
 

 

06 DE NOVEMBRO DE 2017 

Segunda-feira 

 PERDA DE POTÊNCIA DA RECUPERAÇÃO 

 INFORMATIVO DE BUENOS AIRES 

 BRASIL TEM “ILHAS” DE PRODUTIVIDADE, DIZ PESQUISADOR 

 MITOS CERCAM AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO PAÍS 

 BUROCRACIA CONSOME 135 DIAS DE TRABALHO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

BRASILEIRAS 

 COOPERATIVAS AMPLIAM CRÉDITO PARA PEQUENAS EMPRESAS 

 INOVAÇÃO DEPENDE DE NOVATOS, DIZ SÓCIO DA ACELERADORA DO AIRBNB 

 WHIRLPOOL ABRE EDITAL PARA STARTUPS E MPES LIGADAS A INOVAÇÃO 

 ARTIGO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TIRARÁ SEU EMPREGO? 

 É PRECISO FLEXIBILIZAR DIREITOS SOCIAIS PARA HAVER EMPREGO, DIZ CHEFE DO 

TST 

 MUDANÇAS NO REFIS DEIXAM BURACO DE R$ 4 BI NO ORÇAMENTO DE 2018 

 RECEITA FEDERAL E A FISCALIZAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL 

 GOVERNO DEVE INSISTIR NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ ECONOMISTA 

 A REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTÁ INDO POR ÁGUA ABAIXO. O QUE ACONTECE 

DEPOIS? 

 MEIRELLES DIZ NÃO TER "DESEJO ESPECÍFICO" DE SER PRESIDENTE, MAS QUE 

DECISÃO TEM QUE SER TOMADA NO FUTURO 

 EMPRESAS JÁ OFERECEM VAGAS PELA NOVA CLT 

 75% DAS FISCALIZAÇÕES CONTRA TRABALHO ESCRAVO NO PAÍS NÃO IDENTIFICAM 

CRIME 

 IPC-FIPE SOBE 0,32% EM OUTUBRO E SUPERA EXPECTATIVA 

 AUMENTO DE 4,5% NO GÁS DE COZINHA PASSA A VALER HOJE 

 COM BANDEIRA VERMELHA NO 2º NÍVEL, ITAIPU ABRE COMPORTAS POR EXCESSO 

DE CHUVAS 

 ALTA NOS PREÇOS DA ENERGIA ELÉTRICA PODE LIMITAR RECUPERAÇÃO DA 

ECONOMIA 
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 PARA GOVERNO, PREÇO MAIS ALTO DA ENERGIA TEM IMPACTO LIMITADO 

 RECEITA ALTERA INSTRUÇÃO SOBRE TRIBUTAÇÃO DO IR DE PESSOA FÍSICA 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2017 SOBE PARA R$ 3,20, APONTA RELATÓRIO DE 

MERCADO FOCUS 

 MERCADO FINANCEIRO MANTÉM PROJEÇÃO PARA INFLAÇÃO EM 3,08% ESTE ANO 

 BANCOS VEEM ESPAÇO PARA RETOMADA DA CONCESSÃO DE CRÉDITO 

 TOP-5 NA FOCUS PASSA A VER CORTE EM FEVEREIRO E SELIC A 6,5% EM 2018 

 SETOR DE SERVIÇOS DO BRASIL VOLTA A CONTRAIR-SE EM OUTUBRO DIANTE DE 

DEMANDA FRACA, MOSTRA PMI 

 PAÍS TERÁ RECUPERAÇÃO ROBUSTA EM 2018 E CRESCERÁ 3,5%, DIZ ECONOMISTA 

 MEIRELLES DIZ QUE DEMORA NA RETOMADA DE INVESTIMENTOS ERA ESPERADA 

 PRIMEIRA PICAPE DA MERCEDES CHEGA AO BRASIL EM 2019 

 MANUTENÇÃO E BOM ANÚNCIO AJUDAM A DESENCALHAR CARRO DIFÍCIL DE 

REVENDER 

 MONTADORAS PLANEJAM 400 ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO DE CARROS ELÉTRICOS 

NA EUROPA ATÉ 2020 

 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES CRESCEM 10% ATÉ OUTUBRO 

 VENDAS DE CAMINHÕES RECUAM 3,9% NO ANO 

 MOTOS: MÉDIA DIÁRIA DE VENDAS CAI PARA 3,4 MIL UNIDADES 

 HENKEL PROJETA CRESCIMENTO PARA DIVISÃO AUTOMOTIVA 

 VW ANUNCIA NOVO VP DE RH PARA AMÉRICA DO SUL E BRASIL 

 METADE DAS EMPRESAS AUTOMOTIVAS NÃO TEM INICIATIVAS PARA INOVAR 
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Perda de potência da recuperação 

06/11/2017 – Fonte: IEDI 

 
A produção industrial voltou a crescer em setembro de 2017, depois de um declínio 
relativamente acentuado em agosto. A alta foi de apenas 0,2% frente a agosto, já 

descontados os efeitos sazonais. Este é um resultado que não chega a entusiasmar e 
isso por pelo menos dois motivos. 

CÂMBIO 

EM 06/11/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,277 3,278 

Euro 3,795 3,798 
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O primeiro deles é que o patamar de crescimento é muito baixo, especialmente se 
tomarmos o recuo de 0,7% de agosto. A bem da verdade, poucos foram os meses de 

2017 em que houve um desempenho industrial satisfatório na série com ajuste 
sazonal.  

 
Dos nove meses do ano, apenas três realmente ajudaram na recuperação do setor, 

crescendo mais de 0,5% frente ao mês anterior. Nos outros seis, ou ocorreram 
declínios de produção ou o que se obteve foi uma quase estabilidade, como agora em 
setembro. 

 
O segundo motivo a retirar substância da alta de setembro é que ela está concentrada 

em poucos ramos da indústria. Dos 24 setores pesquisados pelo IBGE apenas 8 
registraram aumento de produção na passagem de agosto para setembro. É preciso 
notar, ainda, que dentre estes com variação positiva, muitos só compensaram recuos 

anteriores, como alimentos, derivados de petróleo, máquinas e equipamentos e 
atividades extrativas. 

 
Em resumo, se agosto foi um mês perdido, setembro tampouco foi um mês em que a 
indústria avançou. Uma dimensão importante a se destacar desse processo é sua 

perda de potência ao longo do ano, como bem mostram as variações com ajuste 
sazonal de cada trimestre do ano em comparação com o trimestre imediatamente 

anterior. 
 
     •  Indústria Geral: +1,4% no 1ºT/2017; +1,1% no 2ºT/2017 e +0,9% no 

3ºT/2017; 
     •  Bens de Capital: -1,4%; +6,0% e +4,2%, respectivamente; 

     •  Bens Intermediários: +1,6%; +0,8% e +0,8%; 
     •  Bens de Consumo Duráveis: +2,6%; +3,0% e +5,3%; 
     •  Bens Semi e Não Duráveis: +3,8%; -1,0% e +1,5%, respectivamente. 

 
Ao contrário do que gostaríamos de ver, o desempenho da indústria foi se reduzindo 

ao longo do ano, muito embora não deva ser ignorado o fato de ter permanecido em 
terreno positivo. Isso é sinal de que a recuperação do setor custa a reduzir sua 
fragilidade. 

 
O único macrossetor industrial a romper com essa trajetória foi bens de consumo 

duráveis, onde há uma clara aceleração trimestre após trimestre, atingindo em julho-
setembro um patamar confortável de crescimento (+5,3%, com ajuste). Isso se deve, 
em especial, a alguns de seus ramos que também despontam entre as melhores 

performances do ano, como veículos (+5,0%), equipamentos de informática, 
eletroeletrônicos e ópticos (+6,0%) e móveis (+8,0%). 

 
Bens de capital, outro macrossetor de destaque em 2017, mantiveram um ritmo de 

expansão razoável no terceiro trimestre, mas sofreram uma desaceleração não 
desprezível. A alta de 6,0% do segundo trimestre ante o primeiro, já descontados os 
efeitos sazonais, refluiu para 4,2% em julho-setembro. Isto é, houve uma perda de 

dinamismo da ordem de 1/3. 
 

No caso de bens intermediários, a intensidade de seu crescimento foi reduzida na 
passagem do primeiro para o segundo trimestre do ano, não apresentando evolução 
desde então. Tanto no segundo como no terceiro trimestre, a alta foi de 0,8%. Ao 

reunir a produção de bens utilizados pelo conjunto da indústria, essa trajetória é 
sintomática do ânimo geral do setor. 

 
Finalmente, bens semiduráveis e não duráveis, em muito devido à produção de 
alimentos, também conseguiram crescer no terceiro trimestre, compensando o 

declínio no trimestre anterior. De todo modo, o resultado ficou aquém daquele 
registrado nos primeiros três meses do ano. Como já vínhamos notando há algum 



tempo, a trajetória desse macrossetor vem mostrando oscilação acentuada entre 
resultados positivos e negativos. 
 

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal para o mês de setembro divulgados hoje pelo 
IBGE indicam, para dados livres de influência sazonal, que houve leve crescimento da 

produção (0,2%) frente ao mês de agosto. 
 

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, registrou-se aumento de 2,6%, após ter 
crescido nos últimos quatro meses (4,4% em maio, 0,8% em junho, 2,9% em julho e 
3,9% em agosto). No fechamento do terceiro trimestre de 2017, frente ao mesmo 

trimestre do ano anterior, a indústria registrou expansão de 3,1%. No acumulado do 
ano o setor apresentou avanço de 1,6%. Para a taxa acumulada nos últimos doze 

meses avançou 0,4%. 
 
Categorias de uso. Na comparação com o mês anterior, para dados sem influência 

sazonal, apresentaram alta as categorias de bens de consumo duráveis (2,1%) e bens 
intermediários (0,7%). As categorias de bens semiduráveis e não duráveis (-1,8%) e 

bens de capital (-0,3%) registraram queda. 
 
O resultado observado na comparação com o mês de setembro de 2016 indica intenso 

crescimento de bens de consumo duráveis (16,2%) seguido por bens de capital 
(5,7%), bens intermediários (1,9%) e bens de consumo semiduráveis e não duráveis 

(0,1%). 
 
Na comparação do índice acumulado no ano, verificou-se incrementos em todas as 

categorias, o mais intenso foi em bens de consumo duráveis (11,7%) seguido por bens 
de capital (4,5%), bens intermediários (0,7) e bens semiduráveis e não duráveis 

(0,3%).  
 
Em doze meses, bens de consumo duráveis (8,9%) e bens de capital (3,9%) tiveram 

aumento. Por outro lado, bens semiduráveis e não duráveis (-1,1%) e intermediários 
(-0,3%) apresentaram variações negativas.  

 
Setores. Tomando os dados dessazonalizados, em setembro frente ao mês anterior 
houve expansão do nível de produção em 8 dos 24 ramos pesquisados. A maior 

oscilação positiva foi observada no grupo de coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (6,7%), desempenho seguido por produtos alimentícios (4,1%), 

indústrias extrativas (1,0%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias 
(1,0%).  
 

Entre os setores que apresentaram variação negativa a principal influência foi 
registrada por produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-20,9%), seguido por 

perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-6,1%), produtos do 
fumo (-15,5%), de produtos diversos (-6,0%), de produtos de metal (-1,6%) e de 

artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-3,6%). 
 
Na comparação com setembro de 2016, a produção industrial apresentou elevação em 

18 dos 26 ramos analisados. Os principais aumentos foram observados em veículos 
automotores, reboques e carrocerias (20,9%), acompanhado por equipamentos de 

informática, produtos eletrônicos e ópticos (16,9%), móveis (11,0%), manutenção, 
reparação e instalação de máquinas e equipamentos (9,4%), coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis (3,9%), produtos alimentícios (3,6%), 

indústrias extrativas (2,2%), metalurgia (2,8%) e máquinas e equipamentos (2,8%). 
Dentre as principais variações negativas se destacam produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos (-26,5%), outros equipamentos de transporte (-14,3%), produtos de 
metal (-5,3%) e outros produtos químicos (-2,9%). 



 
 
 

Informativo de Buenos Aires 

06/11/2017 – Fonte: CNI 
 

A edição de outubro do Informativo de Buenos Aires já está disponível 
para download  . Com o objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os últimos 

acontecimentos envolvendo o governo argentino e as relações bilaterais com o Brasil, 
seguem os destaques desta edição: 

 Negociações Mercosul-União Europeia: frustração na troca de ofertas; 

 Aproxima-se a reunião da OMC em Buenos Aires;e 
 Argentina e Brasil avançam no comércio bilateral, ainda que em velocidades 

diferentes. 
 

Brasil tem “ilhas” de produtividade, diz pesquisador 

06/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Na avaliação do economista Armando Castelar, do Ibre/FGV, ainda que o Brasil se 
destaque na produção de commodities, é ineficiente em todos os setores e teria, na 
verdade, “ilhas” de produtividade, com poucos empresários e produtores que ficam 
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acima da média. Para resolver essa equação, o economista sugere a melhora do 
ambiente de negócios para que as pequenas empresas consigam crescer. 
 

Em que setores o Brasil tem potencial de ser mais produtivo? 
O Brasil é deficiente em todos os setores. Ele tem ilhas de produtividade em diferentes 

setores, como na área da agropecuária. Para resolver isso, é questão de baixar o custo 
de capital, reduzir a insegurança jurídica, melhorar a tributação, abrir a economia e 

deixar as empresas florescerem. 
 
A impressão é que boa parte das pequenas empresas não consegue crescer e 

outra boa parte não quer crescer… 
É verdade. Mas também é verdade que muitos pequenos empresários são ex-

empregados que não conseguem outra ocupação. Precisamos criar oportunidades para 
que mais pessoas trabalhem em empresas grandes ou criar oportunidade para que 
elas fundem pequenas empresas que consigam crescer. A Apple começou numa 

garagem. O Facebook começou em um dormitório. Isso passa por fazer a reforma da 
Previdência e, com isso, reduzir o crescimento do gasto público. O juro para o 

empresário é alto porque tem uma política expansionista, o gasto cresce muito mais 
que o Produto Interno Bruto. O custo de capital é isso. 
 

As empresas estão certas ao atribuir a baixa produtividade ao ambiente de 
negócios? 

As empresas brasileiras estão certas ao reclamar que o ambiente de negócios do País 
é muito ruim, com alta tributação, insegurança jurídica. O problema é que não há uma 
pressão para melhorar o ambiente de negócios. O Brasil precisa ir abrindo a economia. 

 
A política dos campeões nacionais não era uma tentativa de aumentar a 

produtividade e a competitividade de empresas? 
Sim, era a ideia de que precisa ter empresas competitivas no exterior, mas era o 
contrário. O governo tentou fazer com que essas empresas fossem competir fora do 

País, mas algumas nunca saíram daqui e outras eram dependentes do subsídio. A 
política era equivocada. O que interessa em uma empresa como a Apple é que ela 

produz equipamentos de qualidade. A política dos campeões nacionais nunca teve um 
objetivo claro, mas a base era a capacidade da empresa competir, à base de subsídio. 
 

Mitos cercam aumento da produtividade no País 

06/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O aumento no número de anos de estudos não tem sido suficiente para incrementar a 
produtividade do País. A relação direta entre ensino e ganho produtivo é um dos mitos 

para explicar a estagnação do Brasil no ranking da produtividade, segundo análise 
feita por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio 

Vargas. 
 

Outras mistificações questionadas pelos economistas são de que só o aumento da 
formalidade basta para melhorar a eficiência e que o País já resolveu seus problemas 
de improdutividade em alguns setores. 

 
No livro Anatomia da Produtividade no Brasil, os economistas reconhecem que os 

investimentos públicos em educação cresceram sucessivamente nas últimas décadas.  
 
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), os gastos passaram de 3,8%, em 1994, 

para 6,0%, em 2014. Consequentemente, houve um grande aumento da escolaridade 
no período, por exemplo, com um maior número de pessoas ingressando no ensino 

superior. 
 
Uma delas é a capixaba Monique Morozin, de 23 anos. Ela se formou em engenharia 

de Petróleo e Gás no meio da crise que pôs a Petrobras no centro dos escândalos de 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mitos-cercam-aumento-da-produtividade-no-pais/


corrupção e atingiu em cheio o setor de petróleo. Sem emprego na área, ela voltou a 
ajudar os pais, que vendem farinha de mandioca em uma feira de produtores locais 
em Guarapari (ES). 

 
“Quando comecei o curso, a gente imaginava que era uma chance de mudar a 

realidade da família. Sempre ajudei os meus pais na produção e na venda dos produtos 
na feira, mas quando ganhei a bolsa integral para estudar engenharia, achava que 

isso mudaria nosso padrão de vida”, diz. 
 
“Não é uma questão de reduzir o valor do investimento em ensino, mas o que o Brasil 

fez em termos de educação só atacou parte do problema, a gente tem a questão da 
baixa qualidade e o elevado abandono do ensino médio. Ao contrário do que se 

imaginava, o aumento do nível educacional praticamente não se reverteu em ganhos 
de produtividade”, diz Bruno Ottoni, um dos coautores do estudo. 
 

Para o economista, mesmo que o brasileiro passe mais tempo em sala de aula, isso 
não será aproveitado se o País não tiver um ambiente de negócios que gere empregos 

de qualidade. 
 
No caso da arquiteta Isabel do Carmo, de 28 anos, a queda no número de projetos 

durante os anos de crise deu um empurrão para que ela montasse a Flor da Cidade, 
uma microempresa de arranjos que oferece pacotes de assinatura. “Com o mercado 

em baixa, acabei descobrindo uma nova vocação.” 
 
