
 

 

07 DE NOVEMBRO DE 2017 

Quinta-feira 

 SINDICATOS RECORREM AO STF CONTRA O FIM DO IMPOSTO SINDICAL 

 JUÍZA DO TRABALHO DETERMINA QUE EMPRESA RECOLHA IMPOSTO SINDICAL 

OBRIGATORIAMENTE 

 EM MEIO A OFENSIVA PELA PREVIDÊNCIA, GOVERNO LIBERA R$ 500 MILHÕES PARA 

CENTRAIS SINDICAIS 

 LÍDERES EMPRESARIAIS GLOBAIS UNIFICAM DISCURSO DIANTE DE NOVOS 

DESAFIOS NA OMC 

 CÂMARA APROVA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA PRODUTOR RURAL E MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

 CÂMARA APROVA PL QUE PERMITE SOCORRO DO FGTS À CAIXA POR 318 VOTOS A 

13 

 ALÉM DO JURO MENOR, AJUSTE DEVOLVE LUCRO ÀS EMPRESAS 

 29% DAS EMPRESAS TÊM INTERNET DAS COISAS 

 CONGRESSO APROVA MEDIDAS DE R$ 30 BI PELA REFORMA 

 TEMER: COM JURO MAIS BAIXO FICA MAIS FÁCIL VIVER, TRABALHAR, COMPRAR E 

MORAR 

 CNI DIZ QUE FRUSTRAÇÃO COM PREVIDÊNCIA PODE REVERTER TRAJETÓRIA DO 

JURO 

 BANCO CENTRAL CORTA JUROS E SELIC CAI PARA 7%, MENOR PATAMAR HISTÓRICO 

 EDITORIAL MENOR DA HISTÓRIA 

 QUEDA RECORDE DO JURO NÃO CHEGA AO CRÉDITO 

 CENÁRIO DA SELIC PARA 2018 DIVIDE ESPECIALISTAS 

 COM TAXA SELIC A 7%, POUPANÇA BATE GANHO DA MAIORIA DOS FUNDOS 

 MINISTRO DO PLANEJAMENTO PREVÊ VOTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA NESTE ANO 

APESAR DE DATA NÃO TER SIDO MARCADA 

 GOVERNO NÃO TEM PLANO B E TRABALHA COM APROVAÇÃO DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA, DIZ GUARDIA 

 ‘SEM REFORMA, TRAJETÓRIA É DE MEDIOCRIDADE’ 
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 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO TEM MAIOR NÍVEL DA SÉRIE EM NOVEMBRO 

E INDICA TENDÊNCIA FAVORÁVEL, DIZ FGV 

 INDÚSTRIA ESPERA AUMENTO DO EMPREGO E DO INVESTIMENTO APÓS A 

MODERNIZAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

 BRADESCO: COM REFORMAS, BRASIL PODE TER GRAU DE INVESTIMENTO ENTRE 

2020/2021 

 CLIENTES COM CONSUMO ALTO DE ENERGIA PODERÃO MIGRAR PARA TARIFA 

BRANCA EM JANEIRO 

 FGV: INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO AVANÇA 1 PONTO EM NOVEMBRO 

ANTE OUTUBRO 

 IGP-DI DE NOVEMBRO FICA EM 0,80% ANTE ALTA DE 0,10% EM OUTUBRO, 

APONTA FGV 

 BC AVALIA QUE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS SOBRE REFORMAS PODE ELEVAR 

INFLAÇÃO 

 MOTORISTAS DE CARROS COM CÂMBIO AUTOMÁTICO PODEM GANHAR CNH 

ESPECÍFICA 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULOS SOBE 27,1% NO ANO ATÉ NOVEMBRO, DIZ ANFAVEA 

 GM VAI PERMITIR PEDIR COMIDA E BUSCAR COMBUSTÍVEL PELO PAINEL DO CARRO 

 RENÚNCIA FISCAL TRAVA NOVA POLÍTICA AUTOMOTIVA 

 ANFIR: EMPLACAMENTOS DE JANEIRO A NOVEMBRO CAEM 5,26% ANTE IGUAL 

PERÍODO DE 2016 

 VENDAS DE VEÍCULOS USADOS AVANÇAM 8,2% NO ANO 

 PRODUÇÃO PODE CHEGAR A 3 MILHÕES EM 2018 

 CAMINHÕES TÊM MELHOR MÊS EM DOIS ANOS 

 VENDAS DE VEÍCULOS VÃO CRESCER DOIS DÍGITOS EM 2018 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 07/12/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,300 3,301 

Euro 3,893 3,895 
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Sindicatos recorrem ao STF contra o fim do imposto sindical 

07/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Seis ações tentam considerar inconstitucional o fim da contribuição 
obrigatória aos sindicatos 

 

 
Protesto de centrais sindicais contra a reforma trabalhista, em maio deste ano, em 
Brasília Nilton Fukuda /Estadão Conteúdo  
 

Enquanto a pressão para que o Congresso crie uma alternativa para o imposto sindical 
não sai, sindicatos correram ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de 

conseguir que a corte considere inconstitucional os artigos da reforma trabalhista (Lei 
13.467/2017) que acabam com a contribuição compulsória.  
 

Como a norma torna o imposto facultativo e não há mais receita garantida, os 
sindicatos entraram em uma situação inédita: a de tentar reduzir drasticamente os 

gastos, também com a possibilidade de demissões em massa. 
 
Até agora, o STF já tem em mãos seis processos sobre o tema: cinco ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) e uma arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF). 

 
As ADIs são de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte 
Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos (ADI 5.794); Central das Entidades de 

Servidores Públicos (ADI 5.810); Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística (ADI 5.811); da Federação 

Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de 
Petróleo (ADI 5.813) e da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas (ADI 5.815). 

