geral da República. Em troca de apoio para derrubar a denúncia, o 
presidente vetou somente quatro pontos do texto aprovado no Congresso. Juntas, 

Receita e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recomendaram 21 vetos.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1932030-custo-de-adesao-ao-refis-e-maior-em-novo-prazo.shtml


 
No final, o programa concedeu mais vantagens aos contribuintes.  
 

Com uma entrada de 20%, será possível parcelar a dívida em até 15 anos com 
desconto de 50% de juros e de 25% de multas. Empresas que têm dívidas de até R$ 

15 milhões também tiveram mais vantagens com a nova versão do Refis. Elas poderão 
entrar pagando 5% (e não 7,5%, como antes) e, depois das reduções de multas e 

juros, usar crédito gerado por prejuízo fiscal para pagar a diferença.  
 
Apesar de ter concordado inicialmente, Temer foi obrigado a vetar a participação de 

pequenas e médias empresas que recolhem impostos pelo Simples. Para isso, seria 
preciso ter aprovado antes uma lei específica.  

 
ARRECADAÇÃO  
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que o Refis deverá arrecadar 

cerca de R$ 7,5 bilhões neste ano em termos líquidos – ou seja, retirando as migrações 
de programas passados.  

 
Segundo Rachid, no ano que vem, a renúncia esperada pela Receita aumentou em R$ 
116 milhões com a versão do programa como aprovado pelo Congresso.  

 
Inicialmente, a Receita esperava uma perda de arrecadação próxima de R$ 600 

milhões, o número aumentou para perto de R$ 900 milhões. Isso se deve a cálculos 
que comparam o que a Receita poderia arrecadar sem o Refis com o que efetivamente 
entrará com o parcelamento.  

 
"Se houve uma redução maior de juros, multas e encargos, o resultado dá negativo 

em relação ao que prevíamos", disse.  
 
Rachid explicou que a MP com a extensão de prazo acabou tendo que ser mais 

detalhada porque foi incluída nova modalidade de entrada no projeto que foi 
sancionado. Dessa maneira, a Receita tinha que disciplinar os pagamentos também 

nesta modalidade, afirmou o secretário.  
 
2018  

A medida provisória que altera a tributação dos fundos de investimentos exclusivos 
fechados precisa ser votada e sancionada até o fim do ano, segundo Rachid. Isso é 

necessário para que a tributação possa começar a valer no ano que vem.  
 
O governo conta com R$ 6 bilhões vindos dessa arrecadação. 

 

Subsídios na conta de luz podem custar 35% mais ao consumidor em 2018, 
diz Aneel 

01/11/2017 – Fonte: Reuters 

 
Os consumidores brasileiros poderão ver crescer em 35 por cento o custo de subsídios 
embutidos na conta de luz em 2018, segundo relatório divulgado em reunião de 

diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira.  
 

A estimativa da agência consta de proposta para o orçamento do próximo ano da 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), encargo cobrado nas tarifas de 
eletricidade para custear os subsídios.  

 
A Aneel prevê que será preciso cobrar 12,6 bilhões de reais em encargos nas contas 

para custear os subsídios em 2018, contra 9,35 bilhões neste ano.  
 
O impacto tarifário médio desse repasse às contas de luz será de 2,15 por cento se 

considerados todos os consumidores, de acordo com a agência reguladora.  

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1D02P8-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1D02P8-OBRBS


O custo total previsto com os subsídios, que incluem descontos para clientes de baixa 
renda, por exemplo, também subiu, para 18 bilhões de reais, ante 16 bilhões neste 
ano.  

 
O custo é maior que a cobrança junto aos consumidores porque a conta que banca os 

subsídios ainda recebe outras receitas, como de multas aplicadas pela Aneel a 
empresas do setor elétrico.  

 
A proposta da Aneel para o orçamento da CDE de 2018 foi colocada em audiência 
pública nesta terça-feira.  

 
A agência apontou ainda uma projeção de que a CDE poderá ter déficit de cerca de 1 

bilhão de reais em 2017, devido a uma frustração de receitas após grupos de 
consumidores conseguirem liminares para não pagar o encargo referente aos 
subsídios.  

 
CUSTO PASSADO  

Fora os custos dos subsídios do próximo ano, a Aneel ainda aprovou repassar aos 
consumidores um adicional de 3,8 bilhões de reais em 2018 devido a custos do setor 
elétrico que foram cobertos pelo Tesouro Nacional em 2013, sob a condição de que 

fossem posteriormente devolvidos.  
 

Em 2017, o custo de devolução desse empréstimo nas tarifas foi de 3,7 bilhões de 
reais. A operação foi aprovada na época por um decreto da então presidente Dilma 
Rousseff.  

 
ELETROBRAS DEVE  

Os diretores da Aneel ressaltaram, no entanto, que a agência cobrou recentemente 
que a estatal Eletrobras devolva cerca de 3 bilhões de reais a fundos do setor elétrico 
até 15 de novembro, por entender que houve repasses a mais a uma subsidiária da 

empresa entre 2009 e 2016.  
 

O valor devido pela Eletrobras é maior que o possível déficit dos fundos previsto para 
este ano, e poderia também reduzir a necessidade de cobranças junto aos 
consumidores em 2018.  

 
A estatal, no entanto, tem recorrido e falado inclusive de acionar a Justiça caso seja 

necessário para evitar a cobrança.  
 