Ottoni lembra que o período de crise ajudou a diminuir os ganhos no padrão de vida: 

a alta média anual de 0,2% da produtividade do trabalho de 1980 a 2017 se refletiu 
em aumento de 0,7% ao ano da renda per capita. 

 
Não quero ser grande 
O estudo do Ibre aponta, ainda, que uma das causas para o Brasil amargar baixa 

produtividade é o grande número de pequenas empresas e de empreendedores 
informais. Os dados mais recentes do mercado de trabalho apontam que a volta do 

emprego é impulsionada pelas micro e pequenas empresas. 
 
“A empresa existe desde 1971. Se o ambiente de negócios fosse menos difícil, a gente 

poderia investir mais e diversificar o negócio. Mas a gente não tem condição, no atual 
cenário econômico, de planejar estratégias mais longas”, conta Sérgio Kyrillos, sócio 

da fábrica de tesouras e grampos de cabelo La Lupe. 
 
Sem condições de competir, fazer grandes aportes de capital e produzir em maior 

escala, o pequeno empresário também é incentivado a não crescer para não deixar de 
ser enquadrado em regimes diferenciados de tributação, como o Simples. 

 
No caso da informalidade, a produtividade agregada do setor formal é cerca de 3,4 

vezes superior ao do informal, segundo dados de 2009. A realocação significativa do 
emprego do setor informal para o formal explica 87% do ganho de produtividade 
agregada entre 2003 e 2009. 

 
Ilhas produtivas 

Um outro mito quando se discute a produtividade, explica Armando Castelar, também 
do Ibre/FGV, é o de que o País tem setores produtivos. Segundo o economista, o Brasil 
tem ilhas de produtividade em diferentes setores, com exemplos de empresas e 

produtores agropecuários que se destacam. 
 

“O Brasil deu um exemplo mundial ao deixar de ser um país de insegurança alimentar 
para se transformar em um dos maiores players. Isso foi conquistado com tecnologia, 
com aumento produtivo”, diz Celso Moretti, diretor da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa). “Como a maioria das propriedades é familiar, ainda há muito 



espaço para aumentar a produtividade. O Matopiba (região entre Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia) tem áreas de pastagens degradadas que podemos recuperar.” 
 

Burocracia consome 135 dias de trabalho nas micro e pequenas empresas 

brasileiras 

06/11/2017 – Fonte: PEGN 
 

 

  

6,5% de todo o tempo dos funcionários dessas empresas são empregados nesses afazeres 

burocráticos (Foto: Pexels) 

Os micro e pequenos empresários brasileiros gastam, em média, 135 dias por ano 

de trabalho com tarefas administrativas. Isso significa que 6,5% de todo o tempo 

dos funcionários dessas empresas são empregados nesses afazeres, quase quatro 

vezes mais que no Canadá (1,7%) e acima de outros emergentes como África do Sul 

(3,7%). 

A média global de tempo gasto com tarefas burocráticas é de 120 dias, segundo o 

levantamento, o que equivale a 5% do tempo da mão de obra dos pequenos negócios 

nos 11 países selecionados. Foram ouvidas 300 empresas de pequeno porte em cada 

uma das nações pesquisadas. 

De acordo com Jorge Santos Carneiro, presidente da Sage Brasil e América Latina — 

empresa britânica que atua na área de sistemas de gestão empresarial e que 

encomendou a pesquisa —, embora o número absoluto de dias de trabalho dedicados 

a processos administrativos chame atenção, é a proporção do tempo gasto que deve 

servir de parâmetro na comparação entre os países, dado que a participação dos 

pequenos negócios em cada economia varia bastante. 

No Canadá, país que está mais bem colocado no ranking, apenas 1,7% do tempo dos 

funcionários é gasto com essas tarefas. O bom resultado deve-se não apenas ao fato 

de que há empresas significativamente menores lá do que em outras economias, como 

também ao baixo índice de burocracia no país. 

A Espanha aparece na pior colocação, com 10,5% do tempo da força de trabalho das 

micro e pequenas empresas ocupados com afazeres burocráticos. Um dos fatores que 

pesam nesse resultado é o fato de que 43% das micro e pequenas empresas 

espanholas não utilizam qualquer tipo de software para auxiliá-las nessas tarefas. 

No Brasill, o principal serviço administrativo dos pequenos empreendedores é a 

contabilidade (21%), seguida pela emissão de faturas (15%) e tarefas operacionais, 

como recrutamento e recursos humanos (12%). 

— O excesso de atividades burocráticas, somado à complexidade da legislação 

brasileira e à carga tributária são grandes entraves para o crescimento dos negócios 

http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2017/11/burocracia-consome-135-dias-de-trabalho-nas-micro-e-pequenas-empresas-brasileiras.html
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desse segmento no país, que é responsável por mais de 50% dos empregos — avalia 

Carneiro. 

Cooperativas ampliam crédito para pequenas empresas 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A crise dos últimos anos foi um teste de fogo para o sistema cooperativo brasileiro.  
Em um ambiente de restrição em que bancos fecharam as torneiras e chegaram a 
cortar até um quarto do crédito concedido a micro, pequenas e médias empresas entre 

2014 e 2016, o sistema cooperativo viu sua carteira voltada à pessoa jurídica crescer 
até 26% no mesmo período.  

 
A comparação dos sistemas é parte de um levantamento da consultoria Roland Berger.  
Os juros cobrados pelos empréstimos a esse público também foram um diferencial 

entre as cooperativas.  
 

No cartão de crédito, por exemplo, a taxa média cobrada por cooperativas foi a metade 
do juro de bancos grandes e médios no ano passado. No cheque especial, a diferença 
em favor das cooperativas foi ainda maior.  

 

 

Editoria de arte 

 

 

 

Durante a crise, o estudo diz que bancos tradicionais reduziram o crédito a pequenas 
e médias empresas, buscando negócios menos arriscados e mais rentáveis.  
 

Entre as cooperativas, as concessões subiram, mas não de forma indiscriminada. A 
previsão, diz a consultoria, é que elas mantenham o ritmo mais forte também neste 

ano.  
 
"As cooperativas têm um maior conhecimento dos clientes e seus riscos, por isso foi 

possível crescer sem aumentar a inadimplência", afirma Antonio Bernardo, presidente 
da Roland Berger. 

 
Na Unicred, cooperativa focada em profissionais da área de saúde, por exemplo, a 
inadimplência está em 2,6%, em relação a uma média de 5% do setor bancário, diz 

seu presidente, Fernando Fagundes.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1933032-cooperativas-ampliam-credito-para-empresas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1933051-bancos-veem-espaco-para-retomada-da-concessao-de-credito.shtml


CONSOLIDAÇÃO  
Segundo o estudo, uma fusão entre cooperativas teria o potencial de aumentar a 
competição no mercado de crédito, atendendo a um desejo do próprio regulador.  

 
De forma agregada, o sistema cooperativo é hoje o sexto maior banco brasileiro, com 

R$ 177 bilhões em ativos.  
 

A fusão, mostra o levantamento, poderia dar origem ao quinto maior banco. Hoje, 
Sicoob e Sicredi respondem por 85% do segmento cooperativo.  
 

"Como não há a menor possibilidade hoje de ter um novo entrante no mercado 
bancário, a fusão de cooperativas pode ser a chance de dinamizar a concorrência", diz 

o diretor financeiro da Roland Berger, Wander Azevedo.  
 
Para a consultoria, a consolidação melhoraria aspectos do sistema cooperativo, como 

agências pouco eficientes e baixa digitalização.  
 

Fagundes, da Unicred, reconhece que os ganhos seriam enormes, em linha com o 
mercado internacional.  
 

O francês Crédit Agricole e o holandês Rabobank, por exemplo, nasceram de 
cooperativas. Mas a união, diz Fagundes, estaria longe de acontecer no Brasil.  

 
João Tavares, presidente do Sicredi, lembra que cada uma das cooperativas tem um 
jeito de atuar, com estruturas de governança diferentes.  

 
O assunto, no entanto, já é debatido no âmbito da OCB, a organização das 

cooperativas. Francisco Reposse Júnior, diretor do Sicoob, revela que as primeiras 
ações nesse sentido devem ser de compartilhamento de comunicação e de tecnologia.  
Com 3,7 milhões de cooperados concentrados na área rural, o Sicoob é o maior 

sistema cooperativo do país.  
 

Em linha com o estudo, Reposse Júnior espera expansão de 9% do crédito em 2017. 
Além disso, diz ele, desde junho de 2016, o Sicoob abriu 146 agências e prevê 
inaugurações em Minas, Paraná e Rio Grande do Sul.  

 
MENOS IMPOSTOS  

Assim como os bancos, o sistema cooperativo também é regulado pelo Banco Central, 
com peculiaridades.  
 

Para acessar as linhas de crédito e produtos oferecidos pelas cooperativas, o 
cooperado precisa comprar uma cota no negócio e participar das decisões de forma 

semelhante às reuniões de um condomínio —o que não é exigido por um banco 
comum.  

 
O regime tributário das cooperativas também difere dos bancos. Elas não pagam 
tributos como PIS, Cofins e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).  

No início do ano, o governo igualou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de 
cooperativas e bancos.  

 
Para Azevedo, da Roland Berger, a tributação diferenciada não seria o principal fator 
a permitir juros menores entre cooperativas.  

 
"Como elas não precisam dar retorno gigantesco porque não têm ações, conseguem 

adotar uma taxa mais ajustada para ter sustentabilidade do negócio. Procurados, os 
bancos não comentaram.  
 

 



Inovação depende de novatos, diz sócio da aceleradora do Airbnb 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Geoff Ralston, sócio da aceleradora de empresas YCombinator 

   

Para o americano Geoff Ralston, 57, sócio da aceleradora de empresas do Vale do 
Silício YCombinator, as principais inovações do futuro dependerão das novatas.  

 
A aceleradora, criada em 2005, ajudou a construir uma dezena de negócios bilionários, 
entre eles as empresas Airbnb e Dropbox.  

 
Aceleradoras são organizações que oferecem infraestrutura e expertise para estimular 

o crescimento de start-ups.  
 
Segundo Ralston, enquanto as maiores empresas possuem processos internos 

engessados e até medo do novo, start-ups possuem maior liberdade para 
experimentar com agilidade, o que dará a elas vantagem nessa corrida.  

 
Sobre tecnologias em desenvolvimento que rotineiramente estão no noticiário com 
relato de projetos das grandes, como os carros autônomos, ele diz que iniciativas como 

essas, com frequência, dependem de que a empresa maior adquira uma menor que 
também desenvolve a tecnologia.  

 
Em março a Intel comprou a empresa israelense Mobileye, de visão computacional 
para uso nos carros autônomos, por US$ 15,3 bilhões.  

 
A Uber, que mal deixou de ser start-up, também já adquiriu tecnologias de empresas 

menores para o mesmo serviço, no caso a Otto, em 2016.  
 

Na mesma área, o Google adquiriu o Waze, em 2013, o que pode ser uma vantagem 
de seu projeto em relação ao de rivais.  
 

Outro ponto a favor das start-ups, segundo Ralston, é que os profissionais mais 
criativos, muitas vezes, não têm perfil para trabalhar como empregados e seguir 

regras.  
 
Como está se tornando cada vez mais fácil para eles terem seus próprios negócios, 

contratar um profissional do tipo ficará mais difícil, diz.  
 

"Você consegue imaginar ser o chefe de alguém como Steve Jobs?", exemplifica, 
lembrando o cofundador da Apple, um dos que conseguiram se manter inovadores 
mesmo quando sua empresa se tornou grande, na opinião de Ralston.  

 
As companhias apoiadas por ela têm acesso a programa de apoio de três meses na 

Califórnia e investimento de US$ 120 mil.  
 
Ralston esteve no Brasil para participar do evento Case, promovido pela Associação 

Brasileira de Startups.  
 

Dos mais de 1.400 negócios apoiados pela YCombinator em mais de dez anos de 
história, apenas dois foram brasileiros (a empresa QueroEducação e a Bxblue). 
Ralston diz que o momento de isso mudar está próximo.  

Inovação%20depende%20de%20novatos,%20diz%20sócio%20da%20aceleradora%20do%20Airbnb


"O ambiente para start-ups parece perfeito por aqui, há um incrível espírito 
empreendedor."  
 

Ele também reconhece barreiras para empreendedores do país, entre elas burocracia, 
falta de investimento de capital de risco e uma cultura que ainda apoia pouco o 

empreendedorismo.  
 

"Se um jovem de 22 anos disser aos pais que quer abrir uma empresa, é possível que 
ele ouça gritos, em vez de incentivo. Mas vimos essas coisas também nos EUA. Elas 
todas podem ser mudadas conforme se tenha bons exemplos."  

 

Whirlpool abre edital para startups e MPEs ligadas a inovação 

06/11/2017 – Fonte: DCI (postado em 03-11-2017) 
 
Programa tem aporte de R$ 150 mil e está com inscrições abertas até 10 de 

novembro 

 
 
Dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, a Whirlpool Latin America abriu seu 

Edital de Inovação para a Indústria. Com inscrições até 10 de novembro, o programa 
é direcionado para startups que possam solucionar desafios internos da 

companhia. Poderão ser selecionadas até três empresas. 
 
O projeto será realizado em parceria com o Senai e conta com aporte de R$ 150 mil, 

que será dividido entre as participantes. Poderão se inscrever startups, micro e 
pequenas empresas (MPEs) e microempreendedores individuais (MEIs). 

 
As empresas escolhidas terão que desenvolver soluções para aplicações tecnológicas 
em reconhecimento de imagem. Elas devem atuar nas áreas de reconhecimento de 

padrões de imagem, reconhecimento óptico de caracteres de imagem, tratamento de 
imagens, QR Code, uso de Interface de Programação de Aplicativos (APIs) e cadastro 

de leads.  
 

Artigo: Inteligência artificial tirará seu emprego? 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
Nesta semana, o Rio recebe um dos maiores eventos globais sobre inteligência artificial 
e seu impacto na sociedade. Participantes de 40 países virão ao Brasil. O seminário é 

organizado pelo ITS Rio (do qual, vale dizer, sou um dos diretores) e pelo centro 
Berkman-Klein de Harvard, e acontece no Museu do Amanhã.  
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Um dos temas em discussão é se a inteligência artificial irá acabar com os empregos. 
A grande maioria dos estudos defende que sim. Um deles, feito em Oxford em 2013 
(e citado à exaustão), afirma que 47% dos empregos nos EUA irão desaparecer em 

25 anos.  
 

Esse pensamento é hoje majoritário no debate sobre inteligência artificial. Eu mesmo 
já escrevi vários artigos aqui analisando esse tema. Por isso, acho importante reunir 

também os argumentos contrários à ideia do fim dos empregos. O que diz o "outro 
lado"? E se a inteligência artificial tiver um impacto positivo sobre o trabalho humano?  
São vários os argumentos sobre isso.  

 
Um é que não há nenhum sinal de que uma "revolução" nos empregos esteja em 

curso. Por exemplo, os índices de produtividade nos EUA estão em declínio há dez 
anos, apesar da automação. Cresciam 1,2% ao ano em 2007 e em 2015 e 2016 
cresceram só 0,6%. O índice de estabilidade no trabalho é hoje um dos mais altos 

desde 1950.  
 

Outro argumento é que a automação não necessariamente diminui empregos. Por 
exemplo, a chegada dos caixas eletrônicos aumentou a demanda por atendentes 
bancários. Foi o que aconteceu entre 2000 e 2010. A tecnologia barateou a abertura 

de agências, o que, por sua vez, fez crescer os empregos no setor. Nos próximos dez 
anos, a projeção é de queda de 8% dos empregos no setor bancário. Esse número é 

muito diferente dos alardeados 47%.  
 
A OCDE possui projeção semelhante. A organização aponta que a perda de empregos 

em todos os setores em razão da inteligência artificial se limitará a 9%, longe de ser 
um cataclismo.  

 
Outro ponto é que, de todas as profissões listadas no Censo de 1950 dos EUA, apenas 
uma efetivamente desapareceu: o ascensorista (no Brasil essa profissão continua 

firme e forte). Por fim, a inteligência artificial poderá aumentar o PIB dos EUA em 2%, 
o que seria suficiente para compensar qualquer perda em postos de trabalho.  

 
Quem tem razão, a visão otimista ou a pessimista? Independentemente da resposta, 
o ponto é que a inteligência artificial é um setor estratégico, que tende ao modelo do 

"vencedor leva tudo".  
 

Há dois possíveis vencedores nesse jogo hoje: a China e os Estados Unidos. Em outras 
palavras, quem for o dono dos "robôs" conseguirá extrair uma renda extraordinária do 
trabalho realizado por eles.  

 
O que fazer nessa situação? Estabelecer um imposto global sobre o capital, no estilo 

Piketty, para financiar um Bolsa Família global? Criar caminhos para que todos possam 
ser em alguma medida donos dos robôs, auferindo parte da riqueza gerada por eles? 

São temas que estão sobre a mesa. O Brasil precisa participar dessa discussão.  
 
(Ronaldo Lemos- É advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio 

de Janeiro (ITSrio.org). Mestre em direito por Harvard.) 
 

É preciso flexibilizar direitos sociais para haver emprego, diz chefe do TST 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Ocupante do mais importante cargo da Justiça do Trabalho, o presidente do TST 
(Tribunal Superior do Trabalho), ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, diz que 

é necessário reduzir direitos para garantir empregos.  
 
"Nunca vou conseguir combater desemprego só aumentando direito."  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1933111-e-preciso-flexibilizar-direitos-sociais-para-haver-emprego-diz-chefe-do-tst.shtml


Gandra afirma ainda não ver problema em trecho polêmico da reforma trabalhista que 
estabelece indenização por dano moral com valor proporcional ao salário.  
 