 
Já a ADPF 498 foi ajuizada pela Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL). 

As ações argumentam que o fim do imposto sindical deveria ter sido feito por meio de 
uma lei complementar, como está previsto no inciso III do artigo 146, alínea “a” da 
Constituição, e não por um projeto de lei.  

 
Elas lembram que a contribuição sindical defendia os trabalhadores mais vulneráveis, 

por isso o constituinte a considerou obrigatória para todos os trabalhadores de uma 
categoria. Os sindicatos citam ainda que a reforma trabalhista teria ferido a Convenção 

144 da Organização Internacional do Trabalho, que determina a consulta de 
empregados e empregadores para mudanças significativas da legislação trabalhista. 
 

Já a ADPF 498, ajuizada pela confederação dos profissionais liberais, questiona a 
Súmula 666 do Supremo, que afirma que a contribuição prevista no inciso IV do artigo 

8ºda Constituição só pode ser exigida dos filiados a sindicato.  
 
A Constituição, alegam, criou o sistema confederativo, composto de sindicatos de 

primeiro grau, federações e constituições para a defesa do trabalhador. Para eles, a 
reforma trabalhista causará o “desabamento da representação dos trabalhadores na 
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democracia brasileira”, criando desigualdade entre as entidades de patrões e 
empregados.  
 

Muitos sindicatos se aproveitavam dos recursos recebidos para exercer atuação 
política, bancar campanhas eleitorais, à revelia do que pensa a maioria das pessoas 

que eles representam.  
 

 Números 

O Brasil tem 17 mil sindicatos, 10,8 mil deles de trabalhadores, de acordo com 
levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). “Dos 

quais temos apenas cerca de 10% que são real e efetivamente representativos”, 
afirmou Gilberto Stürmer, professor de Direito da PUCRS e autor do livro “A Liberdade 

Sindical”, em entrevista para a Gazeta do Povo em agosto desse ano. 
 

Muitos sindicatos, como tinham financiamento garantido, também se aproveitavam 
dos recursos recebidos para exercer atuação política, bancar campanhas eleitorais, à 
revelia do que pensa a maioria das pessoas que eles representam. Isso era feito de 

várias formas, com apoio tácito ou explícito a candidatos, com ações questionáveis 
como impressão de material político, terceirização de piquete, etc. Fazer articulação 

política para conseguir mudar leis em prol de uma categoria é legítimo, mas não o é 
usar uma categoria para favorecer determinados candidatos ou partidos. 
 

“Na verdade, é uma retroalimentação, o sindicato é um dos órgãos da sociedade que 
mais prepara políticos para a política partidária e muito da política partidária gira em 

torno dos sindicatos”, atestou Stürmer. Nesse sentido, outro aspecto a se levar em 
conta, lembrou o professor Fernando Botelho, da Faculdade de Economia da USP, é 

que muitos trabalhadores – muitas vezes a maioria – não apoiam o partido beneficiado 
pelo sindicato sendo, portanto, injusto o uso dos recursos da instituição para isso. “O 
ideal seria que os sindicatos fossem um pouco mais neutros, muitos claramente têm 

um campo político e usam o sindicato como instrumento para isso”, disse. 
 

Vedação legal para esse tipo de comportamento não existe, lembrou Luciene Erbano 
Romeiro, especialista em Direito do Trabalho. Mesmo assim, salientou, isso acaba 
desvirtuando a função social do sindicato prevista na Constituição. “Os trabalhadores 

têm de cuidar para perceber até onde realmente o sindicato está representando uma 
determinada categoria ou a está usando como abertura para poder ter benefícios 

políticos”. 
 
Representação 

Se nada mudar no Congresso ou no Supremo, a contribuição sindical facultativa exigirá 
dos sindicalistas convencer os trabalhadores de uma categoria sobre a importância 

dos seus serviços, com dispositivos que captem os interesses da maioria e não apenas 
da minoria dirigente.  
 

Até agora, a minoria dirigente sempre saía vitoriosa, já que muitos estatutos preveem 
que as decisões possam ser tomadas em uma assembleia, independentemente do 

número de pessoas presentes, mesmo que seja muito pequeno – e, como a receita 
era certa, os sindicalistas não faziam muita questão de criar outros sistemas para 
consultar a maioria. 

 
“A democracia sindical é importantíssima. (...) Sem a contribuição (...) os dirigentes 

terão de sair ao encontro dos trabalhadores e prestar contas. Os que não tornarem as 
decisões mais democráticas, não vão sobreviver”  
 

Gilberto StürmerProfessor de Direito da PUCRS e autor do livro “A Liberdade Sindical”  
Para os especialistas, a situação de greve não é a mais importante em controle de 

uma minoria, mas há outras questões como a negociação salarial. O professor 
Fernando Botelho da USP dá um exemplo. “Se a empresa fatura R$ 1 milhão e tem 

uma folha de R$ 500 mil e o sindicato briga por uma folha de R$ 700 mil, e a empresa 



não pode pagar R$ 700 mil, vai acabar mandando gente embora. Não pode existir 
aumento sem produtividade, aí não tem ganho real que sobreviva no tempo”. Se os 
trabalhadores são consultados para essas negociações, podem articular um aumento 

real de outra forma, sem colocar em risco os empregos.  
 

“Claro que tem sempre o ‘carona’, que fala mal do sindicato e nunca participa de nada, 
não tenta melhorar a situação, ele não pode criticar”, afirmou Stürmer, da PUC-RS. 

Por outro lado, segundo ele, há sindicatos com poucos dirigentes, que se perpetuam 
no poder – porque, nas eleições para a diretoria, os estatutos também preveem que 
uma minoria possa decidir quem comanda – e não abrem as decisões para a categoria.  