Luz mais cara pode aumentar importados, diz setor químico 

01/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Vista da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, em 2012 

  

O encarecimento nas contas de luz pela Aneel (agência reguladora) devido ao nível 
baixo dos reservatórios deverá afetar a indústria química em 2018, segundo a Abiquim 
(associação do setor).  

A partir desta quarta (1º), serão cobrados R$ 5,00 adicionais para cada 100 kWh 
consumidos. Até outubro, quando também vigorava a chamada bandeira vermelha 

nível dois, eram R$ 3,50.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/11/1931976-luz-mais-cara-pode-aumentar-importados-diz-setor-quimico.shtml


Alguns segmentos eletrointensivos, como o de cloro e de gases industriais, poderão 
ter uma alta no número de importações já no primeiro semestre, afirma Fátima 
Ferreira, diretora da entidade.  

 
"Nessas áreas, a energia representa 60% a 70% do custo. Qualquer oscilação diminui 

a competitividade."  
 

Cerca de 40% da demanda do setor químico no Brasil atualmente é atendida por 
estrangeiros, diz ela.  
 

A manutenção prolongada da bandeira vermelha dois deverá aumentar a fatia de 
importados -a Abiquim trabalha com uma previsão que aponta melhora nos 

reservatórios após março.  
 
Outros setores, como o têxtil, o calçadista e o de alumínio, descartam um impacto 

significativo por causa da tarifa de luz mais cara.  
"As indústrias de alumínio primário negociam diretamente com as geradoras. Pode 

ocorrer um impacto reduzido nas empresas menores, ligadas à rede", diz Milton Rego, 
da Abal (do setor).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Emprego e juros baixos: combinação preciosa 

01/11/2017 – Fonte: G1 
 

O desemprego está em queda, caiu para 12,4% em setembro, menor taxa do ano. Há 
apenas seis meses, ninguém era capaz de antecipar esta trajetória. A taxa de juros 

básica da economia vai chegar ao menor patamar da história, provavelmente abaixo 
de 7% ao ano. A combinação entre recuperação do emprego e queda dos juros é 
preciosa e pode ser estrutural, ou seja, mais permanente. 

  
O Banco Central quer ter “liberdade” para decidir se os juros vão continuar caindo a 

partir de dezembro, mas a probabilidade disso acontecer se mantém alta. O recado 
está na ata da última reunião do Copom, quando decidiram reduzir a Selic para 7,5%.  

 
Os diretores do BC disseram claramente que preferem não se comprometer, ou 
sinalizar explicitamente, as próximas decisões. Eles querem acompanhar o que vai 

acontecer com a atividade econômica, ou seja, a que ritmo ela estará caminhando 
daqui dois, três meses. 

  
O comportamento da inflação, em resposta à força da retomada, também será 
condição para o rumo dos juros. Não poderia ser diferente. O Brasil está chegando a 

uma composição inédita dos fundamentos econômicos e é hora de observar com mais 
cuidado e muita responsabilidade para acertar uma sintonia mais fina e, 

principalmente, eficiente. 
  
Quanto mais acurada for a decisão no curto prazo, mais permanente ela pode ser - o 

BC parece ter escolhido esta estratégia há bastante tempo. Agora chegou a hora da 

http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/emprego-e-juro-baixo-combinacao-preciosa.html


prova do pudim. Até que ponto o país suporta um ‘dinheiro mais barato’ sem 
investimentos?  
 

Como nunca vivemos uma composição como a atual, a leitura do termômetro da 
economia pede muita responsabilidade e diagnósticos claros. O consenso dos analistas 

aponta 2020 como limite, ou seja, até lá, os investimentos em infraestrutura e na 
capacidade de produção terão que ter voltado com força. 

  
O desemprego, ou melhor, a queda dele nos últimos meses, se mistura nesta receita 
e insere um dado potencialmente importante. A geração de renda, num processo de 

recuperação do PIB, é combustível aditivado para consumo.  
 

Esta fórmula pode ser saudável, e tudo indica que é assim que está acontecendo agora, 
se ninguém se empolgar com os sinais e errar a mão na política econômica. Por isso 
a cautela do BC é recomendável. A ousadia também. 

  
A ambiguidade cabe num país com as distorções que temos aqui. Como já disse um 

ex-diretor do BC, Sérgio Werlang, política monetária é 30% ciência, 70% arte. E a arte 
exigida no quadro atual é ainda mais complexa. Lidar com a crise política, o adiamento 
de reformas importantes como a da Previdência, as incertezas do cenário eleitoral para 

2018 e o andamento das investigações da Lava-Jato é coisa para artista cascudo e, ao 
mesmo tempo, com sensibilidade suficiente para fazer escolhas. 

  
Os 13 milhões de brasileiros que continuam desempregados, sem usufruir deste novo 
ciclo que desponta mais positivo, merecem e contam com isso, mesmo que seja difícil 

entender como vão se desenrolar os desafios.  
 

Fato é que o mercado de trabalho está mais aquecido, a inflação está baixa, 
proporcionando ganho de renda real, os juros estão em queda, promovendo melhores 
condições financeiras para o crédito, e a confiança dos agentes econômicos está em 

alta. A ressalva cabe apenas quando se adiciona Brasília no roteiro. 
 

