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Paraná foi o que mais aumentou participação no PIB do País
17/11/2017 – Fonte: AgÊncia de Notícias Governo do Paraná
IBGE mostra que a participação da economia paranaense cresceu 0,3 ponto
percentual em 2015, respondendo por 6,3% das riquezas geradas no Brasil.
Em 2010, o Paraná detinha 5,8% de participação no PIB nacional e, em cinco
anos, 14 das 15 atividades pesquisadas cresceram.
O Paraná ampliou de 6% para 6,3% a participação na economia do País. Os dados são
da pesquisa Contas Regionais, divulgada nesta quinta-feira (16) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativa a 2015.
De acordo com o IBGE, o Paraná foi o Estado com maior ganho de participação no
Produto Interno Bruto (PIB) do País, com 0,3 ponto percentual de crescimento. Na
sequência vieram Bahia, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, com 0,2 p.p.
cada um.
Em 2015, o PIB paranaense somou R$ 376,960 bilhões. O desempenho aproximou
ainda mais o Estado do Rio Grande do Sul no ranking das maiores economias do Brasil.
O Paraná está na quinta posição, com 6,3%, e os gaúchos seguem em quarto (6,4%).
“Mais um dado importante, que demonstra a vitalidade da economia paranaense,
mesmo em tempos de queda da atividade econômica. Neste ano, temos vários
indicadores positivos e as estimativas de crescimento do PIB estadual são bastante
otimistas, reforçando o bom ambiente que criamos para apoiar o desenvolvimento do
Estado”, avaliou o governador Beto Richa.

DIVERSIFICADA - “Esse aumento de participação se deve ao fato de que a economia
do Paraná é diversificada e com solidez em todos os setores, não apenas na
agropecuária, mas também no comércio, indústria e serviços”, explica Júlio Suzuki
Júnior, diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
Social (Ipardes).
Em 2010, o Paraná detinha 5,8% de participação na economia do País. Entre 2010 e
2015, das 15 atividades econômicas pesquisadas pelo IBGE, o Paraná aumentou
participação em 14 delas.
Os destaques ficaram por conta da indústria da transformação, cuja participação no
total do País passou de 6,84% para 8,01%; e eletricidade, gás, água e esgoto e gestão
de resíduos, de 9,94% para 11,57%.
A exceção foram atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, cuja
participação do Estado no setor nacional passou de 4,45% para 4,16%, impactado
principalmente pelo fim das operações do HSBC no Estado.
RETRAÇÃO GENERALIZADA - De acordo com o IBGE, pela primeira vez desde a série
iniciada em 2012, o PIB recuou em todas as unidades da federação. O Paraná sentiu
menos os efeitos da crise e aumentou a participação na economia do País mas, assim
como os demais Estados, sentiu os efeitos da recessão.
O PIB do Paraná caiu 3,4% em 2015, pouco abaixo do registrado pelo Brasil, com
recuo de 3,5% no ano.
Mato Grosso do Sul (-0,3%), Roraima (-0,3%) e Tocantins (-0,4%) foram os Estados
com as menores quedas, enquanto Amapá (-5,5%), Amazonas (-5,4%) e Rio Grande
do Sul (-4,6%) tiveram as reduções mais acentuadas.
Em 2015, apenas cinco estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Paraná) foram responsáveis por 64,7% do PIB nacional.
PER CAPITA – O Paraná tinha um PIB per capita de R$ 33.960,36 em 2015, o sexto
maior do País. O Distrito Federal liderava o ranking, com renda per capita de R$
73,971,05, 2,5 vezes e meia maior do que do Brasil.

Temer não quer validar Rota 2030 até Mercosul fechar acordo com UE
17/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo federal quer priorizar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
Assim, decidiu que não vai implementar o Rota 2030, programa industrial que
substituiria o Inovar-Auto a partir do ano que vem, até que o acordo entre os dois
blocos seja fechado.

Pessoas que acompanham as discussões consideram que o novo programa para a
indústria automobilística pode se tornar mais um obstáculo às negociações, que se
prolongam por 17 anos.
O presidente da República Michel Temer considera que fechar o acordo comercial com
os europeus será um feito político importante para o seu governo. Não quer colocar
essa chance em risco. Sua equipe acredita na possibilidade de um desfecho até o final
deste ano.
Temer não descarta um programa automotivo que seja mais curto e que não deixe
dúvidas sobre possíveis discriminações a fabricantes estrangeiros. A avaliação do
governo é que o Rota 2030 pode ser interpretado como uma alternativa para manter
o tratamento diferenciado entre nacionais e importados –o que levou o Brasil à
condenação na OMC (Organização Mundial do Comércio).
O Inovar Auto se encerra em 31 de dezembro e as montadoras querem de Temer que
o Rota 2030 seja aprovado até lá. O novo programa prevê desconto de até dez anos
no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para as empresas que cumprirem
metas de eficiência energética, segurança veicular e investimentos em pesquisa e
desenvolvimento.

INCENTIVOS
Outro benefício pleiteado pelos fabricantes é a manutenção de cerca de R$ 1,5 bilhão
em incentivos para pesquisa e desenvolvimento no país –como previa o Inovar-Auto.
O ponto que pode provocar contestações é o que prevê que investimentos em pesquisa
e desenvolvimento sejam responsáveis por parte dos descontos no imposto.
A avaliação é que as montadoras estrangeiras que não possuem fábrica no Brasil, ou
que não estão dispostas a abrir um laboratório no país, ficariam em desvantagem.
Isso poderia dar margem a novas reclamações na OMC, indesejáveis especialmente
em um momento em que o país está construindo um acordo com o bloco europeu.
Representantes das montadoras se reuniram na terça-feira (14) com Temer, com o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com Marcos Pereira, titular do MDIC
(Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço), mas o impasse não foi resolvido.
"Presidente, o senhor está com a bola na marca do pênalti. Só falta o senhor chutar",
disse o presidente da Anfavea, Antônio Megale, durante a reunião, segundo relato de
pessoas presentes.

Temer respondeu: "É, mas ainda tem um goleiro", se referindo ao Ministério da
Fazenda, contrário aos incentivos, que não estão previstos no Orçamento de 2018.
EM DISCUSSÃO
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o Ministério do Desenvolvimento
discorda que o Rota 2030 possa criar problemas com a UE.
O programa teria sido desenhado para não sofrer as restrições enfrentadas pelo
Inovar-Auto. Oferece desconto de IPI em troca de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento. A pasta também acredita que, como o setor automobilístico não faz
parte do Mercosul e a implementação do acordo com a UE levaria muitos anos, o Rota
2030 não representaria um risco para a parceria.
ENTENDA O ROTA 2030
O que é?
Nova proposta de política industrial para o setor automotivo estabelece metas de
eficiência energética e investimentos que, se atingidas, geram desconto no IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados)
Como funciona?
O IPI seria aumentado em dez pontos percentuais para todos os veículos, nacionais
ou estrangeiros. As montadoras que cumprirem metas de eficiência energética,
segurança veicular e investimentos em pesquisa poderão ter esse imposto zerado
Itens que gerariam desconto no IPI
↳ Eficiência energética
↳ Segurança veicular
↳ Etiquetagem veicular do Inmetro
↳ Investimentos em pesquisa e desenvolvimento
Tempo de vigência
15 anos
*
O QUE É O INOVAR-AUTO, QUE EXPIRA EM DEZEMBRO
↳ Prevê 30 pontos percentuais adicionais no IPI para as montadoras que não
cumprirem com metas de conteúdo nacional e etapas de produção dentro do Brasil
↳ No caso de veículos importados, o programa sempre prevê uma sobretaxa de IPI de
30 pontos, prática que foi condenada na OMC (Organização Mundial do Comércio)
↳ As alíquotas de IPI variam de acordo com o tamanho do motor do veículo; se estuda
que no Rota 2030 essa variação seja de acordo com a eficiência energética 95
Inovação, o desafio da indústria
17/11/2017 – Fonte: CNI
A transformação da manufatura como resultado da chamada quarta
revolução industrial foi tema de debate promovido pela DINHEIRO e pela CNI.
Nesse ciclo de mudanças, o Brasil se encontra em uma posição delicada, sob
risco de perder o bonde tecnológico. Mas ainda há tempo para mudar. Para
isso, é preciso fazer as escolhas certas
Da esq. para dir.: João Fernando Gomes de Oliveira, Paulo Mól, Ana Cristina Costa,
Luís Artur Nogueira, Rafael Lucchesi, Constantino Seixas Filho e Geovana Pagel