 
Para Botelho, para que houvesse verdadeira democracia sindical, os estatutos 

deveriam prever o apoio de uma maioria significativa para a tomada de decisões.  
 
“Seria importante incluir uma cláusula que qualquer decisão importante deveria ser 

reconhecida apenas se mais do que 50% das pessoas aparecerem para votar, por 
exemplo”. Lembrando que, com os recursos tecnológicos, não seria difícil conseguir 

essa participação. 
 
Nos casos de sindicatos de servidores públicos, que não têm contribuição sindical e 

sobrevivem por outros meios, como mensalidades e acordos de financiamento, é 
preciso uma pressão muito maior para mudar as regras do estatuto – caso alguém se 

proponha, será uma briga ferrenha. Mas nos sindicatos dos trabalhadores regrados 
pela CLT, o fim da contribuição sindical também facilita mudar esse quadro.  
 

“A democracia sindical é importantíssima. Sindicatos que não são representativos têm 
dirigentes que se perpetuam no poder e não abrem as decisões para a categoria, o 

que deviam fazer. Sem a contribuição, esse pessoal vai perder espaço, os dirigentes 
terão de sair ao encontro dos trabalhadores e prestar contas. Os que não tornarem as 
decisões mais democráticas, não vão sobreviver”, afirma Stürmer. 

 
Futuro 

Enquanto os sindicatos não conseguem uma solução para financiar suas atividades, 
seus dirigentes temem entrar em um período de dificuldades sérias, sem recursos ou 
apoio da categoria, deixando trabalhadores desassistidos. 

 
Tendo em vista os trabalhadores mais vulneráveis, que muitas vezes necessitam do 

sindicato para não serem enganados, esse “tempo de ajuste” pode ser prejudicial. 
Essa questão, porém, na opinião de Fernando Botelho, da USP, não se resolve 
mantendo sindicatos que sobrevivem apenas à base de imposto sindical, porque essas 

instituições não têm sido vantajosas para esses trabalhadores.  
 

“Empresas não demitem funcionários com muito valor. A existência de trabalhadores 
vulneráveis, trocados facilmente, é um problema mais profundo do Brasil, o país 

realmente deveria estar se preocupando por ajudar que essas pessoas sejam mais 
produtivas e valiosas, mas são outros os caminhos que devem ser adotados para 
melhorar esse cenário”, afirma.  

 
“Em uma economia forte como queremos tem espaço para os sindicatos, para moderar 

o poder das empresas e preservar ganho de trabalhadores. Mas não sindicatos como 
os de hoje, com sua função desviada. Existe futuro sim, mas para outro tipo de 
sindicato. O tipo de sindicato que temos hoje precisa acabar, o quanto antes”- 

Fernando BotelhoFaculdade de Economia da USP  
 

Apesar desse cenário, quem torce o nariz para sindicalistas, quando percebe sua 
atuação desvirtuada, não pode esquecer que eles são chamados a exercer um papel 
essencial na sociedade. Quando os sindicatos são fortes e representativos, ganham o 

governo, as empresas e, principalmente, os próprios trabalhadores, frisa André 
Gambier Campos, pesquisador do Ipea, em seu estudo “Sindicatos no Brasil: o que 



esperar no futuro próximo?”, publicado em dezembro de 2016, texto em que aparecem 
as consequências negativas da atual estrutura histórica dos sindicatos, fruto de anos 
de contribuição compulsória e unicidade sindical.  

 
Por isso que, para especialistas como Fernando Botelho, da USP, as mudanças feitas 

nesse sentido na reforma trabalhista e as futuras que possam vir, com a futura 
liberdade sindical – quebra da unicidade prevista hoje em lei –, podem quebrar um 

ranço no mercado de trabalho no Brasil que há muito já deveria ter sido eliminado.  
 
“Em uma economia forte como queremos tem espaço para os sindicatos, para moderar 

o poder das empresas e preservar ganho de trabalhadores. Mas não sindicatos como 
os de hoje, com sua função desviada. Existe futuro sim, mas para outro tipo de 

sindicato. O tipo de sindicato que temos hoje precisa acabar, o quanto antes”, finaliza.  
 
*** Confira a nova redação dada à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

em relação ao imposto sindical: 
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos 

seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições 
devidas ao sindicato, quando por este notificados.  
 

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias 
econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas 

entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e 
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente 
autorizadas. 

 
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus 

empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos 
empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos 
respectivos sindicatos. 

 
Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e 

trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos 
agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de 
fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 

desta Consolidação. 
 

Juíza do Trabalho determina que empresa recolha imposto sindical 

obrigatoriamente 

07/12/2017 – Fonte: Jornal O Globo 

Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Lages (SC) acolheu o pedido de um sindicato de 
trabalhadores e determinou que uma empresa volte a recolher o imposto sindical, 
independentemente da autorização dos empregados. A decisão não tem repercussão 

imediata no resto do país. A contribuição passou a ser facultativa com a reforma 
trabalhista 

A ação foi pedida pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar da Região 

Serrana (SAAERS), contra a Sociedade Educacional Santo Expedito. O sindicato pede 
que o imposto volte a ser descontado a partir de março de 2018, incluindo para os 
trabalhadores contratados depois desta data. Em sua decisão, a juíza Patricia Pereira 

de Santanna, afirmou que a contribuição sindical é considera um tributo, incluindo pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), e que, por isso, a alteração no tema deveria ter sido 

feita por uma lei complementar, e não por uma lei ordinária. 

