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Marcos Pereira destaca melhoria do ambiente de negócios no país em
Encontro Econômico Brasil-Alemanha
14/11/2017 – Fonte: MDIC
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, participou, na
manhã desta segunda feira, em Porto Alegre, da solenidade de abertura do 35º
Encontro Econômico Brasil-Alemanha, um dos mais relevantes mecanismos de diálogo
empresarial mantidos pelo Brasil.

Em sua fala, o ministro da Indústria destacou as medidas implementadas pelo governo
federal e pelo MDIC para a melhoria do ambiente de negócios. "O Brasil está de volta"
disse o ministro.
"A esse respeito, destaco as agendas econômicas prioritárias, a começar pela
implementação do teto de gastos e pela reforma trabalhista. Além disso, estamos
empenhados em aprovar a reforma previdenciária e avançar na reforma tributária.
Este pacote é essencial para o saneamento das contas públicas e a recolocação do
Brasil nos trilhos do crescimento", afirmou.
Em seguida, Marcos Pereira detalhou as políticas que estão desenvolvidas pelo MDIC
como a implementação da RedeSIM, iniciada pela cidade de São Paulo, que visa reduzir
o prazo de abertura de empresas de 101 para 7 dias; a instalação e expansão do
Brasil Mais Produtivo, um programa de consultoria direcionado a pequenas e médias
empresas para aplicação de técnicas de manufatura enxuta; a implantação do módulo
de exportações do Portal Único de Comércio Exterior no primeiro semestre desse ano,
bem como a previsão de lançamento do modulo de importações já no início de 2018;
o fomento ao dinamismo e desenvolvimento tecnológico de startups, por meio de
programas de aceleração (InovAtiva), de internacionalização e a integração com
grandes empresas (Conexão Startup-Indústria); o desenvolvimento, por um grupo
técnico específico, de uma estratégia brasileira para a indústria 4.0, a ser lançado em
março de 2018; e o recente lançamento do Sistema SEM Barreiras, com o qual as
empresas brasileiras podem identificar quais barreiras terão de ser superadas a fim de
que se mantenham competitivas no mercado internacional para buscar uma melhor
inserção dos produtos brasileiros;
Rota 2030
Além disso, o ministro citou o trabalho de reorganização do sistema produtivo, com
apoio à indústria automotiva, por meio do Rota 2030. A expectativa é que o programa
garanta a política industrial do setor por 15 anos, promovendo previsibilidade e
garantindo investimentos.
Segundo o ministro, o novo ciclo da política automotiva terá como guia as novas
tendências de mobilidade. Dessa forma, a indústria nacional deve chegar em 2030
com tecnologia equivalente à de mercados avançados, integração ativa na cadeia
global de suprimentos, competitividade na produção dos principais sistemas
automotivos e capacidade de desenvolvimento de projetos globais.
Após a cerimônia de abertura, o ministro visitou os stands de empresas alemãs
instaladas no RS e participou de um almoço com presidentes de federações de
indústrias de todo o país onde assinou um acordo de cooperação técnica para integrar
o Rota Global, do setor privado, ao Plano Nacional de Cultura Exportadora, do governo
federal.
A ideia é atender 474 empresas de mais de 20 setores, entre eles, alimentos, bebidas
e fumo, têxteis, confecções e calçados, farmacêutica e cosméticos, máquinas e

equipamentos, móveis e metalurgia, em 17 estados brasileiros, para que elas façam
a sua primeira exportação até abril de 2018.
Acordo Mercosul - UE
Durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, o ministro teve agendas privadas com
autoridades alemãs onde reforçou as mensagens sobre a importância de anunciar um
acordo político entre o Mercosul e a União Europeia ainda este ano
Na conversa com o vice-ministro da Economia e Energia da Alemanha, Mathias
Machnig, Marcos Pereira disse que o Brasil acabou de finalizar, no dia 10 de novembro,
mais uma rodada de negociações entre os blocos, em Brasília.
"Estamos, juntamente com os parceiros do Mercosul, comprometidos com o avanço
das negociações. Diante dos desafios apresentados, como a bem conhecida
insuficiência da oferta agrícola por parte da União Europeia, torna-se ainda mais
importante o firme posicionamento do setor industrial alemão em favor do acordo",
afirmou o ministro. O vice ministro alemão afirmou apoiar o acordo Mercosul-UE e a
candidatura do Brasil à OCDE.
Durante a reunião bilateral, o secretário de Inovaçao e Novos Negocios do MDIC,
Marcos Vinicius Souza, falou sobre o lançamento da chamada para realização de
projetos conjuntos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) industrial, entre empresas
brasileiras e alemãs.
A nova chamada terá um importante reforço: graças à participação das Fundações de
Amparo à Pesquisa (FAPS), as empresas brasileiras também terão à disposição a
modalidade de subvenção econômica para financiamento de seus projetos em
conjunto com empresas alemãs.
No início da tarde, Marcos Pereira reuniu-se, ainda, com o presidente da Federação
das Indústrias da Alemanha (BDI, na sigla em alemão) para a América Latina, Andreas
Renschler, e com o membro do Conselho da BDI, Stefan Mair.
Marcos Pereira lembrou que o primeiro acordo de livre comércio do Mercosul com
países desenvolvidos trará enormes vantagens para os dois lados, e fez um apelo às
autoridades alemãs presentes. "Solicito aos senhores que se façam ouvir, junto a seus
parceiros da UE, como apoiadores desse acordo", disse o ministro.
"Este encontro é uma resposta aos movimentos contrários ao livre comércio e à
integração econômica, fomentando a cooperação e comprovando que há apoio de
nossos setores privados a uma maior interação de nossos mercados", afirmou,
ressaltando estar seguro de que há espaço para impulsionar ainda mais os fluxos
bilaterais de comércio e investimento.
Intercâmbio Comercial
A Alemanha é atualmente o quarto país com o qual o Brasil realiza trocas comerciais,
sendo assim nosso principal parceiro no continente europeu. Nesse sentido, o
intercâmbio com a Alemanha representa 21% da corrente comercial que o Brasil tem
com toda a União Europeia.

De janeiro até outubro deste ano, exportamos quatro bilhões de dólares (US$ 4
bilhões) para a Alemanha. No mesmo período, importamos quase oito bilhões de
dólares (US$ 7,7 bilhões), consolidando a Alemanha como o nosso quarto fornecedor
de bens, superado apenas por China, Estados Unidos e Argentina.
Investimentos da Alemanha no Brasil
Na década de 50, os investimentos alemães formaram a base do que viria a ser a
indústria siderúrgica nacional. Houve importantes investimentos na instalação de
montadoras como a Mercedes-Benz (1955) e da Volkswagen (1959) no país,
contribuindo para a formação da indústria automotiva no Brasil. Hoje, as empresas
alemãs em solo brasileiro são responsáveis por cerca de 10% PIB industrial do país,
segundo estimativa da Câmara Brasil – Alemanha.
Ainda segundo a Câmara, estariam instaladas, somente no Estado de São Paulo, mais
de 900 subsidiárias de empresas alemãs de diferentes setores da indústria e de
serviços fazendo da cidade de São Paulo a maior cidade industrial alemã fora da
Alemanha.
Brasil e Alemanha devem liderar conclusão do acordo Mercosul-UE, diz
presidente da CNI
14/11/2017 – Fonte: CNI
Robson Braga de Andrade pediu união dos setores privados dos dois países
para o fechamento de um bom tratado bilateral. Mais de dois mil empresários
se reúnem no 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), em Porto
Alegre
“A presença de inúmeros empresários, brasileiros e alemãs, demonstra o valor deste
foro como construtor da agenda bilateral empresarial” - Robson Braga de Andrade

Mercosul e União Europeia devem alcançar um bom acordo de livre comércio até
dezembro deste ano. Essa é a expectativa do presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, que destacou o apoio dos setores privados
de Brasil e Alemanha, as duas maiores economias dos blocos, na conclusão do tratado.
O presidente da CNI participou da abertura do 35º Encontro Econômico Brasil
Alemanha (EEBA), em Porto Alegre (RS).
O EEBA é o maior evento da agenda bilateral brasileira e ocorre pela iniciativa da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias Alemã (BDI),
em parceria com a Associação das Câmaras de Comércio Alemãs no Brasil (AHK) e a
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS).
Nesta edição, o encontro trata sobre “Parceria Brasil e Alemanha: novas oportunidades
de cooperação" e reúne mais de dois mil empresários e membros dos dois governos
no Centro de Eventos da FIERGS.

“A presença de inúmeros empresários brasileiros e alemãs demonstra o valor atribuído
a este foro, por ambos os lados, como construtor da agenda bilateral empresarial, e
catalisador de fluxo de comércio e de investimento entre os nossos países”, disse o
presidente da CNI.
Robson Braga de Andrade também destacou a importância do apoio da Alemanha ao
processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
O pedido foi formalizado pelo governo brasileiro em abril. Para o presidente da CNI, a
adesão do Brasil à OCDE é fundamental para que o país possa, de forma célere,
concretizar as mudanças necessárias em questões regulatórias, políticas
macroeconômicas, trabalhistas e ambientais.
ACORDO DE TRIBUTAÇÃO – A CNI avalia que a celebração de uma Convenção para
Evitar a Dupla Tributação da Renda entre Brasil e Alemanha é medida prioritária,
devido ao potencial de aumentar a segurança jurídica e a competitividade das
empresas nos negócios bilaterais.
De acordo com Robson Braga de Andrade, o momento atual, com a formalização do
pedido de adesão à OCDE, apresenta oportunidades para negociar um novo acordo
para evitar dupla tributação, ao permitir a rediscussão de cláusulas do modelo
brasileiro, que deve aproximá-lo do alemão.
“Também é importante renegociarmos o acordo de previdência social, para
ampliarmos o prazo para a continuidade da aplicação da legislação do país de origem
ao trabalhador expatriado de dois para cinco anos”, afirmou o presidente.
EEBA 2017 – Participaram da abertura do EEBA o presidente do Conselho da Indústria
Alemã para América Latina (LADW) e membro do Conselho Administrativo da
Volkswagen AG, Andreas Renschler; o presidente das Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Petry; o ministro da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira; o secretário-geral das Relações
Exteriores das Ministério das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão; o viceministro de Assuntos Econômicos e Energia Matthias Machnig e o governador Rio
Grande do Sul.
O EEBA 2017 ocorre durante dois dias, nesta segunda-feira (13) e na terça (14), para
discutir oportunidades de parceria e cooperação sobre: internet das coisas e startups
na área de manufaturados; eficiência energética industrial; infraestrutura e cidades
inteligentes; segurança no trabalho; ambiente de negócios e facilitação de comércio e
seus impactos para pequenas e médias empresas; e saúde e educação. Ocupa um
espaço de mais de 14 mil metros quadrados e terá mais de 80 expositores entre
brasileiros e alemães.
NEGÓCIOS – Durante o EEBA, 97 empresas alemãs e 532 empresas brasileiras
participam de rodadas de negócios. A proposta é que ocorram mais de 400 reuniões
empresariais, com expectativa de US$ 10 milhões.
As empresas participantes são principalmente dos setores de alimentos, couro e
calçados, energias renováveis, química e petroquímica, saúde e Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC). O evento é realizado em parceria com a Rede

Enterprise Europe Network (EEN), coordenada pela Comissão Europeia, e tem apoio
da Apex-Brasil.
Demanda mais generalizada de insumos traz alento à indústria
14/11/2017 – Fonte: DCI
Matéria-prima. Produção de materiais utilizados na fabricação de diversos
bens de consumo começa a reagir neste final de ano, trazendo esperança de
retomada mais firme para 2018