"Não é possível dar a uma pessoa que recebia um salário mínimo o mesmo tratamento, 
no pagamento por dano moral, que dou para quem recebe salário de R$ 50 mil. É 

como se o fulano tivesse ganhado na loteria."  
 

Para ele, a reforma quebra a rigidez da legislação e dá segurança jurídica às empresas 
em um ambiente de novas tecnologias.  
*  

Folha - A reforma entra em vigor dia 11. Quais as principais mudanças no 
curto prazo?  

Ives Gandra - A espinha dorsal da reforma foi o prestígio à negociação coletiva. É 
importante porque quebra a rigidez da legislação. Tem a possibilidade de, em crise 
econômica, trocar um direito por outra vantagem. Por exemplo, um reajuste salarial 

menor, mas com uma vantagem compensatória: eu garanto por um ano seu emprego 
ou vou te dar um reajuste do auxílio-alimentação superior à inflação.  

 
O senhor falou em crise. A mesma reforma seria feita em outro contexto?  
Modernizar a legislação já era uma necessidade. Você vê novas formas de contratação 

e novas tecnologias. Não havia normativo. A reforma deu segurança jurídica. Em época 
de crise, se não estiverem claras as regras, o investidor não investe no Brasil.  

Se o juiz não tem regras claras, aplica princípios para conceder direito. Se for somando 
esses encargos, chega uma hora em que o empregador não tem como assimilar.  
 

O senhor quer dizer que isso colaborou com a crise?  
Colaborou. Um pouco da crise veio exatamente do crescimento de encargos 

trabalhistas. Para você ter uma reforma que o governo manda dez artigos e sai do 
Congresso com cem alterados, é porque havia demanda reprimida.  
 

A grande alteração do texto na Câmara é apontada como uma demanda do 
lado das empresas. O sr. concorda?  

Sim e não. Por um lado, muitas súmulas ampliaram direitos sem que tivesse uma base 
legal clara. Volta e meia recebíamos pedidos do setor patronal para rever súmulas. O 
Congresso reviu e agora temos que fazer revisão das nossas súmulas.  

 
Por um lado, foi a demanda das empresas, insatisfeitas com a ampliação de direitos. 

Por outro, muitos direitos foram criados pela reforma.  
 
Quais direitos?  

Tinha uma súmula do TST que disciplinava a terceirização. Agora, há uma lei. A 
reforma, para os terceirizados, não precarizou condições.  

 
Com novas regras, ficará mais fácil ser empregador?  

Sim. Quando você prestigia a negociação coletiva, em que posso contratar 
rapidamente e demitir sem tanta burocracia, o empregador que pensaria dez vezes 
em contratar mais um funcionário contrata dois, três. Isso está sendo feito em toda 

Europa.  
 

Fica pior ser empregado?  
Não. Fica mais fácil. Por exemplo, a regulamentação do trabalho intermitente. A 
pessoa não teria um emprego se fosse com jornada semanal.  

 
O garçom, por exemplo, vai trabalhar em fim de semana, determinadas horas. Eu te 

pago a jornada conforme a demanda que eu tiver. Quando eu precisar, eu te aviso. 
Com o trabalho intermitente, você consegue ajeitar a sua vida do jeito que quer. As 
novas modalidades permitem compaginar outras prioridades com uma fonte de renda 

laboral.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900464-veja-o-que-muda-para-empresarios-e-empregados-com-a-reforma-trabalhista.shtml


A reforma é inconstitucional?  
Afronta literal à Constituição não vi nenhuma. Até os pontos que haveria maior 
discussão, como parametrizar os danos morais... Precisamos de um parâmetro.  

 
A nova lei coloca o salário como parâmetro.  

O que se tem discutido: pode ser o salário? Não faria uma mesma ofensa, dependendo 
do salário, ter tratamento desigual? Ora, o que você ganha mostra sua condição social.  

Não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo o mesmo tratamento, no 
pagamento por dano moral, que dou para quem recebe salário de R$ 50 mil. É como 
se o fulano tivesse ganhado na loteria.  

 
É justo que duas pessoas que sofreram o mesmo dano recebam indenizações 

diferentes?  
Isso serve de parâmetro. O juiz é que vai estabelecer a dosagem. Se a ofensa é a 
mesma, a tendência será, para o trabalhador que ganha muito, jogar o mínimo, e o 

que ganha pouco, jogar para o máximo. Você mais ou menos equaliza.  
 

Sem parâmetro, há uma margem de discricionariedade que você pode jogar um valor 
que, se trabalhasse a vida inteira naquele trabalho, não ganharia o que está ganhando 
porque fizeram uma brincadeira de mau gosto contigo. Às vezes, é por uma brincadeira 

de mau gosto que se aplica a indenização por dano moral.  
 

Por que a reforma gerou tantas reações negativas?  
Para muitos juízes, procuradores, advogados, negociação só existe para aumentar 
direito do trabalhador. Esquecem que a Constituição diz que é possível reduzir salário 

e jornada por negociação coletiva. Se você passa 50 anos crescendo salário e direito, 
termina ganhando R$ 50 mil por jornada de cinco horas. Não há empresa ou país que 

suporte.  
 
O governo anterior editou uma medida principalmente para o setor automotivo, 

criando o programa de proteção ao emprego. Os dois pilares eram reduzir jornada e 
salário para evitar o desemprego. Posso querer dar direitos aos funcionários, mas 

tenho que competir no mercado.  
 
O sr. falou de outros países...  

A reforma na Espanha também foi contestada do ponto de vista constitucional. O 
começo da sentença diz: nossa Constituição tem valores que são colocados como 

centrais e, às vezes, podem conflitar. Queremos garantir direito trabalhista e, ao 
mesmo tempo, pleno emprego.  
 

Esses dois valores, em determinados momentos, e é o momento que a Espanha estava 
atravessando, de 25% de desemprego... Se eu não admitir que isso aqui [direitos] 

não pode crescer, nunca vou atingir o pleno emprego.  
 

Nunca vou conseguir combater desemprego só aumentando direito. Vou ter que 
admitir que, para garantia de emprego, tenho que reduzir um pouquinho, flexibilizar 
um pouquinho os direitos sociais.  

 
É o que está ocorrendo aqui?  

É o que está acontecendo.  
 
A Justiça do Trabalho é muito benéfica para o trabalhador?  

Não é privilégio da Justiça do Trabalho. Há um ativismo geral. Desde o Supremo. 
Quando você amplia direito com base em princípios, alguém tem que pagar a conta.  

 
Qual será o impacto da reforma para os magistrados?  
Simplificar processo e racionalizar a prestação jurisdicional. Vamos julgar só causas 

mais relevantes. O advogado do empregado terá de pensar muito antes de entrar com 
ação, o do empregador terá de pensar muito antes de recorrer.  



A reforma vai diminuir a demanda no Judiciário?  
Hoje o trabalhador pode acionar e depois se descobrir que ele já tinha recebido e 
simplesmente dizer: tudo bem, não vai receber nada porque já recebeu? Ué, fica elas 

por elas? Está fazendo com que o empregador contrate advogado, o juiz gaste tempo 
para julgar.  

 
Por outro lado, temos o acordo extrajudicial, que pode ser homologado na Justiça. Isso 

pode aumentar [demanda] no primeiro momento. Uma vai compensar a outra.  
 
O pagamento das custas (que passam a ser do trabalhador em caso de perda 

parcial ou integral de ação) pode valer para quem entrou na Justiça antes da 
reforma?  

As normas legais se aplicam imediatamente a todos os contratos. Os processos antigos 
são regidos pela lei anterior.  
 

O fim do imposto sindical obrigatório é boa medida?  
Ótima. Foi um milagre ter acontecido. Haverá um sindicalismo muito mais realista, 

não monopólio. Hoje, quem está aí ganhando imposto obrigatório não precisa fazer 
maior esforço.  
*  
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O QUE MUDA 
Os principais pontos da reforma trabalhista  

 Negociação vai prevalecer sobre a CLT quando tratar de temas como jornada, 
intervalo para almoço e plano de cargos, salários e funções 

 Amplia a jornada parcial (de 25 horas para 30 sem hora extra, ou 26 horas com 6 

horas extras) estende o uso da jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho por 36 de 
descanso) 

 Regulamenta o teletrabalho, o trabalho intermitente (descontinuado por horas, dias 
ou meses) e o serviço autônomo sem vínculo 

 Acaba com a obrigatoriedade do imposto sindical 

 

Mudanças no Refis deixam buraco de R$ 4 bi no Orçamento de 2018 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, e a senadora Gleisi Hoffmann na votação 

da MP do Refis 
 

O aceno do governo para o empresariado com condições mais favoráveis no Refis, 

programa de refinanciamento de dívidas com o fisco, obrigou a equipe econômica a 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1932930-mudancas-no-refis-deixam-buraco-de-r-4-bi-no-orcamento-de-2018.shtml


buscar R$ 4 bilhões em receitas adicionais para cobrir um buraco no Orçamento do 
próximo ano.  
 

Pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), essa renúncia fiscal com concessões extras 
feitas pelo governo no refinanciamento precisa ser compensada e, de acordo com os 

técnicos que acompanharam as discussões, ainda não está claro na programação 
orçamentária de 2018 se a exigência legal será cumprida.  

 
Isso pode invalidar o Refis e colocar em xeque as contas do presidente Michel Temer.  
O Refis foi lançado por medida provisória no início deste ano, mas só foi sancionado 

em 25 de outubro, depois de muita negociação entre governo e parlamentares -boa 
parte devedores do fisco que buscavam obter mais vantagens.  

 
Para tentar atrair mais empresas, que aguardaram até o último momento para se 
inscrever no programa, o governo editou, na terça-feira (31), outra medida provisória 

concedendo mais duas semanas de prazo para adesão.  
 

Os interessados terão até o próximo dia 14 para acertar pendências tributárias.  
 
Com a negociação de condições melhores para as empresas e a prorrogação de prazos, 

técnicos do Ministério da Fazenda refizeram as contas e chegaram à conclusão de que 
o programa de refinanciamento causará frustração de receitas estimada em R$ 4 

bilhões no próximo ano, decorrente da ampliação dos benefícios.  
 
As empresas dentro dessa faixa poderão abater sua dívida com créditos tributários 

gerados por prejuízos. 
 

Agora, a equipe econômica precisa apresentar receitas compensatórias na proposta 
orçamentária de 2018, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 

Parte dessa renúncia -aproximadamente R$ 2 bilhões- poderá ser coberta com a venda 
da Lotex, a raspadinha da Caixa. A concessão desse negócio para a iniciativa privada 

estava prevista para este ano, mas foi adiada para 2018.  
 
RESPONSABILIDADE  

Técnicos explicam ainda que a previsão de renúncias e receitas com o Refis constava 
do texto original que criou o programa. Como a proposta passou por muitas 

modificações, o trecho que contemplava essa previsão foi retirado, o que pode 
comprometer o refinanciamento.  
 

"A responsabilidade será do Executivo, do Congresso Nacional? Eu advogo a tese de 
que, se o Congresso retirar da LOA [Lei Orçamentária Anual de 2018] a previsão das 

renúncias, os benefícios [do Refis] não poderão ser gozados", afirma Núbia de 
Castilhos, procuradora da Fazenda Nacional.  

 
Cabe ao TCU (Tribunal de Contas da União) auditar as contas do presidente Temer e 
os programas de subsídios e renúncias.  

 
Nos próximos anos, a renúncia com o Refis também será grande -R$ 4,3 bilhões, em 

2019; e R$ 2,2 bilhões, em 2020.  
 
Mas, com a retomada da economia e da arrecadação de tributos, o governo acredita 

que os efeitos dessa renúncia não serão tão dramáticos. 
  

Ao longo dos 15 anos de vigência do programa, a União abrirá mão de R$ 35 bilhões, 
segundo cálculos da equipe econômica.  
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Boa parte dessa frustração de receita se deve à migração de devedores que 

parcelaram suas dívidas tributárias com o fisco por meio de programas anteriores e 
que agora têm a opção de migrar para o novo Refis.  

 
Como as condições do novo programa são mais vantajosas, milhares de contribuintes 
optaram pela migração.  

 
Somente com essa troca, a União deixará de arrecadar R$ 9,6 bilhões no ano que vem. 

Em 2019, esse decréscimo será de R$ 6,3 bilhões e, em 2020, de quase R$ 4 bilhões.  
 
GATILHOS  

A tramitação do atual Refis levou dez meses -começou em janeiro e terminou em 
outubro. Duas versões foram editadas por meio de medida provisória.  

 
A primeira era mais conservadora em benefícios (como valor de entrada e descontos 
sobre multas e juros).  

 
A versão que virou lei ampliou um pouco mais as vantagens para adesão. Advogados 

do setor privado consideram que, ao longo desse período, essas alterações atraíram 
as empresas para o programa de refinanciamento.  
 

Na opinião de João Victor Guedes, do L.O. Baptista Advogados, a redução da parcela 
de entrada de 7,5% para 5% nos débitos de até R$ 15 milhões foi um desses "pontos 

de virada".  
 
A decisão sobre esse percentual ocorreu em agosto, mas muitas optaram por esperar 

pela sanção presidencial para ingressar no Refis.  
"Para muitas empresas, principalmente as menores, isso pode definir ou não a 

adesão", disse Guedes.  
 
HONORÁRIOS  

Outro estímulo que surgiu na reta final da tramitação da medida no Congresso, de 
acordo com ele, foi a redução de 100% dos encargos e honorários advocatícios no 

caso de dívidas discutidas na Justiça.  
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O valor é especialmente importante no julgamento de empresas que ainda estão 
questionando os débitos na Justiça e podem, eventualmente, vencer a disputa com o 
fisco e não pagar nada.  

 
Ao aderir ao Refis, a empresa tem que abrir mão da ação e reconhecer a dívida para 

obter os descontos.  
 

"Quanto maior o desconto [em juros e multas], maior é o incentivo para abrir mão 
dessa disputa, aplicando a lógica do 'melhor um pássaro na mão do que dois voando'."  
Desde a sanção presidencial, no dia 25 de outubro, a procura de interessados dobrou 

no escritório Rivitti e Dias Advogados.  
 

De acordo com Karen Juredini Dias, a versão final do Refis ficou ainda mais atrativa 
com a possibilidade de usar créditos gerados por prejuízos passados.  
 

"É uma oportunidade única de monetização de prejuízos fiscais. Eu recomendei a 
muitos clientes que aderissem, acredito que um programa com essas condições não 

deve se repetir", disse.  
-  
Dívidas tributárias 

Entenda o programa de refinanciamento  
 

O que é Refis?  
Programa pelo qual o governo autoriza o parcelamento de dívidas com o fisco, tanto 
para empresas quanto para pessoas físicas. A adesão ao atual Refis vai até 14 de 

novembro 
 

Havia quanto tempo estava sendo negociado?  
O governo lançou a primeira versão do atual Refis em janeiro, com o nome de PRT 
(Programa de Regularização Tributária), tendo como objetivo auxiliar empresas a sair 

da crise 
 

Deputados e empresas afirmaram que as condições não eram adequadas e passaram 
a negociar alternativas com mais vantagens aos devedores. Sem acordo, o PRT venceu 
em junho com baixa adesão 

 
O governo editou então nova medida provisória, dessa vez com o nome de Pert 

(Programa Especial de Regularização Tributária), convertida em lei em 25 de outubro, 
com várias modificações feitas pelo Congresso Nacional 
 

Quais são as mudanças? 
A versão do Refis sancionada é mais generosa do que havia proposto o governo. Veja 

exemplos de condições consideradas excessivamente vantajosas pela Receita Federal:  
Permissão para abater a dívida com créditos tributários gerados por prejuízo 

 
Autorização para que débitos de práticas de crime, como sonegação, fraude ou conluio, 
também possam usufruir dos descontos e parcelamentos 

 
Possibilidade de parcelamento da dívida por empresas que não repassaram à Receita 

tributos que ficaram retidos na fonte 
 
Quanto o governo arrecadou com o Refis?  

O mais recente boletim da arrecadação federal, com os números até setembro, 
informa que a Receita recolheu R$ 10,5 bilhões com o PRT e Pert. 
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Receita Federal e a fiscalização no Simples Nacional 

06/11/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

A exclusão de ofício do Simples Nacional para as 556 mil empresas notificadas, por 
conta de seus débitos, que juntos totalizam 22,7 bilhões acontece de forma rápida se 

a empresa não quitar a sua dívida.  
 

A Receita Federal durante o mês de setembro notificou diversas empresas que estão 
com débitos previdenciários e não previdenciários com a RFB e PGFN. A exclusão de 
ofício do Simples Nacional para as 556 mil empresas notificadas, por conta de seus 

débitos, que juntos totalizam 22,7 bilhões acontece de forma rápida se a empresa não 
quitar a sua dívida.  

  
Em média todo o processo dura no máximo 75 dias, pois são 45 dias em que a ADE 
fica disponível do domicílio tributário eletrônico no site do Simples Nacional, e depois 

de dada a ciência da notificação, a empresa tem mais 30 dias para se regularizar. 
  

 
As pessoas jurídicas que se regularizarem dentro do prazo não serão excluídas do 
Simples Nacional, mas as que não o fizerem estarão fora do regime simplificado para 

o ano de 2018. 
  

Segundo o site da Receita Federal as micro e pequenas empresas devem dar atenção 
aos prazos das notificações para não serem excluídas para 2018. As notificações foram 
feitas no dia 12 de setembro, então para muitas empresas que viram essa notificação 

já nos primeiros dias, o prazo para resolver essas pendências já terminou, mas para 
quem precisa se manter no Simples e não sabe como regularizar sua situação existem 

várias opções. 
  