“É importante registrar o Juízo que não se trata de ser a favor ou contra a contribuição 
sindical ou à representação sindical dos empregados, ou, ainda, de estar de acordo ou 

não com o sistema sindical brasileiro tal como existe atualmente. Trata-se, sim, de 

https://oglobo.globo.com/economia/juiza-do-trabalho-determina-que-empresa-recolha-imposto-sindical-obrigatoriamente-22154523
https://oglobo.globo.com/economia/juiza-do-trabalho-determina-que-empresa-recolha-imposto-sindical-obrigatoriamente-22154523


questão de inconstitucionalidade, de ilegalidade da Lei e de segurança jurídica. Isso 
porque a Lei nº 13.467/2017 promoveu a alteração da contribuição sindical de forma 
inconstitucional e ilegal”, escreveu a magistrada. 

A decisão não é definitiva: a juíza concedeu apenas uma tutela de urgência. Ela abriu 
espaço para manifestação do réu e do Ministério Público do Trabalho antes de tomar 
sentença definitiva. 

Em meio a ofensiva pela Previdência, governo libera R$ 500 milhões para 
centrais sindicais 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Em meio às negociações para a aprovação da reforma da Previdência, o Planalto fez 

um aceno às centrais sindicais que se opõem às mudanças.  
 
Michel Temer garantiu, na terça (5), que baixará portaria semana que vem para liberar 

o pagamento de cerca de R$ 500 milhões em verbas do imposto sindical que estavam 
retidas na União.  

 
O dinheiro é fruto de um acordo entre as entidades, o MP, a Caixa e o governo. O 
ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho) vai assinar o texto. 

 

Líderes empresariais globais unificam discurso diante de novos desafios na 
OMC 

07/12/2017 – Fonte: CNI  
 

Coalização Global Empresarial (B20), plataforma do setor privado do G20, 
divulga declaração conjunta antes da 11ª Reunião Ministerial da Organização 

Mundial do Comércio. O encontro ocorre na Argentina, entre 10 e 13 de 
dezembro. Leia a íntegra do documento que também foi assinado pela 
Confederação Nacional da Indústria 

 
A Confederação Nacional da Indústria é uma das signatárias do documento 

 

 
 

À medida que a 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) se aproxima, as empresas globais representadas pelo Business 20 (B20), 

plataforma empresarial do G20, apoiam as regras baseadas no sistema multilateral de 
comércio e encorajam a Organização Mundial do Comércio (OMC) a prosseguir uma 
agenda ambiciosa em 2018. 

http://painel.blogfolha.uol.com.br/2017/12/07/em-meio-a-ofensiva-pela-previdencia-governo-libera-r-500-milhoes-para-centrais-sindicais/
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A globalização está passando por uma transformação profunda e rápida. Na era digital, 
o comércio não é o que costumava ser há uma década.  
 

As novas tecnologias aplicadas à produção e ao comércio alteraram totalmente as 
necessidades dos negócios. As barreiras não tarifárias tornaram-se o principal desafio 

nas negociações comerciais, uma vez que as tarifas foram consideravelmente 
reduzidas ou eliminadas em muitos setores industriais. 

 
Hoje, os maiores benefícios potenciais para as empresas residem na supressão de 
requisitos locais, procedimentos de contratação discriminatórios, barreiras ao 

investimento e comércio de serviços.  
 

Os obstáculos ao comércio também surgiram em áreas que tradicionalmente não estão 
ligadas à política comercial, como divergências regulatórias.  
 

O protecionismo é agora mais prejudicial, a medida que as cadeias de valor tornaram-
se globais e interdependentes.  

 
Os subsídios e outras formas de intervenção do governo e entidades relacionadas, que 
não são economicamente neutras e distorcem os mercados, precisam ser resolvidas. 

 
Questões como alimentos e agronegócios precisam ser revisados e avançados para 

alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, coordenado pelas Nações 
Unidas. Este período de mudança deve ser visto pelos membros da OMC como uma 
oportunidade para revitalizar a Organização. Em nossa opinião, isso requer: 

 
- Abordagem pragmática para as questões imediatas em torno do comércio global 

e o atual impasse em algumas negociações.  
 
A 11ª Reunião Ministerial deve ser a ocasião para que os membros considerem 

diferentes abordagens das negociações, com o objetivo de conseguir um 
funcionamento mais eficiente. Além disso, os acordos plurilaterais poderiam ser 

desenvolvidos e negociados em um formato mais flexível e processo de tomada de 
decisão. 
 

- Esforço adicional para melhorar a implementação e o cumprimento das 
regras estabelecidas, considerando a atualização do ambiente baseado em regras 

em áreas como comércio eletrônico, serviços e investimentos. As regras atuais são 
insuficientes ou não são mais apropriadas.  
 

Alguns são desatualizados (por exemplo, regras de propriedade intelectual no contexto 
da era digital, regras sobre barreiras técnicas ao comércio e aquelas em medidas 

sanitárias e fitossanitárias); alguns precisam ser desenvolvidos (por exemplo, 
comércio eletrônico, empresas estatais, coerência regulatória e facilitação de 

investimentos); e outros exigem implementação com qualidade e execução (por 
exemplo, acordo de facilitação de comércio da OMC e contrato de contratos públicos).  
 

As empresas estão comprometidas com o papel importante que a OMC desempenha 
na manutenção de uma abordagem baseada em regras para o comércio global e os 

benefícios que ela fornece a todos os países membros. 
 
- Mensagens mais fortes e claras sobre o trabalho da OMC e os benefícios do 

comércio para todos. Como uma organização internacional, respeitada e legítima, a 
OMC pode desempenhar um papel inestimável na promoção e explicação do comércio 

para a comunidade global. Deve também centrar a sua atenção nas pequenas e médias 
empresas. 
 



- Ligações mais fortes entre a OMC e outras organizações internacionais, a fim 
de garantir a coerência entre diferentes políticas, incluindo políticas comerciais, sociais 
e ambientais.  