Braskem enxerga crescimento na demanda por insumos básicos de diversos setores,
indicando um reaquecimento da atividade econômica
Após um longo período de retração, o aumento da demanda por uma série de insumos
usados na atividade industrial melhora as perspectivas quanto à retomada mais
generalizada da produção - que não esteja concentrada apenas em automóveis e
agronegócio.
Um dos principais insumos empregados nas diversas cadeias de manufatura é a resina
termoplástica, originada do polipropileno (PP) e polietileno (PE). "O volume tem
crescido no mercado brasileiro, o que é um bom sinal, por ser indicador da atividade
econômica", diz o presidente da petroquímica Braskem, Fernando Musa. "Isso traz
expectativa de que teremos uma melhora da economia no ano que vem", completa.
Segundo os resultados do terceiro trimestre da Braskem, a demanda por resinas, seja
PP, PE ou PVC (utilizado principalmente no setor da construção civil), cresceu 6% em
relação ao segundo trimestre deste ano, para 1,3 milhão de toneladas.
Com uma participação de mercado de 69%, as vendas apenas da Braskem saltaram
10%, informou a companhia. No ano, a demanda por resinas tem alta de 4% sobre
igual intervalo do ano passado. Para atender a demanda interna, a empresa acabou
reduzindo, inclusive, suas exportações, em 7%, de PE, especialmente para regiões
fora da América Sul.
"No caso do PVC, ainda há um declínio, diferentemente de PE e PP. Claramente, temos
observado sinais de recuperação econômica, bastante generalizados, com exceção da
construção civil", afirma Musa.
Segundo ele, as áreas de agronegócio e automobilística seguem com "excelentes
resultados". Outro segmento que se destaca, na avaliação do presidente da Braskem,
é o de bens de consumo. "Em parte é demanda na ponta, mas também há movimentos
pontuais de recomposição de estoques na cadeia", acrescenta.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), os índices de
volumes de produtos químicos para uso industrial cresceram no terceiro trimestre,
com os melhores resultados na comparação com os demais períodos deste ano.
O índice de produção cresceu 5,44%, o de vendas internas avançou 12,63%, enquanto
a demanda interna - medida pelo consumo aparente - teve alta de 8,7% de julho a
setembro ante abril a junho.
"Tradicionalmente, na indústria química, o terceiro trimestre é o que concentra os
maiores volumes de produção, de vendas e demanda do ano, o que está se
confirmando pelos os resultados apresentados. Nesta época, se produz o maior volume
para as encomendas de final de ano e início do ano seguinte", escreve, em relatório
conjuntural, a Abiquim.
No Polo Industrial de Manaus, a reação já é sentida com o faturamento das empresas
registrando alta de 6,9% em reais e de 18,3% em dólares, de janeiro a agosto, sobre
igual intervalo de 2016.
Este crescimento é impulsionado por diversas áreas. Entre elas, a cadeia de atividades
termoplásticas apresenta incremento é de 7,08% em reais e de 18,7% em dólares.
Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico de Manaus,
Celso Zilves, o incremento deve-se principalmente pelos segmentos de embalagem e
injeção, como de ar condicionados split.
Já os segmentos de eletroeletrônicos têm altas de 17,6% (em reais) e de 30,6% (em
dólares), enquanto bens de informática avança 18,5% (em reais) e 30,8% (em
dólares).
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e eletrônica (Abinee), 56%
das empresas do setor indicaram alta das vendas e das encomendas, no mais alto
patamar desde fevereiro de 2014. Apenas a indústria eletrônica cresceu 20,2% entre
janeiro e setembro. "Os excelentes resultados da área eletrônica demonstram que,
felizmente, o mercado está ressurgindo", afirma o presidente da Abinee, Humberto
Barbato.
Embalagens
Junto com as resinas, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens, como
caixas, acessórios e chapas, acumulam alta de 4,7%, para 2,917 milhões de toneladas,
segundo a Associação Brasileira de Papel Ondulado (ABPO). Apenas em outubro, a
expedição aumentou 8,4% na comparação com mesmo mês do ano passado, na
segunda alta, consecutiva, neste patamar.
A associação afirma que "taxas nesta magnitude" não se verificavam desde o primeiro
semestre de 2013. "A trajetória da expedição ao longo deste ano, especialmente no
período maio/julho, quando o crescimento ajustado sazonalmente alcançou 19,79%
em valores anualizados, apenas ratifica o vigor da recuperação do segmento", diz a
ABPO.
A Klabin, produtora de papéis para embalagens e caixa de papelão ondulado,
apresenta alta de 9% entre janeiro e setembro no total expedido. Segundo a empresa,
a melhora é verificada não só em alimentos mas também em algumas categorias
industriais que até então não haviam dado sinais de recuperação. "Já estamos vendo

uma recuperação no mercado de caixas", destaca o presidente da Klabin, Cristiano
Teixeira.
Fundição
Apesar do incremento da demanda por insumos como ferro, aço e alumínio este ano
ser puxada por automóveis, outras áreas também estão crescendo, como na linha
branca.
"Há um horizonte de recomposição de produtos que deixaram de ser adquiridos nos
últimos anos, principalmente entre a classe média", avalia o diretor-executivo da
Associação Brasileira de Fundição (Abifa), Roberto João de Deus. A expectativa da
associação é a de que o setor volte a crescer este ano, em volume, algo como 7% e
8%, e até 10% em 2018, após três anos em queda.
A fundição de peças, com alumínio, se dá na produção de engrenagens para
geladeiras, máquinas de lavar e fogão. Apenas a fundição de alumínio, segundo a
Abifa, cresceu 72% entre janeiro e agosto, ante uma média geral do setor de 5,9%.
No aço, a demanda segue puxada por automóveis, mas também por linha branca.
Indústria paulista tem em outubro maior oferta de empregos dos últimos 7
anos
14/11/2017 – Fonte: CIMM
Pelo segundo mês consecutivo, a indústria de transformação paulista contratou mais
do que demitiu em outubro, elevando em 0,11% o nível de emprego. Foram abertos
2,5 mil postos de trabalho, no maior saldo já registrado pelo setor, em um mês de
outubro, desde 2010, quando a taxa havia indicado crescimento de 0,02%, com 500
novas vagas.
De janeiro a outubro, houve aumento de 0,42% com um saldo positivo de 9 mil
empregos, segundo os dados da pesquisa de Nível de Emprego do Estado de São Paulo
do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação e Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp).
Em nota, o diretor titular do Depecon, Paulo Francini, disse que a indústria vive um
momento de retomada das atividades.“Apesar de ainda estar em baixa intensidade,
essa recuperação é persistente”, apontou.
Dos 22 setores pesquisados, oito ampliaram as contratações, três mantiveram o
mesmo quadro de pessoal e 11 efetuaram cortes. Entre as empresas em expansão
estão a indústria de máquinas e equipamentos, com a oferta de 2 mil empregos, e o
segmento de confecção de artigos do vestuário e acessórios, que abriu 969 vagas. Já
entre os setores que mais enxugaram pessoal estão os de couro e calçados (-778) e
produtos têxteis (-492).
O levantamento mostra que as maiores chances de um emprego foram criadas na
região da Grande São Paulo, com alta de 0,33%. No interior, a situação foi quase
estável na média com variação de 0,03%. Do total de 36 regionais pesquisadas, 16
aumentaram o número de empregos.

Em carta, Temer prometeu MP para aprimorar reforma trabalhista. E até
agora nada
14/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Já se passaram cinco meses do compromisso firmado pelo presidente Michel
Temer com os senadores para aprovar mudanças na CLT

O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), leu a carta de Temer na CCJ do Senado
na sessão do dia 28 de junho: promessa não cumprida. Marcelo Camargo / Agência
Brasil
O governo corria o risco de não aprovar – ou aprovar com mudanças – o texto
da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
naquele 28 de junho. Os senadores não se conformavam em simplesmente acatar o
projeto enviado pela Câmara, sem fazer nenhuma alteração num tema tão importante,
conforme queria o governo. Caso modificassem o texto, ele teria de passar novamente
pelo crivo dos deputados, atrasando a aprovação da reforma.
A sessão varou o dia em discussões até o relator Romero Jucá (PMDB-RR) aparecer
com uma carta de Michel Temer na manga. Já era noite. Era um texto de 17 linhas. E
Jucá bradou e assinalou aos opositores da reforma que naquele papel estava o
compromisso do presidente em, aprovadas as mudanças, realizar as mudanças
necessárias via vetos e também a edição de uma medida provisória para contemplar
algumas sugestões dos senadores.
Só que até agora, cinco meses depois, essa MP não apareceu e tudo indica que não
irá aparecer. Não será editada. E as tais mudanças podem chegar ao Congresso
Nacional por projeto de lei, que tem uma tramitação muito mais demorada.
Depois de dizer, na tal carta, que a reforma trabalhista é importante para gerar
empregos e crescimento econômico e falar do muito debate ocorrido, Temer foi direto
à promessa: "Durante esses entendimentos vislumbrou-se a possibilidade, de que,
devido à urgências das medidas para enfrentar o alto desemprego no país, haveria a
possibilidade de, através de vetos e da edição de uma medida provisória, agregar as
contribuições e realizar os ajustes sugeridos durante todo o debate no Senado",
escreveu o presidente no terceiro parágrafo.
Parece que tudo foi jogo de cena. Líderes do governo anunciaram na semana passada
que dificilmente vem MP por aí para regulamentar alguns pontos da reforma, como
trabalho insalubre de gestante, trabalho intermitente e negociação patrão e
empregado. Não bastasse, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que
não vai aceitar medida provisória para regulamentar as mudanças trabalhistas.
Apesar da promessa, a oposição que não caiu nessa conversa e nem acreditou em
Jucá. Mas não teve voto para vencer o governo mesmo assim. O que disseram à
época? Vale lembrar.
"Isso que o governo está oferecendo é um bombom para agradar a uma criança. É
ingênuo acreditar na palavra do presidente Temer. E quem falou que ele estará no
cargo daqui a um mês", disse Humberto Costa (PT-PE). Temer, sim, continua à frente
do Planalto. "Isso é um cheque em branco para o presidente, cujo governo está no
seu fim", disse Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).

"Vamos adiar essa sessão para que o presidente da República nos dê garantia disso
que vem aí, com o que exatamente ele está se comprometendo. Não sei se é uma
hipótese tola, mas que o presidente Temer remeta uma carta assinado. Não podemos
entrar numa fria", disse Lasier Martins (PSD-RS). "Virou o samba do Congresso louco.
Virou um Congresso de banana", disse Paulo Paim (PT-RS).
O senador Edison Lobão (PMDB-MA), presidente da CCJ, até reagiu: "Eu não sou um
congressista de banana!" Paim fez um reparo: "Não chamei aqui ninguém de
banana!".
Se estamos diante de um Congresso de bananas ou não, a avaliação é particular. Mas
a oposição parece ter acertado em cheio quando ironizou e desacreditou a tal carta de
Temer.
Nova legislação trabalhista representa avanço significativo para modernizar
economia brasileira
14/11/2017 – Fonte: CNI
A partir deste sábado (11), o Brasil contará com um marco mais moderno
para as relações entre empresas e empregados. Lei privilegia o diálogo e
valoriza a negociação em detrimento do conflito judicial
A CNI avalia que a lei moderniza as relações do trabalho tendo como premissas a
valorização do diálogo, a segurança jurídica e a redução da burocracia

O crescimento sustentado da economia depende de avanços em diversos pilares da
competitividade do país. No campo das relações do trabalho, fator determinante para
o desenvolvimento econômico e social, o Brasil dará um significativo passo, a partir
deste sábado (11), com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/17.
“Fazia muito tempo que o Brasil precisava enfrentar esse desafio. Esta lei moderniza
as relações do trabalho tendo como premissas a valorização do diálogo, a segurança
jurídica e a redução da burocracia”, afirma o presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.
Para a indústria brasileira, a Lei nº 13.467/17 representa o almejado avanço na
construção de relações do trabalho modernas e alinhadas com a economia do século
21. O presidente da CNI lembra que a chamada “força de lei” que a proposta atribui
aos instrumentos coletivos negociados é fundamental para harmonizar as relações do
trabalho, reduzindo significativa fonte de conflito judicial.
"Além disso, o prestígio à negociação coletiva é o que preconizam a Constituição
Federal, as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ratificadas
pelo Brasil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)", diz Robson Braga
de Andrade.
APLICATIVO DA CNI EXPLICA A NOVA LEI
Para explicar legislação que entra em vigor e os possíveis impactos na relação entre
empresas e empregados, a CNI lançou o aplicativo Conexão RT. Com esta ferramenta,