A forma mais utilizada hoje é o parcelamento, mas o débito pode ser quitado pelo 

pagamento à vista, ou por compensação. A Receita Federal disponibiliza em seu site 
no link http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-

intimacoes/orientacoes-para-regularizacao-de-pendencias-simples-nacional mais 
informações a respeito das formas de regularização. 
  

A Receita Federal orienta que em se tratando de um débito por conta de erro no 
preenchimento e declaração do DASN ou PGDAS-D, deve ser feita a retificação das 

informações para que a situação fique regularizada, neste caso não se faz necessário 
à formalização de processo de contestação. 
 

Entretanto em se tratando de débitos com a PGFN as orientações são que a empresa 
ingresse com um requerimento na RFB, solicitando a revisão do débito incorreto, e 

ainda apresentar contestação para com a exclusão do Simples Nacional.  
  

A Receita Federal também orienta que para débitos anteriores a 12/2011 deve ser 
acessado o link do PGDAS no site no Simples, e se superior a esta data deve ser 
acessado o link do PGDAS -D para efetuar a consulta dos débitos. 

  
*Carla Lidiane Müller - Bacharel em Ciências Contábeis, cursando MBA em Direito 

Tributário. Trabalha na SCI Sistemas Contábeis como Analista de Negócios e é 
articulista do Blog Contabilidade na TV desde 2016. 
 

Governo deve insistir na reforma da Previdência, diz economista 

06/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O cenário para a aprovação da reforma da Previdência está difícil, mas o governo deve 
fazer um esforço para conseguir passar o que for possível das medidas o quanto antes, 
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afirma o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, ex-diretor do Banco 
Central. Um dos riscos de deixar a reforma para o próximo presidente pode ser um 
novo rebaixamento do rating soberano do Brasil, disse ele. 

 
Já a aprovação pode ajudar o Banco Central a reduzir ainda mais a taxa de juros. 

Mesquita prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do País vai crescer 3% em 2018, 
puxado pelo consumo. A seguir, os principais trechos da entrevista. 

 
O sr. acredita que a reforma da Previdência, mesmo que diluída, tem chance 
de ser aprovada neste governo? 

Acho que está difícil. Primeiro, pelo fato de que o tempo está acabando e tem outras 
pautas que podem ser prioritárias, como a própria pauta do ajuste fiscal de curto 

prazo, que são as medidas para atingir a meta fiscal (de déficit de R$ 159 bilhões) em 
2018. Há outras pautas importantes para os congressistas, como a segurança pública.  
 

Parece que há um certo “engarrafamento legislativo”. Não é impossível que uma 
versão light seja aprovada, mas está se tornando mais difícil, dada a questão do 

tempo. O ideal é passar o que for possível o quanto antes, porque a cada momento 
que se adia a reforma, o problema não é resolvido e faz com que a reforma tenha de 
ser mais severa, as regras de transição mais abruptas. A versão mais light geraria 

economia de 50% da economia proposta pelo governo. 
 

Se a reforma da Previdência não passar este ano, as agências de rating podem 
rebaixar o Brasil novamente? 
A comunicação das agências tem sinalizado que a manutenção do rating do Brasil pode 

ser desafiadora se não avançar a reforma da Previdência. A equipe econômica goza de 
enorme credibilidade, mas as agências ressaltam que, ao avaliar um país, consideram 

não só as políticas, mas o comprometimento da classe política como um todo com a 
solvência do país. Se essa elite dirigente, que envolve Executivo, Legislativo e 
Judiciário, não consegue chegar a um acordo a respeito das medidas para estabilizar 

a dívida, o rebaixamento acaba sendo inevitável. 
 

Nos últimos anos, vimos um enorme salto da dívida pública em relação ao 
PIB. Para onde caminha essa situação? 
Com a volta do crescimento da economia, o efeito da queda dos juros e a devolução 

de recursos do BNDES ao Tesouro, o ritmo de crescimento da dívida bruta nos 
próximos um ou dois anos vai ser bem mais lento do que foi nos últimos dois anos.  

 
Não significa, de forma alguma, que a questão fiscal está sendo resolvida. 
Continuamos com um problema fiscal muito sério, que é transformar um déficit 

primário (resultado das receitas menos as despesas do governo, sem contar o 
pagamento dos juros da dívida) de 2,5% do PIB em um superávit ao redor de 2,5%, 

ou seja, um desafio de 5 pontos do PIB. É muito difícil conseguir superar esse desafio 
e também viver com outra trava fiscal, que é o teto de gasto, sem a reforma da 

Previdência. Se tiver reforma, pode ser que a relação dívida/PIB se estabilize. Sem 
reforma, não tem perspectiva. 
 

O governo vai conseguir cumprir o teto de gastos nos próximos anos? 
Estimamos que consegue cumprir, sem a reforma da Previdência, este ano e em 2018. 

Mas em 2019 complica e em 2020 fica inviável. 
 
Qual o cenário para a taxa de juros no País? 

Seguimos com a previsão de que o atual ciclo de cortes vai terminar com a Selic em 
6,5%. Me parece claro que, se passar a reforma da Previdência, ainda que seja uma 

versão mais diluída, tem chance maior de o BC continuar reduzindo os juros no início 
de 2018. Se a reforma não encontrar respaldo no Congresso, essa chance diminui. 
Não é condição absolutamente necessária a aprovação das reformas, mas acho que 

favoreceria de forma importante a continuidade do ciclo no ano que vem. 



Com a retomada da economia e a volta do consumo, o País corre o risco de 
ter inflação de demanda? 
Estimamos que a folga na economia, o hiato de produto, muito provavelmente só vai 

se fechar lá para 2020. Assim sendo, deve ser esse o prazo para termos pressão de 
demanda, o que não quer dizer que não existam riscos no cenário inflacionário.  

 
Tem riscos do lado da oferta, algumas pessoas já estão começando a ficar preocupadas 

com o comportamento do preço de alimentos, que foi uma ajuda muito grande para 
trazer a inflação cheia para baixo. Um movimento mais agressivo de política monetária 
lá fora poderia ensejar uma depreciação da moeda, o que teria implicação inflacionária. 

 
O que esperar do investimento? 

Já devemos ver recuperação do investimento no terceiro trimestre. O consumo de 
bens de capital teve recuperação, o setor de construção, que vinha em contração, 
deve ter tido atividade estável. Para 2018, prevemos expansão de 3% do PIB, muito 

em função dos efeitos defasados da política monetária. Vamos ver o efeito mais 
intenso do corte de juros na atividade a partir já talvez deste trimestre e no ano que 

vem. 
 
A retomada de investimentos por parte das empresas pode ficar para depois 

das eleições? 
Depende do grau de incerteza que o processo eleitoral pode vir a suscitar. Se existe 

um certo consenso sobre o tipo de política econômica que será implementado após 
2019, aí a incerteza tende a ser mais limitada. Os pré-candidatos não têm propostas 
econômicas e não estão falando sobre isso.  

 
É um tema meio árido para a maioria da população e é razoável que não seja 

mencionado na largada. O cenário fiscal incerto, que tem a ver com trajetória de 
reformas e a política econômica depois de 2019, é algo que pode atuar negativamente 
sobre o investimento. Se tivermos eleição em que todos os principais candidatos se 

comprometam com o ajuste fiscal, a eleição passa a ser algo que não vai elevar a 
incerteza fiscal. 

 

A reforma da Previdência está indo por água abaixo. O que acontece depois? 

06/11/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 
Alheia a questões políticas e contabilidades criativas, a população segue 

envelhecendo a passos rápidos. E o rombo das aposentadorias vai engolindo 
o orçamento do governo 

 

 
 

Marcelo Abi-Ramia Caetano era técnico de planejamento do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) quando preparou um diagnóstico da Previdência Social. O 

estudo, produzido em parceria com o pesquisador Roberto de Rezende Rocha, do 
Banco Mundial, chegou à seguinte conclusão:  
 

“O melhor caminho para a sobrevivência do sistema previdenciário será uma 
expressiva reforma, que o adapte à boa prática internacional. Insistir na manutenção 

das regras atuais implicará aumento da sua insolvência e corresponderá à rota mais 
rápida e eficaz para sua decadência”. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/mercado-financeiro-mantem-projecao-para-inflacao-em-308-este-ano


O texto foi publicado em março de 2008. De lá para cá, não houve reforma alguma, 
apenas mudanças pontuais na legislação, que limitaram o déficit do regime dos 
servidores públicos mas, por outro lado, ampliaram o rombo do INSS, que cuida dos 

aposentados e pensionistas do setor privado. Hoje, passados quase dez anos daquele 
diagnóstico, Caetano é secretário da Previdência Social. E assiste ao lento naufrágio 

da reforma que idealizou, enquanto o sistema segue veloz pela rota da decadência. 
 

O pagamento de aposentadorias e pensões é a principal causa para o buraco 
gigantesco que as contas primárias do governo federal exibem há quatro anos – e 
continuarão exibindo até, no mínimo, o início da próxima década.  

 
O déficit previdenciário, que se aproxima de R$ 190 bilhões apenas no INSS, é maior 

que o rombo do conjunto das contas públicas, estimado em R$ 159 bilhões neste ano. 
Ou seja, sem a Previdência, o resultado primário do governo ainda estaria no azul. 
 

Cerca de 60% da arrecadação de impostos, já descontadas as transferências a estados 
e municípios, é destinada ao pagamento de benefícios previdenciários. Como o 

dinheiro do contribuinte não é infinito, o governo vai cortando onde a lei permite: 
saúde, educação, programas sociais, investimentos. 
 

Medo e delírio 
A ruína das finanças e dos serviços públicos não parece sensibilizar o Congresso, que 

é dominado por dois grupos. Na bancada do medo estão os que, mesmo na base aliada 
e reconhecendo os problemas do setor, não querem mexer com tema tão espinhoso a 
menos de um ano das eleições. Eles defendem que reforma é tarefa para governo 

novo, recém-eleito, o que faz bastante sentido do ponto de vista político. 
 

 “Os deputados que aprovaram terceirização, reforma trabalhista e teto de gastos 
tiveram muito prejuízo político. Se votarem a Previdência, é a pá de cal. A reforma foi 
trucidada pelas redes sociais, então não há espaço de racionalidade para fazer uma 

mudança tão grande, importante e necessária”, diz um deputado do PSDB. “Eu votaria 
a favor por questão de princípio, porque a reforma tem que ser feita. Mas sabendo 

que não voltaria mais para o Congresso.” 
 
Na outra bancada estão parlamentares que negam a própria existência do déficit da 

Previdência. Um grupo que agora exibe, como uma espécie de “selo oficial”, o relatório 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada no Senado para fazer 

oposição às mudanças na lei. Chancelando uma antiga narrativa de sindicatos e de 
parte da academia, a CPI decretou no mês passado que “tecnicamente” não há rombo 
nem na Previdência nem na Seguridade Social, apesar das evidências em contrário 

apresentadas por especialistas ouvidos pela própria comissão. 
 

Em meados de agosto, o próprio Marcelo Caetano expôs aos senadores da CPI dados 
e projeções econômicas e populacionais que ilustram a piora acelerada na relação 

entre arrecadação de contribuições e pagamento de benefícios da Previdência. Mas 
não foi nem sequer citado no relatório final, de 253 páginas. 
 

Homem certo, lugar certo 
Um dos principais estudiosos do assunto no país, o economista foi escolhido para a 

Secretaria da Previdência Social pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Seu 
nome foi anunciado em 17 de maio de 2016, cinco dias depois de Michel Temer assumir 
a Presidência. A reforma começaria a afundar exatamente um ano mais tarde, da 

forma mais inesperada. 
 

Quando foi nomeado, Caetano era o homem certo no lugar certo. De 1998 a 2005, ele 
foi coordenador de Atuária, Contabilidade e Estudos Técnicos do Ministério da 
Previdência Social. Ajudou a simular o impacto fiscal de reformas no Brasil, Equador e 

Cabo Verde. E em 2012 passou a coordenar os estudos dessa área no Ipea. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/a-reforma-da-previdencia-esta-indo-por-agua-abaixo-oque-acontece-depois-53p8crlwn9vm74508827xf7y2#ancora-1
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/a-reforma-da-previdencia-esta-indo-por-agua-abaixo-oque-acontece-depois-53p8crlwn9vm74508827xf7y2#ancora-1
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/o-rombo-da-previdencia-e-uma-farsa-nao-e-isso-o-que-importa-9c1dlzldsqd2g6fitkmixpsiz
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/o-rombo-da-previdencia-e-uma-farsa-nao-e-isso-o-que-importa-9c1dlzldsqd2g6fitkmixpsiz
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/estamos-salvosa-previdencia-nao-tem-deficit-2lto99njvvkrzdrls11kqj3ui
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/estamos-salvosa-previdencia-nao-tem-deficit-2lto99njvvkrzdrls11kqj3ui


Além de carregar essa bagagem, o secretário da Previdência era imune a um dos 
ataques mais comuns à reforma: a cobrança por coerência. Temer foi muito criticado 
por tentar adiar a aposentadoria dos brasileiros e reduzir o valor dos benefícios mesmo 

tendo – ele e outros medalhões de seu ministério – se aposentado precocemente e 
com vencimentos elevados. Caetano, por outro lado, seria diretamente afetado pela 

lei que estava ajudando a criar.  
 

Hoje com 47 anos, o secretário da Previdência ficaria de fora da regra de transição 
prevista na versão original da reforma e conseguiria se aposentar somente ao atingir 
a idade mínima de 65 anos. Também perderia o direito que a maioria dos servidores 

tem à integralidade (valor do benefício igual ao último salário, ou à média dos salários, 
dependendo do caso) e à paridade (reajuste igual ao pessoal da ativa). 

 
Mas, embora tenham sido úteis na elaboração da reforma, o conhecimento técnico e 
essa espécie de salvo-conduto de Caetano não fizeram muita diferença na sequência. 

 
Desidratada e desigual 

Temer demorou a encaminhar para o Congresso a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC). Defendendo uma utópica “reforma consensual”, o governo perdeu meses em 
discussões infrutíferas com centrais sindicais para, no fim, encaminhar o texto que 

sempre esteve em seus planos. A PEC 287 deu entrada na Câmara apenas em 
dezembro do ano passado. E já chegou desfalcada: atendendo às Forças Armadas, o 

governo decidiu não mexer nos benefícios dos militares. 
 
Na comissão especial da Câmara, a pressão de grupos organizados levou o relator, 

Arthur Maia (PPS-BA), a desidratar o texto original, reduzindo o impacto sobre as 
contas públicas e enterrando o conceito de reforma “igualitária”. A regra geral, que 

estabeleceria idade mínima e tempo de contribuição iguais para todos após um período 
de transição que duraria até a década de 2030, deu lugar a um amontoado de 
asteriscos, com normas específicas para segurados do INSS, funcionários públicos, 

professores, policiais e agricultores. 
 

As concessões só reforçaram a percepção popular de que a reforma prejudica a maioria 
desorganizada sem mexer em privilégios. E provavelmente minaram parte do escasso 
apoio que ela ainda tinha – segundo diferentes pesquisas, mais de 70% dos brasileiros 

rejeitam a mudança na legislação. 
 

Apesar dos revezes, ou por causa deles, a PEC foi aprovada pela comissão especial no 
início de maio, e desde então está pronta para ser votada no plenário da Câmara. Mas 
nunca entrou na pauta, e não se sabe se um dia entrará. Temer, que já naquela época 

não contava com o mínimo de 308 votos necessários para aprovar a emenda 
constitucional na Câmara, passou a gastar seu capital político com outro tipo de 

desafio: o de se manter no cargo. 
 

Em 17 de maio, uma semana depois de a comissão especial concluir a votação da PEC, 
veio à tona a gravação do encontro às escondidas entre Temer e o empresário Joesley 
Batista, da JBS. Duas denúncias depois, o presidente continua no cargo e a reforma, 

estacionada. E o ministro da Fazenda, num otimismo aparentemente inabalável, segue 
declarando que conta com a aprovação da PEC no mês seguinte. 

 
Parlamentares aliados duvidam até da aprovação de versão enxuta da reforma, 
limitada a idade mínima e regra de transição. Até a recuperação da economia parece 

atrapalhar, ao alimentar a percepção de que as coisas estão melhorando e que o 
remédio amargo pode esperar. 

 
O que nos espera 
Alheia a questões políticas e contabilidades criativas, a população segue envelhecendo 

a passos rápidos. A queda nas taxas de fecundidade e a “pejotização” em massa 
limitam a entrada novos contribuintes do INSS no mercado de trabalho, ao passo que 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/deforma-da-previdencia-amplia-sistema-de-castas-das-aposentadorias-0ib9kpxcf137t32yrit4jqqid


o aumento da longevidade faz a população idosa – que recebe os benefícios 
previdenciários – crescer rapidamente. O número de aposentados aumenta a uma taxa 
de mais de 3% ao ano. 

 
Os brasileiros com 65 anos ou mais eram 5,6% da população em 2000 e hoje já são 

8,5%, segundo o IBGE. Apesar desse avanço, o perfil demográfico ainda é de país 
jovem. Mas o gasto público com Previdência já é de país velho. Em 2016, o setor 

público destinou 13% de todas as riquezas geradas pelo Brasil ao pagamento de 
benefícios previdenciários. Mais que o Japão, onde 26% da população é idosa e o gasto 
com aposentadorias e pensões é de pouco mais de 10% do PIB. 