 
Uma maior consistência permitiria que a política comercial se concentrasse na remoção 

de barreiras comerciais discriminatórias e desnecessárias, ao mesmo tempo em que 
assegurava a concorrência, a sustentabilidade e a inclusão por meio de um sistema de 

comércio global baseado em regras. 
 
As empresas devem estar no centro deste processo de modernização. Como 

operadores econômicos, somos os mais afetados pelas escolhas feitas pelos 
formadores de política comercial.  

 
Nós também somos os jogadores, que, na prática, conseguem emprego e crescimento. 
A Coalização Global Emprsarial apoia a criação de um Comitê Consultivo Empresarial 

para a OMC e está pronto para contribuir com as importantes ações que os governos 
e as empresas devem tomar para enfrentar os crescentes desafios de um ambiente 

econômico em rápida mudança. 
 

Câmara aprova parcelamento de dívidas para produtor rural e micro e 
pequenas empresas 

07/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6) projetos de lei que permitem 
parcelamento de dívidas (Refis) de produtores rurais com o Funrural, o Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural, e de micro e pequenas empresas do Simples 
Nacional. 

 
No projeto sobre o Funrural, ainda serão analisados destaques, que têm previsão de 
serem votados na semana que vem. Depois, o texto segue para o Senado. 

 
Já o Refis para as pequenas empresas vai direto para a análise da outra Casa. Pelo 

texto aprovado, as empresas poderão parcelar as dívidas do regime tributário do 
Simples Nacional em até 180 parcelas, com 90% de desconto nos juros e multas. 
 

O parcelamento havia sido aprovado em medida provisória que tratava do Refis de 
grandes empresas, mas o artigo foi vetado pelo presidente Michel Temer, alegando 

inconstitucionalidade. Segundo analistas do Planalto, seria preciso um projeto de lei 
complementar para a concessão dos descontos. 
 

Já a proposta do Refis rural, patrocinada pela bancada ruralista, foi votada após a 
inclusão de pequenos produtores juntos aos bancos públicos, exigência dos partidos 

de oposição. O projeto é baseado em uma medida provisória que havia sido editada 
com o mesmo conteúdo, mas que caducou – ou seja, não foi votada a tempo por falta 

de acordo e perdeu a validade. 
 
O texto-base estabelece que podem ser parceladas as dívidas vencidas até o dia 30 

de agosto. Para aderir ao programa, o interessado deverá se inscrever até o dia 28 de 
fevereiro de 2018. 

 
Ele estabelece que a dívida deve ser paga com entrada de duas parcelas de 2,5% do 
valor, e que o pagamento do restante pode ser feito em até 176 prestações mensais, 

que receberão desconto de 100% das multas e juros. 
 

Lei Kandir 
Outro projeto aprovado pelo plenário da Câmara na quarta diz respeito às perdas dos 
estados com a lei Kandir, que isentou de ICMS os produtos primários e semi-

industrializados destinados à exportação. 
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A matéria será enviada para o Senado. O projeto prevê a concessão de R$ 1,9 bilhão 
a Estados e municípios como auxílio financeiro, com o objetivo de “fomentar as 
exportações” no país. 

 

Câmara aprova PL que permite socorro do FGTS à Caixa por 318 votos a 13 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 6, o projeto de lei 
que permite ao conselho curador do FGTS adquirir, por resolução, bônus perpétuos 
emitidos pela Caixa com o objetivo de socorrer o banco público.  

 
A medida é uma tentativa de driblar o Tribunal de Contas da União (TCU), que abriu 

investigação sobre a operação. O Ministério Público junto à corte de contas chegou a 
pedir que a transação fosse barrada por entender que há desvio de finalidade e risco 
de dano ao patrimônio dos trabalhadores. 

 
O texto foi apresentado pela bancada do PP, mesmo partido do presidente da Caixa, 

Gilberto Occhi. A urgência da tramitação da proposta foi aprovada no fim da tarde, 
logo depois de o TCU rejeitar o pedido de cautelar para impedir a operação. Foi um 
voto de confiança diante do compromisso do governo, sinalizado em documentos ao 

TCU, de que não faria nenhum movimento para concretizá-la antes do pronunciamento 
da corte de contas. 

 
A operação é considerada necessária pelo governo para que a Caixa possa continuar 
emprestando sem restrições. Com problemas de capital, o risco seria o banco público 

– responsável por programas sociais como o Minha Casa Minha Vida – ter que puxar 
o freio no crédito justamente em período eleitoral. 

 
Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a 
iniciativa de votar a urgência do projeto de lei e o seu mérito hoje, no “afogadilho”, foi 

vista como algo no mínimo “contraditório” por integrantes do tribunal, diante da 
indicação feita pelo governo no processo aberto pelo TCU. A avaliação, no entanto, é 

que se a permissão para a operação virar lei será difícil continuar a briga. 
 
O projeto foi aprovado por 318 votos a favor, 13 contra e duas abstenções. Agora, o 

texto segue para o Senado Federal. Diante do temor de a Caixa secar o crédito no ano 
que vem para se enquadrar às normas bancárias, até a oposição votou a favor da 

proposta. “O PT entende a importância dessa matéria”, afirmou o deputado Caetano 
(PT-BA). 
 

Um dos ferrenhos defensores do governo na Câmara, o deputado Pauderney Avelino 
(DEM-AM) disse que a operação “será um grande negócio” para o FGTS. O líder do 

PSB na Câmara, Julio Delgado (MG), liberou a bancada para a votação, mas alertou 
para o risco de o FGTS “virar sustentador de eventual quebra da Caixa”. Ele disse 

ainda achar que o dinheiro do trabalhador não deveria ser usado nessa operação. 
 
O projeto de socorro à Caixa foi protocolado uma semana após o presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reunir com o presidente da Caixa para discutir as 
dificuldades do banco. As negociações ocorrem em meio às tentativas do governo para 

aprovar a reforma da Previdência. O PP é um dos partidos que resistem a apontar 
quantos votos entregarão para aprovar a proposta. 
 