Dólar opera em queda, à espera de Fed e dados dos EUA 

01/11/2017 – Fonte: G1 
 

O dólar opera em queda nesta quarta-feira (1), com a atenção dos investidores 
voltadas para a reunião de política monetária do Federal Reserve, banco central norte-

americano, e dados de emprego dos Estados Unidos, sendo a Reuters.  
 
Às 9h20, a moeda norte-americana recuava 0,18%, vendida a R$ 3,2667.  

 
Entretanto, o feriado de Finados no Brasil na quinta-feira tende a esvaziar os negócios 

na cena doméstica.  
 

Véspera 
Na véspera, a moeda norte-americana caiu 0,28%, vendida a R$ 3,2728. Na máxima 
do dia, chegou a R$ 3,3022. No mês, a alta foi de 3,32%. No ano, há aumento 

acumulado de 0,71%.  
 

Analistas ouvidos pelo G1 apontam que a principal razão para a forte alta do dólar 
sobre várias moedas em outubro foi o aumento das especulações sobre o rumo dos 
juros dos Estados Unidos. Isso porque, com taxas mais altas, o país se tornaria mais 

atraente para investidores que têm recursos aplicados atualmente em outros 
mercados, como o Brasil. Por isso, uma expectativa de alta dos juros motiva uma 

tendência de alta do dólar em relação ao real.  
 
Entre os fatores que fizeram com que o mercado aumentasse suas apostas de uma 

alta dos juros de maneira mais rápida que o esperado até agora está a troca de 

https://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/cotacao-do-dolar-011117.ghtml
https://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/dolar-sobe-mais-de-3-em-outubro-e-se-aproxima-de-r-330.ghtml
https://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/dolar-sobe-mais-de-3-em-outubro-e-se-aproxima-de-r-330.ghtml
https://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/dolar-sobe-mais-de-3-em-outubro-e-se-aproxima-de-r-330.ghtml


comando do Federal (Fed), o banco central norte-americano. O mandato da atual 
presidente, Janet Yellen, termina em fevereiro. Neste mês, o mercado passou a 
especular sobre quem assumirá o posto.  

 

Relatório propõe alíquota de 30% de Imposto de Exportação de minérios 

01/11/2017 – Fonte: DCI 
 

Objetivo é compensar perdas dos Estados com a desoneração de ICMS sobre vendas 
ao exterior, com base na Lei Kandir 
 

Visão geral de mina de minério de ferro em Mariana, no Estado de Minas Gerais, Brasil 
As exportações de minério brasileiras poderão ser taxadas em 30% para compensar 

as perdas dos Estados com a desoneração de ICMS sobre vendas ao exterior.  
 
A proposta foi incluída no relatório do projeto que regulamenta os repasses da 

chamada Lei Kandir, apresentado nesta terça-feira, 31, pelo senador Wellington 
Fagundes (PR-MT) na comissão mista criada para discutir o tema. Foi dada vista 

coletiva aos integrantes da comissão e a previsão é que o relatório seja votado 
somente a partir da próxima semana. 
 

A Lei Kandir, de 1996, isentou do pagamento de ICMS produtos e serviços ligados à 
exportação e previu que os Estados seriam recompensados. Os valores repassados, 

porém, nunca foram regulamentados e são alvo de disputa entre Estados e União. No 
fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu prazo de um ano para que 
o Congresso Nacional regulamentasse os pagamentos e o Legislativo corre agora para 

tentar aprovar um projeto até o início de dezembro. 
 

A proposta do senador Fagundes estabelece o repasse anual de R$ 9 bilhões aos 
Estados exportadores, corrigidos anualmente pela inflação medida pelo IPCA. O valor 
estaria acima do que vem sendo repassado pela Lei Kandir e pelo fundo de apoio à 

exportação (FEX), previsto na lei. 
 

Neste ano, os dois valores têm orçamento de R$ 3,8 bilhões, mas o pagamento do 
FEX é discricionário e é muitas vezes contingenciado pelo governo, que chegou a não 
repassar valor algum do fundo em anos anteriores. "Hoje temos total instabilidade, o 

governo paga se quiser e quando quiser", afirmou Fagundes ao Broadcast, serviço de 
notícias em tempo real do Grupo Estado. 

 
Como o projeto dificilmente será aprovado antes da votação do Orçamento de 2018, 
o senador apresentou uma emenda prevendo R$ 5 bilhões para o FEX no próximo ano, 

que seriam somados a R$ 1,9 bilhão, da Lei Kandir. A emenda ainda não foi apreciada 
pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). 

 
Com o Orçamento da União próximo ao teto dos gastos, o senador teve que incluir 

uma previsão de receita para o pagamento dos recursos, que deverá vir principalmente 
do aumento da alíquota do Imposto de Exportação sobre minérios. A previsão é 
arrecadar R$ 6,5 bilhões com a taxação, que deverá causar polêmica no setor, que 

tem tido bom desempenho nas vendas ao exterior. 
 

Passivo 
O relatório do senador Fagundes não prevê uma solução para o alegado passivo dos 
Estados em relação a esses repasses. Os Estados afirmam que o governo só pagou 

17,8% do devido entre 1992 e 2016, e que haveria um passivo de R$ 548,78 bilhões 
relativos ao período. O governo diz que o pagamento desses montantes não é 

obrigatório, já que não há regulamentação do FEX até o momento. 
 