 
Mesmo tomando-se como referência um símbolo do Estado de bem-estar social como 

a França, a situação brasileira é preocupante. Os franceses gastam 13,8% do PIB – 
pouco mais que o Brasil – com a previdência. Mas, lá, 19% da população tem 65 anos 
ou mais – mais que o dobro do nosso índice. 

 
É assunto digno de ser debatido na campanha eleitoral. Mas, historicamente, os 

candidatos preferem evitar o assunto, pois falar em restringir benefícios não dá voto 
a ninguém. 
 

As projeções do IBGE indicam que o Brasil atingirá padrão demográfico semelhante ao 
do Japão por volta de 2060. Até lá, estima o governo, a despesa com Previdência 

chegará perto de 23% do PIB caso as regras não mudem. Um desfecho improvável. 
No compasso em que estão, as despesas dessa área tendem a abocanhar todo o 
orçamento da União antes de 2040. Antes de o Estado implodir, alguma reforma será 

finalmente aprovada. Quanto mais demorar, mais traumática será. 
 

UMA NO PREGO, OUTRA NA FERRADURA 
Em 2012, a então presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que criou o Funpresp, a 
previdência complementar do funcionalismo. Com isso, os servidores contratados a 

partir do ano seguinte passaram a ter seus benefícios limitados ao teto do INSS, a 
menos que contribuam para esse fundo. 

 
Mas, em 2015, na tentativa de frear o aumento de gastos com pensões, Dilma aceitou 
como contrapartida a implantação da fórmula 85/95, que ampliou a concessão de 

benefícios integrais justamente à fatia mais privilegiada dos celetistas – os que 
conseguem se aposentar por tempo de contribuição, em muitos casos antes de 

completar 60 anos. 
 

Meirelles diz não ter "desejo específico" de ser presidente, mas que decisão 
tem que ser tomada no futuro 

06/11/2017 – Fonte: Reuters 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que não tem 

“desejo específico” de ser presidente da República, mas repetiu que esse tipo de 
decisão tem que ser tomada no futuro.  
 

Em entrevista à rádio BandNews, Meirelles voltou a falar sobre a entrevista que deu à 
revista Veja, explicando que a pergunta foi se ele tinha consciência de que é 

presidenciável. Ele repetiu que tem “total consciência disso”, porque as pessoas o 
citam como presidenciável.  
 

O ministro afirmou ainda que o Banco Central tem dado sinalizações claras que ainda 
há espaço para redução dos juros básicos devido à inflação baixa, mas repetiu que 

essa é uma decisão da autoridade monetária. 
 
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1D6168-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1D6168-OBRBS


Empresas já oferecem vagas pela nova CLT 

06/11/2017 – Fonte: PEGN 
 

  
 
Especialistas explicam que empregadores podem oferecer vagas prevendo as 

mudanças na legislação, mas a assinatura de contratos do tipo só poderá ser feita com 
a nova lei em vigor (Foto: Pixabay) 

 
A menos de duas semanas da entrada em vigor da reforma trabalhista, empresas já 
começam a oferecer vagas para trabalhadores intermitentes — um dos novos tipos de 

contrato previstos pela nova legislação. Em sites de busca de empregos e anúncios 
em jornal, já é possível encontrar oportunidades para a modalidade, que prevê o 

pagamento por hora e jornada flexível. A reforma trabalhista começa a valer no dia 
11 de novembro. 
 

Uma busca pelo termo “intermitente” na site Vagas, por exemplo, já mostra pelo 
menos um anúncio de oportunidade nesses moldes. A empresa GrandVision by 

Fototica, especializada na venda de óculos, procura um consultor de vendas e promete 
jornada flexível. Segundo a postagem, o funcionário pode trabalhar só “quando quiser 
ou puder”. 

 
A empresa não quis comentar. Parte de um grupo holandês, informou que as diretrizes 

internacionais da marca não permitem comentários sobre políticas internas de vagas 
e contratações. 
 

Outra oferta semelhante se espalhou por redes sociais nos últimos dias. Um suposto 
anúncio promete 70 vagas de trabalho intermitente na região de Vitória, no Espírito 

Santo. A publicação seria do grupo empresarial Sá Cavalcante e oferece oportunidades 
em franquias de redes como Bob’s e Spoleto. A remuneração é de R$ 4,45 por hora, 
para contrato de trabalho intermitente e jornada de 5 horas aos sábados e domingos. 

 
O Grupo Sá Cavalcante foi procurado, mas não respondeu aos questionamentos. Já 

algumas franquias citadas no anúncio se pronunciaram. O Spoleto considerou que a 
rede franqueada de Vitória “agiu de forma precipitada e não alinhada com a marca e 
os mais de 360 restaurantes no Brasil”. Disse ainda que, apesar de a lei permitir esse 

tipo de contrato, desautoriza o franqueado a adotar o modelo nos restaurantes da 
marca. O Bob’s disse que o anúncio foi feito diretamente pelo Sá Cavalcante, sem que 

a franqueadora tivesse conhecimento. 
 
Especialistas explicam que empregadores podem oferecer vagas prevendo as 

mudanças na legislação, mas a assinatura de contratos do tipo só poderá ser feita com 
a nova lei em vigor. 

 
Para a advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame, do escritório Benhame, as 

empresas estão enfrentando um período de adaptação às novas regras. Um dos 
cuidados, ela alerta, é não confundir modalidades de trabalho. Um contrato 
intermitente não pode, por exemplo, prever os dias em que o funcionário terá que 

comparecer: 
— A empresa, por exemplo, que contrata um trabalhador por jornada intermitente não 

poderá prever os dias que ele irá ser chamado. Isso seria jornada parcial. A diferença 
entre eles é que esse profissional terá que comparecer obrigatoriamente nos dias 
contratados pela jornada parcial. Já no contrato intermitente o empregador precisa 

http://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2017/10/empresas-ja-oferecem-vagas-pela-nova-clt.html


comunicar que vai precisar do serviço com três de antecedência e o funcionário tem 
um dia útil para responder se poderá ou não comparecer. 
 

Pela lei, o trabalhador intermitente tem acesso aos mesmos direitos, incluindo salário 
mínimo proporcional, estipulado em R$ 4,26 por hora para este ano. Após o serviço 

prestado, o trabalhador recebe o salário, férias e décimo terceiro proporcionais. A 
contribuição ao INSS e FGTS deve ser feita mensalmente, pelo empregador. 

(Colaborou Marcello Corrêa) 
 

75% das fiscalizações contra trabalho escravo no país não identificam crime 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
Entre as ações de fiscalização de combate ao trabalho análogo à escravidão neste ano, 

25% resultaram em resgate de vítimas. Visto pelo inverso, 75% das diligências não 
identificaram o crime.  

 
O dado é do Ministério do Trabalho, a mesma pasta que editou uma portaria para 
flexibilizar o conceito e o modelo de fiscalização desse tipo de crime, sob a alegação 

de que haveria excessos.  
 

A portaria foi suspensa provisoriamente por liminar do Supremo Tribunal Federal.  
 
Insegurança jurídica provocada por uma alta margem de interpretação dos auditores 

foi um dos argumentos usados por Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, para 
defender a necessidade de cercear a ação do fiscalizador.  

 
O presidente Michel Temer chegou a afirmar em entrevista que "se não tiver 

saboneteira no lugar certo significa trabalho escravo".  
 
De domingo (29) a terça-feira (31), a Folha acompanhou uma força-tarefa para 

fiscalização de trabalho escravo no Sul da Bahia. A operação, formada por profissionais 
do MPT (Ministério Público do Trabalho), da secretaria de Justiça do Estado, da Polícia 

Rodoviária Federal e do Ministério do Trabalho, abordou quatro fazendas.  
 
Em duas delas, a Usina Santa Maria, no município de Medeiros Neto, e a Agro Unione, 

de Ibirapuã, que produzem cana de açúcar sem colheita mecanizada, o MPT viu 
irregularidades em instalações sanitárias, higiene de refeições, na jornada de trabalho 

e na gestão de saúde e segurança. Procuradas, as empresas não deram entrevista.  
 
A reportagem observou situações precárias, como a da trabalhadora Lucimar Santos, 

38, que dividia a marmita trazida de casa com o colega cujo almoço havia estragado 
sob o sol pela manhã.  

 
Ela fazia parte do grupo dos bituqueiros na usina, os responsáveis por recolher restos 
de cana que sobram no campo após o corte. Diferentemente dos cortadores de cana, 

aos bituqueiros não são fornecidos alimentos.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1932783-apenas-25-das-operacoes-contra-trabalho-escravo-identificam-crime.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927436-governo-cria-regras-que-dificultam-acesso-a-lista-suja-do-trabalho-escravo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927436-governo-cria-regras-que-dificultam-acesso-a-lista-suja-do-trabalho-escravo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1929697-ministra-do-stf-concede-liminar-que-suspende-portaria-do-trabalho-escravo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928671-portaria-sobre-trabalho-escravo-pode-sofrer-alteracoes-diz-temer.shtml


Sem espaço na sombra da tenda disponibilizada pela empresa, alguns almoçavam 
entre as folhas do canavial.  
 

A refeição dada aos cortadores trazia arroz, feijão e macarrão, além de uns poucos 
pedaços de carne, considerados insuficientes pelos trabalhadores -mas não estão 

autorizados a repetir a porção.  
 

Maria da Conceição Santos, 50, conta que ela e as colegas urinam no chão porque o 
banheiro fica longe.  
 

 

Karime Xavier/Folhapress 

 

 

 
Maria da Conceição Santos (à esq.), 50, trabalha como bituqueira, recolhendo restos 

de cana que sobram no campo depois que os caminhões levam a produção. Ela conta 
que acorda às 3h para preparar a marmita. A empresa não dá alimentação aos 
bituqueiros. Segundo relatos de outros trabalhadores, os bituqueiros chegam a 

trabalhar 12 horas em um dia. 
 

Dores nas costas e calos nas mãos são relatos comuns dos que cumprem uma jornada 

que começa às 6h e pode se estender até as 18h.  
 

Quando os cortadores esticam os braços acima do corpo, uma diferença de quase um 
centímetro de tamanho entre os membros revela quem são destros ou canhotos, 
conforme o braço mais usado ao longo dos anos.  

 
Por mais indigno que pareça, nenhum dos casos configurou trabalho análogo a escravo 

ou degradante pelos padrões da lei vigente, sem os efeitos da portaria.  
 

ÁGUA POTÁVEL  
Ilan Fonseca, procurador que atuou na operação, diz que só há resgate quando as 
situações degradantes são "radicais" a ponto de faltar colchão e condições térmicas 

adequadas para dormir, água potável, energia ou expor as vítimas a agrotóxico sem 
máscaras, por exemplo.  

 
O crime também pode ser caracterizado quando a fiscalização encontra segurança 
armada nos estabelecimentos ou alguma estratégia para endividar os trabalhadores -

artifícios usados para inibir a locomoção.  
 

"É uma realidade que sensibiliza porque o corte da cana é pesado, são toneladas. Mas 
não caracteriza trabalho escravo ou degradante. Para que isso ocorresse, teria que ser 
ainda pior", diz Fonseca.  

 
Nos casos que não chegam ao extremo de trabalho escravo, o procedimento padrão, 

explica o procurador, é dar multa para cada irregularidade ou firmar um TAC (Termo 
de Ajuste de Conduta). Casos mais drásticos também podem ser resolvidos com 
embargos de obras ou interdição das operações, antes de se optar pelo resgate dos 

trabalhadores.  
 



 

Karime Xavier/Folhapress 

 

 

Marivaldo de Souza (à esq.), 39, conta que para ter energia para trabalhar o dia 

todo no corte de cana leva uma "merenda" que ele mesmo compra nos dias de folga. 
A empresa fornece almoço e um café no início de cada jornada às 6h. Quando o 

reportagem o encontrou cortando cana na segunda-feira (30), passava das 16h  
 

SABONETEIRA  

Detalhes como a saboneteira citada por Temer são considerados simples 
irregularidades, mas precisam ser relatados em uma auditoria.  
 

"Quando o auditor vai fiscalizar, ele tem que olhar toda e qualquer irregularidade. Se 
ele se deparar com uma saboneteira em altura errada, tem obrigação de emitir um 

auto de infração. Se não fizer, ele está prevaricando", diz Antônio Carlos de Mello, 
coordenador do programa de combate ao trabalho forçado da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho).  

 
"Não quer dizer que saboneteira ou distância entre camas, mesmo que tudo isso 

apareça junto, será trabalho escravo. O critério é conservador", diz Mello.  
 
A saboneteira citada por Temer foi parte da fiscalização de uma construtora em 2011, 

com 44 autos de infração pelas condições degradantes dos operários, incluindo falta 
de colchão, água, retenção de carteira de trabalho e atraso de salários.  

 
Para Lidiane Barros, fiscal que atuou na operação desta semana e presidente do 
sindicato de auditores da Bahia, a portaria pode anular o combate a esse crime no 

país.  
 

"Se a portaria vier, ela vai acabar com o entendimento de que até mesmo as situações 
extremas são indignas, porque ela ataca exatamente os dois pontos que mais geram 
resgate de trabalhadores no país, que são degradância e jornada exaustiva", diz ela.  

 
Além da pressão política, a categoria tem gargalos financeiros, diz Matheus Magalhães, 

do Instituto de Estudos Sócio Econômicos, que divulgou uma pesquisa sobre a carência 
de mão de obra e recursos na auditoria.  
 

"De 2010 a 2016, caiu pela metade os recursos para esse tipo de fiscalização", diz ele.  
Sem acesso a tecnologias de GPS avançadas e investimento aprofundado em 

investigação anterior, a força tarefa desta semana enfrentou dificuldades.  
 
O comboio da polícia e do Estado rodou por estradas de terra pedindo informações a 

habitantes locais sobre as coordenadas das propriedades que pretendiam inspecionar.  
Um dos estabelecimentos visados pela operação já havia encerrado as atividades.  

 
Violência é outra frente que tenta limitar a ação fiscal. A chacina de Unaí (MG), que 

em 2004 matou três auditores e um motorista, é uma memória recorrente na fala da 
fiscal Lidiane Barros.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1928239-operacoes-de-combate-ao-trabalho-escravo-despencam-no-governo-temer.shtml
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"A gente entra em lugares de difícil acesso, que precisam do acompanhamento policial. 
Mas a polícia também carece de pessoal e condições", afirma Barros.  
 

 

Karime Xavier/Folhapress 

 

 

Cortador de cana almoça entre as folhas do canavial; empresas que não oferecem 

local adequado para a alimentação dos trabalhadores podem ser autuadas pela 
fiscalização 

 

LISTA SUJA  
O Estado que concentra a maior quantidade de empregadores na "lista suja", cadastro 

dos envolvidos em crimes de trabalho escravo no país, é Minas Gerais, com cerca de 
32% dos nomes.  
 

O ranking foi divulgado na semana passada após a polêmica provocada pela edição da 
portaria. A lista, que aponta 131 empregadores que submeteram mais de 2.000 

trabalhadores a condições análogas à de escravo, coloca o Pará em segundo lugar 
(12%).  
 

Na divisão por setores, são propriedades rurais e o agronegócio os principais, com 
quase 80% de presença (veja infográfico).  

 
A dificuldade de acesso favorece a exploração em zonas rurais, onde os trabalhadores 

migram em busca de empregos temporários, com a duração de uma safra.  
 
Tal fluxo de trabalhadores, em sua maioria de baixa escolaridade, perpetua a 

exploração, segundo Admar Junior, coordenador do núcleo de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas do Estado da Bahia.  

 
"Eles não têm perspectiva. Relatam que sonham ser tratoristas ou veterinários, mas 
consideram inatingível", diz Junior, que define o perfil médio das vítimas como homens 

entre 22 e 58 anos, sem ensino fundamental completo.  
 

Segundo Junior, no fim da safra, retornam para suas casas e esperam encontrar uma 
nova vaga no ano seguinte.  
 

"Quando as empresas mandam um ônibus busca-los em cidades distantes, a chance 
de irregularidade é menor. Mas em alguns casos existe o 'gato', aliciador que cobra 

uma parcela dos trabalhadores, o que pode levar a escravidão por dívida."  
 
É raro ver homens com mais de 60 anos nas lavouras. Problemas pulmonares causados 

pela fuligem que resulta da queima da palha da cana, anterior ao corte, abreviam o 
tempo de atividade.  

 
Para a auditora Lidiane Barros, o caráter temporário dos contratos destes migrantes 
rurais desprotege a gestão da saúde dos trabalhadores.  

 
"A atividade da cana é extremamente insalubre e adoecedora. Quando os contratos 

temporários terminam, eles se distanciam da empresa. Na safra seguinte, voltam com 
um novo vínculo, quando na verdade deveria ser o mesmo", afirma Barros.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931041-lista-suja-aponta-2-mil-pessoas-em-situacao-analoga-a-escravidao.shtml


 
A reforma trabalhista, que entra em vigor no dia 11, regulamentando o trabalho 
intermitente, deve reduzir esse tipo de questionamento feito aos empregadores.  

 
OUTRO LADO  

O Ministério do Trabalho não quis se manifestar sobre os critérios da argumentação 
do ministro Ronaldo Nogueira em defesa da portaria que limita a fiscalização do 

trabalho escravo.  
 
Por meio de nota que já havia sido publicada no dia 24, na ocasião em que a liminar 

do STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a portaria, o ministério diz que o texto 
tramitou na consultoria jurídica do órgão "e sua legalidade foi subscrita por advogado 

público de carreira".  
 
O órgão diz que vai aprimorar "ações de combate ao trabalho escravo no país a fim 

de livrar trabalhadores dessa condição aviltante".  
 