é possível saber tudo que há de novo entre os 106 artigos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) inseridos, alterados e revogados pela Lei nº 13.467/17.
Disponível para os sistemas iOS e Android, a ferramenta interativa permite a quem
quiser conhecer a nova legislação pesquisar as novas regras e visualizar a legislação
anterior e a posterior à aprovação da nova lei, comparativamente. Para cada item, são
apresentadas as referências, seja na CLT, em leis esparsas ou na jurisprudência.
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A CNI lembra que a necessidade de modernizar as leis do trabalho no Brasil está em
debate há, pelo menos, duas décadas. Já em 2004, o Fórum Nacional do Trabalho
deixava claro o entendimento entre trabalhadores, empregadores e governo do
prestígio ao diálogo e a valorização da negociação coletiva. Conheça, abaixo, as
principais referências legais sobre a negociação coletiva na legislação brasileira:
Artigo: Os efeitos da reforma trabalhista
14/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Há uma classe que perderá com a reforma trabalhista: os operadores do
direito trabalhista

Hugo Harada/Gazeta do Povo
A reforma trabalhista já está em vigor. O mote desta reforma é valorizar a vontade
das partes (empregado e empregador), reduzindo a interferência do Estado.
Sem sombra de dúvida, a reforma trabalhista será benéfica às empresas,
especialmente quanto às alterações nos processos judiciais trabalhistas. Atualmente,
as empresas sofrem com o demandismo exagerado peculiar do Brasil. A reforma deve
acabar com os reclamantes contumazes e oportunistas, que fazem da Justiça do
Trabalho uma loteria jurisdicional.
Para os trabalhadores, a reforma também será benéfica, apesar de haver quem
acredite que a reforma extinguirá direitos (mas há quem acredite, também, em
duendes e fada madrinha...). Os grandes avanços da reforma para os trabalhadores
são o teletrabalho, o acordo para rescisão do contrato de trabalho, a comissão de
empregados e o parcelamento das férias.
Acabou-se o Judiciário escravo da lei? Agora temos um Judiciário que
acumula a função de legislar também
Ademais, a reforma também criou um limite ao estipular direitos que não podem ser
negociados, tais como a remuneração do empregado (respeito ao salário mínimo, o
13.º salário, o valor mínimo da hora extra em 50% superior ao da hora normal e a
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno), os adicionais de risco
(insalubridade e periculosidade), o repouso semanal remunerado, as férias devidas e
um terço, o seguro-desemprego, o FGTS, o aviso prévio, as normas de saúde, higiene
e segurança do trabalho, a aposentadoria, salário-família, licença-maternidade,
licença-paternidade, entre outras, que continuam preservadas.
Já os sindicatos terão de, com muita criatividade, se reinventar, vez que acabará a
contribuição sindical compulsória. Muitos sindicatos deixarão de existir; alguns se

fundirão a outros. Os sindicatos assistencialistas terão grande chance de sobreviver,
dependendo da qualidade de seus serviços. No entanto, dada a prevalência da
negociação, aqueles sindicatos que utilizarem com sabedoria a arte de negociar não
sucumbirão.
Porém, há uma classe que perderá com a reforma trabalhista: os operadores do direito
trabalhista, representados por advogados de reclamantes, promotores do Trabalho e
a própria Justiça do Trabalho.
A reforma trabalhista reduzirá sensivelmente o número de processos trabalhistas e,
em muito pouco tempo, a Justiça do Trabalho deverá experimentar ociosidade. Outra
questão que incomoda a Justiça Trabalhista é o cerceamento na criação de súmulas e
outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs.
Assim, é até compreensível a resistência à reforma por aqueles que somente
experimentarão perdas. Por isso, a mesma tem sido alvo de boicotes dos procuradores
do Ministério Público do Trabalho e dos juízes e desembargadores da Justiça do
Trabalho.
Desde o início, houve tentativas de barrar a reforma, inobstante não tenham
conseguido êxito. Agora, estes mesmos entes governamentais afirmam que não
aplicarão as novas regras, sob o pretexto da inconstitucionalidade. Acabou-se o
Judiciário escravo da lei? Agora temos um Judiciário que acumula a função de legislar
também.
O que mais preocupa as empresas é a interpretação da nova legislação com base em
suas ideologias políticas, colocando em dúvida a isenção do Poder Judiciário. Como se
não bastasse, quebrando totalmente a hierarquia, o Ministério do Trabalho publicou
portaria nomeando comissão para elaborar uma nova versão da CLT em 120 dias. Um
dia depois, tal portaria foi revogada.
Assim, a redução da judicialização pretendida com a reforma trabalhista poderá não
ter efeitos imediatos e durará alguns anos até que todas as discussões acerca das
alterações trazidas pela reforma sejam pacificadas.
Mas, uma vez completamente implementada, trará benefícios à sociedade como um
todo, representando um enorme passo na modernização das relações trabalhistas, o
que inclusive trará novos investidores estrangeiros e consequente desenvolvimento ao
país.
(Antonio Carlos Vendrame é engenheiro de Segurança do Trabalho, perito judicial
e professor com experiência nas áreas de segurança, saúde e meio ambiente).
Eunício espera que governo cumpra acordo e envie MP da reforma trabalhista
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que também é presidente do Congresso
Nacional, disse nesta segunda-feira, 13, no Palácio do Planalto, que vai conversar
ainda nesta segunda com o presidente Michel Temer sobre o mecanismo de ajuste de
alguns temas prometidos ao Congresso em relação a reforma trabalhista.
Eunício afirmou que, apesar de não ter participado do acordo entre governo e
parlamentares, acredita que o presidente deve enviar uma medida provisória (MP)
para tratar do tema.
“Eu vou conversar com ele agora se vai ser medida provisória ou projeto de lei. Eu sou
defensor, que quanto menos MP melhor, mas eu não participei deste acordo, e se há

um acordo para ser medida provisória, obviamente que vou defender com o presidente
que seja medida provisória”, disse.
Eunício disse que deve conversar ainda nesta segunda também com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, sobre o tema, e destacou que a MP teria efeito imediato como
prometido aos senadores. Eunício assegurou ainda que como o presidente do
Congresso tem a prerrogativa de decidir sobre as MPs, se ela for enviada seguirá em
tramitação. “Não devolverei”, disse. “As regras foram estabelecidas pelo Congresso,
com amplo debate”, disse.
Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, no último sábado, a relação entre
patrões e empregados mudará profundamente em meio às promessas de criação de
vagas e o temor de piora das condições de trabalho.
As regras começaram a valer sem que o governo tenha decidido como será o processo
de ajuste de alguns temas prometidos ao Congresso: se por medida provisória ou
projeto de lei. A minuta do texto que está na Casa Civil não prevê novo instrumento
para financiamento dos sindicatos.
Maia critica mudanças na nova lei trabalhista por medida provisória
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta
segunda-feira (13) a pretensão do governo federal de usar medida provisória e não
projeto de lei para fazer mudanças na lei trabalhista que entrou em vigor em 11 de
novembro.
“Para mim é inconstitucional, além de gerar uma grande insegurança para o
trabalhador e criar um precedente: se ninguém fizer nada (para impedir o uso de
medida provisória nesse caso), qualquer presidente que entrar poderá mudar essa
legislação por medida provisória.
É o mesmo que usar medida provisória para privatizar a Eletrobras. Isso (o uso de
medida provisória nesses casos) enfraquece a democracia e enfraquece a relação entre
os poderes”, afirmou Maia durante evento no Rio de Janeiro.
Maia antecipou dificuldades para a nova legislação, devido ao uso de MP para mudála. “Na hora que você editar uma medida provisória, todos aqueles juízes que são mais
ideológicos, são contra a aplicação da lei, vão dizer “se tem uma medida provisória,
eu vou esperar a votação e sanção dessa medida provisória para implementar a lei.
São mais quatro meses”, previu o presidente da Câmara. “Por isso a medida provisória
enfraquece a lei e cria uma insegurança jurídica”, concluiu.
Comércio já procura intermitentes, mas posterga novas contratações
14/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O comércio já procura interessados em trabalhar em regime intermitente. No entanto,
os lojistas não vão efetivar as contratações até que o governo e o Congresso definam
algumas alterações que foram acertadas durante a tramitação da reforma trabalhista,
mas ainda precisam ser formalizadas legalmente.
Criada pela reforma, a modalidade permite que o funcionário ganhe pelo tempo
trabalhado, desde que respeitado o salário mínimo por hora (R$ 4,26). A convocação
do trabalhador ao serviço deve ser feita com três dias de antecedência.

"Há muita insegurança. Se não for tudo bem-feito, corremos o risco de o instituto ser
satanizado por juristas", diz Ivo Dall'Acqua Junior, vice-presidente da FecomercioSP.
O Grupo Sá Cavalcante, que detém restaurantes de fast-food no Espírito Santo,
anunciou em outubro uma vaga por R$ 4,45 a hora, com jornada de cinco horas aos
sábados e domingos. Em quatro semanas, pagaria até R$ 178 –19% do salário
mínimo. A empresa foi criticada nas redes sociais pela vaga, mas não se posicionou.
"Orientamos os lojistas a ter cautela nessa modalidade por enquanto. Por outro lado,
se todo o mundo ficar engessado e sem coragem, a reforma nunca vai acontecer", diz
Valquíria Furlani, diretora jurídica do Sindilojas-SP.
Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, do setor de restaurantes, diz que as
empresas estão preocupadas após a repercussão negativa do caso no Espírito Santo.
"Essa turma das 'garantias' desconhece a realidade do Brasil desempregado. Pela
primeira vez, vamos ter festas de final de ano com mão de obra formalizada", diz.
O governo promete criar uma quarentena de 18 meses para evitar que empresários
demitam os funcionários e, depois, voltem a contratá-los como intermitentes.
O contrato intermitente é muito usado por restaurantes em vários países. No Reino
Unido, 115 mil empregados do McDonald's estão nessa modalidade. Em setembro,
eles fizeram greve e a empresa se comprometeu e reavaliar esse tipo de contratação.
A União Geral dos Trabalhadores (UGT), que congrega categorias do setor de
comércio, defende que haja um máximo de 10% de mão de obra de uma empresa em
regime intermitente e que todos recebam pelo menos um salário mínimo por mês. A
entidade quer inserir a garantia em convenção coletiva.
"O intermitente contraria um princípio do direito do trabalho: que o tempo à disposição
do empregador faz parte da jornada", diz Julio Mendes, do Mascaro Nascimento
Advogados. Mendes questiona o fato de o contrato intermitente não especificar para
quais dias o trabalhador será convocado.
Para o advogado, alguns pontos serão questionados por tribunais, como a multa em
caso de ausência do empregado. A lei prevê que, se o trabalhador não comparecer,
deverá pagar ao patrão 50% de sua remuneração.
O que pode mudar?
Governo quer fazer ajustes na reforma trabalhista
Grávidas e lactantes
O texto da reforma permite que grávidas e lactantes trabalhem em ambientes
insalubres se o risco for considerado baixo por um médico. O governo quer revogar a
permissão, proibindo o trabalho mesmo com o atestado
Trabalho intermitente
A MP ou projeto de lei pode regulamentar esse tipo de contrato. Entre as regras
discutidas, estão um prazo de carência para demitir um funcionário e contratá-lo
como intermitente e a equivalência da hora ou dia de trabalho com o salário mínimo
Contribuição previdenciária
O governo estuda criar um recolhimento complementar em meses que o empregado
receber remuneração inferior ao salário mínimo
Jornada 12 x 36
O texto da reforma permite que o trabalhador negocie diretamente com o
empregador jornadas de 12h de trabalho seguidas por 36h de descanso. A MP pode
exigir que a negociação da jornada seja feita com os sindicatos, e não
individualmente