De acordo com o senador, isso não será discutido neste momento para não inviabilizar 

a votação do projeto. "Isso pode ser incluído em outros processos, mas temos que 

http://www.dci.com.br/industria/relatorio-propoe-aliquota-de-30--de-imposto-de-exportacao-de-minerios-id661291.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/7/lrsff2519214.jpg
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aprovar a regulamentação agora para evitar que o cálculo fique para o Tribunal de 
Contas da União (TCU), como prevê a decisão do STF", disse. 
 

O relatório prevê que os R$ 9 bilhões serão distribuídos da seguinte forma: 75% para 
os Estados e 25% para os municípios. O rateio será feito de forma a assegurar que 

nenhum ente receba, nos próximos exercícios, menos do que o que recebeu em 2016. 
 

Ternium troca de presidente-executivo após 12 anos 

01/11/2017 – Fonte: Reuters 
 

O grupo siderúrgico latino-americano Ternium elegeu nesta terça-feira Máximo Vedoya 
para o lugar do presidente-executivo Daniel Novegil, que está no cargo há 12 anos.  

 
O grupo, um dos controladores da siderúrgica Usiminas e controlador da Companhia 
Siderúrgica do Atlântico (CSA), afirmou em comunicado à imprensa que Novegil vai 

assumir a vice-presidência do conselho de administração da Ternium. 
  

Vedoya atualmente é chefe das operações mexicanas da Ternium desde janeiro de 
2012, tendo passagens por unidades da empresa na Colômbia e Argentina.  
 

A Ternium informou ainda que teve receita de 2,5 bilhões de dólares no terceiro 
trimestre e lucro por ADS de 0,99 dólar. 

 

Corte de gastos e novos modelos elevam lucro da marca Volkswagen no 

mundo 

01/11/2017 – Fonte: G1 
 

Analistas vêem uma recuperação da marca alemã, que por muito tempo 
sofreu com altos custos de pessoal e desenvolvimento. 

 

O corte de custos e os novos modelos, como o Arteon, devem continuar impulsionando 

a marca principal da Volkswagen no quarto trimestre, depois que o lucro operacional 
no período de julho a setembro dobrou, disse a empresa.  
 

Os analistas vêem uma recuperação da marca alemã, que por muito tempo sofreu com 
altos custos de pessoal e desenvolvimento, como crucial para a recuperação do grupo 

após o escândalo de emissão de poluentes em carros movidos a diesel.  
 
A marca espera que as vendas e os lucros continuarão crescendo no último trimestre 

do ano, apesar do impacto na demanda por veículos a diesel e seu valor de revenda 
em toda a indústria após o escândalo da montadora alemã em 2015.  

 
"Nosso modelo ofensivo está cada vez mais gerando resultado e os programas de 
recuperação estão tendo efeito nos mercados", afirmou o presidente da Volkswagen, 

Herbert Diess. 
 

O lucro operacional da marca dobrou para 728 milhões de euros (ou US$ 847 milhões) 
no trimestre encerrado em setembro, impulsionado por cortes de custos e reduções 
de pessoal acordados com sindicatos em 2016.  

 
Por outro lado, a divisão de luxo Audi disse esperar um "trimestre exigente" com os 

crescentes custos de lançamento dos novos modelos dos veículos mais caros, incluindo 
o A6, A7 e A8, bem como os compactos Q3 e A1, pesando sobre os resultados.  
O lucro e as vendas trimestrais da Audi ficaram praticamente estáveis, impactadas 

negativamente por gastos na capacidade estrangeira e na eletrificação da frota 
modelo.  

 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1D0326-OBRBS
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A marca Volkswagen agora espera que sua margem operacional exceda 
moderadamente uma faixa alvo de 2,5% a 3,5% este ano, disse.  
 

E-commerce deve impulsionar vendas de caminhões leves 

01/11/2017 – Fonte: DCI 

 
Montadoras estão apostando no crescimento cada vez mais acelerado do 

comércio on-line para impulsionar a demanda de veículos aptos a circular nos 
grandes centros 
 

Volkswagen apresentou linha completa para este setor neste ano. 
As montadoras estão apostando na expansão do e-commerce para levar as vendas de 

caminhões leves a um novo patamar. De acordo com as empresas, este segmento 
será um dos mais disputados do mercado brasileiro.  
 

"Os caminhões leves conquistarão o mercado", afirma o vice-presidente de vendas da 
MAN Latin America (fabricante Volkswagen), Ricardo Alouche. Na opinião do executivo, 

todas as marcas devem se voltar para o segmento. "O e-commerce é uma tendência 
sem volta no Brasil", acrescenta. 
 

As montadoras estimam que os caminhões leves representam cerca de 30% das 
vendas no País. Na conta das empresas, estão modelos de 3,5 toneladas - que não 

exigem habilitação diferenciada - até 13 toneladas. 
 
A Iveco, por exemplo, afirma ter hoje aproximadamente 50% de participação no 

chamado "segmento urbano", de 3,5 a 15,9 toneladas. E agora a marca está lançando 
o novo Daily City, que terá como grande foco o e-commerce.  

 
"Vamos manter esforços neste segmento diante da expansão do comércio eletrônico 
e, consequentemente, das entregas em grandes centros urbanos, que possuem 

restrições a veículos mais pesados", explica o diretor de marketing da Iveco para 
América Latina, Ricardo Barion. 