O termo foi cunhado, inicialmente, na Alemanha, em 2010. Hoje, o conceito de
Indústria 4.0 permeia o desenvolvimento da chamada quarta revolução industrial.
Trata-se de uma série de tecnologias que, em conjunto, vão transformar a manufatura
e os modelos de negócios, não somente da indústria, mas também do setor de
serviços. “O que há de novo é a convergência de diversas tecnologias, que habilitam
várias mudanças”, afirma Ana Cristina Costa, chefe do departamento de bens de
capital, mobilidade e defesa do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).
Como resultado, chega-se a um cenário de transformação estrutural do chão de
fábrica, com consequências na economia, no emprego e, principalmente, na relação
entre fabricantes e clientes.
“Estados Unidos, Japão, Alemanha, China e Coreia do Sul são os líderes desse
processo. O traço comum entre eles é que essa agenda não está subordinada à agenda
macroeconômica”, afirma Rafael Lucchesi, diretor-geral do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI).
A Indústria 4.0 faz parte de uma política nacional abrangente de fomento à atividade
manufatureira. E é assim que os países desenvolvidos estão enfrentando esse
momento de rupturas.
No Brasil, a discussão, infelizmente, ainda está nos estágios iniciais. “O país tem um
duplo desafio”, diz Paulo Mól, superintendente nacional do Instituto Euvaldo Lodi (IEL),
entidade de fomento à inovação ligada à Confederação Nacional da Indústria (CNI).
“Não resolvemos, ainda, a agenda do século 20 e já estamos diante da agenda do
século 21”. A carência de competitividade é latente na indústria brasileira. Falta um
plano que abranja vários atores trabalhando em conjunto, incluindo governo, iniciativa
privada, sociedade e terceiro setor.
Porém, ainda que o cenário seja temerário, dá tempo de correr atrás e alcançar o
pelotão de frente nessa maratona em direção ao futuro. “A base de tudo está na
educação. Temos de olhar para o ensino fundamental e preparar os brasileiros para
essa nova realidade”, diz Constantino Seixas Filho, managing director e líder da prática
Indústria X.0 da Accenture para América Latina.
Essas foram as principais conclusões do debate Inovação, o desafio da indústria,
realizado na terça-feira (7), pela revista DINHEIRO, em parceria com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo. O encontro foi transmitido ao vivo pela
internet, a partir da página da DINHEIRO no Facebook (confira a íntegra do debate no
vídeo ao lado).
Os especialistas argumentaram em favor da criação de uma política nacional de
desenvolvimento industrial que seja capaz de criar as condições para que o País
acompanhe o dinamismo da indústria global. “Inovação é a capacidade de transformar
conhecimento em negócios”, afirma Fernando Gomes de Oliveira, conselheiro da
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), entidade que busca
aumentar a competitividade brasileira por meio do desenvolvimento tecnológico. “E a

forma correta de se fazer isso é, antes de tudo, detectar as necessidades e os
problemas industriais a serem resolvidos.”
A compreensão do que significa inovação é o ponto de partida dessa discussão. “Inovar
significa ganhar dinheiro com conhecimento”, afirma Luchesi, do SENAI.
“É o principal fator de competitividade.” Ele ressalta, no entanto, que o Brasil vem
ficando para trás, em comparação a países desenvolvidos. “Nosso melhor desempenho
aconteceu entre os anos 1930 e 1980. Tivemos índices de industrialização melhores
do que os do Japão, isso graças a uma política bem definida”, afirma Lucchesi. “Nas
últimas décadas, capotamos.”
O resultado dessa derrocada é que o país acabou perdendo o passo em outras corridas
desenvolvimentistas, como a da indústria eletrônica, nos anos 1970 e 1980, e a do
software, nos anos 1990 e 2000.
No momento em que o mundo se encontra em mais um ponto de inflexão, no qual os
líderes da quarta revolução devem ficar com a maior parte dos ganhos provenientes
da mudança, é preciso tomar a decisão de investir. “Nenhum país consegue liderar na
indústria sem uma estrutura e uma estratégia para isso”, afirma Paulo Mól, do Instituto
Euvaldo Lodi. “É uma escolha da sociedade.”

Algumas iniciativas têm sido colocadas em prática. A própria criação da Embrapii,
representada no debate pelo conselheiro Fernando Gomes de Oliveira, é um avanço
importante. A entidade busca realizar, na indústria, trabalho semelhante ao feito pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no agronegócio. A
digitalização das companhias nacionais, no entanto, ainda caminha num ritmo lento.
Segundo dados da CNI, menos da metade das empresas brasileiras adota alguma
tecnologia relacionada ao conceito de Indústria 4.0 (veja quadro ao lado). Entre as
dificuldades apontadas, estão a falta de trabalhadores qualificados, infraestrutura de
telecomunicações insuficiente e ausência de linhas de crédito apropriadas.
Nesse sentido, segundo Ana Cristina Costa, do BNDES, o Governo Federal vem
adotando medidas para fomentar a inovação. Um exemplo é a criação do Grupo de
Trabalho da Indústria 4.0, força-tarefa subordinada ao Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviço (Mdic).
Mas ainda é insuficiente. “O que outros países fazem é envolver a academia, o setor
privado e o público”, diz Costa. “As instituições comuns de desenvolvimento, como os
Senais, que possuem conhecimento acumulado, precisam ser integradas às
indústrias.”
Ao mesmo tempo, há, no âmbito da iniciativa privada, uma necessidade de incorporar
a inovação ao centro dos modelos de negócios. “As grandes empresas têm mais

dificuldades de inovar, pois não podem ter rupturas em seus processos de negócios”,
diz Constantino Seixas Filho, da Accenture. “Isso não acontece com as startups, que
são mais ágeis.”
Há, nesses casos, a urgência de se iniciar uma transformação, iniciando pelo topo da
gestão, mas que seja irradiada por todas as instâncias da companhia. “A fórmula das
empresas que crescem é ter um sistema de gestão que investe continuamente no
aumento da capacitação e premia por desempenho”, diz João Fernando Gomes de
Oliveira, da Embrapii.
A capacitação, por sinal, é a chave para enfrentar outro desafio da quarta revolução
industrial: a transformação do mercado profissional, com uma inevitável migração de
postos de trabalho.
O consenso entre os debatedores é de que as novas tecnologias vão impactar
diretamente o mercado de trabalho. Funções vão deixar de existir, substituídas por
robôs ou pela automação, no caso de trabalhos de back office. Para evitar que uma
parcela grande da sociedade acabe sem emprego, o que traria consequências
catastróficas para a economia, o país precisa investir na formação profissional.
“Hoje, colocar um robô ou não na fábrica não é uma questão trabalhista, é de
qualidade. Se não colocar, seu produto vai ficar pior”, diz Oliveira. “Por outro lado,
novos modelos de negócios, possíveis graças aos avanços da tecnologia, vão criar
oportunidades na área de serviços.” Está mais do que na hora de o Brasil escolher o
caminho do desenvolvimento.
CNI e MDIC assinam acordo para inserir pequenas e médias empresas no
comércio exterior
17/11/2017 – Fonte: CNI
Até abril de 2018, parceria entre governo e setor privado vai implementar
programa para ampliar cultura exportadora e internacionalizar indústrias
brasileiras. Elas vão receber consultoria personalizada e gratuita
“União de esforços entre MDIC e CNI, por meio do Rota Global, trará efeitos positivos
para o comércio exterior brasileiro” - ministro do MDIC Marcos Pereira

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério da Indústria, Comércio e
Serviços (MDIC) assinaram nesta segunda-feira (13) acordo de cooperação técnica
para integrar o Rota Global, do setor privado, ao Plano Nacional de Cultura
Exportadora, do governo federal. A assinatura foi durante o 35º Encontro Econômico
Brasil Alemanha (EEBA), em Porto Alegre (RS).
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. O programa custa R$ 1,2 milhão.
“Esse acordo entre setor privado e governo nos permitirá expandir o número de
empresas atendidas pelo Rota Global em todo o país. Além de consolidar um modelo
harmonizado de atendimento às demandas de empresas envolvendo diversas