Autônomos
O governo negocia uma regra para o trabalho autônomo, proibindo cláusula de
exclusividade, sob pena de configuração de vínculo empregatício
Dano moral
Outro ponto que pode mudar é a condenação por dano moral e ofensa à honra, como
assédio. O valor da punição pode deixar de ser calculado segundo salário do
trabalhador ofendido.
Colunistas Porque.com : Por que a reforma trabalhista é tão impopular?
14/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A reforma trabalhista já está valendo desde o último sábado. É uma boa reforma,
flexibiliza um pouco a super-rígida CLT dos anos 1940. Resta saber como ficarão as
coisas na prática. Em particular, como a Justiça do Trabalho vai se portar diante das
mudanças. Em teoria, isso não deveria ser uma fonte de preocupação. Mas, dado o
grau de ativismo do Judiciário brasileiro, não podemos descartar um cenário em que
alguns pontos das novas regras enfrentem dificuldades práticas.
Que os líderes sindicais se oponham à reforma é compreensível: eles perdem poder
com a possibilidade de barganha individual entre trabalhador e empregador e com o
fim da contribuição sindical obrigatória -uma jabuticaba daquelas bem viçosas, a
propósito.
Que fique claro: a reforma não se extingue a contribuição sindical, ela apenas a torna
opcional.
Mas por que a reforma trabalhista parece não angariar muito apoio na sociedade?
Entendemos que isso se deva a uma falha no entendimento de como o mercado de
trabalho funciona. Muita gente associa flexibilizar leis trabalhistas com beneficiar o
empregador. "Agora, com a nova lei, o empresário vai poder explorar mais ainda o
trabalhador", ou algo nessa linha. Mas a premissa de partida está errada.
O trabalhador não é refém do empregador, pois para produzir algo são necessários
trabalho e capital. Ambos. O empresário também precisa do funcionário. Se o dono da
empresa tem por objetivo apertar o máximo possível o trabalhador, por que ele não
reduz o salário de todos ao mínimo? Porque deixariam a empresa, é claro.
O objetivo do empregador, caro leitor, não é reduzir salários e benefícios ao mínimo
possível - é, sim, maximizar lucro.
A reforma proposta, de um modo geral, reduz a insegurança jurídica das negociações
entre trabalhadores e empregadores em diversas dimensões (sob a lei antiga, essas
negociações nem sequer eram possíveis juridicamente!), como escalonamento de
férias, jornada de trabalho (limites totais mantidos, mas maior flexibilidade dentro
desses limites), tempo para almoço, banco de horas (sem que o sindicato precise
concordar), teletrabalho, planos de remuneração e bônus, entre outras coisas.
É verdade: a reforma facilita em alguma medida a demissão. Porém, ao contrário do
que se diz, isso não é ruim para o trabalhador de modo geral. Repetindo a lógica já
aventada acima: nenhuma empresa gosta de demitir um funcionário bom, com anos
de experiência, eficiente. Mas com menores barreiras para demitir funcionários pouco
produtivos, a empresa se sente mais confortável para contratar.
Isso beira o óbvio: quando demitir é muito custoso, muito difícil, o empresário fica
arisco e contrata menos, para evitar custos futuros. Um corolário desse argumento é:
quando a lei trabalhista fica um pouco mais flexível, quem está desempregado
reencontra trabalho mais rapidamente.

E reforçando: tempo total de férias, salário mínimo, hora-extra, licença maternidade,
seguro-desemprego, não mudam.
Demorou, mas o país dá um belo passo à frente com a nova legislação.
(Especialistas do Porque.com.br traduzem aqui, para o bom português, o economês
do seu dia a dia, mostrando que economia pode ser simples e divertida. Escreve às
terças).
Temer: ‘Com toda certeza vamos terminar as reformas neste governo’
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer reafirmou nesta segunda-feira, 13, que o governo quer
aprovar ainda este ano a reforma da Previdência e voltou a destacar que a proposta
acabará com privilégios de servidores públicos. “Vamos completar essa fase reformista
que adotamos no País durante esse governo, quem sabe ainda neste ano.
Quem sabe, não, com toda certeza. Aqui a gente diz uma coisa e depois dizem que há
dúvida. Não há dúvida. Nós vamos fazer a reforma previdenciária que é importante
para o País e vamos desmistificar e desmentir certas coisas que disseram no começo”,
afirmou o presidente, em cerimônia de entrega simbólica dos primeiros Cartões
Reforma, para que famílias de baixa renda possam fazer melhorias em suas casas.
O presidente voltou a defender que a reforma da Previdência acabará com privilégios
na hora de aposentar.
“Não faz sentido os trabalhadores da iniciativa privada levarem um tempo mais longo
para se aposentar e se aposentem com valor pequeno, enquanto servidores públicos
se aposentam mais cedo e com valores estratosféricos. Estamos tendo coragem para
fazer isso”, acrescentou.
Temer destacou que a proposta de reforma na Previdência não fará com que as
pessoas não consigam se aposentar, lembrando que o projeto prevê uma regra de
transição ao longo de 20 anos. “Ou seja, é uma reforma racional porque leva em conta
os direitos daqueles que já estão em atividade”, alegou.
Ele ainda aproveitou a entrega dos Cartões Reforma para comparar a tramitação da
reforma previdenciária – e outras como o teto de gastos e a Reforma Trabalhista –
com a reforma de uma casa. Ele ainda ressaltou o apoio do Congresso Nacional na
aprovação das reformas.
“Toda vez que se vai fazer uma reforma, a casa fica feia, mas quando a reforma
termina, a casa está um brinco, bonita. As pessoas reclamam que tem poeira, o vizinho
reclama do barulho, toda reforma é assim. A casa vai ficar barulhenta e com
reclamações, mas quando estiver pronta todo mundo vai aplaudir”, completou.
“Vamos trabalhar sem descanso para melhorar a vida dos brasileiros.”
Temer disse que o Cartão Reforma é um dos pilares da sua política habitacional. O
programa concede até R$ 9.646,07 para reformar, ampliar e até mesmo concluir
moradias de famílias com renda mensal de até R$ 2.811,00.
O Ministério das Cidades trabalha com a expectativa de atingir 182 mil famílias até
2018 e o orçamento é de R$ 1 bilhão, a fundo perdido, ou seja, o beneficiário não
precisará pagar nada.
“Fico realmente entusiasmado com o Cartão Reforma, que queremos levar adiante
neste ano e no próximo”, concluiu o presidente.

Meirelles: Cartão Reforma deve dar impulso à construção civil
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a dizer que o País está vivendo um
momento importante de recuperação na economia. Ele repetiu que o Brasil superou a
maior recessão da história e está crescendo desde o começo do ano.
“Com a mudança do governo no ano passado começamos a ter a recuperação da
economia que se consolidou a partir do primeiro trimestre deste ano”, afirmou, em
cerimônia na qual o presidente Michel Temer realizou a entrega simbólica dos
primeiros Cartões Reforma. “O Brasil é um paciente que já saiu da UTI e não corre
mais riscos”, completou.
Ele lembrou que é normal que alguns segmentos cresçam primeiro que outros e
ressaltou que é importante que o governo avalie medidas setoriais de estímulo
voltadas para os segmentos que ainda não retomaram a atividade.
Meirelles destacou que o setor agrícola está saudável e tem ganhos de produtividade.
Ele citou também boa parte dos segmentos de serviços, que apresentam recuperação.
“O consumo das famílias mostra resultados muito bons, inclusive na compra de
duráveis, que é um investimento feito pelos consumidores. Sendo assim, as vendas
de duráveis é um ótimo indicador de confiança”, avaliou.
Já sobre os investimentos, o ministro apontou que os investimentos em máquinas e
equipamentos vão bem, mas ponderou que os investimentos na construção civil ainda
não se recuperaram. “É normal que demore um pouco mais, mas temos que olhar o
setor da construção com atenção, porque é um setor que gera muitos empregos e
constrói moradias”, acrescentou.
Segundo Meirelles, o governo tem atuado em diversas frentes para estimular o setor
da construção, inclusive no crédito. “O Cartão Reforma se insere neste trabalho do
governo de impulso à construção civil e tem um componente fortíssimo social. O
programa beneficia as camadas que de fato precisam dessa ajuda e, desta forma
contribui para a melhoria da distribuição de renda”, acrescentou.
Gerente que trabalhava em home office não tem direito a hora extra, diz TST
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) acolheram
recurso da Blackberry Serviços de Suporte de Vendas do Brasil Ltda. e julgaram
improcedente o pedido de horas extras de um gerente de qualidade que executava
suas tarefas no sistema de home office.
Para a Turma, presume-se que “não há controle de horário no trabalho em casa, e
caberia ao empregado apresentar prova em sentido contrário”. O acórdão, do dia 6 de
outubro, foi divulgado agora no site do TST.
As informações foram divulgadas no site do TST.
O ex-gerente da Blackberry, multinacional de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação, alegou que respondia a e-mails e atendia
ligações fora do horário de trabalho, e ainda era obrigado a transmitir respostas,
pareceres e solicitações aos superiores, sob pena de severas repreensões.
Ele afirmou que “fazia viagens frequentes à Argentina, nas quais trabalhava além das
oito horas”. Por isso, pediu o pagamento de horas extras na média aproximada de
cinco horas diárias.

A empresa, por sua vez, argumentou que não havia fiscalização de jornada de
trabalho, e que o próprio gerente afirmou que as únicas pessoas às quais se reportava
estavam no México e, depois, no Canadá.
A testemunha da empresa afirmou que as horas de trabalho, cerca de sete a oito por
dia, “eram totalmente flexíveis e não havia sobreaviso”. Também disse que, embora
fosse comum o recebimento fora do horário de trabalho, não havia necessidade de
respondê-los na mesma hora.
O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de horas extras, considerando que o
gerente foi contratado expressamente para trabalhar em São Paulo, em um escritório
residencial remoto, e que não havia nenhuma prova de que sua jornada fosse
fiscalizada.
Segundo a sentença, o fornecimento de celular com rastreador, por si só, não era
suficiente para demonstrar o efetivo controle da jornada. O Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) da 2ª Região (SP), no entanto, entendeu que o trabalhador
demonstrou o tempo extra alegado e, por outro lado, a Blackberry não provou que
não havia fiscalização da jornada nem trabalho suplementar.
Para isso, a Corte se baseou no depoimento do representante da empresa, que afirmou
não saber a frequência com que o colega se dirigia às fábricas e se deslocava à
Argentina.
No recurso ao TST, a empresa afirmou que, pelo trabalho ser em sistema de home
office, era do profissional o ônus de comprovar a fiscalização da jornada e que esta
seria superior a oito horas.
Para o relator do recurso, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, não havendo dúvidas
de que o gerente trabalhava em casa, existe a presunção de que não havia controle
de horário, o que atrai o ônus da prova em sentido contrário para o trabalhador.
Como o TRT decidiu com base nas regras de distribuição do ônus da prova, o relator
concluiu que houve má aplicação dos artigos 818 da CLT e 373, inciso I, do novo
Código de Processo Civil, que tratam da matéria.
Defesa
A reportagem fez contato com a Blackberry Serviços de Suporte de Vendas do Brasil
Ltda.. mas ainda não obteve retorno. Nos autos, a Blackberry alegou que não havia
fiscalização de jornada de trabalho, e que o próprio gerente afirmou que as únicas
pessoas às quais se reportava estavam no México e, depois, no Canadá.
A testemunha da empresa afirmou que as horas de trabalho, cerca de sete a oito por
dia, “eram totalmente flexíveis, e não havia sobreaviso”. Também disse que, embora
fosse comum o recebimento fora do horário de trabalho, não havia necessidade de
respondê-los na mesma hora.
Artigo: É preciso aproveitar a inflação baixa para acabar com a indexação
14/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os mais jovens não se lembram, mas devem ter lido que, no fim dos anos 1980,
quando a inflação alcançou quase 7.000% em 12 meses, os preços subiam
diariamente.
Quem podia comprava hoje, porque amanhã o produto poderia estar custando o dobro.
As famílias faziam estoques de itens de supermercados.
Para atenuar um pouco essa maluca corrida de preços, havia a correção monetária.