As empresas fiscalizadas pela ação desta semana na Bahia não quiseram dar 
entrevista. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as irregularidades verificadas 
devem gerar cerca de 15 autos de infração para cada empresa, sem configurar 

trabalho escravo. Os documentos ainda estão sendo avaliados.  
 

O caso das bituqueiras que relataram distância do banheiro e as ruins condições da 
alimentação foram encontrados na Agro Unione.  
 

ENTENDA A PORTARIA  
O que é? 

Foi criada para alterar definição de trabalho escravo, critérios de autuação e forma de 
divulgação da "lista suja", com nome dos envolvidos no crime. Editada pelo Ministério 
do Trabalho no último dia 16 e suspensa por liminar da ministra Rosa Weber (STF) no 

dia 24  
Qual é o efeito? 

Texto limita conceito de trabalho escravo, exigindo que haja "restrição à liberdade de 
locomoção da vítima" para a ação ser enquadrada  
O que houve? 

Medida recebeu críticas da Organização das Nações Unidas, da procuradora-geral da 
República e outros; Michel Temer admitiu que poderia mudar portaria 

 

IPC-Fipe sobe 0,32% em outubro e supera expectativa 

06/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 

subiu 0,32% em outubro, ganhando força significativa em relação ao aumento 
marginal de 0,02% verificado em setembro, segundo dados publicados hoje pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 
 
A taxa de outubro superou o teto de 11 estimativas colhidas pelo Projeções 

Broadcast, que iam de alta de 0,22% a 0,30%. O resultado também ficou acima da 
variação de 0,27% registrada em outubro de 2016. 

 
Entre janeiro e outubro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,42%. No período de 12 
meses até outubro, a taxa foi de 2,30%. 

 
No fechamento de outubro, aceleraram os grupos Alimentação (de -0,81% em 

setembro para 0,89% no mês passado), Saúde (de 0,30% para 0,45%), Vestuário (de 
-0,19% para 0,22%) e Educação (de estável para 0,17%). 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-sobe-032-em-outubro-e-supera-expectativa/


Por outro lado, perderam força os grupos Habitação (de 0,18% para -0,15%), 
Transportes (de 0,65% para 0,32%) e Despesas Pessoais (de 0,45% para 0,41%). 
Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe em outubro: 

 
– Habitação: -0,15% 

– Alimentação: 0,89% 
– Transportes: 0,32% 

– Despesas Pessoais: 0,41% 
– Saúde: 0,45% 
– Vestuário: 0,22% 

– Educação: 0,17% 
– Índice Geral: 0,32% 

 

Aumento de 4,5% no gás de cozinha passa a valer hoje 

06/11/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gás natural aumenta hoje 4,5% nas refinariasArquivo/Agència Brasil 
 

As refinarias aumentaram a partir da 0h de hoje (5) os preços do gás de cozinha para 
uso residencial em botijões de até 13 kg (GLP P-13). O aumento é de 4,5%, em média. 

 
Segundo a Petrobras, que anunciou o aumento na sexta-feira (3), a causa principal do 
reajuste é a “alta das cotações do produto nos mercados internacionais, influenciada 

pela conjuntura externa e pela proximidade do inverno no hemisfério norte”. Ainda 
conforme a companhia, a variação do câmbio também contribuiu para a necessidade 

do aumento. 
 
O valor de elevação anunciado é o aplicado sobre os preços praticados nas refinarias, 

sem incidência de tributos. Como a legislação brasileira garante liberdade de preços 
no mercado de combustíveis e derivados, o preço para o consumidor dependerá de 

cada distribuidora e revendedora. 
 
Se o reajuste for repassado integralmente ao consumidor final, o botijão pode chegar 

a aumentar em média 2%, uma alta de R$ 1,21, segundo os cálculos da companhia – 
mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos. 

 

Com bandeira vermelha no 2º nível, Itaipu abre comportas por excesso de 
chuvas 

06/11/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-11-2017) 
 

A usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do País, abriu suas comportas para escoar o 
excedente de água em seus reservatórios. A medida ocorre por causa das chuvas 

abundantes na região de Foz do Iguaçu, segundo a empresa que administra a usina.  
 
A abertura das comportas também ocorre em meio a um aumento no valor da 

cobrança da conta de luz, com uma taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-hora 
(KWh) consumidos. 

 
O vertimento das águas do rio Paraná começou às 20 horas de sexta-feira, 3, e deve 
durar ao menos até o fim de domingo. Neste sábado, o descarte de água atingiu mais 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/aumento-de-45-no-gas-de-cozinha-passa-valer-hoje
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-bandeira-vermelha-no-2-nivel-itaipu-abre-comportas-por-excesso-de-chuvas/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-bandeira-vermelha-no-2-nivel-itaipu-abre-comportas-por-excesso-de-chuvas/


de 2,4 mil metros cúbicos por segundo, o dobro da média normal da vazão das 
Cataratas do Iguaçu. Segundo a Itaipu Binacional, a usina atualmente produz em alta 
capacidade para atender o sistema elétrico do Brasil e do Paraguai. 

 
Na sexta-feira, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico (CMSE) decidiu manter 

a operação de térmicas mais caras, apesar de uma melhora na expectativa de chuvas 
em novembro. A decisão mantém o despacho das térmicas, que fornecem energia ao 

sistema elétrico por um preço mais alto, até o dia 10 de novembro. 
 
O Custo Marginal de Operação (CMO) para o período caiu mais de 40% ante a semana 

anterior, para 479,88 reais/MWh, com a previsão mais otimista de chuvas. O comitê 
decidiu manter o despacho das usinas térmicas com Custo Variável Unitário (CVU) de 

até 702,50 reais/Mwh. 
 
Há cerca de uma semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu 

manter o segundo patamar da bandeira vermelha nas contas de luz em novembro. A 
agência justifica a medida com a estiagem na região central do País, que tem afetado 

o nível dos reservatórios das hidrelétricas. 
 
A seca, que não atinge a região de Itaipu, levou o governo a realizar avaliações 

semanais sobre as condições de fornecimento de energia no País. A usina já havia 
aberto o vertedouro há pouco mais de quatro meses, no dia 28 de junho. 

 

Alta nos preços da energia elétrica pode limitar recuperação da economia 

06/11/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-11-2017) 

 
Os recentes sinais de melhora do ambiente econômico levaram o governo a reavaliar 

suas projeções de crescimento do PIB para 2018, elevando o crescimento do País de 
2,5% para 3%. Mas o setor elétrico pode ser um entrave. A ocorrência de chuvas 
abaixo da média histórica e a persistente estiagem que atinge a região Nordeste, 

situação que exige o acionamento constante das usinas térmicas – mais caras -, têm 
gerado um efeito cascata em toda a indústria, com potencial impacto sobre o ritmo da 

recuperação. 
 
A cúpula do setor elétrico garante que, mesmo com o crescimento do PIB em 3%, não 

há risco de desabastecimento de energia no País, tanto por conta do potencial do 
parque instalado quanto das novas turbinas que entrarão em operação nos próximos 

meses.  
 
O impacto preocupante, portanto, não é operacional, mas financeiro, já que o preço 

da energia, que costuma ser um dos principais insumos para muitos setores, ameaça 
a velocidade da retomada estimada pelo governo. 

 
“Dos 62 mil megawatts de energia que o Brasil consome diariamente, cerca de 15% 

vão para indústrias de pequeno e médio porte. Diferentemente da grande indústria, 
que tem contratos de aquisição de energia baseados em acordos de longo prazo, essas 
empresas estão expostas a essas altas repentinas de preço e deverão sofrer com isso”, 

diz Cristopher Vlavianos, presidente da Comerc, gestora independente de energia. 
 

Escalada 
Os dados do IBGE confirmam a escalada de preços. Entre janeiro e setembro, 
enquanto a inflação acumula alta de 1,78%, o aumento da conta de luz já acumula 

alta de 5,8%. Em 2016, o preço da energia deu uma trégua e chegou a cair 10,66%, 
ante uma inflação de 6,29%, mas ainda assim não conseguiu equalizar os estragos do 

ano anterior, quando o preço disparou e a conta subiu 51%, ante uma inflação de 
10,67%. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/alta-nos-precos-da-energia-eletrica-pode-limitar-recuperacao-da-economia/


O cenário permanece crítico porque, mesmo que as chuvas de dezembro a março 
registrem um bom volume, não serão suficientes para restabelecer volumes razoáveis 
de água nos maiores reservatórios do País, como Sobradinho (Bahia), Serra da Mesa 

(Goiás), Três Marias e Furnas (Minas Gerais). Todos operam hoje com níveis mínimos 
históricos para essa época do ano. 

 
“Esse impacto do preço da conta de luz é pesado, porque afeta diretamente pequenas 

e médias indústrias que não estão protegidas por contratos de longo prazo, e ficam 
expostas a essa situação. E sabemos que, infelizmente, isso vai continuar algum 
tempo. O que vemos é pressão tarifária nos próximos dois anos, o que puxa a inflação 

e compromete a competitividade das empresas”, diz Roberto Wagner, especialista em 
política industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

 
O presidente do Instituto Acende Brasil, Claudio Sales, afirma que as decisões de 
investimento são avaliadas sob a perspectiva do longo prazo. Ele reconhece que a 

energia é relevante no processo produtivo, mas pondera que o aumento desse custo 
é conjuntural. “Estamos enfrentando a seca mais severa da história. Quando isso se 

reverter, o custo da energia também vai cair”, afirmou. 
 
A política de transparência e de realismo tarifário adotada pelo governo, segundo 

Sales, tem trazido mais segurança ao investidor. “Essa postura é bem vista, porque 
mostra coerência. São as surpresas que ameaçam os investimentos”, disse. 

 
Impacto 
A indústria eletrointensiva é uma das mais afetadas pelo aumento do custo da energia. 

O superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Vidro (Abividro), Lucien 
Belmonte, disse que a falta de chuvas não é o único problema. Ele destaca que os 

subsídios embutidos na conta de luz e as indenizações devidas a transmissoras de 
energia são itens que encarecem o insumo.  
 

“Antes o problema fosse apenas água.” A situação tem levado alguns setores da 
indústria a cogitar até a possibilidade de vender sua energia e deixar de produzir. 

 
Para o presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, 
Edvaldo Alves de Santana, a reforma do setor elétrico proposta pelo governo é uma 

forma de lidar com esses problemas.  
 

“A questão é que essa reforma é de difícil implementação e terá efeito no longo prazo, 
enquanto alguns problemas são urgentes e não podem esperar pelo amanhã 
 

Para governo, preço mais alto da energia tem impacto limitado 

06/11/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 04-11-2017) 

 
O aumento do custo da energia não é um fator que limita a retomada do crescimento 

econômico, afirma o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), 
Paulo Pedrosa. Na avaliação dele, o câmbio tem mais impacto na competitividade da 
indústria do que o custo da energia. 

 
Segundo Pedrosa, o mais importante para o setor produtivo é a garantia de que haverá 

energia suficiente para abastecer o País, e isso está assegurado. “Nossa visão é de 
que o custo não vai impedir o crescimento econômico. Para a indústria, o grande 
problema seria o desabastecimento, mas isso não vai ocorrer”, afirmou.  

 
“A não ser para a indústria eletrointensiva, a energia não define a competitividade da 

produção.” 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/para-governo-preco-mais-alto-da-energia-tem-impacto-limitado/


Pedrosa, que atuou por muitos anos no setor privado, explica que a grande indústria 
compra energia com antecedência e garante contratos de médio e longo prazos com 
custos mais baixos. 

 
O secretário executivo reafirmou que o abastecimento de energia está garantido e que 

“criar um ambiente favorável é mais importante do que as questões de curto prazo”. 
Entre as medidas que ajudam a criar um clima mais favorável estão o novo modelo do 

setor, a privatização da Eletrobras, a revisão dos subsídios e as soluções para 
problemas bilionários que assombram os agentes há anos, como o risco hidrológico e 
a indenização das transmissoras.  

 

Receita altera instrução sobre tributação do IR de pessoa física 

06/11/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro  
 
A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) instrução 

normativa (IN) com alterações em IN anterior que dispõe sobre normas gerais de 
tributação relativas ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas.  

 
Entre as várias mudanças, os trechos com nova redação abrangem questões 
relacionadas à isenção de rendimentos, como os previdenciários, os obtidos no 

mercado financeiro e os decorrentes de alienação de bens e direitos; à tributação de 
renda na fonte; à dispensa de retenção; e ao cálculo do recolhimento mensal. 

 

Câmbio para fim de 2017 sobe para R$ 3,20, aponta Relatório de Mercado 

Focus 

06/11/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 6, pelo Banco Central, 
mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 foi de R$ 
3,19 para R$ 3,20. Há um mês, estava em R$ 3,16. O câmbio médio de 2017 foi de 

R$ 3,18 para R$ 3,19, ante R$ 3,17 de um mês antes. 
 

No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano permaneceu em R$ 3,30. 
Quatro semanas antes, estava no mesmo patamar.  
 

Já a projeção para o câmbio médio no próximo ano passou R$ 3,24 para R$ 3,26. 
Quatro semanas atrás, estava em R$ 3,24. 

 

Mercado financeiro mantém projeção para inflação em 3,08% este ano 

06/11/2017 – Fonte: Agência Brasil 

  

 
Boletim Focus, do Banco Central, projeta inflação de 3,08% para este ano   Marcello 
Casal Jr/Agência Brasil 

 
O mercado financeiro manteve a projeção para a inflação este ano. A estimativa para 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) segue em 3,08%, de acordo 

com o boletim Focus, publicação divulgada no site do Banco Central (BC) todas as 
semanas, com projeções para os principais indicadores econômicos. 
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Para 2018, a estimativa para o IPCA é mantida em 4,02% há quatro semanas 
consecutivas. As projeções para 2017 e 2018 permanecem abaixo do centro da meta 
de 4,50%, que deve ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de 

tolerância entre 3% e 6%. 
 

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a 
Selic, atualmente em 7,5% ao ano. A expectativa do mercado financeiro para a Selic 

ao final de 2017 e de 2018 segue em 7% ao ano. 
 
A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os 

bens e serviços produzidos no país, foi mantida em 0,73% este ano, e em 2,5% para 
2018. 

 

Bancos veem espaço para retomada da concessão de crédito 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Os maiores bancos privados do Brasil têm a avaliação de que há espaço para ampliar 

a concessão de crédito já no último trimestre do ano e prosseguir em alta ao longo de 
2018, após as taxas de inadimplência de julho a setembro ficarem perto da 
estabilidade.  

 
Depois de cerca de cinco anos seguidos reduzindo o crédito para a compra de veículos 

e a pequenas e médias empresas, o Itaú, maior banco privado do Brasil, afirma estar 
pronto para voltar a crescer nos segmentos. 
  

"Foram carteiras que tiveram uma queda acentuada de forma deliberada em razão do 
apetite de risco. Acreditamos que esses movimentos estão concluídos e hoje temos 

apetite para crescer", disse Candido Bracher, presidente-executivo do Itaú.  
 
O índice do banco por atraso acima de 90 dias no Brasil fechou setembro em 3,8%, 

bem abaixo dos 4,8% do terceiro trimestre de 2016.  
 

No Bradesco, o segundo maior privado do país, o departamento de economia estima 
crescimento de 5% do crédito em 2018, apesar das dificuldades em ano eleitoral, 
segundo Carlos Firetti, diretor de relações com o mercado.  

 
"O empréstimo à pessoa física tem mostrado mais vigor, com o índice de desemprego 

em queda, e estamos vendo também para a pessoa jurídica alguma possibilidade de 
estabilidade", disse. O índice de inadimplência na instituição ficou em 4,8% em 
setembro, 0,6 ponto percentual abaixo de um ano antes.  

 
O Santander, único dos três grandes bancos a registrar alta na carteira de crédito no 

terceiro trimestre do ano, tem tentado estimular o financiamento imobiliário. Em julho, 
lançou a modalidade de contratação on-line, mas a linha continuou praticamente 

estagnada em R$ 27 milhões.  
 
"Eu acredito que se comece a ver reflexo no aumento do crédito imobiliário no primeiro 

trimestre de 2018", disse Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil. Para o executivo, 
a inadimplência deve ficar estável no curto prazo —a taxa trimestral está em 2,9% 

desde o início do ano.  
 
A carteira do banco foi impulsionada por empréstimos à pessoa física, que cresceu 5% 

no terceiro trimestre ante os três meses anteriores.  
"Estamos vendo o começo da retomada do consumo. E o Santander mostrou apetite 

um pouco maior na concessão", disse Felipe Silveira, analista da Coinvalores.  
 
RESPIRO  
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Apesar disso, os demais bancos também destacam sinais de respiro já no terceiro 
trimestre, como a carteira de cartão de crédito do Itaú, que subiu 1,4% ante os três 
meses anteriores, ou o empréstimo para compra de veículos, que teve alta de 2% no 

Bradesco. 
 

"Parece pouco [a alta trimestral], mas é o primeiro crescimento depois de muito 
tempo", disse Alexandre da Silva Glüher, vice-presidente de relações com investidores.  

Os bancos mantiveram as projeções para as carteiras até o fim do ano -nos balanços 
do segundo trimestre, haviam cortado suas previsões para concessão de empréstimo 
em 2017.  

 
O avanço do crédito às empresas, sobretudo para as grandes, deve ficar para o 

próximo ano. 
 
"As empresas ainda não entraram em uma fase de investimentos, estão em fase de 

ajustes. Há espaço para crescimento no ano que vem", afirmou Glüher.  
 

"A inadimplência à pessoa física caiu porque os bancos foram seletivos. O que vai 
impactar mais a pessoa jurídica é a retomada da economia, que melhora a saúde 
financeira delas", diz Silveira.  