As resoluções do conselho curador do FGTS podem ser editadas de forma monocrática 
pelo ministro do Trabalho, passando a ter valor desde então e viabilizando a emissão 

dos bônus com uma simples assinatura. A análise pelo colegiado seria feita 
posteriormente, quando a operação já teria sido concretizada. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/camara-aprova-pl-que-permite-socorro-do-fgts-a-caixa-por-318-votos-a-13/


O projeto de lei foi apresentado em 30 de novembro, dois dias após a abertura da 
investigação pelo TCU, pelo deputado Fernando Monteiro (PP-PE), um dos principais 
aliados do presidente da Câmara. O requerimento de urgência foi apresentado ontem 

pelo líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), e foi aprovado por 317 votos a quatro. 
 

Reação 
Sob reserva, deputados admitem que o projeto é uma reação à decisão do TCU de 

abrir a investigação. Parlamentares dizem que há cerca de dois meses a Caixa tenta 
negociar com o tribunal, sem sucesso. Diante disso, o Congresso decidiu apresentar o 
projeto para tentar “legalizar” a operação questionada pela corte de contas. 

 
Como antecipou o Broadcast, a Caixa enfrenta problemas de capital e analisa uma 

série de medidas possíveis para melhorar sua situação. Uma delas e a emissão de 
bônus perpétuo em troca da injeção de R$ 10 bilhões do FGTS no banco público. 
 

Na representação do MP-TCU que originou a investigação, o procurador Júlio Marcelo 
de Oliveira sustentou que há desvio das finalidades do FGTS na operação pretendida 

e ainda abuso de poder do agente financeiro do fundo, no caso a Caixa. Há ainda o 
risco de a operação trazer dano ao patrimônio dos trabalhadores. 
 

O banco está pressionado porque o Tesouro Nacional, acionista único da instituição, já 
avisou que não tem como tirar dinheiro do Orçamento para capitalizar o banco por 

causa da delicada situação fiscal do governo.  
 
Ao mesmo tempo, o Banco Central cobra o cumprimento das novas exigências mais 

duras para o capital do banco, seguindo regras internacionais. 
 

Além do juro menor, ajuste devolve lucro às empresas 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
Para as empresas, queda de juros significa crédito farto e mais barato, fator que 

determina muito do negócio. No entanto, nos dois últimos anos, outro aspecto pesou 
ainda mais para muitas delas: a revisão da própria companhia como um todo.  

 
"Crise é a hora de reduzir custos e despesas, alterar mix de produtos, rever a relação 

com fornecedores, o jeito de precificar e até repensar o futuro –e foi o que muitas 
fizeram", afirma Ana Paula Tozzi, da consultoria AGR.  
 

Exemplos de ajustes assim foram anunciados aos montes em 2015 e 2016. Enquanto 
a operadora de turismo CVC ampliou as ofertas de viagens corporativas, as varejistas 

Cnova e Extra, do Grupo Pão de Açúcar, e o Magazine Luiza entraram no marketplace, 
venda on-line de produtos de terceiros. Marisa e Riachuelo frearam os planos de 
abertura de lojas, e as companhias aéreas Latam, Azul e Gol reorganizaram rotas de 

voos.  
 

Tais mudanças as ajudaram a passar pelo período de pouca demanda e muita incerteza 
da economia, afirmam especialistas ouvidos pela Folha. 
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 "A queda da Selic e do desemprego também contribui para um cenário mais favorável, 
de menor custo de capital", diz Silvio Campos Neto, da Tendências consultoria.  
 

O economista aponta que, em tempos mais desafiadores, é comum que as companhias 
passem a olhar para dentro de casa, para decidir melhor sobre como irão reduzir 

dívidas, manter preços e acabar com estoques.  
 

LUCRO MAIOR  
O efeito positivo dos juros menores e a busca de eficiência das empresas listadas em 
Bolsa mostraram sinais de melhora no ambiente de negócios no terceiro trimestre.  

 
Segundo dados da consultoria Economatica, o lucro somado de 299 companhias de 

capital aberto atingiu R$ 32,3 bilhões, volume 29% maior que o de um ano antes.  
 
Ao mesmo tempo, a dívida total bruta encolheu, para R$ 1,15 trilhão, valor 2,47% 

inferior ao de julho a setembro de 2016. O levantamento deixa de fora Vale, 
Transmissão Paulista, Petrobras, Oi, AmBev, PDG e Dommo pelo fato de a variação de 

resultado delas distorcer o estudo geral.  
 
A melhora de resultados é atribuída mais aos esforços das companhias do que à 

recuperação isolada da economia, afirma André Perfeito, economista-chefe da Gradual 
Investimentos.  

"É preciso separar um pouco as coisas para não entrarmos em um otimismo irreal, 
sem fundamento."  
 

De acordo com ele, a inadimplência melhorou um pouco, mas ainda está em um 
patamar alto, e, em geral, muitos setores estão longe do nível de produtividade dos 

anos pré-crise. "Paramos de piorar, mas vamos demorar uns seis anos a voltar ao 
cenário favorável de antes."  
 

MELHORES E PIORES  
Pelos dados, os três setores de melhores resultados, com base nas empresas abertas, 

foram bancos, energia elétrica e seguradoras.  
 
Para Ricardo Bottas, vice-presidente de relações de investidores e controladoria da 

SulAmérica, a carteira diversificada de seguros facilita a compensação da alta da Selic, 
em momentos de crise.  

 
"Também fazemos ajustes no negócio com frequência, motivo pelo qual já estávamos 
bem preparados", diz.  