Os salários eram corrigidos todos os meses, com base na inflação do mês anterior.
Vários outros preços, como aluguéis, escolas, tarifas públicas etc., também subiam
mensalmente.
Não era fácil viver nesse ambiente. Havia, porém, um certo discurso que aplaudia a
correção monetária como sendo uma dessas "geniais" soluções brasileiras, que hoje
chamamos de "jabuticabas".
Dizia-se que a correção monetária funcionava como um amortecedor da inflação.
Como preços e salários eram corrigidos rapidamente com base no índice da inflação
passada, os efeitos da alta dos preços não eram tão sentidos, argumentavam alguns
teóricos.
Parecia um ovo de Colombo, uma fórmula perfeita para neutralizar os efeitos da
inflação. Alguns economistas vinham do exterior para conhecer o sistema, mas, na
verdade, a correção monetária levou o país à hiperinflação.
Tornou-se um poderoso estimulador da alta de preços, criando uma inércia que foi
elevando cada vez mais a inflação, até atingir 82%, em março de 1990.
Tudo isso acabou em 1994, com o Plano Real. Mas, mesmo com a inflação muito mais
baixa de hoje, alguns mecanismos de indexação da economia permanecem sendo
usados.
Com uma taxa anual abaixo de 3% ao ano, não dá para entender por que não se
aproveita a oportunidade para extirpar de vez a indexação da economia brasileira.
Aluguéis são reajustados anualmente com base no IGP-M da FGV.
O salário mínimo é aumentado de acordo com o INPC mais a taxa de crescimento do
PIB.
Tarifas de ônibus, metrô e outros serviços públicos sobem indexados à inflação
passada.
Contratos de governos com a iniciativa privada são firmados com reajustes atrelados
a índices de preços.
Salários das diversas categorias, embora negociados diretamente entre empregados
e empregadores, levam em conta a inflação passada.
Escolas aumentam mensalidades sempre em janeiro com base na inflação do ano
anterior.
Muitos outros resquícios da velha correção monetária dos anos da hiperinflação
precisam ser eliminados. No mês passado, acredite se quiser, o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos colocou em sua pauta a indexação dos preços na cobrança da água
usada pelos produtores rurais. O tema foi retirado da pauta pela intervenção da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mas tem previsão de voltar à
discussão em dezembro.
O próprio Orçamento teve seus gastos atrelados à inflação na famosa PEC do Teto.
Embora nesse caso o objetivo tenha sido o de conter a expansão dos gastos, trata-se
de uma indexação.
Com uma inflação tão baixa, o governo já deveria ter pensado em avançar na
desindexação ampla da economia. É muito mais fácil fazer isso com inflação de 2,5%
ao ano do que quando ela atinge dois dígitos.

Estima-se que 60% dos preços da economia ainda sejam reajustados com base na
inflação passada ou na variação do dólar. Se a desindexação não for feita agora, será
impossível fazê-la um pouco mais à frente, quando a economia voltar a crescer,
gerando demanda e puxando preços.
O combate à inflação não pode ser feito só com elevação absurda e atroz dos juros,
um filme que já vimos demais e sabemos ter final infeliz.
(Benjamin Steinbruch - É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
A inflação atual e o futuro
14/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
A questão é saber se a inflação seguirá baixa quando o Brasil recuperar o
crescimento do PIB, reduzir o desemprego e o consumo subir

Marcos Santos/USP Imagens
A inflação oficial do Brasil é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
cujo cálculo é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir
de pesquisa de preços realizada em estabelecimentos comerciais, domicílios,
prestadores de serviços e concessionárias de serviços públicos.
As categorias pesquisadas são alimentação e bebidas, artigos de residência,
comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais,
transportes e vestuário, cada uma com seu peso porcentual no consumo nacional.
Essas categorias são divididas em 465 subitens, que basicamente cobrem aquilo que
é consumido por famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários, em 11 regiões
metropolitanas. A meta de inflação fixada pelo Banco Central (BC) para 2017 é de
4,5%, admitindo-se variação de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo. Essa
é, também, a meta para 2018.
O IPCA dos últimos 12 meses está em 2,70% – portanto, abaixo do piso da meta, que
é de 3%, e muito abaixo do centro da meta, 4,5%. As previsões de inflação para 2018
são as mais variadas, mas as maiores apostas ficam nos 4%, que é uma inflação baixa
para os padrões brasileiros.
A questão essencial nesse panorama é saber quais consequências positivas ou
negativas o IPCA baixo traz à economia. De saída, caso a inflação fique baixa e o PIB
efetivamente cresça, há dois bons efeitos para as contas públicas: a arrecadação
tributária aumenta e a taxa de juros (Selic) que o governo paga sobre os títulos
públicos pode cair.
Mais receita tributária e menor conta de juros são duas variáveis úteis na redução do
déficit das contas do governo, tudo a depender de como o setor público consolidado
(municípios, estados e União) venha a gerir suas finanças.
Caso a inflação fique baixa e o PIB efetivamente cresça, há bons efeitos para
as contas públicas

No âmbito dos investimentos – sobretudo em infraestrutura física e infraestrutura
empresarial –, os maiores investidores são o governo, as empresas nacionais e os
investidores estrangeiros. No caso dos investimentos vindos do exterior, o mais
relevante são aqueles destinados a elevar o estoque de capital físico do país e expandir
o setor empresarial.
Esses dependem basicamente de um cenário de recuperação do crescimento,
estabilidade política, inflação controlada, estabilidade da taxa de câmbio e de boas leis
sobre investimentos estrangeiros. Para tanto, a inflação baixa é boa.
Já para os dólares que vêm do exterior para aplicação em ativos financeiros, sobretudo
em títulos públicos, a lógica é outra. Os fundos internacionais vêm para o Brasil para
compra de títulos públicos e ativos financeiros privados, e as duas variáveis mais
importantes para a decisão dos aplicadores são a taxa de juros (Selic) e a taxa de
câmbio.
Um investidor estrangeiro olha com cuidado o preço do dólar quando manda seu
dinheiro para o Brasil e quando resgata sua aplicação e leva seu dinheiro para o
exterior; logo, é a soma da taxa de juros com a variação cambial entre os momentos
de entrada e saída que definem o rendimento das aplicações.
Vale mencionar que a inflação baixa atual tem causas negativas, como a recessão, o
alto desemprego e a queda do consumo. A questão é saber se a inflação seguirá baixa
quando o Brasil recuperar o crescimento do PIB, reduzir o desemprego e o consumo
subir.
Os investidores estrangeiros estão olhando esses aspectos e, também, a estabilidade
política e as leis sobre investimento estrangeiro no país. Além disso, como a
infraestrutura física tem o setor público como seu maior controlador, as parcerias
público-privadas, as leis de concessões e as regras de tributação sobre lucros e ganhos
de capital são importantes para estimular ou desestimular a vinda de dinheiro de fora.
Investimento privado na área de transportes compensa déficit público
14/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Estudo do Ipea mostra que recursos privados na área passaram de R$ 10,9 para R$
18,4 bilhões desde 2010
O setor privado é o responsável pela manutenção do ritmo de investimentos na área
de infraestrutura de transportes no Brasil nos últimos três anos – período em que o
país vem enfrentando severa crise econômica.
De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a
partir de 2010, os recursos públicos destinados ao setor – rodovias, ferrovias, portos
e aeroportos –, começaram a cair significativamente, mas foram compensados pelos
investimentos privados.
Segundo o pesquisador da área de Infraestrutura do Ipea, Carlos Alvares da Silva
Campos Neto, entre 2003 e 2010 ocorreu um aporte de investimentos de 247,6% na
área de infraestrutura como um todo, levando-se em conta o volume global de
recursos – público e privado.

Em 2010, o montante anual se estabilizou em R$ 32 bilhões em investimentos, mas
os recursos públicos passaram a diminuir significativamente – de R$ 20,6 bilhões em
2010 para R$ 9,7 bilhões em 2015. Paralelamente, os recursos privados saltaram de
R$ 10,9 bilhões para R$ 18,4 bilhões no mesmo período.
“A falta de investimentos do governo foi compensada pelos recursos privados”
- Carlos Alvares da Silva Campos Neto
Retomada
Entretanto, para retomar o potencial de crescimento do país nas próximas duas
décadas, o pesquisador afirma que é necessário que o governo federal aumente em
pelo menos quatro vezes o total dos recursos destinados ao setor.

Atualmente, menos de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é destinado à
área de infraestrutura em transportes. Segundo ele, países emergentes que concorrem
com o Brasil, como Rússia, Índia, China, Coreia, Vietnã, Chile e Colômbia, investem,
em média, 3,4% do PIB nessa área. “Só assim será possível trazer mais
competitividade aos produtos nacionais, reduzir o custo das exportações e dos
produtos vendidos nos centros urbanos”, analisa.

Brasil investe apenas 0,6% do PIB em infraestrutura.
Campos Neto afirma que o setor privado passou a ser considerado fundamental para
elevar os investimentos na área no Brasil. Ele ressalta, porém, que a participação de
fundos internacionais em projetos de infraestrutura fica condicionada à viabilidade
econômica dos investidores, uma vez que esses projetos precisam apresentar retorno
financeiro.

Para a advogada especialista na Área de Infraestrutura, Ana Carolina Barreto, da
Veirano Advogados, o Brasil é um mercado interessante para os fundos de
investimento internacionais que costumam destinar recursos a projetos de longo
prazo, como é o caso dos projetos na área de infraestrutura de transportes.
Entretanto, o fato de aqui os contratos serem atrelados à moeda local – ao real e não
ao dólar, como ocorre em outros países emergentes, como o Peru – faz com que esses
projetos sejam menos competitivos no mercado internacional.
“A ideia, em geral, é a de que o consumidor não pode ficar refém da instabilidade do
mercado financeiro. Mas, aos poucos, essa questão está começando a ser revista”
- Ana Carolina Barreto
Rodovias
A coordenadora de Economia da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Priscila
Santiago, lembra que 61% de tudo o que é comercializado e produzido no Brasil circula
pelas rodovias brasileiras. Segundo a pesquisa CNT de Rodovias 2016, o estado geral
das rodovias públicas federais melhorou 24%, passando de 18,7% com classificação
ótimo ou bom, em 2004, para 42,7%, em 2016. Ainda assim, 57,3% das rodovias
públicas avaliadas ainda se encontram em condição inadequada.
Além disso, Priscila salienta o tamanho da malha viária no país que ainda necessita de
investimentos. Hoje, apenas 12,3% das estradas brasileiras são pavimentadas – pouco
mais de 211 mil quilômetros dos mais de 1,7 milhão de quilômetros. “A malha (viária)
é grande, mas ainda há muito para crescer”, enfatiza.
Priscila comenta que, além de reduzir o volume de investimentos nos últimos anos, os
recursos públicos disponíveis passaram a ser destinados quase que exclusivamente
para a manutenção das estradas já existentes, inviabilizando novos trechos e projetos.
“É necessário expandir rotas que não são utilizadas por ineficiência. Isso prejudica o
desenvolvimento de muitas regiões”
- Priscila Santiago
61% de tudo o que é comercializado e produzido no Brasil circula pelas rodovias
brasileiras.
O administrador Jorge Wilson Michalowski, coordenador dos cursos de Tecnologia em
Logística e de Negócios Internacionais da FAE Business School – instituição de ensino
superior com 60 anos de atuação, afirma que a qualidade das estradas interfere
diretamente no fluxo dentro da indústria.
Com muitos anos de experiência no ramo corporativo atuando dentro de empresas
multinacionais na área de logística, ele relata a dificuldade de não se ter no Brasil uma
“rede integrada” de rodovias em boas condições de tráfego.
“Você tem trechos que são muito bons. Mas não há continuidade até chegar ao seu
destino final. Há perda de velocidade, além de outros problemas. Isso gera uma série
de constrangimentos entre clientes e fornecedores”
- Jorge Wilson Michalowski
“Trabalhamos muito bem na área produtiva. Mas na distribuição ainda se deixa a
desejar”, analisa Michalowski, destacando que a pontualidade e a agilidade ainda são
os dois grandes “nós” na área logística.
Mercado potencial
O professor de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Mario Henrique Furtado de Andrade defende que, antes de se pensar em investimentos
na área transportes, é necessário planejamento. Para ele, cada estado, em parceria