entidades. Com essa medida, vamos evitar sobreposição de ações”, disse o presidente
da CNI Robson Braga de Andrade.
O Rota Global oferece consultoria completa para empresas não exportadoras
empreenderem no mercado internacional. O programa foi desenvolvido pela CNI, com
recursos do AL-Invest 5.0, financiado pela Comissão Europeia para prestar consultoria
individual e gratuita para as empresas sem experiência no comércio exterior.
As 474 indústrias serão acompanhadas desde a construção do plano de negócios até
a consolidação da empresa no mercado externo. Ele é executado pela Rede Brasileira
de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), presente nas 26 federações
estaduais de indústria e Distrito Federal. A Rede CIN é coordenada pela CNI.
CULTURA EXPORTADORA – Esta parceria permitirá que a CNI receba apoio dos
comitês técnicos do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), coordenado pelo
MDIC, que reúne 144 instituições nacionais e estaduais. “Com uma forte agenda
regional, o MDIC vem promovendo políticas voltadas às empresas de pequeno e médio
portes, com o objetivo de aumentar a produtividade e também ampliar a base
exportadora do Brasil”, disse o ministro do MDIC Marcos Pereira.
“Acredito que a união de esforços entre MDIC e CNI, por meio do Rota Global, trará
efeitos positivos para o comércio exterior brasileiro. As ações do PNCE já contribuíram
para que 4.735 empresas exportassem pela primeira vez em 2016”, completou.
Além disto, por se tratar de um programa com recursos internacionais, o Rota Global
também fará a capacitação de empresas na Argentina, por meio da União Industrial
Argentina (UIA), e na Espanha, pelo Parque Tecnológico de Extremadura (FundectyPCTEX). Com isso, também será possível mapear os interlocutores do comércio
exterior nesses dois países e gerar negócios entre empresas, especialmente as MPEs,
assistidos pelo Rota Global.
Temer defende benefícios fiscais a pequenas empresas sem dívidas
17/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer defendeu nesta quinta-feira (16) projeto de lei
complementar que cria um cadastro nacional para beneficiar empresas sem dívidas
com o poder público.
A iniciativa foi apresentada pelo deputado federal Jorginho Mello (PR-SC) e deve ser
alterada com a inclusão de mecanismos como a facilitação de acesso a crédito e
redução de juros.
No lançamento da Semana Global do Empreendedorismo, o peemedebista disse que é
necessário conceder benefícios a micro e pequenas empresas consideradas boas
pagadoras.
"O ideal é que nessa lei complementar tenha um prêmio ou incentivo para os bons
pagadores. Eu vou apoiar esse projeto", disse.
Segundo o presidente do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas),
Afif Domingos, a ideia é que, além de oferecer benefícios, a proposta ofereça
alternativas de regularização das dívidas a empresas devedoras.
"Nós temos 590 mil empresas notificadas pelos atrasos de tributos e que vão ser
excluídas do Cadastro do Simples", disse.
De acordo com ele, a ideia é que a proposta de lei seja alterada ainda neste ano, para
ser aprovada no início do ano que vem.

"Nós temos de criar uma espécie de cadastro positivo da empresa boa pagadora para
estimular o pagamento de imposto e não desestimulá-las com os constantes
refinanciamentos", disse.
Em discurso, Afif criticou o fato das micro e pequenas empresas incluídas no Cadastro
Simples terem sido excluídas do Refis, programa de parcelamento de dívidas do
governo federal.
Receita Federal atualiza regras do despacho aduaneiro de importação
17/11/2017 – Fonte: Contábeis.com
As modificações objetivaram a modernização do ambiente aduaneiro por tornar o fluxo
das mercadorias importadas mais dinâmico, reduzir custos e diminuir o tempo de
despacho.

Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.759,
de 2017, modificando a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2006, no tocante aos
procedimentos no despacho aduaneiro de importação, às terminologias e às atividades
que se encontravam defasadas em virtude de essa norma ter mais de uma década,
além de incorporar novidades já implementadas, ou em fase final de testes, nos
sistemas informatizados relacionados ao despacho aduaneiro.
Dentre as alterações destaca-se a inclusão de uma nova possibilidade de registro de
declaração de importação (DI) antes da sua descarga na unidade da Receita Federal
de despacho, quando se tratar de mercadoria importada por meio aquaviário e o
importador for certificado como Operador Econômico Autorizado (OEA), nas
modalidades OEA - Conformidade Nível 2 ou OEA – Pleno.
Essa importante alteração proporciona maior agilidade na liberação de cargas
marítimas, pois possibilita que a pessoa jurídica credenciada OEA registre declarações
de importação antes da chegada da carga.
Depois do registro da DI ocorre a parametrização automática da declaração e o
importador tem a informação sobre o canal de conferência antes mesmo da atracação
do navio. Essa entrega contribui para a modernização do ambiente aduaneiro por
tornar o fluxo das mercadorias importadas mais dinâmico, reduzir custos e diminuir o
tempo de despacho.
A nova modalidade de despacho aduaneiro de importação, denominada “Sobre águas
OEA”, será regulamentada em ato a ser editado pela Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (Coana).
Também foram incorporados à norma diversos avanços no processo de importação,
notadamente a possibilidade de retificação de DI já desembaraçada diretamente pelo
importador, em substituição ao procedimento atual no qual o importador formaliza um
processo administrativo com um requerimento para que a Receita Federal proceda as
alterações solicitadas.

Dessa forma, o próprio importador promoverá as alterações diretamente no sistema,
gerando ganhos em velocidade e em eficiência para a fiscalização.
Outra novidade é o novo Relatório de Verificação Física (RVF) eletrônico, que agora
passa a ser lavrado diretamente no Workflow - novo módulo de trabalho dos servidores
aduaneiros dentro do Portal Único de Comércio Exterior -, sempre que ocorrer
verificação física da mercadoria no despacho aduaneiro de importação, em preparação
para a futura quebra de jurisdição do despacho.
Ressalta-se ainda a nova redação do art. 61 da Instrução Normativa, que trata de
entrega fracionada de mercadoria importada. Além da dilação do prazo para conclusão
da entrada dos lotes subsequentes ao primeiro, de quinze dias úteis para trinta dias
corridos contados do início do despacho, os dispositivos do artigo foram reescritos para
torná-lo melhor compreensível e evitar confusões em sua interpretação.
Oposição tenta mudar reforma trabalhista
17/11/2017 – Fonte: EM.com
A oposição prepara uma série de emendas à Medida Provisória 808, que ajustou pontos
da reforma trabalhista. A intenção é alterar o texto para tentar desfigurar a nova
legislação que começou a vigorar no sábado. O governo reconhece riscos que podem,
inclusive, ser criados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e prepara
estratégia para a tramitação sob a liderança do senador Romero Jucá (PMDB-RR).
Com a chegada da MP 808 ao Congresso, começou o prazo para apresentação de
emendas ao texto - período que termina na próxima terça-feira, dia 21. Mesmo com
a semana esvaziada pelo feriado de 15 de novembro, assessores jurídicos de vários
partidos têm trabalhado a todo vapor para elaborar emendas que deverão ser
analisadas durante a tramitação da MP.
Entre as emendas, muitas irão propor alterações que mudariam radicalmente a
reforma. O PT, por exemplo, vai sugerir a adoção obrigatória do salário mínimo para
trabalhadores intermitentes. "O salário mínimo precisa ser respeitado e o trabalhador
deve receber pelo menos esse valor", diz o líder do partido na Câmara, Carlos Zarattini
(SP).
O contrato intermitente é encarado pelo governo como principal instrumento para
facilitar a formalização de trabalhadores no curto prazo ao permitir criação de vagas
sem carga horária mínima, já que o empregado atua apenas quando é convocado. A
regra atual exige que a hora paga a esse trabalhador seja o equivalente à fração de
uma hora do salário mínimo ou R$ 4,46.
Continua depois da publicidade
À disposição
A preocupação da oposição é que trabalhadores intermitentes fiquem à disposição da
empresa e cheguem ao fim do mês com salário próximo de zero. Um exemplo é o caso
de uma franquia de lanchonetes que anunciou vagas para trabalho de 5 horas aos
sábados e domingos com salário de R$ 4,46 por hora.
Em um mês, esse trabalhador terá salário líquido de R$ 164,13, já descontada a
contribuição de 8% (R$ 14,27) retida para a Previdência Social. Mesmo com o
pagamento de R$ 21,41 a cargo da empresa para o INSS (alíquota de 12%), seria
necessário que o empregado desembolsasse por conta própria outros R$ 151,72 para
completar o pagamento ao INSS, que exige contribuição mínima de R$ 187,40. Nesse
caso, restariam R$ 12,41 ao trabalhador. "Esse tipo de vaga não pode prosperar", diz
Zarattini.