 
Segmentos baseados em exportação e commodities, como o de papel e celulose e 

mineração, já apresentam sinais claros de melhora, apontam os analistas, ao contrário 
do setor de construção.  

 
As 21 construtoras e incorporadoras com ações em Bolsa somaram perdas de R$ 381 
milhões, o maior de todas as categorias. "O setor demora a se recuperar porque 

precisa muito da confiança do consumidor", diz Campos Neto.  
 

29% das empresas têm Internet das Coisas 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

A Internet das Coisas (IoT, da sigla em inglês Internet of Things), termo usado para 
definir a comunicação via internet entre objetos e equipamentos, já é usada por 29% 

das empresas pelo mundo, aponta pesquisa realizada em 13 países pela operadora 
britânica Vodafone. Em 2013, a adoção era de apenas 12%.  
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Segundo Eduardo Resende, diretor-executivo da Vodafone no Brasil, o crescimento 
acelerado é facilmente explicável: a Internet das Coisas não é apenas uma inovação 
com potencial de trazer ganhos de competitividade no longo prazo.  

 
"O ganho imediato de redução de custo e aumento da receita é enorme", diz.  

 
Entre as empresas que usam IoT, 47% afirmam ter dados mais precisos para tomada 

de decisões, 47% dizem que reduziram seu custo operacional e 45% relatam o 
aumento da produtividade dos funcionários, diz a pesquisa.  
 

A empresa não detalhou os dados no Brasil, mas Resende afirma que o crescimento 
da IOT no país está em linha com o exterior.  

 
Para ele, a crise serviu como alavanca para a procura de soluções tecnológicas: com 
a redução da equipe de funcionários e a necessidade de reduzir custos, a busca por 

automatização de processos acabou aumentando.  
 

Outro fator que incentiva o uso pelas empresas brasileiras é o ganho de produtividade, 
afirma Ricardo Hobbs, diretor de Marketing e Produtos B2B da Vivo, que possui uma 
divisão com foco em conectividade para soluções de Internet das Coisas.  

 
Hoje, eles possuem 5 milhões de objetos conectados. A expectativa é que o número 

cresça ao menos 10% ao ano nos próximos três anos.  
De acordo com a pesquisa, o aumento da produtividade dos funcionários é o maior 
objetivo: 55% das consultadas afirmaram ser o principal motivo para a adoção. 

  
REDUÇÃO DE CUSTOS  

Alexandre Martins, diretor industrial da Ofner, afirma que a redução de custos foi 
significativa desde que a rede de doçarias implementou a IoT, em 2014.  
 

Todos os meses, a fábrica e as 25 lojas da marca perdiam entre R$ 120 mil e R$ 180 
mil com matéria-prima e produtos que estragavam ou perdiam o padrão de qualidade 

em razão de deficiências de armazenamento. 
  
Para evitar o desperdício, as estufas e a geladeiras nas lojas e fábrica ganharam 

sensores inteligentes que monitoram a umidade e a temperatura a cada 30 segundos. 
Antes, a medição era feita a cada hora nas lojas e a cada três horas na fábrica e 

inseridas manualmente em uma planilha de controle.  
 
Hoje, se uma geladeira programada para refrigerar de 0ºC a 5ºC passar a funcionar a 

6ºC por mais de 15 minutos, por exemplo, um alerta é enviado, via SMS, à equipe de 
manutenção e qualidade.  

 
O sistema ainda é capaz de identificar o possível problema: se a falha é causada pelo 

compressor ou se há interrupção de energia.  
 
Com o novo sistema, a redução das perdas mensais ficou em torno de 15%. Segundo 

Martins, esse não foi o único ganho.  
 

"A manutenção preventiva agora é mais assertiva, e o funcionário não precisa gastar 
o tempo dele fazendo a medição. Só com a redução das perdas eu paguei o 
investimento em dois anos."  

 
CONECTIVIDADE  

Para o Brasil conseguir aproveitar o potencial da Internet das Coisas, precisa melhorar 
sua infraestrutura de conexão, diz Luís Leão, gerente da Udacity, empresa do Vale do 
Silício especializada em capacitação de profissionais em tecnologia.  

 



"A IoT tem como essência a conectividade. Hoje, o acesso à internet no Brasil é mais 
lento e mais caro que em outros lugares", diz.  
 

"Houve muita melhora na questão da conectividade desde que iniciamos nossa 
operação, em 2010", diz Lucas Almeida, um dos fundadores da start-up Nexxto, 

especializada em oferecer soluções de IoT a pequenas, médias e grandes empresas.  
 

Para ele, ainda há muito o que melhorar. "Um cliente que tem uma rede de lojas 
espalhadas pelo Brasil, às vezes consegue ter um retorno muito maior nos grandes 
centros do que nas unidades localizadas em locais mais afastados, por causa de 

problemas simples de conexão."  
 

  

 

   

Congresso aprova medidas de R$ 30 bi pela reforma 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em busca de apoio para aprovar a reforma da Previdência, o governo deu aval para 

Câmara e Senado aprovarem na noite desta quarta-feira, 6, um pacote de projetos 
com impacto de R$ 30,2 bilhões nas contas públicas ao longo dos próximos 15 anos. 
Agora, deputados e senadores tentam negociar com o Planalto mais R$ 3 bilhões para 

as emendas de bancada em 2018. 
 

Na prática, a negociação tem o objetivo de engordar o Fundo Eleitoral, que vai bancar 
as campanhas do ano que vem. Pela legislação em vigor, 30% das emendas de 
bancadas são destinados ao fundo. O presidente Michel Temer pediu para a equipe 

econômica fazer os cálculos de quanto poderia ser remanejado no Orçamento de 2018 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/congresso-aprova-medidas-de-r-30-bi-pela-reforma/


para as emendas, que já contam com R$ 4,2 bilhões. A proposta será apresentada 
como última cartada para a aprovação da reforma. 
 