com o governo federal, deveria desenvolver um plano diretor que traria o diagnóstico
econômico local, os fluxos viários, as perspectivas de crescimento, entre outros
fatores. “Tudo o que precisa ser feito é consequência de um plano diretor que defina
todas as viagens geradas em prazos de 50, 60 anos”, argumenta.
Rodovias – pedagiadas e não pedagiadas –, ferrovias, hidrovias ou outros modais
necessários seriam projetados e definidos a partir de estudos de viabilidade econômica
da região. “Sem essas informações, tudo é feito de forma intuitiva. E, quando se trata
de recursos públicos, a justificativa tem que ser sempre na ponta do lápis”, enfatiza.
Fórum sobre o futuro da infraestrutura
No dia 07 de dezembro, a Gazeta do Povo em parceria com a CCR RodoNorte realizou
o Fórum de Infraestrutura “O Futuro do Paraná”. Grandes nomes do setor de
transportes e do agronegócio vão debater os impulsos necessários para diminuir os
gargalos e garantir as melhorias que irão alavancar o desenvolvimento econômico do
país.
FecomercioSP: endividamento cresce em SP com maior confiança das
famílias
14/11/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Com a inflação em nível mais baixo, queda dos juros e um horizonte mais seguro em
relação ao emprego, o consumidor paulistano está mais confiante em contrair dívidas.
Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP) mostra que a quantidade de famílias endividadas na capital
paulista atingiu 54,5% em outubro, com expansão de 0,1 ponto porcentual em relação
ao mês anterior, atingindo o maior patamar desde setembro de 2015.
A melhora foi ainda mais significativa quando o patamar é comparado aos 51,9%
registrados em outubro de 2016, com aumento de 116 mil famílias, atingindo 2,113
milhões. “O aumento do endividamento apontado pela pesquisa indica um quadro de
retomada de consumo via crédito”, explica em nota a FecomercioSP.
Enquanto o endividamento das famílias aumentou, a inadimplência registrou queda
em outubro na margem. A parcela que deixou de honrar compromissos chegou a
19,6% no mês, com uma queda de 0,7 ponto porcentual em relação a setembro. Em
igual mês do ano passado, entretanto, houve avanço de 0,8 ponto porcentual ante os
18,8% verificados na época.
O principal meio de financiamentos é o cartão de crédito, que corresponde a 74,4%
dos consumidores endividados. Carnês aparecem em segundo lugar com 13,9%,
seguidos por financiamento da casa ou automóvel, com 11,2%. Crédito pessoal
(9,2%), cheque especial (5,8%) e crédito consignado (3,9%) fecham a conta.
Para a FecomercioSP, a liberação de recursos do PIS/Pasep nos próximos meses deve
contribuir para o pagamento de dívidas ou até mesmo aumento do consumo por parte
das famílias.
“O momento é bem-visto pelo empresário do comércio, pois se observa um conjunto
de variáveis positivas na véspera do melhor momento para o varejo, o Natal”, diz a
entidade.
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da
FecomercioSP, é realizada mensalmente. Foram entrevistados aproximadamente 2,2
mil consumidores na capital paulista.

Honda revela a nova Biz, agora com painel digital; confira os preços
14/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Terceira moto mais vendida no Brasil adota sistema CBS de freio e partida
elétrica; vendas começam na próxima semana

Acabou o mistério! A Honda revelou a renovada Biz no Salão Duas Rodas, que
começou nesta segunda-feira (13), em São Paulo. O modelo chegará às lojas na
segunda quinzena de novembro por R$ 7.590 na versão 110i e R$ 9.390, na 125i.
Ambas ganharam partida elétrica e o sistema de frenagem CBS (iniciais em inglês
para Combined Braking System), que permite distribuir o poder de frenagem nas duas
rodas por meio de um único comando, localizado no pedal de freio - a alavanca no
punho da direita continua exclusiva do freio dianteiro.

Modelo renovado é um dos destaques do Salão Duas Rodas, que começou nesta
segunda-feira (13), em São Paulo.
Até 2019, todas as motos novas vendidas no Brasil serão obrigadas a vir com o recurso
ou com freio ABS (com função similar ao dispositivo dos carros). A Biz 125i também
passa a contar com tomada 12 volts e painel todo digital em LCD, com a
tecnologia blackout - fundo escurecido que melhora a visualização das informações.
Traz ainda o ECO-LAMP, luz alerta que avisa o condutor quando o estilo de pilotagem
é o que melhor contribui para a economia de combustível.
O conjunto ótico frontal foi renovado e a rabeta ganhou um novo desenho, além de
novas opções de cores de assento e partes internas.
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O compartimento para guardar o capacete e outros acessórios, localizado sob o
assento, está mais amplo. Isso graças à substituição da roda traseira de 17 polegadas
por outra, menor, de 14 polegadas.

Há ainda um novo sistema de abertura do banco, agora centralizado na chave de
ignição. Basta pressionar a chave e girá-la no sentido horário para ter acesso ao
espaço.

Rabeta ganhou novo desenho.
A linha 2018 da CUB (sigla em inglês para ‘moto urbana de baixo custo’) incorpora o
inédito gancho retrátil para transporte de bolsas, sacolas ou mochilas na face posterior
do escudo.
O dispositivo possui um travamento que impede que o objeto transportado se solte
em um eventual movimento ocasionado por irregularidade do terreno.
A Biz 2018 manteve os motores de 110 e 125 cc, alimentados por injeção eletrônica e
gerenciados pelo câmbio semiautomático de 4 velocidades.
Lançada em 1998, o modelo da Honda virou o líder de vendas no segmento de entrada
(que inclui CUB, scoorter e motonetas) e atualmente é a terceira moto mais vendida
no país.
As cores disponíveis na linha 2018 são vermelha e branca para a Biz 110i e branco,
preto e vermelho, todos perolizados, além da inédita laranja perolizado, para a Biz
125i. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem mais sete trocas de óleo
gratuitas.
Serviço
Salão Duas Rodas
Onde: São Paulo Expo (antigo Centro de Exposições Imigrantes) - Rodovia dos
Imigrantes.
Quando: 14 a 19/11. Terça a sábado: das 14h às 22h (entrada até 21h). Domingo:
11h às 19h (entrada até 17h).
Quanto: R$ 40,50 (terça); R$ 63 (quarta - feriado/ sábado); e R$ 49,50 (quinta/
sexta/ domingo). Ingressos especiais: R$ 110 (ingresso + camiseta); R$ 170
(passaporte, válido para todos os dias); R$ 300 (box super fã, acesso ao Lounge
Premium, credencial colecionável, ingresso que pode ser usado em qualquer dia do
evento, estacionamento gratuito).
Volkswagen precisa ampliar fatia de mercado no País
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em passagem “relâmpago” de dois dias pela Argentina e pelo Brasil, o presidente
global da marca Volkswagen, Herbert Diess, afirmou que ainda não está satisfeito com
os resultados no Brasil, apesar da recuperação da empresa no País no último ano. Hoje
com 12% do setor de automóveis e comerciais leves, a montadora viu seu domínio
cair a menos da metade de patamares históricos.
“O mercado hoje está mais competitivo, não vamos voltar a 30%. Mas não estamos
satisfeitos”, disse Diess, em entrevista no último sábado, em São Bernardo do Campo.

Os últimos anos foram desafiadores para a montadora alemã. Além de a empresa ter
admitido a culpa em um escândalo global por burlar testes de emissões de poluentes
de seus veículos a diesel, o que lhe rendeu multas bilionárias, a Volkswagen sofreu
com a lentidão para se renovar – como resultado, sua linha de produtos ficou antiga
e pouco atraente. No Brasil, o efeito foi tão forte que a alemã viu sua participação cair
a menos de 7% em 2016.
Apesar da recuperação dos últimos 12 meses, o esforço de rejuvenescimento da marca
e de produtos continua, afirma o presidente da Volkswagen Brasil e América do Sul,
Pablo Di Si. Até 2020, diz o executivo, estão previstos lançamentos de 14 novos
veículos no País, entre desenvolvimentos locais e ideias globais adaptadas à realidade
regional. Até lá, os investimentos vão somar R$ 7 bilhões.
Dentro desse processo de renovação, começaram no último sábado as entregas dos
novos Polo, o “primo” mais compacto do Golf. Na quinta-feira, a montadora fará a
apresentação do Virtus, que deverá ser lançado em janeiro de 2018.
Uma das questões em aberto, atualmente, é o destino do Gol, que está na linha da
Volkswagen do Brasil desde o início dos anos 1980. O martelo sobre o modelo não
está batido, segundo o presidente global da marca. “Não desistimos do Gol, mas nos
programamos para dar uma solução de longo prazo para a carro em 2018.”
Operação local. Diante do resultado do mercado de automóveis neste ano – a
Anfavea, associação do setor, aponta alta de 28,5% na produção de veículos até
outubro – e das previsões de nova expansão para o ano que vem, Di Si descarta novas
reduções de mão de obra no País (a empresa, nos últimos anos, cortou cerca de 30%
de seu efetivo local). O executivo também diz que a mudança na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) é “grande passo na direção correta”, que deverá ajudar na
produtividade brasileira.
Para Diess, com o câmbio no patamar atual, o Brasil consegue viabilizar uma
plataforma de exportações para a América do Sul. A montadora diz que as vendas
externas de veículos subiram 69% entre janeiro e outubro, na comparação com 2016.
Etanol. O presidente global da marca Volkswagen, Herbert Diess, afirmou que a
montadora está correndo para cumprir as legislações referentes a carros elétricos em
mercados como a China e a Europa.
“Somos obrigados pelo governo chinês a entregar mais de 1 milhão de carros elétricos
por ano a partir de 2025”, explica. “Na Europa, se quisermos cumprir as metas de
emissões (de gás carbônico na atmosfera), teremos de produzir elétricos e ter lucro
com eles.” No Brasil, tudo vai depender das regras a serem definidas no programa
Rota 2030, que vai substituir o Inovar-Auto. Na opinião de Diess, porém, a diminuição
de emissões por aqui pode ser atingida com o uso do etanol.
Honda considera improvável que fábrica pronta comece a operar em 2018
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Como o mercado brasileiro de veículos se recupera de forma lenta, a montadora
japonesa Honda acredita que é improvável que sua segunda fábrica de automóveis no
Brasil, localizada em Itirapina, no interior de São Paulo, e pronta há dois anos e meio,
comece a produzir em 2018, afirmou nesta segunda-feira o presidente da empresa
para a América do Sul, Issao Mizoguchi, em entrevista a jornalistas durante abertura
do Salão Duas Rodas, em São Paulo.
“O crescimento das vendas que estamos esperando para o ano que vem pode ser
absorvido pela nossa fábrica em Sumaré a primeira de automóveis da Honda no Brasil
e a única em operação, também no interior de São Paulo”, disse o executivo, sem