Outras iniciativas em elaboração passam pela derrubada da regra que prevê a partilha
das custas do processo trabalhista - que deve desestimular processos contra
empresas; maior proteção à lactante que trabalha em local insalubre; fim da multa
para empregado intermitente que não comparecer ao trabalho e criação de
instrumento para o financiamento de sindicatos.
O Palácio do Planalto acompanha o tema e tem especial atenção à eventual ação de
Rodrigo Maia contra a MP - já que o deputado contrariou Michel Temer e defendeu até
o último momento que o ajuste da reforma deveria ocorrer por Projeto de Lei.
Relatórios contábeis: 7 indicadores do negócio que deve ser acompanhados
17/11/2017 – Fonte: Contábeis.com
É possível saber se os resultados estão aumentando ou diminuindo ao longo de um
período de tempo. Mas quais tipos de relatórios contábeis podem ser utilizados para
isso? Como eles podem contribuir para o processo de tomada de decisão?
Você já deve ter ouvido que planejamento é a chave do sucesso. No entanto, planejar
por si só não gera qualquer tipo de contribuição significativa, afinal, apenas se pode
gerir aquilo que se conhece. Sendo assim, para avaliar o desempenho organizacional,
o empreendedor precisa se valer de formas que possam quantificar as operações.
Para isso, foram criados os chamados indicadores de desempenho, também
conhecidos como KPIs (Key Performance Indicators). Assim, é possível saber se os
resultados estão aumentando ou diminuindo ao longo de um período de tempo.
Mas quais tipos de relatórios contábeis podem ser utilizados para isso? Como eles
podem contribuir para o processo de tomada de decisão? Continue a leitura e saiba
mais!
O que são indicadores de desempenho
Os indicadores de desempenho ou KPIs foram criados para mensurar com precisão a
performance dos negócios de uma empresa.
Como são números que mostram o desempenho das atividades individuais e coletivas,
tais dados precisam ser monitorados constantemente e interpretados com inteligência,
de forma a contribuírem para o crescimento contínuo do negócio.
Vale destacar que os indicadores não servem apenas para mostrar a saúde financeira
da empresa, mas para quantificar o desempenho dos funcionários ou dos setores
conforme as metas definidas previamente.
Com esses insights, as pessoas envolvidas nos processos organizacionais podem
entender o que é esperado delas e como podem agir para atingir a alta performance
dentro da organização.
Como são utilizados
Existem inúmeros tipos de indicadores de desempenho e cada um tem uma finalidade
objetiva. O empreendedor deve avaliar o KPI que é mais relevante para seu negócio,
que pode ser adaptado conforme os objetivos e deve ter simplicidade para que todos
os níveis hierárquicos possam facilmente compreendê-lo.
As informações geradas por meio das análises dos indicadores de desempenho
possibilitam que o empreendedor enxergue seus processos e consiga uma base sólida
para alinhá-los com os objetivos traçados.
Por meio da mensuração dos resultados, é possível ter uma maior vantagem na
obtenção de crédito bancário, na avaliação de risco para o cadastro de fornecedores,

na injeção de capital de terceiros, entre tantos outros benefícios decorrentes de uma
maior transparência e precisão das informações financeiras.
7 tradicionais indicadores de desempenho
Vejamos 7 indicadores de desempenho que podem ser utilizados para acompanhar a
performance da sua empresa e gerar informações para melhorar os resultados.
Acompanhe:
1. Índice de Liquidez
Liquidez significa a rapidez ou a facilidade com que um ativo pode ser convertido em
dinheiro. Assim, para medir a liquidez de uma empresa, utiliza-se como medida a
capacidade que ela possui de cumprir as obrigações em curto prazo, ou seja, sua
capacidade de pagamento.
Entre os índices de liquidez mais comuns, destacam-se:
Liquidez Corrente
Esse índice evidencia se a empresa está cumprindo com suas obrigações imediatas.
Para a liquidez corrente, são utilizadas informações do ativo circulante (como caixa,
banco, estoque, contas a receber, entre outros) e do passivo circulante (como
fornecedores a pagar, empréstimos que vencerão em breve etc.)
Fórmula:
Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante
Liquidez Seca
Considera-se o mesmo conceito de liquidez corrente, porém são excluídos os estoques
da conta, pressupondo-se que eles serão liquidados facilmente em uma provável
situação de exigência.
Fórmula:
Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante
Liquidez imediata
É um índice simples de ser utilizado, já que leva em consideração apenas o disponível
da empresa e o compara com o passivo circulante, considerando os equivalentes de
caixa (disponível) e as contas do passivo circulante.
O índice de liquidez imediata reflete a capacidade de pagamento da empresa em
relação àquilo que já é dinheiro ou que pode ser convertido em dinheiro rapidamente
(com resgates em até 90 dias).
Fórmula:
Liquidez Imediata = Recursos disponíveis imediatos / Passivo Circulante
Liquidez Geral
Diferentemente dos índices de liquidez apresentados anteriormente, a liquidez geral
apresenta a situação da empresa em longo prazo. Ou seja, relaciona a capacidade da
empresa em curto prazo e em longo prazo.
Portanto, ao apresentar um índice abaixo de 1, a empresa, em teoria, estaria com
problemas financeiros e teria dificuldades em arcar com suas obrigações, levando em
consideração tanto prazos longos quanto curtos.
Fórmula:
Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Não Circulante)
2. Margem Bruta
A margem bruta mede a rentabilidade do negócio, ou seja, qual a porcentagem de
lucro que o negócio está tendo a cada venda. Por exemplo, se você vende os produtos
por R$ 60,00 e gasta R$ 40,00 para colocá-los à venda, isso significa que você está
ganhando R$ 20,00.

Para o cálculo da Margem Bruta, utiliza-se a seguinte fórmula:
Margem Bruta: Lucro Bruto/Receita Total X 100
A análise da margem bruta é um importante indicador que possibilita saber se
determinado produto tem uma margem melhor do que outro e, se o resultado for
indesejado, talvez seja melhor rever as estratégias de operação.
Vale destacar que a margem bruta deve ser um dos principais indicadores utilizados
na hora de precificar determinados produtos.
3. Margem Líquida
A margem líquida é o lucro líquido que a empresa consegue gerar a cada “real” em
receita. Ou seja, depois de pagar todas as despesas (fixas e variáveis) e tributos, a
margem líquida indica a quantidade de dinheiro que a empresa lucra a cada real de
receita obtido.
Fórmula:
Margem Líquida: Lucro Líquido/receita total X 100
4. Margem de Contribuição
O índice de margem bruta tem relação direta com o preço do produto. Assim, tal índice
indica quanto a empresa consegue gerar em recursos para pagar as despesas fixas de
seus produtos e ainda obter lucratividade.
Fórmula:
Margem de contribuição: preço – custos e despesas variáveis da venda
A margem de contribuição é a resposta para a pergunta que muitos empreendedores
fazem: como saber o quanto sobra para pagar as despesas fixas e ter lucro?
Se a margem de contribuição for superior ao total das despesas fixas, a empresa está
gerando lucro. Se for inferior, significa prejuízo.
5. Endividamento
Este índice revela o grau de endividamento da empresa, ou seja, a relação entre o
total de ativos e o total de passivos. A fórmula para calcular o índice de endividamento
é a seguinte:
Índice de endividamento: Total de Passivos (Passivo Circulante + Exigível em Longo
Prazo) / Total de Ativos
O resultado obtido indicará a porcentagem de capital de terceiros que a empresa
possui. Ou seja, quanto maior o seu valor, maior será a participação de capital de
terceiros no funcionamento das operações.
Uma análise importante é que, em geral, credores preferem endividamentos baixos,
uma vez que quanto menores forem as dívidas, maior será a proteção contra prejuízos
em caso de falência da empresa.
6. Rentabilidade
A rentabilidade é um importante indicador de desempenho que serve para medir a
capacidade de pagamento que o negócio possui com base nos investimentos realizados
em sua aquisição ou estruturação.
Empreendedores que utilizam o Índice de rentabilidade podem saber, por exemplo, se
a empresa está trazendo retornos atrativos em relação a determinados investimentos
e, assim, tomar decisões atrativas sobre a forma de gestão implantada.

Além disso, é possível buscar o aumento das vendas ou nas margens, corte de gastos,
a abertura de filiais ou mesmo a venda da empresa.
Para o cálculo da rentabilidade, utiliza-se a seguinte fórmula:
Rentabilidade: Lucro Líquido/Investimento total X 100
7. Ciclo Operacional
O ciclo operacional leva em consideração o tempo médio que a empresa leva para
receber uma determinada venda. De maneira geral, quanto menor for o resultado do
ciclo operacional, menor será a dependência da empresa em aplicar seu capital de giro
para financiar as operações.
Para o cálculo do Ciclo Operacional, leva-se em consideração a seguinte fórmula:
Ciclo Operacional: prazo médio de estoques + prazo médio de recebimentos
Porque uma contabilidade correta é importante
Para que os números realmente representem o retrato financeiro da empresa, é
fundamental contar com uma contabilidade correta. Como visto anteriormente, os
índices de desempenho levam em consideração informações de relatórios contábeis, o
que leva a pensar que, se algo não estiver certo, toda e qualquer estratégia não terá
efeito desejado.
A mensuração incorreta ou mesmo incompleta das operações do negócio pode
impactar diretamente os resultados de cada índice. É por isso que contar com
profissionais contábeis habilitados é tão importante.
Crise diminui número de empresas de crescimento acelerado, indica IBGE
17/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O número de empresas que mantiveram uma trajetória de rápido crescimento no Brasil
diminuiu 17,4% em 2015, como resultado da crise financeira.
Até 2014, o país contava com 31.223 empresas de alto crescimento (aquelas que
tiveram aumento de 20% de sua mão de obra assalariada por três anos seguidos).
No final de 2015, 25.796 companhias conseguiram alcançar o patamar.
O resultado aparece em pesquisa do IBGE, feita com cooperação técnica da Endeavor,
organização que apoia o empreendedorismo de alto impacto.
Por outro lado, a importância dessas companhias no total de empregos gerados
aumentou naquele ano, aponta Pedro Lipkin, gerente de pesquisa e Mobilização da
Endeavor.
Enquanto em 2014 elas foram responsáveis por 47% dos empregos criados, em 2015
a geração de novos postos esteve ainda mais concentrada nessas empresas.
Elas são cerca de 1% do total de companhias ativas e com profissionais assalariados
e foram responsáveis por 67,7% das contratações em 2015.
De 2014 a 2015, a taxa de desocupação passou 6,8%, para 8,5%, de acordo com a
Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