 

Top-5 na Focus passa a ver corte em fevereiro e Selic a 6,5% em 2018 

06/11/2017 – Fonte: Reuters 
 
Os economistas que mais acertam as previsões passaram a ver a taxa básica de juros 

mais baixa em 2018 na pesquisa Focus do Banco Central, com um corte em fevereiro, 
depois que a autoridade monetária optou pela liberdade de ação na condução da 

política monetária e deixou a porta aberta para mais reduções.  
 
Para o Top-5, a autoridade monetária deve promover uma redução na taxa básica logo 

na primeira reunião do ano de 0,5 ponto percentual, levando a Selic a 6,5 por cento, 
patamar em que ficaria até o final do ano. Para 2017, a projeção segue sendo de 7 

por cento  
 
Entretanto, a expectativa geral do mercado no levantamento feito com mais de uma 

centena de especialistas continua sendo de 7 por cento para ambos os anos.  
 

Na semana passada, o BC optou por não dar pistas sobre suas decisões futuras em 
relação aos juros no ano que vem, mantendo o cenário aberto para agir conforme o 
panorama do momento, de acordo com a ata do encontro em que reduziu a taxa básica 

de juros para os atuais 7,5 por cento.  
 

Assim, o BC mantém a porta aberta para fazer mais uma redução na Selic em 
fevereiro, primeira reunião do Copom de 2018, ou encerrar o atual ciclo de 

afrouxamento. No mesmo dia, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, repetiu a mensagem.  
Em relação à inflação e à economia, o Focus não trouxe mudanças.  
 

A alta do IPCA continua sendo calculada em 3,08 por cento em 2017 e em 4,02 por 
cento em 2018, enquanto que a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) neste ano é de 0,73 por cento e, no próximo, de 2,5 por cento. 
 

Setor de serviços do Brasil volta a contrair-se em outubro diante de demanda 
fraca, mostra PMI 

06/11/2017 – Fonte: Reuters 

 
As incertezas políticas e econômicas pressionaram com força as empresas de serviços 
do Brasil em outubro e jogaram o setor de volta em território de contração diante da 
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demanda contida, mostrou a pesquisa Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em 
inglês) divulgada nesta segunda-feira.  
 

O PMI do setor de serviços brasileiro apurado pelo IHS Markit caiu a 48,8 em outubro 
contra 50,7 em setembro, quando foi acima da marca de 50 --que indica crescimento-

- pela primeira vez em cinco meses.  
 

“A queda refletiu um otimismo contido dos consumidores em meio às incertezas 
políticas e econômicas”, explicou o IHS Markit em nota, o que levou o volume de novos 
negócios a diminuir em outubro pela primeira vez em quatro meses.  

 
Isso, segundo os entrevistados, se deveu tanto a um ambiente competitivo quanto à 

demanda fraca dos setores público e privado.  
 
Diante desse cenário, as empresas acabaram reduzindo o número de funcionários em 

outubro pelo 32º mês seguido.  
 

Apesar do aumento nos custos de insumos, principalmente dos combustíveis, energia, 
papel, aço e alimentos, as empresas tentaram estimular a demanda reduzindo os 
preços por seus serviços pelo terceiro mês seguido, encorajadas pelas quedas nas 

taxas de juros e nos custos de pessoal.  
 

A incerteza política também afetou o otimismo em relação às perspectivas da atividade 
de negócios daqui a um ano, indo ao menor nível em três meses.  
 

Enquanto a atividade de serviços apresentou piora em outubro, a da indústria teve 
crescimento pelo terceiro mês seguido, mas ainda assim o PMI Composto do Brasil 

voltou a apresentar contração, indo a 49,5, de 51,1 em outubro. 
 

País terá recuperação robusta em 2018 e crescerá 3,5%, diz economista 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

A economista Marcelle Chauvet, professora titular da Universidade da Califórnia 

Riverside 
 

Mais otimista do que a média do mercado, cuja previsão é de uma alta de 2,5% para 

a economia em 2018, Marcelle Chauvet espera que a atividade cresça 3,5% no ano 
que vem.  

 
Mas, mesmo que esse percentual mais alto se repita no ano seguinte, o PIB (Produto 
Interno Bruto) só voltará ao pico registrado em 2014 nos primeiros meses de 2020, 

afirma Chauvet, que estuda os ciclos da economia desde o doutorado e ajudou a 
implementar um comitê sobre o assunto na Turquia.  

 
A economista também destoa de seus pares ao não prever grandes abalos na 
economia em ano de eleições. 
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"O pior que poderia acontecer já aconteceu", afirma Chauvet, sobre o impeachment 
de Dilma Rousseff e as suspeitas de corrupção que recaíram sobre o atual presidente, 
Michel Temer.  

 
"Mesmo assim, o Brasil continua crescendo. Acho muito difícil ter choques negativos 

que possam tirar a economia do lugar."  
 

Professora titular da Universidade da Califórnia Riverside, Chauvet integra também o 
Codace, o grupo de sete economistas formado pela FGV e que data inícios e fins de 
recessão.  

 
Há uma semana, o comitê informou que a recessão brasileira durou 11 trimestres e 

acabou no fim de 2016.  
 
*  

Folha - A economia tem mesmo ganhado tração ao longo deste ano? 
Marcelle Chauvet - A recuperação não ocorre instantaneamente em todas as regiões, 

indústrias, setores. Mas, à medida que a economia vai se recuperando, o crescimento 
se torna mais robusto e fica mais visível nos dados agregados.  
A recuperação começou modesta, mas tem ganhado tração. A produção industrial e 

as vendas no comércio mostram uma aceleração, assim com o setor de serviços, 
apesar de apresentar alta mais modesta.  

 
O consumo das famílias puxa a retomada. Esse movimento parece sólido? 
Sim, ele decorre de um cenário favorável que inclui inflação em queda, juros mais 

baixos, crédito à pessoa física e a renda da liberação do FGTS.  
Juntam-se isso a redução do desemprego e o desempenho positivo do mercado 

financeiro, o que leva a um ambiente de maior otimismo comparado com os últimos 
anos.  
 

Por que demoramos mais a perceber que a economia saiu da recessão? 
Em geral, a percepção tende a ser mais negativa no fim de uma recessão, assim como 

otimista demais no fim de um período de expansão.  
Mas o meu modelo indica que a probabilidade de termos saído da recessão é grande, 
e isso independe de percepção.  

 
Mas alguns dados ainda estão bem fracos, não? 

Normalmente, os períodos em que a economia está se recuperando são de muita 
incerteza, e incerteza leva a oscilação. É comum que alguns setores cresçam e outros 
não.  

E, se você olha dados agregados, esse crescimento pode ser pequeno. Num momento 
de recuperação, olhar o agregado pode ser desanimador.  

 
Que indicadores se destacam? 

A produção de bens de capital já vinha indicando recuperação da indústria de 
transformação desde o fim do ano passado.  
 

Quando um investidor vê que um setor está indo bem, ele já se sente mais confiante 
em começar a investir no próprio setor, e uma coisa leva a outra. E, se forem setores 

ligados àquele investidor, melhor ainda.  
 
Ao mesmo tempo, vemos os investimentos ainda muito ruins. Por que o 

descolamento? 
Tivemos uma recessão longa e muito forte, e há muito espaço para que o capital possa 

ser usado sem comprar máquinas novas. As indústrias estão usando o que já têm.  
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E a construção civil? 
Para fazer um empreendimento, é preciso muito empréstimo bancário, além de certa 
redução de incertezas. Logo, há algumas indústrias que seguram o investimento até 

que as coisas se recuperem com mais força. 
  

Fora que o setor também estava esperando a queda dos juros, cujo efeito demora 
alguns meses para ser sentido.  

Qual seria o ritmo da recuperação atual? 
A recuperação é lenta. O ambiente de incerteza política desacelera um pouco as coisas, 
mas acho que as expectativas estão sendo reajustadas para cima a cada semana.  

 
Quanto tempo a gente levaria para voltar ao nível anterior à crise? 

Tenho a avaliação de que no ano que vem já estaremos em uma recuperação mais 
sustentável e robusta. Minha projeção para 2018 é de alta de 3,5%.  
 

Mas, mesmo com um crescimento de 3,7% em 2019, não voltaríamos ao pico 
registrado pelo PIB no primeiro trimestre de 2014. Isso só ocorreria no início de 2020.  

O PIB só atingiria em 2019 o pico do início de 2014 se crescesse 3,5% em 2018 e 4% 
em 2019.  
 

Parece que você está mais otimista que alguns analistas em relação ao ano 
que vem. 

Ano que vem é ano de eleição. É notório que sempre há crescimento econômico em 
ano de eleição porque os políticos buscam aplicar medidas mais pró-crescimento.  
Mas uma expansão a todo vapor vai depender do que ocorrer em termos de choques.  

 
Quais por exemplo? 

O pior que poderia acontecer já aconteceu. Tivemos um impeachment no ano passado 
e um presidente que entra e, logo depois, quase é julgado também, o que cria uma 
incerteza muito grande.  

 
Mesmo assim, o Brasil continua crescendo. Então, acho muito difícil ter choques 

negativos que possam tirar a economia do lugar.  
 
O consumo está muito deprimido, o investimento está represado por tanto tempo que 

daqui a pouco não vai ter por onde. Tem que ser algo fenomenal para a economia sair 
do curso neste momento.  

*  
RAIO-X  
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Meirelles diz que demora na retomada de investimentos era esperada 

06/11/2017 – Fonte: G1/Jornal Extra 

 

  
 

Em entrevista à rádio Bandnews, na manhã desta segunda-feira, o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, foi questionado em relação à lentidão da retomada dos 

empréstimos para as empresas. Disse que já era um quadro esperado porque elas se 

https://extra.globo.com/noticias/economia/meirelles-diz-que-demora-na-retomada-de-investimentos-era-esperada-22033308.html


endividaram muito na recessão. E que estão num período de equilibrar as contas, ou 
seja, de alavancagem.  
 

Frisou que elas chegaram a um nível de estabilidade. E que – devagar – começam a 
surgir os sinais de que e começam a aumentar o número de empréstimos. O ministro 

disse, entretanto, que o ritmo de crescimento do crédito não deve ter o mesmo ritmo 
porque há um grande espaço não utilizado nas fábricas. 

 
— Tem setores com 50% da capacidade ociosa. Temos espaço para crescer usando a 
capacidade instalada — ressaltou Meirelles, que disse que esse cenário abre espaço 

para uma aceleração ainda mais forte da economia: 
 

— Dá espaço maior para o crescimento maior. 
Sobre juros, o ministro disse que o Banco Central tem dado sinalizações muito claras 
para novas quedas. Disse que a previsão para a inflação neste ano está no piso da 

meta e frisou que isso “é bom”. 
 

— Existe aí um espaço para corte de juros. É uma decisão do Copom (Comitê de 
Política Monetária) e autônoma. 
 

Em relação a possíveis novas medidas, o ministro disse que enviará o projeto de 
recuperação judicial das empresas nesta ou na próxima semana ao Congresso 

Nacional. Falou que, na crise de 2008, 400 empresas estavam em recuperação. Agora, 
há cerca de quatro mil companhias nessa situação e que as mudanças na lei devem 
ajudar a resolver esse processo. 

 
O ministro voltou a defender a aprovação da reforma da previdência e disse que, da 

forma como o texto está, há uma “transição muito suave” do aumento da idade 
mínima. Pelo projeto, a idade mínima aumentaria gradualmente até chegar aos 75 
anos em duas décadas. Ele ainda reforçou que, com a aprovação da reforma 

trabalhista, a expectativa é de que o país ganhe 6 milhões de empregos.  
 

Primeira picape da Mercedes chega ao Brasil em 2019 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A alemã Mercedes-Benz entra no mercado de picapes com o modelo Classe X, que 
chegará ao Brasil no início de 2019. O utilitário será produzido na Argentina, em 

parceria com a Renault-Nissan.  
 
A versão avaliada em um teste de 500 quilômetros pelo Chile tem motor 2.3 a diesel, 

com 190 cv de potência.  
 

Embora compartilhe elementos da atual geração da picape de origem japonesa Nissan 
Frontier, o modelo da Mercedes é mais luxuoso. Os bancos têm ajustes elétricos e 

sistema de aquecimento.  
 
Contudo, a "gourmetização" não foi aplicada por completo. O acabamento interno da 

Classe X tem partes de plástico duro e sem textura, além de muitos resquícios da 
Frontier –até a chave tem o mesmo formato.  

 
Os alemães se esforçam para tentar provar que seu utilitário é mais nobre.  
 

"Há componentes vindos da Nissan, mas nós evoluímos todos eles. Analisamos a 
Frontier por completo e alteramos o necessário para criar um veículo com o DNA de 

nossa marca", diz Frank Schumacher, engenheiro da Mercedes-Benz.  
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As maiores diferenças surgem quando a Classe X entra em movimento. O ruído do 
motor a diesel é praticamente nulo, bem como as vibrações em marcha lenta. A 120 
km/h, os ocupantes não ouvem nem o som do vento passando pelos retrovisores.  

 
A estabilidade é elogiável: a carroceria inclina pouco nas curvas e não há o pula-pula 

típico das picapes desse porte. Resta saber como será o comportamento da suspensão 
ao transitar pelas vias esburacadas do Brasil.  

 
A direção hidráulica é bem calibrada para rodar em velocidades altas, mas não facilita 
a vida do motorista nas manobras de estacionamento. O volante, que só tem 

regulagem de altura, fica bastante pesado nessa situação.  
 

Recursos eletrônicos ajudam a encaixar o carro de 5,27 metros nas vagas: há sensores 
de obstáculos dianteiros e traseiros, além de câmeras instaladas por todos os lados da 
carroceria.  

 
A junção das imagens resulta em um desenho virtual da picape Mercedes, como se o 

veículo e o que está ao redor estivessem sendo vistos de cima.  
 
A versão avaliada –que deverá custar cerca de R$ 230 mil– traz assistente de 

manutenção de faixa (faz o volante vibrar levemente quando a roda invade a outra 
pista), faróis com LEDs, sete airbags e controles eletrônicos de estabilidade e de 

tração.  
 
A central multimídia tem tela de 8,4 polegadas que não é sensível ao toque. Seu uso 

é pouco intuitivo.  
 

O espaço interno é suficiente para cinco adultos. Há encosto de cabeça e cinto de três 
pontos para todos, e também saídas de ventilação para quem viaja atrás. O ar-
condicionado é digital, com duas zonas independentes de temperatura. A capacidade 

total de carga é de 1.016 quilos na versão avaliada.  
 

Caso siga o posicionamento adotado na Europa, a picape Mercedes vai custar entre 
10% e 20% a mais que as concorrentes. A marca pretende que a Classe X seja vista 
como um carro de luxo, apesar da enorme caçamba lá atrás, feita para o trabalho 

pesado.  
 

Manutenção e bom anúncio ajudam a desencalhar carro difícil de revender 

06/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Há veículos que dão trabalho para serem repassados.  
 

O aposentado José Domingos Batista, 79, tentou por três meses vender sua minivan 
da marca chinesa Jac, modelo J6, ano 2012. Procurou duas concessionárias, mas lhe 

ofereceram R$ 15 mil pelo carro, avaliado em R$ 30 mil na tabela Fipe.  
 
"Quando comprei, não achei que a aceitação no mercado fosse ruim e que o valor 

pudesse cair tanto", diz.  
 

Ele também anunciou em um site de vendas e chegou a receber uma proposta, mas 
desconfiou do comprador. Agora, espera vender ou trocar em uma feira de usados.  
 
 Danilo Verpa/Folhapress  
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O aposentado José Domingos Batista, 79, com sua minivan J6, da marca chinesa Jac 

   

Alguns procedimentos ajudam na comercialização. Se for anunciar na internet, o 
proprietário precisa caprichar para concorrer com centenas de veículos semelhantes 

ao seu. Fotos feitas em lugares claros, que mostrem o carro por inteiro e limpo, são 
fundamentais.  
 

Carros muito rodados assustam os compradores. Nesse caso, o jeito é abaixar o preço. 
"Já avaliei veículos ruins com 30 mil quilômetros e bons com mais de 100 mil, mas o 

mercado tem esse medo", diz o consultor automotivo Felipe Carvalho, especialista em 
encontrar veículos usados para seus clientes.  
 

Estar com a manutenção do veículo em dia –e ter como provar isso– também ajuda. 
O proprietário deve guardar todos os comprovantes de revisões e consertos.  

 
Carvalho afirma que esses cuidados valem para quem quer vender sem intermediários. 
Se for repassar para uma concessionária ou loja, não é preciso tanto. "O veículo vai 

ser desvalorizado de qualquer jeito, dificilmente o investimento em melhorias é 
recuperado", diz o consultor.  

 
O principal fator que atrapalha a venda, para Bruno Tinoco, dono da oficina Motorfast, 
é a má fama causada por custos altos de manutenção.  

 
Carros importados, antigos ou fora de linha têm peças caras e raras, e poucos sabem 

consertá-los. "É o carro que o rico não quer mais e o pobre não pode manter", diz 
Adalmo Geraldo Mourão, dono da revendedora Auto Nobre.  
 

SEM MEDO  
Há quem não tema veículos com fama de serem difíceis de revender. O administrador 

de empresas Renato Oliveira, 36, nunca teve um zero-quilômetro na garagem. Ele 
prefere comprar um veículo usado potente e completo e investir na manutenção.  
 

Em fevereiro, trocou seu Honda Accord 2007 por um Lexus ES300 ano 2000, pelo qual 
desembolsou R$ 23 mil e gastou mais R$ 6.000 em manutenção. A geração atual do 

seu carro, modelo 2017, custa R$ 275 mil.  
 