 
Recentemente, a MAN também anunciou a sua entrada no segmento de 3,5 toneladas. 
A nova família Delivery, produzida em Resende (RJ), conta com modelos de até 13 

toneladas, voltados principalmente para entregas em grandes centros urbanos. O 
diferencial, segundo Alouche, é que os modelos de 3,5 toneladas e de 4 toneladas 

poderão sair de fábrica já com o implemento rodoviário, podendo ser carroceria de 
carga seca ou baú. 
 

"Fechamos parcerias com a Facchini e com a Randon para fazer esse trabalho, mas os 
implementos sairão de fábrica com selo Volkswagen", explica o executivo. "Tendo 

sucesso, vamos expandir para outras categorias", acrescenta. 
 

No ato da compra de um caminhão, o cliente precisa faturar o cavalo mecânico e o 
implemento - fabricado por empresas especializadas-, o que demanda, em alguns 
casos, obtenção de financiamento para cada item. "Entregar o caminhão 

implementado para o cliente facilita muito, porque a burocracia pode ser grande", 
complementa Alouche. 

 
A Mercedes-Benz informa que o segmento de leves representa aproximadamente 30% 
das vendas da montadora no Brasil. De acordo com o presidente da empresa, Philipp 

Schiemer, um dos focos da marca será exatamente essa categoria. 
 

"O negócio de entregas nos grandes centros urbanos vai crescer muito", avalia. Ele 
acrescenta que todos os segmentos devem ficar ainda mais disputados com a 
retomada do mercado. "Em leves, sempre tivemos uma participação importante", 

relata. 

http://www.dci.com.br/em-destaque/e-commerce-deve-impulsionar-vendas-de-caminhoes-leves-id660999.html


O diretor da Iveco afirma não ter receio da concorrência. "Mesmo com novos entrantes 
neste segmento, vamos trabalhar para manter a liderança, o que atualmente é muito 
difícil", assinala Barion. "Temos um produto leve e que agrada ao mercado", completa 

o executivo. 
 

Extrapesados 
Outro segmento que deve finalmente despontar é o de extrapesados. No auge do 

mercado doméstico, em meados de 2011, diversas montadoras investiram altíssimas 
cifras para desenvolver e produzir, localmente, estes modelos. Isso porque, para obter 
o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

- Finame - a linha precisa ter 60% de conteúdo local. 
 

No entanto, com a forte crise que assolou a economia brasileira, o segmento ficou 
represado. "Há 3 anos, os caminhões extrapesados representavam um nicho. Hoje, o 
segmento é praticamente nosso maior volume de vendas", explica o presidente da 

Mercedes. 
 

O Actros é o modelo extrapesado da marca e, segundo Schiemer, o agronegócio tem 
sido um grande mercado consumidor do segmento. 
 

"O produtor usa nosso caminhão para transportar a safra pelo País até os portos e, 
com os volumes recordes deste ano, as vendas estão crescendo." 

 
Schiemer salienta que o Actros já representa cerca de 35% das vendas da companhia 
no País. "E o potencial é de crescer ainda mais", complementa. Ele observa que diante 

da perspectiva de retomada da economia, as montadoras terão muito trabalho para 
manter market share. "O mercado de extrapesados era nosso ponto mais fraco no 

passado. Hoje temos convicção de que nosso produto é altamente competitivo", 
acredita. 
 

O diretor da Iveco revela que a empresa vai começar a produzir um range completo 
de produtos a partir de 2018, o que deve trazer mais participação de mercado à marca.  

 
O portfólio já conta com extrapesados acima de 45 toneladas, os modelos Stralis e Hi-
Way. "Nosso ciclo de investimentos atual é destinado para o desenvolvimento de novos 

produtos, o que vai nos proporcionar mais competitividade", diz Barion. 
 

A fabricante dos caminhões Volkswagen também investiu fortemente para colocar no 
mercado o TGX, extrapesado de selo MAN, e o VW Constellation 420 cavalos. "Nosso 
grande foco daqui para frente serão os veículos leves e extrapesados", assinala 

Alouche. 
 

Mahle pagará R$ 17,5 mi para arquivar processo por cartel 

01/11/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A Mahle Metal Leve divulgou um comunicado (fato relevante) ao mercado informando 
que seu conselho de administração aprovou na terça-feira, 31, um compromisso com 

o Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para o pagamento de R$ 17,5 
milhões a fim de arquivar um processo administrativo aberto em setembro de 2016, 

no qual a empresa é uma das 28 investigadas por suspeita de formação de cartel no 
mercado de autopeças para reposição. 
 

O Termo de Compromisso de Cessação (TCC) foi homologado pelo Tribunal 
Administrativo do Cade nesta mesma data, o que suspende o curso do processo em 

relação à Mahle e aos seus empregados e ex-empregados que estavam sob 
investigação.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26617/mahle-pagara-r-175-mi-para-arquivar-processo-por-cartel


Segundo o comunicado, se a empresa cumprir todos os requisitos do TCC, inclusive o 
pagamento da denominada contribuição pecuniária (R$ 17,5 milhões), o processo 
contra a empresa e seus funcionários envolvidos será arquivado sem julgamento. 