RESILIENTES
O estudo também apontou que, entre as empresas de alto crescimento de 2014,
apenas 12,8%, cerca de 4.000, continuaram no mesmo patamar em 2015. O grupo
foi considerado o das "resilientes" no estudo.
Das que faziam parte do grupo formado pelas empresas de crescimento acelerado em
2014, 19.094 (61,7%) apresentaram redução do pessoal ocupado no ano seguinte, e
7.880 (25,4%) apresentaram crescimento inferior a 20%.
Os setores que tiveram melhores taxas de resiliência foram os de tecnologia da
Informação e comunicação (19,8%), atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados (19,3%), atividades administrativas e serviços complementares (17%) e
educação (16,6%).
Já os setores de menor resiliência foram indústrias extrativas (11,3%), indústrias de
transformação (11,3%), Alojamento e alimentação (8,6%) e administração pública,
defesa e seguridade social (0,0%).
Falta trabalho a 26,8 milhões de pessoas no País no 3º trimestre, aponta IBGE
17/11/2017 – Fonte: EM.com
A taxa composta de subutilização da força de trabalho passou de 23,8% no segundo
trimestre de 2017 para 23,9% no terceiro trimestre, segundo os dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral, divulgados
nesta sexta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado equivale a dizer que faltava trabalho para 26,8 milhões de pessoas no País
no terceiro trimestre. No segundo trimestre, eram 26,3 milhões nessa condição. No
terceiro trimestre do ano passado, a taxa de subutilização da força de trabalho estava
em 21,2%.
O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de
horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de
emprego,
mas
estariam
disponíveis
para
trabalhar.
A taxa combinada de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas e
desocupação foi de 18,5% no terceiro trimestre de 2017. No trimestre imediatamente
anterior, o indicador tinha ficado em 18,6%.
O indicador inclui as pessoas ocupadas com uma jornada inferior a 40 horas semanais
que gostariam de trabalhar por um período maior, somadas às pessoas desocupadas.
Já a taxa combinada da desocupação e da força de trabalho potencial foi de 18,3% no
terceiro trimestre de 2017, abaixo dos 18,5% registrados no segundo trimestre do ano
anterior.
Serasa: atividade no 3º trimestre tem alta de 1,2% sobre igual período de
2016
17/11/2017 – Fonte: EM.com
São Paulo, 16 - A economia brasileira registrou expansão de 1,2% no terceiro trimestre
de 2017, após ajuste sazonal, em comparação ao período equivalente do ano passado,
relata a Serasa Experian.
Já em comparação ao trimestre imediatamente anterior, foi apurada uma alta de
0,3%. Com isso, aponta a entidade, o crescimento acumulado entre janeiro e setembro
deste ano atingiu 0,4% em relação ao mesmo período de 2016.

O movimento registrado entre os meses de julho e setembro foi impulsionado pela
combinação entre corte nos juros, queda da inflação e o cenário benigno na conjuntura
internacional, explicam em nota economistas da Serasa Experian.
A oferta da Indústria registrou crescimento de 1,1% no terceiro trimestre em
comparação ao anterior, descontados efeitos sazonais, enquanto Serviços avançou
0,7%. Em compensação, a Agropecuária teve retração de 7,0%.
No acumulado até setembro, a Agropecuária teve crescimento de 13,3% sobre o
mesmo período de 2016. A Indústria, por outro lado, recuou 0,9%, enquanto o setor
de Serviços teve queda de 0,4%.
Já pelo lado da demanda, houve alta de 2,4% nas exportações e expansão de 0,8%
nos investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo), na comparação trimestral. As
importações avançaram 4,7%. Na ponta negativa, houve retração de 0,6% no
consumo das famílias e queda de 1,1% no consumo do governo.
Nos nove primeiros meses do ano, o consumo das famílias apresenta queda de 0,3%;
consumo do governo cedeu 2,3%; e os investimentos recuaram 4,0%. Apenas
exportações (4,6%) e importações (3,7%) ficaram em terreno positivo.
Consumo de energia no Brasil cai 3% entre 1º e 13 de novembro, diz CCEE
17/11/2017 – Fonte: Reuters
O consumo de energia elétrica no Brasil recuou 3 por cento entre 1º e 13 de novembro
ante mesmo período de 2016, informou a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) nesta quinta-feira.
No mercado regulado, em que os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, a
queda no consumo foi de 6,1 por cento, devido ao “reflexo da migração de
consumidores para o mercado livre”, disse a CCEE, em nota.
Já no mercado livre, em que as empresas compram energia diretamente dos
fornecedores, como geradores e comercializadoras, o consumo aumentou 5,1 por
cento, também impactado pela migração de clientes antes atendidos no mercado
regulado.
Petrobras reduz gasolina em 3,8%, maior queda desde o início de julho
17/11/2017 – Fonte: Reuters
A Petrobras reduzirá em 3,8 por cento os preços da gasolina a partir de sexta-feira
nas refinarias, na maior queda em um único dia desde o início de julho, quando a
empresa começou a ajustar os valores dos produtos vendidos às distribuidoras quase
que diariamente.
Tanques da Petrobras são vistos em Brasília 31/08/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino
O diesel, por sua vez, será reduzido em 1,3 por cento, segundo informou a petroleira
nesta quinta-feira.
A redução no preço da Petrobras ocorre após um recuo expressivo nas cotações
internacionais, um dos itens que a empresa utiliza para reajustar seus preços mais
frequentemente.
Nos últimos dez dias, os contratos futuros da gasolina nos EUA caíram cerca de 6 por
cento.

“Os combustíveis derivados de petróleo são commodities e, portanto, tem seus preços
atrelados aos mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente. É natural,
portanto, que os preços no Brasil também apresentem variações frequentes”, disse a
empresa em nota à Reuters.
A queda do valor da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras acontece após
o preço médio do combustível nos postos do Brasil atingir níveis recordes, colaborando
para pressionar a inflação.
Na semana passada, o combustível atingiu uma máxima nominal, sendo vendido a
3,938 reais por litro, segundo pesquisa da reguladora ANP.
A alta deste ano teve influência principalmente de um aumento na carga tributária.
A Petrobras tem destacado, no entanto, que as revisões feitas em seus preços podem
ou não se refletir no preço final ao consumidor, “uma vez que a decisão de repassar o
reajuste cabe às distribuidoras e aos proprietários dos postos de combustível”.
Além disso, outros agentes atuam na comercialização de derivados para as
distribuidoras no Brasil, praticando assim sua própria política de preços.
Desde que a Petrobras começou a reajustar os preços mais frequentemente, seguindo
uma lógica de mercado, tem havido um aumento da concorrência no setor, com
empresas importando combustíveis para suprir o mercado.
O ajuste anunciado pela empresa nesta quinta-feira poderá acelerar a necessidade de
uma reunião do Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp) da Petrobras --que atua
quando há necessidade de reajustar os combustíveis em mais de 7 por cento para
cima ou para baixo em um único mês--, caso o combustível permaneça em queda.
A última vez que o Gemp se reuniu foi no início da semana passada.
Uma queda diária de 3,8 por cento no preço da gasolina vendida pela Petrobras havia
ocorrido anteriormente em 7 de setembro, após uma alta forte decorrente do impacto
da passagem da tempestade Harvey pelos Estados Unidos, que reduziu
temporariamente a capacidade de refino do país.
Antes disso, a Petrobras havia anunciado redução do preço da gasolina nas refinarias
em 5,9 por cento e em 4,8 por cento o do diesel, em 1º de julho, no último reajuste
antes da mudança na política que passou a prever reajustes quase que diários nos
combustíveis, com a empresa tentando se defender de concorrentes que realizam
grandes importações.
Apesar da mudança relativamente recente da política, executivos da Petrobras
admitiram nesta semana dificuldades de calibrar os preços de seus derivados para
evitar perda de mercado de combustíveis no Brasil.
O volume de derivados de petróleo vendido pela Petrobras no mercado interno somou
1,886 milhão de barris ao dia no terceiro trimestre, queda de 5,2 por cento na
comparação com a média do mesmo período do ano passado, com a empresa
enfrentando a concorrência do produto importado pelos concorrentes.
Volkswagen apresenta o Virtus por inteiro
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business
A Volkswagen fez a apresentação global do sedã Virtus na quinta-feira, 16. Derivado
do hatch Polo lançado no fim de setembro e construído sobre a mesma plataforma
MQB, o carro já está sendo produzido em São Bernardo do Campo (SP), na mesma

linha do Polo, mas chega às concessionárias da marca no País somente em janeiro
próximo, quando os preços serão conhecidos. Ao contrário do irmão hatch, o sedã
compacto encontra menos interessados na Europa, por isso foi desenvolvido pela
engenharia brasileira da Volkswagen para países latino-americanos, será produzido e
vendido primeiro na região, para só depois tentar a sorte em outros mercados.