Oliveira afirma não ter preocupação, nem pressa, com a venda do carro. Ele encontrou 
um comprador para o seu Honda depois de dois meses e meio de anúncio.  
 

*  
RELAÇÃO DURADOURA 

Exemplos de automóveis que são mais difíceis de repassar  
 
Veículos de marcas que ficaram pouco tempo no país 

-Geely EC7 
-MG 550  
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Importados de alto luxo com mais de 10 anos de uso 
-BMW X5 
-Volvo S80 

-Porsche Cayenne 
-Audi A8  

 
Nacionais (ou produzidos nos demais países do Mercosul) que não fizeram 

sucesso no mercado 
-Peugeot 408 
-Ford Focus Sedan 

-Renault Symbol 
-Chevrolet Vectra GT  

 
Carros que deixaram de ser produzidos e têm alto custo de seguro e/ou de 
manutenção 

-Fiat Marea 
-Volkswagen Bora 

-Ford Mondeo 
-Chevrolet Sonic 
-Citroën C4 Pallas  

 
MANDE ELE EMBORA 

Limpeza e informações claras aumentam chances de venda  
 Limpe o carro antes de fotografar; procure um local com boa iluminação  
 Se for usar a câmera do celular, fotografe na posição horizontal  

 Tire fotos das duas laterais, da frente, do motor e do espaço interno  
 Anuncie o ano, o modelo e a quilometragem do veículo  

 Informe se está em dia com a manutenção  
 Se os pneus forem novos, destaque no anúncio  
 Verifique preços máximo e mínimo pedidos pelo mesmo modelo em anúncios 

para definir um valor médio  
 Quilometragem baixa ajuda na venda. Se o carro rodou menos de 15 mil 

quilômetros por ano, destaque essa informação  
 Seja simpático com os interessados e responda a todas as perguntas deles 

sobre o carro  

 Ofereça um test-drive em local seguro e movimentado  
 

FUJA DO MICO 
Pesquisa na internet e papo com mecânico evitam encalhe futuro  
 

 Pesquise o nome do carro ao lado de palavras-chave (modelo + manutenção, 
modelo + revenda, modelo + defeitos)  

 Desconfie de carros anunciados muito abaixo do valor da tabela Fipe  
 Converse com seu mecânico e pergunte sobre custos de reparo e de peças  

 Veja em tabelas de preço por quanto tempo o modelo foi comercializado. Se 
não passou de três anos em linha, desconfie  

 Verifique quanto custa o seguro: carros com manutenção cara ou peças 

difíceis de encontrar têm seguro com valor mais alto  
 Séries especiais (relacionadas a eventos esportivos, por exemplo) tendem a se 

desvalorizar mais rápido  
 Prefira cores neutras, como preto, tons de prata e branco  

Fuja de versões básicas, sem direção hidráulica e ar-condicionado  

 Recuse veículos que não têm histórico de manutenção documentado  
 Faça perícia (vistoria em postos credenciados) para verificar se o carro é 

clonado, de leilão ou recuperado por seguradora  
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Montadoras planejam 400 estações de carregamento de carros elétricos na 

Europa até 2020 

06/11/2017 – Fonte: DCI 

 

 
 

Um grupo de montadoras, a maioria alemãs, vai abrir estações ultrarrápidas de 
carregamento de veículos elétricos neste ano e planeja uma rede pan-europeia com 

400 pontos até 2020, na esperança de diminuir a liderança da Tesla. 
 
Notícias sobre a iniciativa, anunciada pela primeira vez há um ano, foram muito 

antecipadas, já que os governos pressionam por melhorias na infraestrutura que 
encorajariam os motoristas a mudar para carros elétricos. 

 
A Ionity, joint venture de BMW, Ford, Daimler e Volkswagen com as marcas Audi e 
Porsche, quer abrir 20 estações para o público este ano na Alemanha, Noruega e 

Áustria. Elas ficarão a 120 quilômetros de distância uma da outra e serão operadas 
em parceria com Tank & Rast, Circle K e OMV. 

 
"A primeira rede de HPC pan-europeia representa um papel essencial no 
estabelecimento de um mercado para veículos elétricos", disse o presidente-executivo 

da Ionity, Michael Hajesch, nesta sexta-feira. Ele afirmou também que as estações 
receberão pagamentos por meios digitais. 

 
A Ionity ainda está em negociações com fornecedores de estações de carregamento e 
uma decisão deve ser tomada em breve, disse uma porta-voz, que não quis dizer 

quanto a joint venture vai investir. 
 

Vendas de veículos leves crescem 10% até outubro 

06/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 
 

 
O fechamento dos dados de emplacamentos de veículos em outubro confirma a 

tendência de recuperação das vendas identificada nos últimos meses. Foram 
licenciados mais 1,77 milhão de automóveis e comerciais leves de janeiro até o mês 
passado, volume que supera em 9,7% o fraco resultado do mesmo intervalo de 2016.  

 
Os dados do Renavam foram divulgados na quarta-feira, 1º, pela Fenabrave, a 

entidade que representa os distribuidores de veículos.   

 
Apenas em outubro foram licenciados 196,6 mil veículos, patamar que garantiu média 
diária de emplacamentos de 9,3 mil unidades/dia, número ligeiramente superior ao de 

setembro. Além deste aumento, houve um dia a mais de vendas, com 21 dias úteis.  
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Na comparação mensal a alta foi de 1,6% no volume negociado. O aumento foi mais 
acentuado, de 26,4%, na comparação com outubro de 2016.    

 
Se as vendas em novembro e dezembro seguirem em patamar próximo do registrado 

no mês passado, é bastante plausível que o mercado alcance a projeção traçada pela 
Fenabrave no início de outubro, de 2,18 milhões de veículos leves até o fim do ano.  

 
Se isso acontecer, 2017 vai terminar com crescimento de 9,9% sobre 2016.  
 

Até outubro, a expansão da demanda foi mais acentuada para automóveis, com 1,51 
milhão de emplacamentos e aumento de 10,6%. As vendas de utilitários tiveram alta 

mais tímida, de 4,4% nos 10 meses do ano, para 255,1 mil unidades.  
 
Em outubro passado, no entanto, enquanto o segmento de automóveis estagnou, o 

emplacamento de comerciais leves avançou 16,6% sobre setembro, o que pode indicar 
aquecimento das negociações de utilitários nos últimos dois meses de 2017. 

 

Vendas de caminhões recuam 3,9% no ano 

06/11/2017 – Fonte: Automotive Business 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

As vendas de caminhões recuaram 3,9% no acumulado de janeiro a outubro sobre 
igual período de 2016, ao atingir as 40,39 mil unidades no período, informa a 

Fenabrave, federação que reúne as distribuidoras de veículos, em balanço divulgado 
na quarta-feira, 1º. Embora o segmento de pesados ainda registre volume negativo 

na comparação anual, o índice de queda é pequeno, indicando tendência de melhora.  
 
Já no comparativo mensal, o mercado de caminhões mostra outro cenário, bem mais 

positivo: os emplacamentos de outubro cresceram 11,2% sobre setembro, ao 
passarem de 4,5 mil para pouco mais de 5 mil unidades. Na comparação com outubro 

de 2016, o aumento é mais expressivo, 47,8%. 
 
No mercado de ônibus, houve alta generalizada para alívio da indústria, ainda que as 

vendas cresceram de forma leve, apenas 1,1% no acumulado, para pouco mais de 12 
mil chassis contra os 11,9 mil do ano passado.  

 
No mês passado, os licenciamentos somaram 1,1 mil unidades, volume 5,8% maior 
que setembro e 54,5% acimado do apurado em outubro de 2016, quando o setor 

licenciou apenas 757 ônibus. 
 

No geral, o mercado de veículos comerciais pesados registrou queda de 2,8% no 
acumulado de dez meses, somando 52,4 mil unidades, entre caminhões e ônibus. Em 
outubro, este volume foi de 6,2 mil, alta de 10,2% sobre setembro e de 49% sobre 

outubro de 2016. 
 

 
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26626/vendas-de-caminhoes-recuam-39-no-ano


Motos: média diária de vendas cai para 3,4 mil unidades 

06/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

 
 

 

A venda de motos em outubro anotou 68,2 mil unidades, registrando leve alta de 3% 
sobre o mês anterior. A média diária de emplacamentos, no entanto, caiu de 3,5 mil 

para 3,4 mil unidades. No acumulado do ano foram licenciadas 708,5 mil unidades, 
resultando em queda de 15,8% sobre o mesmo período do ano passado. 
 

Os números foram divulgados pela Fenabrave, federação que reúne as associações de 
concessionários. Esse resultado até outubro confirma que o segmento de motocicletas 

mantém desde o primeiro semestre números muito parecidos com os de 2003. 
 
Os fabricantes acreditam que o Brasil vai emplacar cerca de 860 mil unidades até o 

fim do ano. No acumulado até outubro a Honda registrava 553,3 mil unidades vendidas 
e queda de 8,2% ante o mesmo período do ano passado. A Yamaha, vice-líder com 

13,5%, teve 95,9 mil motos lacradas até outubro, anotando alta de 6,8%. 
 
 

ALTA CILINDRADA TEM SINAIS DE RECUPERAÇÃO 
 

Depois de um 2016 para esquecer, a Harley-Davidson começou 2017 em recuperação 
e até outubro havia emplacado 4,4 mil unidades, revelando crescimento de 14,5% 
sobre o mesmo período do ano passado.  

 
Agora no segundo semestre outras duas marcas com tradição em alta cilindrada 

apontaram para cima. A Triumph registrou nestes dez meses pouco menos de 3,3 mil 
motos, assinalando leve alta de 2%. E a Ducati se aproximou das mil unidades. 
Também transformou o que seria um ano de queda para discreta alta de 1,6%. 

 
A BMW emplacou 5,4 mil unidades e ainda revela retração de 1%, mas até o fim do 

ano mudará a chave para o positivo com a ajuda de um modelo menor, a G 310 R, 
que tem sugerido de R$ 21,9 mil.  
 

Henkel projeta crescimento para divisão automotiva 

06/11/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
   

 
 
 

 
 

 
Com portfólio amplo, Brotherhood pretende largar na frente na retomada 
 

Depois de três longos anos de contração na indústria automotiva, a Henkel enfim 
percebe aquecimento de seus negócios no setor. “Este ano fizemos uma série de 

revisões das nossas expectativas porque a evolução da demanda nos surpreendeu. 
Ainda assim, nossa projeção é de que o crescimento mais consistente virá apenas 
entre 2018 e 2019”, diz Murilo Brotherhood, diretor de soluções químicas para setor 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26625/motos-media-diaria-de-vendas-cai-para-34-mil-unidades
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26624/henkel-projeta-crescimento-para-divisao-automotiva


automotivo da companhia. Ele afirma, no entanto, que a empresa não trabalha com 
crescimento de dois dígitos em nenhum cenário. 
 

A divisão automotiva da Henkel fornece selantes, adesivos e tratamento de superfície 
para a indústria.  

 
“Se os últimos anos foram difíceis para as montadoras, para os fornecedores foi ainda 

pior”, afirma, citando a enorme pressão sobre os preços e margens da companhia, 
que forçou um trabalho interno para reduzir custos, mas sem enxugar o quadro de 
funcionários. Ao contrário: em 2016 a companhia ampliou em 5% seu número de 

colaboradoras, considerando todas as divisões, para 950 pessoas no Brasil baseados 
entre a área administrativa e três fábricas, em Diadema, Itapevi e Jundiaí, todas no 

Estado de São Paulo.  
 
Brotherhood diz que, para enfrentar o período difícil, a Henkel reforçou o 

posicionamento como fornecedora de soluções, não simplesmente de produtos. Um 
dos exemplos deste compromisso foi a oferta de uma tecnologia de tratamento de 

superfície mais atual para a Mercedes-Benz, em Juiz de Fora, que conseguiu 
economizar 1 milhão de litros de água por ano ao incorporar a novidade na planta.  
 

“Há uma série de possibilidades. Nossos produtos podem ser usados para reduzir peso 
do veículo, algo que as empresas buscam cada vez mais”, diz.  

 
A maior parte do portfólio da marca é produzidas localmente, mas alguns itens de 
baixo volume, mais voltados ao segmento premium, seguem importados, como 

determinados adesivos para o fechamento do motor, por exemplo. “Dependendo do 
momento e do produto podemos trazer da Alemanha, ou dos Estados Unidos”, diz. 

 
A gama da companhia é ampla, são cerca de 300 produtos. “Ninguém tem portfólio 
tão completo”, conta, admitindo que a Henkel tem concorrentes relevantes, mas 

seguro de que a empresa é a mais preparada para tirar proveito da aguardada 
retomada dos negócios. 

 

VW anuncia novo VP de RH para América do Sul e Brasil 

06/11/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 
 

 
 

 
Marcellus Puig é o novo vice-presidente de RH da Volkswagen para Brasil e América 

do Sul 
Assumiu na quarta-feira, 1º de novembro, o novo vice-presidente de RH da 
Volkswagen para América do Sul e Brasil, o executivo Marcellus Puig, no lugar de 

Nilton Junior, que está 30 anos na empresa e assumirá um novo cargo no Grupo VW, 
ainda não divulgado. 

 
Puig iniciou sua carreira na Volkswagen do Brasil em 1998, na área de remuneração. 
Sempre ligado à área de recursos humanos, trabalhou em diferentes funções no 

departamento até 2007, quando foi transferido para a matriz, em Wolfsburg, 
Alemanha, atuando também em diferentes posições. Em 2013 até fevereiro deste ano 

ocupou a vice-presidência de RH na VW Argentina e desde então, de volta à Alemanha, 
liderou o novo proejto de digitalização em RH para todo o grupo. 
 

Em seu novo cargo, Puig será responsável pela gestão de 21 mil empregados ligados 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26623/vw-anuncia-novo-vp-de-rh-para-america-do-sul-e-brasil


à Volkswagen na América do Sul, nas áreas de gestão de competências, relações 
trabalhistas e sustentabilidade.  
 

Formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), possui MBA em Recursos Humanos pela California University de Berkeley, 

nos Estados Unidos. 
 

Metade das empresas automotivas não tem iniciativas para inovar 

06/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
Metade das empresas do setor automotivo instaladas no Brasil ainda não têm 
iniciativas e processos para informar internamente. Quando há esforços para inovar, 

em geral é ainda muito focado em evolução tecnológica, não na abordagem do negócio 
como um todo. Estas são algumas das conclusões de levantamento realizado com 

leitores da newsletter Automotive Business.  
 
A pesquisa teve quase 200 respostas, principalmente de profissionais que trabalham 

em empresas de autopeças e montadoras, incluindo diretores, vice-presidentes e 
presidentes. 

Dos entrevistados, 50% apontaram que as companhias em que atuam estimulam 
fortemente a inovação, inclusive com processos estabelecidos para isso. O dado 
preocupante, no entanto, está na outra metade dos participantes, que apontou que 

suas empresas ainda não contam com métodos para inovar. Deste grupo, 19,2% 
afirmaram que o estabelecimento de processos para inovação está em estudo.  

 
Fatia de 21,9% reconheceram no levantamento que as indústrias em que trabalham 
apoiam a inovação no discurso, mas sem iniciativas formais ou disposição para assumir 

riscos. Grupo de 8,5% declarou ainda que trabalham em organizações que 
simplesmente não investem em inovação ou que não priorizam ações que não estejam 

ligadas a tecnologia.  
 
A falta de habilidade da cadeia automotiva para trabalhar inovação pelo viés humano, 

não apenas do ponto de vista de engenharia e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) já 
foi identificado por Valter Pieracciani, diretor da Pieracciani, consultoria especializada 

no tema. Em entrevista a Automotive Business em julho deste ano o especialista 
apontou que as empresas permanecem muito concentradas nesta área e não 

percebem outras oportunidades.  
 
No levantamento, ao enumerar as ações mais importantes para tornar uma empresa 

inovadora, 58,1% dos participantes destacaram a necessidade de investir em 
tecnologia. Por outro lado, receberam número equivalente de votos ações como 

empenho da liderança, colaboração interna e externa e empoderamento dos 
funcionários.  
 

É curioso notar, no entanto, que apesar de apostar na tecnologia como principal meio 
para inovar, a maioria das companhias pesquisadas não prioriza a geração de patentes 

no Brasil: 25,1% acreditam que isso é responsabilidade da matriz das empresas no 
exterior e 39,6% dos respondentes admitiram que não há qualquer preocupação em 
gerar patentes. Uma fatia menor, de 25,2%, indicou que o assunto é prioridade tanto 

na sede global da companhia, quanto na operação local. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26620/metade-das-empresas-automotivas-nao-tem-iniciativas-para-inovar


 
MENOS HIERARQUIA E INOVAÇÃO ABERTA 
 

Um dos dados positivos evidenciados na pesquisa é uma transformação na cultura 
organizacional das empresas automotivas. Este é um dos aspectos relevantes para 

estimular a inovação internamente. Enquanto 27% dos participantes consideram a 
empresa em que trabalham bastante hierárquica, 26,5% acreditam que já atuam em 

modelo mais colaborativo. Fatia de 33,5% dos entrevistados sinalizou ainda que suas 
companhias ainda contam com estrutura hierárquica, mas estudam a transição para 
modelo mais cooperativo. 

 
Outra mudança importante sinalizada na pesquisa é o interesse maior das empresas 

do setor por inovação aberta, aquela feita com startups, outras companhias ou em 
parceria com instituições de ensino e universidades. Dos participantes, 17,5% 
afirmaram que a empresa em que trabalham tem programa de inovação aberta em 

curso. Já 23,8% estudam o desenvolvimento de algo do gênero. 
 