 
Ainda na nota, assinada pelo diretor de relações com investidores da Mahle, Sergio 

Pancini, a empresa informa que o valor “encontra-se devidamente provisionado”.  
 

Segundo o processo administrativo (PA 08700.006386/2016-53) há evidências de que 
28 empresas que atuam no setor compartilharam informações comerciais e de 
concorrência sensíveis, a fim de criar parâmetros para delimitar processos de tomada 

de decisão relacionados aos repasses de custos nos preços cobrados pelos produtos 
no mercado.  

 
Essa troca de informações teria permitido às empresas prever aspectos como preços, 
níveis de venda e produção e estratégias de negócio umas das outras para, desse 

modo, estruturar uma atuação coordenada e estratégica entre elas, com efeito de 
prejudicar ou limitar a concorrência no mercado independente de autopeças de 

reposição.  
 
Segundo a superintendência, todos esses ajustes eram conduzidos por, pelo menos, 

66 pessoas físicas ligadas às empresas. As práticas teriam sido implementadas por 
meio de e-mails, contatos telefônicos e planilhas, além de reuniões presenciais 

realizadas periodicamente nas dependências das empresas e em restaurantes. Tais 
condutas teriam ocorrido entre 2003 e 2016. 
 

Com três fábricas no Brasil – Mogi Guaçu (SP/sede), São Bernardo do Campo (SP) e 
Itajubá (MG), além de um centro de P&D em Jundiaí e o centro de distribuição em 

Limeira, ambos em São Paulo, a Mahle Metal Leve fornece diferentes produtos ao 
mercado, entre pistões e bielas, bronzinas, camisas de cilindro, pinos de pistão, eixos 
comando, tuchos e balancins, anéis de pistão e buchas metálicas.  

 
Também há uma fábrica na Argentina, na província de Rafaela, para a produção de 

válvulas, guias e assentos de válvulas, e um centro de distribuição em Buenos Aires. 
 
Além da Mahle, o processo envolve as empresas Affinia Automotiva, BorgWarner, 

Dayco Power Transmission, Delphi, DMC Promoções e Publicidade, Federal- Mogul, 
Freudenberg-NOK, Gates, Knorr-Bremse, KSPG Automotive Brazil, Magneti Marelli, 

Mann+Hummel, Metalúrgica Schadek, MTE-Thomson, Rassini-NHK, Robert Bosch, 
Sabó, Schaeffler, SKF, Sofape Filtros, Sogefi Filtration, Tenneco, TMD Friction, TRW 
Automotive, Wabco e ZF. 

 

Congresso SAE vai debater transição da indústria automotiva 

01/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

O horizonte para a indústria automotiva pode ser assustador, com perspectiva de 
mudanças na tecnologia, no consumidor e na relação de propriedade entre as pessoas 

e o automóvel. É justamente este clima de incertezas que a SAE Brasil quer 
desmistificar durante a edição deste ano de seu congresso, que acontece entre 7 e 9 
de novembro no Magno Centro de Eventos, em São Paulo. 
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 “Vamos abordar a transição para o futuro da mobilidade. Desmistificar e falar do real 
impacto de transformações como a chegada do carro autônomo e dos veículos 
elétricos, além de indicar as expectativas reais para a chegada destas tecnologias”, 

conta João Pimentel, diretor de operações da Ford Caminhões e presidente do 
Congresso SAE Brasil 2017.  

 
Segundo o executivo, é preciso acalmar os ânimos para pensar na estratégia para o 

futuro, afinal as mudanças não virão de uma hora para a outra. “Não vai ser repentino. 
O motor a combustão não vai morrer amanhã: teremos muita evolução e idas e vindas 
pelas próximas décadas.” De qualquer forma, defende, as empresas precisam calcular 

como vão se reposicionar para atender às novas demandas do mercado e desenhar 
outros modelos de negócio.  

 
“Nos próximos anos as vendas globais de veículos devem chegar ao pico de 110 
milhões de unidades por ano. Vamos ficar assim por uma década e então este número 

tende a começar a cair”, diz, admitindo que, independente da tecnologia ou 
motorização, o futuro do carro deverá ser de uso bem mais racional e eficiente, com 

menos horas ociosas e mais compartilhamento. “Por isso existe essa convicção de que 
o negócio das empresas automotivas estará na oferta de serviços de mobilidade, não 
na venda de veículos”, resume.  

 
Pimentel acredita que, com o desenvolvimento de tecnologias concentrado 

principalmente na matriz das empresas automotivas, o papel da engenharia brasileira 
será de entender o cliente local e adaptar as soluções às necessidades locais, além, 
claro, de trabalhar particularidades nacionais, como o desenvolvimento de motores 

flex.  
 

10 MIL VISITANTES  
 
O presidente desta edição do congresso calcula que cerca de 450 pessoas estejam 

envolvidas na organização do evento, que contará com a apresentação de 166 artigos 
técnicos e ainda uma série de painéis para debater tecnologias automotivas, 

ferroviárias e aeroespacial. “Esperamos 10 mil visitantes”, diz, sinalizando que o 
evento tende a ser ligeiramente maior do que o realizado em 2016, que recebeu 7 mil 
pessoas. 