Assim como está fazendo com o Polo, que chama abertamente de Mini Golf, a
Volkswagen apresentou o Virtus como versão menor de seu sedã médio, o Jetta. “O
Virtus é quase um Jetta”, confirmou durante a apresentação do carro Markus
Kleimann, vice-presidente de desenvolvimento de produto da Volkswagen do Brasil.
Seria uma estratégia arriscada se os dois modelos maiores vendessem mais do que
estão vendendo – a categoria de hathces médios representada pelo Golf atualmente
representa cerca de 1% das vendas totais no Brasil.
“Não há prejuízo nisso porque aproveitamos a boa reputação de Golg e Jetta para
atrair clientes que gostam dos dois mas não podem comprar nenhum dos dois, que
são de gama superior”, explica Thoma Owsianski, vice-presidente executivo a VW
América do Sul e também responsável por vendas e marketing na região.
De maneira geral, o design externo do Virtus lembra mesmo o seu irmão maior Jetta,
mas lembra ainda mais o primo Audi A3 Sedan – da linha de produtos de uma das
marcas do Grupo VW e por isso também construído sobre a plataforma MQB, mas com
níveis de acabamento e motorização superiores, há dois anos montado no Brasil na
fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR).
Nada impede, contudo, que o consumidor veja no Virtus uma opção bem mais barata
do que o primo rico, assim como quer a Volkswagen com a estratégia de compará-lo
seu sedã de categoria superior.
GLOBAL REGIONAL

“O Virtus é um carro global, desenvolvido sobre nossa plataforma modular MQB, mas
desenvolvido nicialmente para o gosto e necessidades dos clientes brasileiros e sulamericanos”, diz Owsianki, para quem o sedã será peça fundamental no objetivo de
alcalçar vendas de 1 milhão de veículos/ano nos 29 países da divisão SAM da
Volkswagen (criada no ano passado, que engloba América do Sul, Central e Caribe).
Assim como fez com o Polo, a Volkswagen quer dar ao Virtus o caráter de entregar
mais conforto, segurança, design e desempenho do que entregam carros da mesma
categoria. No caso, os concorrentes eleitos até o momento são os sedãs compactos
Hyundai HB20S, Ford Fiesta Sedan, Chevrolet Prisma e Honda City.
Com 4,48 metros de comprimento e 2,65 m de entre-eixos, o Virtus tem a maior
cabine do segmento onde quer atuar. O bom porta-malas de 521 litros também está
entre os maiores, mas até uma prancha de surf pode ser embarcada quando os dois
bancos (traseiro direito e dianteiro do passageiro) são rebatidos.

O Virtus deverá ser vendido inicialmente em versão de entrada com motor 1.6
(110/117 cv, 15,8/16,5 kgfm) e topo de linha com o 1.0 TSI (turbo com injeção direta
e 115/128 cv, 20,4kgfm) e câmbio automático de seis velocidades.
Nessa última configuração, segundo medições da Volkswagen, o Virtus acelera de 0 a
100 km/h em 9,9 segundos e atinge velocidade máxima de 194 km/h (dados com
etanol).
No campo das especulações, se quiser a fabricante também poderia encaixar em um
Virtus com pegada mais esportiva o seu motor 1.4 TSI turbinado de 150 cv, também
produzido na fábrica de motores de São Carlos (SP) e que já equipa na plataforma
MQB o Golf e o Audi A3 Sedan montados no Brasil.
Os preços do Virtus só serão revelados em janeiro, mas o mercado aposta em valores
de R$ 60 mil a R$ 75 mil – mas pode passar dos R$ 80 mil caso o cliente queira
comprar o pacote que inclui o Active Info Display, painel de instrumentos 100% digital
e configurável, que além dos tradicionais velocímetro e conta-giros pode mostrar
dados de navegação e computador de bordo em diversos formatos e tamanhos na tela
de 10,25 polegadas.
Quando equipado com o motor 200 TSI, assim como o Polo, o Virtus vem de série com
ESC (controle eletrônico de estabilidade), que além de evitar derrapagens engloba
vários outros recursos eletrônicos de assistência, como controle de assistência de
partida em rampa HHC (Hill Hold Control), assistência de frenagem HBA (Hydraulic
Brake Assist) ou BAS, bloqueio eletrônico do diferencial XDS+, limpeza automática dos
discos de freio BSW, e monitoramento da pressão dos pneus RKA+, entre outros.
MANUAL COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Volkswagen Virtus será o primeiro automóvel no Brasil a trazer o “manual cognitivo”,
que usa a plataforma IBM Watson de inteligência artificial e responde no smartphone
dos motoristas questões sobre o veículo, incluindo informações contidas no manual do
carro.
O manual cognitivo virá incluído no aplicativo Meu Volkswagen, que pode ser instalado
em smartphones e inclui também funcionalidades de agendamento de manutenção e
contatos de emergência do VW Service e seguradoras.
A tecnologia do Watson responde questões escritas ou faladas, em português e
espanhol – para atender também os clientes de países sul-americanos onde o Virtus
será vendido.

Grupo Volkswagen destina US$ 12 bilhões a carro elétrico na China
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business
O Grupo Volkswagen anunciou investimento de volumosos US$ 11,8 bilhões no
desenvolvimento e produção de carros elétricos e híbridos na China até 2025. Assim,
a companhia pretende atender ao aperto das legislações ambientais do maior mercado
de veículos do mundo. Como algumas nações europeias, o país asiático já anunciou
que vai proibir a venda de carros equipados apenas com motor a combustão a partir
de 2030.
Com o investimento, o Grupo Volkswagen pretende apanhar esta transformação com
o lançamento de 15 modelos da chamada gama NEV (de New Energy Vehicle) nos
próximos três anos. O plano da empresa é seguir com mais 25 lançamentos nesta
linha após 2025 – um número robusto para acompanhar a proporção do mercado
automotivo chinês.
Esta ofensiva começa a aparecer para o mercado da região ainda em 2018, quando a
montadora começará a produzir e vender carros elétricos por meio de sua joint venture
com a chinesa Anhui Jianghuai Automobile Group. A companhia já tem em seu portfólio
no país 10 modelos com propulsão alternativa, mas nenhum deles é fabricado ali o
que limita, portanto, o volume de vendas.
Com a estratégia, o Grupo Volkswagen projeta alcançar volume de 400 mil
emplacamentos por ano da gama NEV até 2020, número que deve saltar para 1,5
milhão em 2025. A promessa é de que a nova gama de carros elétricos e híbridos
alcance autonomia de 400 a 600 quilômetros com apenas uma carga da bateria.
Volkswagen espera produzir 800 mil/ano no Brasil até 2020
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business

Pablo Di Si, novo presidente da Volkswagen América do Sul, e o novo Virtus: segundo
dos 20 lançamentos prometidos na região até 2020
A Volkswagen espera alcançar até 2020 nível de produção de 800 mil unidades/ano
em suas três fábricas no Brasil (São Bernardo do Campo e Taubaté em São Paulo e
São José dos Pinhais no Paraná), para abastecer o mercado doméstico e exportações
principalmente para a América Latina.
“Claro que queremos que aconteça antes, mas essa é nossa previsão no momento”,
diz o argentino Pablo Di Si, presidente da Volkswagen América do Sul. Na região, no
mesmo período, o objetivo é vender 1 milhão de veículos por ano.
“Devemos conseguir isso com o avanço em lugares onde ainda temos baixa
penetração, algo hoje como 2% ou 3% em mercados como Peru e Chile, por isso
temos potencial para muito mais (a marca tem plano de figurar entre as oito mais
vendidas nesses países).
Além disso, precisamos defender nossa liderança na Argentina e recuperar o tempo
perdido no Brasil (onde a VW está em terceiro lugar)”, afirma o executivo – que
assumiu seu posto em outubro passado, em substituição a David Powels, que foi
indicado a outro cargo na China