revelar qual é a projeção da empresa para 2018. “Eu não tenho bola de cristal”,
justificou.
Sem operar a segunda fábrica no Brasil, a montadora deixa de criar 2 mil empregos
diretos. A nova unidade, que recebeu investimento de R$ 1 bilhão, ficou pronta em
abril de 2015 e o início da produção era esperado para o segundo semestre daquele
ano.
A crise econômica, no entanto, adiou os planos da Honda, que avaliou que, com a forte
queda do mercado, de 26% em 2015, não havia demanda suficiente para justificar a
operação de uma segunda fábrica. Em um primeiro momento, a inauguração foi adiada
para o primeiro semestre de 2016, mas, com o agravamento da crise, que resultou
em retração de 20% em 2016, a empresa passou a dizer que não havia mais previsão.
Se realmente não começar a operar em 2018, a nova fábrica vai passar pelo menos
três anos sem produzir um único carro.
A unidade de Sumaré tem condições de produzir cerca de 120 mil automóveis por ano
e tem operado em volumes próximos disso. A de Itirapina tem a mesma capacidade
e, segundo o presidente da montadora para a América do Sul, só valerá a pena dar
início à operação se a produção atingir pelo menos a metade disso, ou 60 mil unidades
por ano, o equivalente a um turno de trabalho para os funcionários.
Para chegar a esse nível de produção na segunda fábrica, portanto, o mercado total
de automóveis no Brasil teria de crescer 50% em 2018, desempenho considerado
improvável pelo executivo.
Em 2017, o mercado brasileiro de automóveis acumula, de janeiro a outubro,
crescimento de 10,6% em relação a igual período do ano passado, com o
emplacamento de 1,51 milhão de unidades. A Honda, por sua vez, nesse segmento,
apresentou expansão de 7,9%, com a venda de 108,4 mil unidades.
Produção de motos cresce 7,8% em outubro ante outubro de 2016, diz
Abraciclo
14/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
A produção de motocicletas no Brasil cresceu 7,8% em outubro deste ano ante igual
mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 13, a Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares
(Abraciclo). Foram 77 mil unidades produzidas no mês passado. O volume, se
comparado a setembro, apresenta alta mais tímida, de apenas 0,5%.
Os números, segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, confirmam
“tendência para a melhora do desempenho da indústria a partir do próximo ano”.
Apesar dos resultados positivos em outubro, o setor ainda registra queda no
acumulado dos 10 primeiros meses do ano, com a produção de 885 mil unidades,
volume 0,3% menor que o verificado em igual intervalo do ano passado.
Vendas
O aumento na produção contou com a ajuda do mercado interno. No mês passado, as
concessionárias venderam um total 68,2 mil motocicletas, alta de 9,1% em relação a
outubro do ano passado e crescimento de 3,1% na comparação com setembro.
Contudo, assim como na produção, o mercado interno ainda enfrenta retração no
acumulado do ano, com o emplacamento de 860 mil unidades, o que corresponde a
um recuo de 5,4% em relação a igual período de 2016.

Exportações
As exportações também deram contribuição importante à produção. O número de
motocicletas vendidas ao exterior atingiu 7,7 mil unidades em outubro, crescimento
de 58% ante outubro do ano passado, mas recuo de 30,8% em relação a setembro.
No acumulado do ano, foram embarcadas 80 mil unidades, alta de 35,5% em
comparação com igual período do ano passado.
Salão Duas Rodas inicia virada de jogo
14/11/2017 – Fonte: Automotive Business

Salão Duas Rodas ocorre até o dia 19 no São Paulo Expo (fotos: Mário Curcio)
Começa na terça-feira, 14, o Salão Duas Rodas. O evento ocorre sempre nos anos
ímpares, alternando-se com o Salão do Automóvel. A feira está agora no São Paulo
Expo, não mais no Anhembi, e vai até o dia 19. A realização em novembro em vez de
outubro também representa uma mudança em relação a anos anteriores: “Do ponto
de vista das montadoras este mês parece melhor porque elas têm mais tempo para
preparar as novidades”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.
O Salão começa com a expectativa das fábricas e importadores por um 2018 de
crescimento nas vendas depois de seis anos seguidos de retração. Nesse período os
emplacamentos anuais recuaram de 1,94 milhão em 2011 para menos de 1 milhão
em 2016 e a projeção para 2017 está abaixo de 900 mil unidades.
“Imaginamos crescer 5% ou mais em 2018”, afirma o diretor comercial da Honda,
Alexandre Cury. A líder de mercado trouxe como principal novidade de baixa cilindrada
a Honda Biz 125. Entre as motos grandes destacam-se a GL 1800 Gold Wing e a XADV, com motor de 748 cc, câmbio de dupla embreagem e facilidade de pilotagem
semelhante à de um scooter.
A Yamaha leva ao Salão Duas Rodas dois lançamentos de baixa cilindrada, a Fazer
250 ABS e a XTZ 150 Crosser Z. A primeira delas chega à rede em dezembro com
preço sugerido de R$ 14.990. As modificações da Fazer 250 passam por chassi,
redesenho completo e pelo motor flex, que ficou 0,6 cavalo mais potente e produz
agora até 21,5 cv com etanol.
Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Yamaha Fazer 250 ABS,
Yamaha XTZ 150 Crosser Z, Honda XL 1800 Gold Wing e Honda Biz 125.
A garantia da Fazer 250 ABS é de quatro anos, a maior do segmento, e o seguro tem
preços fixos de R$ 1.250 e R$ 1.350, dependendo da cidade do usuário. A nova opção
Z da 150 Crosser é mais voltada ao uso fora de estrada. Tem para-lama dianteiro
maior e mais alto. Ela chega no primeiro trimestre de 2018 e por isso ainda não tem
preço definido.
Diferentemente da Honda, que ainda registra queda de 8,2% nas vendas de janeiro a
outubro ante o mesmo período de 2016, a Yamaha cresceu 6,8%. “Também temos
expectativa de crescimento para 2018 não só pelos lançamentos, mas porque tudo o
que produzimos atualmente tem vendas semelhantes ou melhores do que no ano
passado”, afirma o diretor comercial da Yamaha, Ricardo Susini.

A BMW leva ao evento a G 310 GS, segundo modelo criado a partir do mesmo motor
de baixa cilindrada. As vendas devem começar em fevereiro. O preço ainda não foi
definido. Se a moto estivesse chegando à rede agora, custaria cerca de R$ 23,5 mil.
“A fábrica já se prepara para seu lançamento, mas nossa preocupação principal é com
a qualidade”, afirma o CEO do Grupo BMW do Brasil, Helder Boavida.
Outro destaque da BMW é a HP4 Race, superesportiva com 215 cv, quadro de fibra de
carbono e preço fixado em R$ 490 mil. Como a moto teve a produção limitada em 750
unidades, somente cinco virão ao Brasil. Boavida espera vendas em alta para 2018:
“Dá para crescer no ano que vem nas diferentes faixas de cilindrada, mas não espero
alta de dois dígitos”, diz o executivo.
A Harley-Davidson mostra no salão lançamentos como a Road Glide em três diferentes
versões. A moto recebe a nova carenagem frontal desenvolvida em túnel de vento,
com desenho do tipo “nariz de tubarão”. A Softail Slim é outro destaque no estande.

No acumulado até outubro a Harley-Davidson obteve 4,4 mil emplacamentos e alta de
14,5% sobre igual período do ano passado. “Esperamos crescer também em 2018”,
afirma o managing director da empresa no Brasil, Antonio Cantero.
DAFRA E KTM
A brasileira Dafra mostra do Salão Duas Rodas dois modelos de baixa cilindrada
renovados. A moto urbana Apache recebeu novo desenho e seu motor passou de 150
para 200 cc. E a Next 250 virou 300. A empresa, no entanto, não divulga preços nem
data de chegada. A marca foi uma das mais prejudicadas pela crise no setor e suas
vendas até outubro registram queda de cerca de 40% ante o mesmo período de 2016.
No Brasil a fabricante também detém os direitos de produção e vendas da KTM, que
renovou em boa hora a 390 Duke. Houve mudanças de desenho e no chassi. Os freios
ABS são de série e a moto tem como concorrente direta a BMW G 310 R.
HAOJUE E KYMCO
Desde o primeiro semestre de 2017 a J.Todelo opera por meio da empresa JTZ as
marcas Haojue (de origem chinesa) e Kymco (taiwanesa). Desta primeira está
chegando a DK 150, uma nova moto urbana. As vendas começam em dezembro, com
preço promocional de R$ 6.290.
Para 2018 virão dois novos scooters Kymco, o Agility 200 e o AK 550. Os produtos
Haojue e Kymco são montados na fábrica da J.Toledo em Manaus e revendidos na rede
Suzuki. A falta de novos produtos baixa cilindrada da própria Suzuki fez a J.Toledo
recorrer às novas marcas.

INDIAN INTERROMPE A MONTAGEM LOCAL
Desde maio a Indian não montava nenhuma moto em Manaus por causa de estoques
elevados e decidiu agora cancelar a produção local, que ocorria dentro das instalações
da Dafra. A companhia passa a importar todos os modelos. “Percebemos que essa é a
melhor opção enquanto não houver volume de vendas que justifique”, afirma o diretor
geral
da
Indian
para
a
América
do
Sul,
Rodrigo
Lourenço.

Haojue DK 150 chega em dezembro por R$ 6.290; Indian interrompe
montagem
local
e
passa
a
importar
linha
2018.
Da Indian a principal novidade é a Scout Bobber, moto com o mesmo motor de 1.133
cc de outras versões. O preço também é igual: R$ 49.990. Para o restante da linha
Scout o assento do garupa virou item de série.
Fabricantes de motos premium vêem retomada e esperam acelerar vendas
14/11/2017 – Fonte: DCI
Depois de quedas consecutivas, os produtores de motocicletas mais
sofisticadas voltam a ficar otimistas com o mercado, mas cautelosos
reajustaram suas estratégias para a nova realidade

O mercado de motos já enxerga uma retomada das vendas para 2018. Porém, com
um aumento em torno de um dígito, segundo estimativas das montadoras, as
empresas estão realinhando suas estratégias para sobreviver, principalmente no
segmento de produtos mais premium.
Há apenas alguns anos, o mercado brasileiro era visto com muito otimismo pelas
montadoras que atuam no segmento acima de 500 cilindradas, considerado "premium"
no País devido aos preços mais altos. Neste cenário, diversas marcas inauguraram
operações locais ou mesmo iniciaram um processo de expansão da rede de
concessionárias.
É o caso da Ducati, marca do grupo Volkswagen. Do ano passado para cá, a empresa
reduziu o número de concessionárias no Brasil de 11 para 7, apesar de garantir que
não houve perda de participação de mercado. "Pelo contrário, nós ganhamos market
share e rentabilidade", afirma o CEO da companhia, Diego Borghi.
Segundo a marca, neste ano o mercado de motos de luxo recuou 19%. "Tivemos que
reduzir temporariamente o tamanho da nossa cobertura no País", relata.