 

Total quer elevar participação de 2% para 5% até o fim de 2019 

01/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
  
 

 
 

 
  

Estratégia de Bellion (foto) visa a segmentos com margens de lucro mais altas 
 
A Total Lubrificantes quer ampliar sua participação no mercado brasileiro de 

lubrificantes de cerca de 2% para 5% até o fim de 2019. O caminho traçado passa 
pelo aumento da presença nos segmentos de caminhões, motos, industrial e também 

pela expansão do número de distribuidores.  
 
No segmento de veículos comerciais pesados, a Total vê a oportunidade de ampliar 

sua participação atual de 0,8% para 2% fornecendo para frotistas que atuam no 
transporte rodoviário. “É um nicho em que não estamos muito presentes e que 

precisamos avançar por estratégias comerciais”, afirma o diretor geral da empresa no 
Brasil, Olivier Bellion. Segundo a empresa, apesar da grande malha viária do País, os 
lubrificantes para veículos comerciais representam apenas 8% do faturamento da 

companhia.  
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“Queremos aproveitar todas as oportunidades para crescer por aqui saindo um pouco 
dos nichos predominantes no mercado”, diz Bellion, referindo-se ao segmento de 
automóveis e comerciais leves. “Miramos em produtos com margens mais altas de 

setores importantes para o nosso negócio”, ressalta o executivo.  
 

Na divisão de duas rodas, a Total vai trabalhar a marca ELF consolidando parcerias e 
capacitando distribuidores e formadores de opinião. Na área industrial, a intenção é 

crescer com a oferta de produtos para os setores de química, construção, energia, 
borracha, metal e madeira.  
 

Para aumentar suas vendas a empresa já trabalha para ampliar o número de 
distribuidores, que passará de 33 para 40 ainda em 2017. “Vamos expandir para 

alguns Estados onde ainda não atuamos, como Amapá, Piauí, Tocantins e em algumas 
regiões da Bahia e de Minas Gerais”, conclui Bellion.  
 

FPT aposta no gás para veículos pesados 

01/11/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

Novo Cursor 13 NG de 460 cv: FPT reforça aposta no gás natural 
 
Depois de produzir mais de 30 mil motores a gás natural veicular (GNV) nos últimos 

20 anos, a FPT decidiu reforçar sua aposta pragmática no combustível como 
alternativa mais rápida e barata para substituir o diesel em caminhões, ônibus, vans 

e tratores agrícolas, na busca por redução das emissões de poluentes e CO2, sem 
precisar recorrer a motores elétricos e baterias – tecnologia que está sendo 
amplamente adotada na Europa, mas com custo alto e pouco adaptável em veículos 

comerciais rodoviários.  
 

“O gás natural é o mais limpo e eficiente combustível para motores a combustão, não 
tem limitações de autonomia nem de distribuição, a tecnologia está disponível e 
precisamos dela hoje, é uma prioridade para nós”, destacou Annalisa Stupenengo, 

presidente da FPT, segundo maior fabricante mundial de motores diesel e uma das 
divisões do grupo CNH Industrial.  

 
Durante o FPT Tech Day –realizado esta semana em Turim, na Itália, para demonstrar 

as recentes evoluções tecnológicas da empresa –, a executiva avalizou essa aposta no 
gás ao anunciar o aumento de quatro para cinco o número de motores a gás natural 
no portfólio da fabricante.  

 
Foi lançado no evento o maior e mais potente deles, o Cursor 13 NG, que com seus 

460 cavalos, torque de 2.000 Nm e autonomia de 1,5 mil quilômetros sem consumo 
de solução de ureia (Arla 32), coloca-se na competição do maior segmento do mercado 
de caminhões na Europa, onde 52% dos veículos vendidos em 2016 tinham 

propulsores entre 430 e 489 cv.  
 

“Com o Cursor 13 NG temos potencial para dobrar a participação dos motores a gás 
nas nossas vendas para aplicações rodoviárias, hoje em torno de 2%”, calcula Annalisa 
Stupenengo. Isso significa elevar de quase 12 mil para perto de 22 mil unidades o 
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volume de motores GNV vendidos por ano, levando em conta o total de 537 mil 
comercializados pela FPT em 2016.  
 

Mas os baixos volumes atuais têm boas chances de avançar rapidamente com o aperto 
na legislação europeia de emissões de CO2 e poluentes. O objetivo da FPT é evitar as 

complicações (e altos investimentos) trazidos pela eletrificação e estar em posição de 
vantagem com uma tecnologia mais barata e já desenvolvida.  

 
A estimativa da NGVA Europe, associação europeia de gás natural e biogás para uso 
veicular, é que a frota de veículos a gás na região deve crescer de menos de 2 milhões 

hoje para 15 milhões na próxima década, sendo 13 milhões de carros, 1,5 milhão de 
utilitários, 400 mil caminhões e 150 mil ônibus.  

 
Annalisa Stupenengo avalia que o gás para veículos comerciais também é solução 
viável para países da América Latina, incluindo o Brasil, especialmente na cadeia do 

agronegócio com o desenvolvimento de biodigestores em fazendas que podem gerar 
biometano a partir de resíduos de alimentos e animais (esterco). “É uma questão que 

envolve a infraestrutura de distribuição do combustível. Se estiver disponível 
poderemos vender sem problemas veículos com os novos motores a gás, que têm 
custos de operação competitivos, com a vantagem de preservar autonomia, potência 

e eficiência muito similares às do diesel. É uma solução para hoje, pronta para usar”, 
destaca a executiva.  