Na quinta-feira, 16, Di Si fez em São Paulo a primeira apresentação global do sedã
Virtus, construído sobre a mesma plataforma MQB do hatch Polo lançado no fim de
setembro.
O Virtus é o segundo da lista de 20 lançamentos – 13 deles produzidos no Brasil e dois
na Argentina – que a Volkswagen pretende fazer na região até 2020 para aquecer as
vendas da marca. Para o executivo, o mercado brasileiro deverá liderar a expansão na
América do Sul que preside com crescimento mais expressivo do que o atual. “Espero
algo como 10% ao ano nos próximos anos”, aposta.
“As economias brasileira e argentina dão claros sinais de recuperação, com inflação e
juros em queda. O emprego voltou a crescer nos últimos seis meses no Brasil. Existe
mais crédito e confiança. Além desses fatores positivos, preparamos uma grande
ofensiva de 20 lançamentos até 2020, entrando em segmentos dos quais não
participamos, como o de SUVs compactos com o lançamento do T-Cross (a ser
produzido na fábrica do Paraná) no próximo ano”, explica Di Si.
O executivo também aponta o baixo índice de motorização na região como fator que
favorece o crescimento das vendas nos próximos anos: “A divisão SAM (criada no ano
passado, que engloba América do Sul, Central e Caribe) tem 29 países, 500 milhões
de habitantes e vendas de 4,4 milhões de unidades/ano, com apenas 206 veículos por
mil pessoas; é uma relação baixa em comparação com 790 por mil nos Estados Unidos,
612 na China e 590 na Alemanha”, diz. “Temos capacidade para abastecer esses
países, com seis fábricas (quatro no Brasil e duas na Argentina) e 21 mil empregados”,
acrescenta.
VENDAS EM ALTA
Com a criação no ano passado da divisão SAM as vendas da Volkswagen decolaram
nos países da região e este ano já estão 27% maiores do que no mesmo período de
10 meses de 2016. É de longe o maior porcentual regional de expansão da marca em
todo o mundo, bem acima da média de 3,2% no mundo todo e dos 4% na China e
América do Norte.
As exportações a partir do Brasil também apresentam forte alta, de 69% nos primeiros
10 meses do ano em comparação com idêntico intervalo de 2016, acima do
crescimento médio de 57% nas vendas externas de veículos produzidos no País. “Um
a cada cinco carros exportados foram Volkswagen”, comemora Di Si.
“A América do Sul é nossa região protótipo para a globalização da Volkswagen”,
afirmou Jürgen Stackmann, membro do conselho responsável por marketing e vendas,
que veio ao Brasil para a primeira apresentação global do Virtus.
Ele prefere não arriscar um porcentual de participação da divisão SAM nas vendas
mundiais da marca até 2020, mas sugere que poderá ser algo entre 15% e 20% se o
objetivo de 1 milhão/ano for alcançado. “Faz pouco tempo ainda que criamos a divisão
e demos poder de ação, temos de ver como esses mercados vão evoluir, mas os
primeiros resultados são muito bons e promissores”, avalia o executivo.
Marcopolo exporta 30 ônibus para a Argentina
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business
A Marcopolo exportou 30 ônibus Paradiso 1800 Double Decker para a Argentina. Os
veículos serão incorporados à frota da Plusmar e utilizados em rotas interestaduais,
intermunicipais e turismo estudantil.

Os ônibus com dois andares são bastante difundidos no transporte rodoviário argentino
por causa do conforto em linhas de média e longa distâncias. A Plusmar optou por
quatro configurações internas, que levam entre 32 e 60 passageiros.
Todos os Paradiso vendidos à empresa argentina utilizam chassi Scania K400, têm 14
metros de comprimento e são equipados com suspensão pneumática. A Plusmar tem
frota de 600 ônibus e é cliente da Marcopolo desde 1993.
Motos acumulam queda de 7% na produção
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business

A produção de motos em outubro anotou 77 mil unidades, resultando em estabilidade
em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, no entanto, as 729,3 mil
motocicletas fabricadas revelam queda de 7% em relação ao mesmo período do ano
passado.
As vendas no atacado (das fábricas para as concessionárias) em setembro somaram
69,6 mil unidades e acréscimo de 9,8% sobre setembro. Na soma dos dez meses
foram repassadas 673 mil unidades, resultando em redução de 9,4% ante os mesmos
dez meses de 2016.
Os números foram divulgados pela Abraciclo, associação que reúne fabricantes do
setor de motos e bicicletas. -Veja aqui os números da Abraciclo
Este será o sexto ano seguido de retração no setor, mas os fabricantes instalados em
Manaus (AM) já esperam uma pequena melhora para o ano que vem com a ajuda da
economia e do Salão Duas, que ocorre até o dia 19 no São Paulo Expo.
As exportações em outubro totalizaram 7,8 mil unidades e queda de 30,8% ante
setembro. No acumulado do ano o Brasil embarcou 67 mil unidades, resultando em
alta de 37,7%.
Mas vale dizer que a projeção inicial da Abraciclo era de exportar em todo o ano 93
mil unidades e revisou para 80 mil motos recentemente. É um volume pequeno,
equivalente a apenas um mês de fabricação.
A perspectiva para 2018 ainda não anima os fabricantes: “A logística para exportar a
partir de Manaus (AM) é complexa e nossas motos concorrem com produtos asiáticos
com preço bem mais baixo.
E parte dessa desvantagem ocorre porque nossas motos atendem a uma legislação de
emissões bem mais avançada que nos mercados vizinhos”, afirma o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian.

Librelato promove mudanças em diretoria comercial
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business
A fabricante de implementos rodoviários Librelato anuncia mudanças em sua área de
vendas: Rafael Bett é o nomeado o novo diretor comercial, no lugar de pedro Bolzzoni,
que passa a ocupar o mesmo cargo na Abralib, associação que reúne a rede de
distribuidores da marca.
Na empresa desde 2012, como gerente de exportação, Bett possui mais de 15 anos
no mercado internacional de semirreboques. Graduado em Administração pela
Universidade de Caxias do Sul (RS), possui MBA em Comércio Internacional e
Gerenciamento de Projetos e pós-MBA em Inteligência Empresarial pela FGV.
“Assumir a diretoria comercial da Librelato é uma grande honra e também um enorme
desafio, mas espero atender às expectativas da empresa, representantes e clientes,
gerando valor a todos os envolvidos”, afirma em nota.
Por sua vez, Bolzzoni chegou na empresa em 2009 quando assumiu o cargo de diretor
da rede de distribuição. Na diretoria comercial, montou a Rede Librelato,
desenvolvendo 54 casas de representantes. Com mais de 40 anos de trajetória no
setor de implementos, o executivo é formado em Engenharia Operacional.
Fiat confirma vendas do Cronos a partir do 1º trimestre de 2018
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business

A Fiat iniciará as vendas de seu novo sedã Cronos no primeiro trimestre de 2018, para
Brasil e demais mercados da América Latina.
Em comunicado divulgado na terça-feira, 14, a montadora mostrou ainda as primeiras
imagens do novo modelo, que substituirá os sedãs Linea e Siena, que já saíram de
linha.
Elaborado pelo time de design da FCA na América Latina (Latam), o Cronos, por vezes
apontado como a versão sedã do hatch Argo, além de cobrir uma lacuna no portfólio
da marca também vem para brigar com novos entrantes do segmento, como o novo
Volkswagen Virtus, cuja apresentação ocorre na quinta-feira, 16, dois dias após a Fiat
se antecipar e mostrar os primeiros traços de seu carro.
Em nota, a montadora informa que o Cronos revela um veículo integrado ao processo
de modernização da empresa e as novas exigências dos clientes deste segmento,
prezando por espaço, beleza e modernidade.
Além disso, o sedã vem continuar a renovação de produtos da marca, inaugurada pela
picape Toro, seguida pelo compacto Mobi e pelo próprio Argo.
O nome do Cronos foi desvendado no mês passado, por meio de uma ação nas redes
sociais.

Nissan atinge exportações de 20 mil veículos
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business

A fábrica da Nissan em Resende (RJ) completou nesta semana o volume de 20 mil
veículos destinados às exportações, desde que iniciou suas vendas para outros
mercados da América Latina, em março de 2016. Os modelos March e Versa montados
na unidade fluminense abastecem atualmente oito países: Argentina, Bolívia, Chile,
Costa Rica, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.
Após a fase piloto, iniciada em março do ano passado, as primeiras unidades
embarcadas em série saíram do País em agosto de 2016: o primeiro país a receber os
Nissan made in Brazil foi o Paraguai. Em fevereiro deste ano, foi a vez da Argentina
começar a receber os modelos da marca e, em abril, a montadora atingiu as primeiras
10 mil unidades exportadas.
O Versa tem a maior fatia do volume, com 57% dos carros para exportação. A maior
parte dos veículos que a Nissan exporta do Brasil vão para a Argentina, em torno de
44%.
“Quando iniciamos o projeto de exportações do complexo industrial de Resende,
sabíamos que a demanda da América Latina estava em crescimento. Nos preparamos
para isso e queremos transformar Resende num polo de exportação ainda mais
poderoso. Nossa fábrica tem uma função estratégica no desenvolvimento da Nissan
no mercado latino americano”, afirma o diretor de operações de manufatura da Nissan
do Brasil, Sérgio Casillas.
Para sustentar os mercados externos, a planta da Nissan adotou o segundo turno de
produção em julho, quando foram contratados 600 novos funcionários treinados, que
foram treinados para seguir os padrões mundiais de qualidade da empresa.
O próximo passo é a exportação do crossover Kicks, que começou a ser fabricado em
Resende em maio deste ano e que já responde por metade da produção do complexo:
a fábrica passa pelos ajustes finais para começar a embarcar o veículo, que também
será oferecido nos demais mercados da América Latina.
Continental lança pneu que dura 20% a mais
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business
A Continental lança no Brasil o pneu Power Contact 2. O novo modelo promete rodar
20% a mais que os concorrentes. É fabricado em 14 diferentes medidas e pode equipar
automóveis com rodas de 13 a 16 polegadas. A produção já ocorre na fábrica da
Continental em Camaçari (BA), de onde saem pneus de passeio e comerciais em três
turnos.
“Estamos em negociação avançada com cinco fabricantes de automóveis e o
fornecimento para as linhas de montagem deve ocorrer já no início de 2018”, afirma
o supervisor da divisão de pneus de passeio, Elias Nogueira.