Diante da postura dos clientes de postergar as compras no segmento de alta
cilindrada, a norte-americana Indian precisou paralisar temporariamente a sua
operação de montagem (CKD) na Zona Franca de Manaus.
"Há cerca de dois meses, tomamos essa decisão puramente por conta dos volumes",
conta o diretor geral para América do Sul, Rodrigo Lourenço. A Dafra é responsável
pela montagem da Indian no Brasil e, segundo o executivo, não houve demissões.
"Houve apenas realocação de mão de obra".
Porém, atualmente a marca está importando modelos. "Esperávamos, em meados de
2015, vender o dobro do volume atual", pontua. Lourenço afirma que os planos para
a rede de concessionários da marca também foram adiados.
"Nosso plano era contar com oito pontos de venda neste momento, mas estamos com
cinco. Contudo, já temos candidatos para a abertura de três novas concessionárias em
2018", destaca.
De acordo com o CEO do grupo BMW no Brasil, Helder Boavida, a queda do mercado
de motos de alta cilindrada está em dois dígitos. "Mas nós estamos caindo apenas
5%", observa. Conforme o executivo, a BMW Motorrad possui 39 concessionárias no
País e a produção em Manaus continua "firme", apesar da retração do mercado. A
planta se instalou na região no ano passado. "Tivemos algumas adaptações no ramp
up da unidade, mas agora o processo já está normalizado", garante.
Para o managing director da Harley-Davidson no País, Antônio Cantero, a montadora
fez o possível para conservar os concessionários. "O ponto-chave da sustentabilidade
do nosso crescimento é justamente manter a rede", diz. Hoje, a montadora conta com
21 pontos de vendas.
Retomada
De janeiro a outubro, as vendas totais do mercado brasileiro de motos no varejo
totalizaram 708,2 mil unidades, queda de 5% sobre igual período do ano passado. Em
2017, os emplacamentos devem recuar cerca de 4,4%. Para 2018, as montadoras
estimam um crescimento do premium em torno de 5%, dizem executivos.
O CEO do grupo BMW prefere não falar de números, mas acredita que o mercado de
luxo deva crescer aproximadamente "um dígito" em 2018, desempenho que a BMW
Motorrad deve acompanhar. "Estamos lançando novos modelos e continuamos no
caminho para consolidar a nossa liderança", diz Boavida.
De acordo com o executivo, a BMW Motorrad possui, atualmente, em torno de 20%
de market share no segmento acima de 500 cilindradas. "Já somos líderes neste
mercado e a expectativa é elevar nossa participação", pondera.
A Harley-Davidson também acredita que deve ter um bom desempenho no próximo
ano. Hoje, a marca tem 17,5% de participação. "Registramos crescimento de 14% nas
vendas e devemos encerrar o ano com esse patamar de expansão", comemora o
executivo.
Segundo Cantero, a marca conta agora com uma nova política de preços fixos para as
duas primeiras revisões do veículo, o que deve fidelizar ainda mais o cliente. Para
2018, a montadora projeta um avanço de 6% localmente. "A matriz vê o Brasil de
forma estratégica. O País está no rol que chamamos de mercados core fora dos Estados
Unidos", revela.
Apesar das incertezas da economia, o mesmo otimismo é compartilhado pela Indian,
que se apoia em novos lançamentos para crescer. "A matriz entende o momento
brasileiro e vai continuar apostando no País", assegura Lourenço. Segundo ele, 2018

ainda vai ser de prudência, por se tratar de período eleitoral. "Ainda assim, projetamos
expansão de 20%."
Grupo PSA firma parceria para produzir carros na Argélia
14/11/2017 – Fonte: Automotive Business
O Grupo PSA vai produzir veículos na Argélia em cooperação com três parceiros
locais. A montadora vai aplicar € 100 milhões na empresa, na qual terá 49% de
participação. O plano é inaugurar a planta local em 2019, atendendo aos padrões de
qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente adotado em qualquer operação da
empresa no mundo.
Segundo comunicado do Grupo PSA, além do benefício direto de fornecer veículos na
região, a fábrica permitirá que a empresa acompanhe o desenvolvimento do setor
automotivo na Argélia. Além disso, a companhia destaca o potencial de contribuir
localmente com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores e ainda dos
colaboradores.
Jean-Christophe Quémard, vice-presidente executivo da região África e Oriente Médio
na companhia, destacou que o país “está no coração do Oriente Médio e da África, que
é uma das principais alavancas de internacionalização rentável do plano estratégico
Push to Pass”. E complementou: “Graças a este acordo, teremos capacidades de
produção na região que permitirá realizar nossa ambição de vender 700 mil veículos
em 2022.”
Rota 2030 empaca no desprezo da Fazenda
14/11/2017 – Fonte: Automotive Business

Ministro avisa que não há plano B: se a Fazenda não aprovar, indústria não terá Rota
2030
“O que falta é a Fazenda aprovar, só isso, mas está difícil.” Com essa afirmação o
ministro Marcos Pereira, titular do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), demonstrou sua insatisfação com a demora na aprovação do Rota 2030, o
programa de desenvolvimento do setor automotivo em discussão desde abril, que
segundo Pereira reconhece está parado por falta de falta de aprovação do Ministério
da Fazenda.
“O problema nem é mais discutir incentivos tributários, mas agora estão questionando
o mérito do programa inteiro, que na opinião de alguns não é necessário”, afirma.
O ministro participou na segunda-feira, 13, do Encontro Econômico Brasil-Alemanha,
em Porto Alegre (RS), e aproveitou para conversar com alguns com alguns
representantes da indústria. Pediu a eles para que, em reunião marcada nesta terçafeira, 14, com Michel Temer, digam ao mandatário que o problema está na Fazenda.
Pereira afirmou ainda que está em discussões com o outro Ministério, mas que tem
dificuldades em convencer sobre a importância do programa. “Precisamos decidir o
que queremos, quero resolver isso até o fim do mês para poder apresentar o

programa, para valer a partir de janeiro, ou a indústria vai ficar sem nenhum
programa”, afirmou.
“Não tem plano B. O plano B é não ter programa em janeiro se a Fazenda não aprovar”,
alertou Pereira. Segundo ele, a principal proposta do desenho tributário do Rota 2030
era o fim da cobrança de impostos na cadeia produtiva do setor automotivo. “Fizemos
contas, apresentamos ao Ministério e provamos que não há impacto fiscal relevante.
Mas está difícil aprovar qualquer medida tributária”, disse.
Segundo integrantes do setor, a Fazenda passou a minar o Rota 2030 com a difusão
de informações negativas sobre o programa na imprensa, abrindo conflito entre os
ministérios. Para algumas fontes, o Ministério coloca muito foco no empenho fiscal que
o programa pode criar, mas esquece dos benefícios, como o aumento da eficiência
energética e segurança dos veículos feitos no País.
Continental considera produzir baterias de estado sólido
14/11/2017 – Fonte: Automotive Business
A Continental estuda a possibilidade de produzir baterias de estado sólido nos
próximos anos. A tecnologia é vista como o próximo passo tecnológico para os carros
elétricos, já que é mais leve, com recarga mais rápida e garante autonomia maior aos
veículos.
A informação é da agência Automotive News Europe. Segundo a publicação, a empresa
já descartou a possibilidade de fabricar baterias de íons de lítio, usadas atualmente
em carros elétricos.
Segundo a companhia, a indústria enfrenta atualmente problemas com o peso e o
custo das baterias dos carros elétricos, coisas que devem ser resolvidas na nova
geração de estado sólido.
Se for adiante no projeto, a Continental poderá firmar parcerias para dividir os custos,
que devem partir de € 3 bilhões para uma fábrica com capacidade produtiva para 500
mil baterias por ano.
O plano seria instalar três plantas, uma em cada um nos maiores mercados
consumidores: China, Europa e Estados Unidos. A produção começaria entre 2024 e
2025. O projeto da empresa poderia ter algum incentivo na União Europeia, que se
empenha em atrair um fabricante do segmento, já que toda a produção está
atualmente concentrada na Ásia.
Renschler vê VWCO como marca global
14/11/2017 – Fonte: Automotive Business

Em visita ao Brasil, Andreas Renschler, CEO da Volkswagen Truck&Bus, afirmou que
vê grande potencial de transformar a VWCO em marca global, especialmente depois
do recente lançamento da nova família Delivery. “Vemos a Volkswagen Caminhões e
Ônibus com importância tão grande quanto as outras fabricantes do grupo, MAN e
Scania, e nos próximos anos a marca deverá elevar substancialmente suas
exportações.

Isso já acontece na América Latina, mas também deve haver expansão para outros
mercados, como África e até Europa em certos casos”, disse o executivo em breve
entrevista durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, o EBA 2017, que acontece
segunda e terça-feira, 13 e 14, em Porto Alegre (RS).
“Para exportar à Europa existem certas restrições, principalmente quanto à legislação
de emissões Euro 6 em vigor atualmente. Mas o Delivery é um produto que pode entrar
em alguns mercados europeus, principalmente no sul do continente”, avalia
Renscheler.
Por isso, outra aposta é que a versão elétrica do caminhão, o e-Delivery, tem potencial
para ganhar clientes na Europa, onde a eletrificação avança mais rápido. O modelo
100% elétrico foi apresentado mês passado em encontro do grupo VWT&B na
Alemanha, logo depois no Brasil durante a Fenatran e também está em exposição no
EEBA 2017, na sede da Fiergs.
No início de 2018 os dois protótipos construídos do e-Delivery serão colocados para
rodar em testes na frota de distribuição de bebidas da Ambev na cidade de São Paulo.
A intenção é lançar comercialmente o veículo em 2020. “Ele é muito apropriado para
entregas urbanas a clientes finais. Acho que tem boas chances na Europa”, diz o
executivo.
“Em passado recente, cerca de 85% das vendas de caminhões Volkswagen eram no
Brasil, só 15% fora do País. Com a internacionalização da marca esse porcentual de
exportações deve crescer para 30% a 35%”, reforça Roberto Cortes, presidente da
MAN Latin America, dona oficial da marca VWCO.
“Vamos fazer o processo de internacionalização em três fases: primeiro, queremos
crescer onde já estamos, principalmente nos países latino-americanos, depois vamos
explorar novos mercado e, por fim, tentar entrar em países desenvolvidos”, acrescenta
Cortes.
ABERTURA COMERCIAL
Também presidente para a região da América Latina da Federação das Indústrias
Alemãs (BDI), entidade que veio oficialmente representar no EEBA 2017, Renschler
defendeu a maior abertura do mercado brasileiro e a assinatura do tratado de comércio
entre Mercosul e União Europeia, negociado há cerca de 20 anos sem evoluções.
“O Brasil não é um mercado aberto e isso tira sua competitividade, porque se protege
o que já está no mercado e não se acompanha a velocidade das inovações. Este é um
problema para o País, que vive o dilema entre abrir sua economia e proteger a
indústria local. A questão é quanto tempo se leva para ser competitivo.
Se não começar a abrir, não haverá evoluções e a competitividade internacional
continuará baixa”, defende. “Claro que o Brasil está melhor do que há 30 anos, mas
tem muito a evoluir, veja o exemplo da lei de informática, só depois da abertura o
setor evoluiu”, recorda.
Para Renschler, o e-Delivery demonstra a capacidade de evolução da indústria nacional
e é uma tecnologia viável. Falando sobre o caminhão pesado elétrico que a Tesla deve
apresentar nos próximos dias, o executivo foi prático: “Claro que poderia fazer
caminhões pesados com autonomia de centenas de quilômetros, mas somos
companhias diferentes.
Não fazemos veículos para demonstração. Fazemos coisas que os clientes podem usar.
Quer um caminhão com célula de combustível? Nós podemos fazer, mas quem pagaria
milhões de euros por ele?”, alfineta.

Nesse sentido, o executivo avalia que a eletrificação é só parte da solução para reduzir
emissões, que passa também pela adoção de combustíveis sintéticos como o e-gas e
o e-diesel, produzidos a partir de hidrogênio, e biocombustíveis como o etanol,
biodiesel e biometano. “O Brasil tem grandes chances de liderar esse processo no
mundo devido à sua fartura de recursos para produzir etanol, biodiesel ou mesmo
biogás”, afirma.
NAVISTAR
Sobre como deverá evoluir a parceria com a norte-americana Navistar, que no ano
passado vendeu 16% de participação à VWT&B, Renschler diz que o objetivo central
foi entrar no mercado dos Estados Unidos.
“É o mais rentável do mundo. Temos de estar lá. Depois vamos ver gradualmente
como a sociedade pode evoluir. Já estamos desenvolvendo transmissões e ônibus
escolares elétricos. Nossa ideia é aumentar ao máximo as sinergias, o que envolve
também a produção de partes dentro e fora do grupo”, disse, em referência à fábrica
de motores da Navistar no Brasil, a MWM, que já produz e fornece motores MAN.
“Não sabemos ainda como vai ficar a parceria no Brasil, mas isso será decidido aos
poucos, conforme a parceria evoluir”, explica.