 
Nesse sentido, também foi apresentado no evento em Turim o trator-conceito New 
Holland que deverá ser o novo T6, equipado com motor protótipo NEF da FPT, de seis 

cilindros e 180 cv, preparado para rodar com biometano. A solução já tem interessados 
no Brasil entre agricultores que pretendem usar biodigestores para produzir biogás e 

assim escapar dos custos de abastecimento com diesel. No fim de abril de 2018 a CNH 
deverá mostrar o trator na Agrishow de Ribeirão Preto (SP).  
 

VIÁVEL E EFICIENTE 
 

Com desempenho, confiabilidade e custo de operação equivalentes ao diesel, o novo 
Cursor 13 NG é exemplo da evolução dos motores a gás como alternativa de baixa 
emissão sem jogar os custos para a estratosfera. Para simplificar o projeto e evitar 

soluções caras, a FPT aposta no motor monocombustível. Funcionando em ciclo otto, 
com injetores que agregam velas de ignição, o Cursor 13 NG só queima GNV fóssil ou 

biometano, em forma comprimida (CNG) ou líquida (LNG), com isso não precisa usar 
catalisador de pós-tratamento de gases SCR que consome ureia (Arla 32 no Brasil) 
nem sistema de recirculação EGR, usa um único catalizador em vez dos três utilizados 

nos motores diesel Euro 6 (EGR, SCR e o filtro de particulados DPF).  
 

O GNV tem queima mais perfeita e por isso emite poucos poluentes. Segundo 
medições da FPT, as emissões de particulados e NOx do Cursor 13 NG são 98% e 48% 

menores, respectivamente, na comparação com seu irmão diesel Euro 6 de 460 
cavalos. Já as emissões de CO2 são 9% mais baixas em relação ao diesel quando se 
usa gás natural fóssil, mas descem a zero quando se introduz o biometano, pois os 

gases de efeito estufa originados da combustão do biogás são totalmente reabsorvidos 
por plantações no ciclo de produção do biocombustível – o mesmo mecanismo 

observado com o etanol.  
 
“Além de menos poluente o motor a gás é mais compacto, leve e silencioso em relação 

ao diesel, com características de desempenho e consumo quase iguais para atender 
aplicações de transporte de longas distâncias”, afirma Pierpaolo Biffali, chefe de 

engenharia de produto da FPT. Ele informa que o intervalo de manutenção do Cursor 
13 NG é de 90 mil quilômetros e que sua durabilidade medida é de 1 milhão de 
quilômetros.  

 
O GNV também está bem à frente das opções atuais de eletrificação. “O gás natural é 



limpo e abundante no mundo, pode ser ainda mais com o amento da produção do 
biometano. Além dessa facilidade, sua densidade energética é quase 70 vezes maior 
do que têm as baterias de lítio”, informa Giancarlo Dellora, gerente de inovação e 

tecnologia da FPT. Ele demonstrou que 1 kg de gás natural comprimido gera energia 
equivalente a 60 kg de baterias de lítio.  

 
“Quando vemos protótipos de caminhões pesados elétricos como os apresentados pela 

Tesla ou Nikola, não há erro, eles são exatamente isso: protótipos que ainda não são 
viáveis comercialmente e pelos quais os transportadores não podem pagar, pois têm 
um negócio de baixa margem, 3%, 5% no máximo”, afirma Annemarie Timmermanns, 

gerente de projeto de uso de gás natural liquefeito (LNG) da VOS Logistics, que tem 
cerca de mil caminhões em circulação na Europa.  

 
“O custo de operação do gás hoje já é mais favorável que o diesel na Europa, onde 
clientes demandam o uso de transporte mais eficiente e limpo. Por isso existe potencial 

de crescimento rápido”, completa. 
 

Google desiste de sistema autônomo com intervenção humana 

01/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

A Waymo, empresa de desenvolvimento, antes conhecida por projeto de carro 
autônomo do Google, anunciou que desistiu de desenvolver recursos que exigem 

que motoristas assumam o controle do veículo em situações de risco ou perigosas. De 
acordo com informações da agência Reuters, o presidente da empresa, John Krafcik, 
disse que os testes mostraram que a confiança no piloto automático deixa os 

motoristas e usuários propensos a distrações e pouco preparados para assumir o 
volante. 

 
Os testes da tecnologia foram feitos no Vale do Silício, com diferentes situações, como 
motoristas dormindo, se maquiando ou distraídos com o celular enquanto os veículos 

percorriam trajetos a velocidades que atingiram até 90 km/h. 
 

“O que descobrimos foi bastante assustador”, disse Krafcik durante entrevista a 
jornalistas que visitaram uma instalação de testes da Waymo. “É difícil assumir o 
controle porque eles perdem a consciência do que acontece ao redor.” 

 
Ele acrescentou que após ver vídeos dos testes realizados em 2013, a empresa decidiu 

que um sistema que aciona um alerta para os motoristas humanos assumirem o 
volante não é seguro. Os testes, que foram filmados e realizados com funcionários do 
Google dentro dos carros, não tinham sido divulgados ao público até então.  

 
Após essa decisão, a empresa agora vai focar apenas em tecnologias que não exigem 

intervenção humana. Além disso, Krafcik revelou que a Waymo também está dedicada 
em projetos de caminhões autônomos. 
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