Os 310 pontos de venda da Continental terão o Power Contact 2 em dezembro.
Segundo Nogueira, seu preço é cerca de 5% mais alto que o do antecessor, Power
Contact, mas mesmo assim a empresa espera vender cerca de 10% a mais do que
este. O preço médio praticado pela medida 175/70 14 será de R$ 300.
Segundo a Continental, no confronto com concorrentes Michelin e Pirelli, o Power
Contact 2 é melhor não só em rendimento quilométrico, como também em resistência
ao rolamento e frenagem em piso seco. Também supera o Pirelli em frenagem em piso
molhado.
No programa de etiquetagem do Inmetro o Power Contact 2 recebe a letra C tanto em
resistência ao rolamento como em frenagem no molhado (numa classificação que vai
de A a G). O ruído de passagem registrado é de 72 decibéis.
A menor resistência ao rolamento do Continental resulta da utilização de um novo
composto de sílica, negro de fumo e polímeros e também da tecnologia aplicada na
construção da carcaça.
E como o Power Contact 2 tem desenho assimétrico, a Continental adotou diferenças
entre o lado esquerdo e o direito que não apenas melhoram a dirigibilidade: também
emitem ondas sonoras com frequências diferentes e capazes de anular uma a outra.
A tecnologia é chamada de Conti Noise Cancelling.
De acordo com a fabricante, a conclusão de que ele tem rendimento quilométrico 20%
maior teve como origem um teste de realizado pela empresa SafeD este ano no
confronto com os pneus concorrentes Michelin XM2 e Pirelli Cinturato P1 Plus, todos
na medida 205/55 R16 e adquiridos no mercado brasileiro.
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A Continental também começa a vender em dezembro o Premium Contact 6, pneu de
alto desempenho com medidas a partir do ato 15. Num primeiro momento ele será
importado de diferentes fábricas da Continental na Europa e pode ser produzido no
Brasil já em 2018. Ainda não há definição as medidas que serão vendidas nem preços
a ser praticados.
O pneu tem como destaque a letra A para aderência em piso molhado. Segundo a
fabricante ele poderá equipar em breve na Europa modelos das marcas Audi, BMW,
Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, Nissan, Honda, Ford, Honda e Opel.
Em testes práticos em piso molhado feitos num autódromo em Mogi-Guaçu deu para
perceber a superioridade do Premium Contact 6 quando comparado com o Cinturato
P7, da Pirelli. Foram dois tipos de avaliação bastante simples.
Na primeira situação o carro seguia por uma reta a 70 km/h, entrava num trecho
irrigado e freava num ponto demarcado utilizando o sistema ABS. Com dois modelos
Volkswagen diferentes (Golf Variant e Golf) as distâncias de parada utilizando o
Continental foram de 17 e 16 metros, respectivamente. Com os Pirelli as distâncias
percorridas foram de 19 e 18 m.

A outra prova tinha um slalom ou zigue-zague utilizando um Golf a 60 km/h. O ABS e
os controles de tração e estabilidade estavam desligados. A superioridade do
Continental foi clara na primeira guinada à esquerda e também de volta à trajetória
em linha reta.
Já o comportamento do carro com pneus Pirelli foi menos preciso no primeiro desvio
à esquerda e sua dianteira escorregou no momento de voltar à reta.

Nas frenagens a 70 km/h no molhado com ABS (à esq.) o Continental
Premium Contact 6 parou 2 metros antes que o Pirelli Cinturato P7. Outro
teste, um zigue-zague também em piso escorregadio, mostrou que o
Continental traz mais segurança em curvas. Essa segunda avaliação era feita
com o carro a 60 km/h e recursos como ABS e controles de tração e
estabilidade desligados.
Renault Kwid nacional é mais seguro que versão indiana
17/11/2017 – Fonte: Automotive Business

O compacto Renault Kwid foi o modelo testado na sétima bateria de testes realizados
neste ano pelo Latin NCAP, Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América
Latina e Caribe.
Os resultados divulgados na quinta-feira, 16 (veja vídeo abaixo), comprovaram que o
modelo fabricado no Brasil, que possui quatro airbags de série, apresentou segurança
superior em comparação com sua versão produzida na Índia, que em 2016 aferiu zero
estrela para proteção de adultos, uma vez que o Kwid indiano mais básico é oferecido
sem airbags.
Na avaliação da versão brasileira, o Kwid conseguiu 3 das 5 estrelas possíveis na escala
de segurança, tanto para adulto quanto para crianças, ficando assim melhor colocado
do que concorrentes nacionais já testados pelo Latin NCAP como Ford Ka e Chevrolet
Onix. Para alcançar a nota máxima de cinco estrelas, no entanto, ainda faltam outros
recursos no Kwid exigidos pelo Latin NCAP, como o ESC (controle eletrônico de
estabilidade) de série nas versões mais vendidas do veículo.
Foram feitos testes de colisão de batidas de impacto frontal e lateral. Segundo o
relatório do Latin NCAP, o modelo mostrou proteção frontal adequada, embora a
proteção no peito do adulto no quesito proteção marginal contra impactos laterais
tenha sido considerada fraca, mas suficiente para alcançar as três estrelas.
No impacto lateral, a estrutura do Kwid evitou atravessar, de forma excessiva, a
barreira de impacto lateral que, combinado com o airbag do tórax lateral, conseguiu

manter as lesões dos adultos abaixo de níveis de alta probabilidade de risco de morte.
Os ocupantes infantis tiveram proteção adequada nos testes de impacto frontal e
lateral, devido aos sistemas de ancoragem Isofix e Top Tether.
O modelo oferece ancoragem padrão do Isofix, mas não conta com interruptor para
desativar o airbag frontal do passageiro caso seja necessário instalar um sistema de
retenção infantil (SRI) com a criança olhando para trás. Para o Latin NCAP, este item
e a falta de cintos de três pontos em todas as posições explicam a qualificação de três
estrelas para a proteção infantil.
O teste do Renault Kwid foi patrocinado, isto é, a própria montadora ofereceu o carro
para o crash test. Conforme as regras de patrocínio, o carro é escolhido aleatoriamente
por representante do Latin NCAP e a montadora arca com os custos.
“É bom ver quão rápido podem reagir os fabricantes em relação com o primeiro Kwid
avaliado (versão fabricada na Índia e testada pelo Global NCAP) e este Kwid brasileiro
de três estrelas. É alentador ver os fabricantes respondendo aos testes do Latin NCAP
e do Global NCAP, bem como às preferências dos consumidores por uma maior
segurança, mesmo nos modelos mais acessíveis.
O mercado está reagindo antes e além dos requisitos governamentais. O Latin NCAP
faz um chamado a todos os governos da América Latina e do Caribe para eles
adotarem, de forma urgente, os padrões de teste de impacto frontal e lateral da ONU,
os padrões de controle de estabilidade (ESC) e os requisitos de proteção de pedestres.
Enquanto isso, solicitamos que os testes do Latin NCAP sejam obrigatórios para todos
os modelos do mercado, permitindo aos consumidores contar com informação clara
sobre a segurança oferecida pelo carro que planejam comprar”, declarou o secretário
geral do Latin NCAP, Alejandro Furas.
“Esse resultado é outro claro exemplo da força da voz dos consumidores. Do Latin
NCAP, elogiamos a Renault por tomar decisões para proporcionar melhor segurança
antes e além das regulações governamentais da América Latina e do Caribe.
Esse resultado demonstra que os consumidores estão levando em conta os níveis de
segurança dos automóveis quando compram um novo carro. Continuaremos a
pressionar os governos para esses níveis serem obrigatórios e poder oferecer, assim,
aos consumidores informação completa e independente sobre a segurança que
proporcionam todos os automóveis no mercado”, disse o presidente da comissão
diretiva do Latin NCAP, Ricardo Morales Rubio.