Segundo apurou o Estado, a área econômica está com dificuldades de dizer não aos 
pedidos, mas falta espaço no Orçamento de 2018, que está muito mais apertado do 

que o de 2017. Nesta quarta, os deputados aprovaram novos programas de 
parcelamento de dívidas para micro e pequenas empresas do Simples Nacional e de 

débitos de produtores com o Funrural, contribuição previdenciária que incide sobre a 
receita da comercialização da produção. A renúncia estimada é de R$ 22,8 bilhões em 
15 anos.  

 
A Câmara ainda aprovou projeto que prevê a concessão de R$ 1,9 bilhão a Estados e 

municípios para compensá-los pelas perdas com a Lei Kandir, que isentou de ICMS as 
exportações. Os três projetos precisam da aprovação dos senadores. 
 

No Senado, foi aprovada a jato ontem, em dois turnos, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que eleva o porcentual de recursos recolhidos para a União que 

serão destinados aos municípios. O aumento será escalonado até 2021, quando a 
medida vai proporcionar injeção adicional de R$ 5,5 bilhões nos cofres dos prefeitos, 
segundo estimativas do senador Armando Monteiro (PTB-PE). O texto seguiu para a 

Câmara. 
 

Outros agrados já tinham sido feitos aos prefeitos: desembolso de R$ 2 bilhões neste 
ano e outros R$ 3 bilhões prometidos para 2018 se os votos a favor da reforma forem 
confirmados. O governo deve esperar até esta sexta-feira, 8, para verificar as 

condições de aprovação do texto.  
 

A expectativa era de que a data de votação fosse anunciada após encontro na noite 
de quarta do presidente com lideranças da base aliada no Palácio da Alvorada. Mas os 
governistas acertaram que o texto só vai a votação na semana que vem se tiverem 

no mínimo 290 votos a favor. Na Câmara, são necessários 308.  
 

Temer: com juro mais baixo fica mais fácil viver, trabalhar, comprar e morar 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

Depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir de 7,5% para 7% ao ano a 
taxa básica de juros (Selic), o presidente da República, Michel Temer, divulgou nesta 

quarta-feira, 6, em suas redes sociais vídeo em que comemora a decisão do Banco 
Central e a atribui ao governo. 
 

“Temos esta boa notícia fruto daquilo que o governo está fazendo ao longo do tempo 
e que é em benefício de você consumidor, que vive do trabalho, do cotidiano”, afirmou. 

“Vocês sabem que é a décima redução de juros no nosso governo, que tem um ano e 
meio.” 

Temer disse na gravação que a diminuição da Selic facilitará a vida dos consumidores 
porque levará a um efeito de baixa dos juros em todo o sistema bancário. 
 

“Selic chegou ao menor nível histórico. Esse momento é consequência das medidas 
econômicas adotadas pelo nosso governo. Criamos as condições para o Banco Central 

reduzir os juros e vamos continuar trabalhando para que as coisas melhorem ainda 
mais”, escreveu.  
 

“Com estes juros mais baixos, evidentemente fica mais fácil para viver, para trabalhar, 
para comprar, para morar, porque isto reduz os juros de todo o sistema bancário.” 

 
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-com-juro-mais-baixo-fica-mais-facil-viver-trabalhar-comprar-e-morar/


CNI diz que frustração com Previdência pode reverter trajetória do juro 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, avaliou 
que a aprovação de reformas estruturais, como a da Previdência, e o rigor no controle 

de gastos públicos são fundamentais para a manutenção da taxa de juros em 
patamares reduzidos.  

 
“A reforma da Previdência é um dos principais pilares do equilíbrio permanente das 
contas públicas”, destacou o presidente da CNI em nota divulgada nesta quarta-feira, 

após anúncio da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que reduziu a taxa 
Selic para 7% ao ano. 

 
Para o dirigente, a frustração da reforma colocará em risco o ajuste fiscal e a 
estabilidade alcançada até agora, o que poderá provocar a reversão da trajetória de 

queda dos juros. 
 

Sobre a decisão de hoje do Copom, a CNI afirma que ela já era esperada pela indústria, 
pois a inflação está sob controle e se mantém abaixo da meta fixada para este ano, 
de 4,5%. “O juro baixo é fundamental para estimular o consumo e os investimentos e 

consolidar a recuperação da economia”, afirmou o presidente da CNI.  
 

Banco Central corta juros e Selic cai para 7%, menor patamar histórico 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Na última reunião do ano, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) 
decidiu, nesta quarta (6), cortar a taxa básica Selic em 0,5 ponto percentual, para 7% 

ao ano, levando o juro a seu menor patamar histórico.  
 
Foi a décima redução seguida do juro básico. A decisão, unânime, veio em linha com 

a expectativa dos 49 economistas ouvidos pela agência Bloomberg, que esperavam 
corte de 0,5 ponto percentual. Também ficou de acordo com os 7% estimados pelo 

Boletim Focus, do Banco Central.  
 
A queda de 0,5 ponto percentual representou nova redução do ritmo de corte do Banco 

Central –no encontro de outubro, a Selic tinha caído 0,75 ponto percentual. Desde 
abril, quando o juro caiu de 12,25% para 11,25% ao ano, o Copom vinha promovendo 

cortes de um ponto percentual.  
 
No comunicado divulgado após a decisão, o Copom indicou que uma nova redução da 

taxa básica de juros pode ser "adequada" caso o cenário econômico evolua conforme 
a expectativa do BC.  

 
Segundo o BC, o comportamento da inflação permanece favorável, mas avalia que há 

riscos, entre eles efeitos do choque favorável nos preços de alimentos e a frustração 
das expectativas sobre a aprovação das reformas.  
 

"O Comitê enfatiza que o processo de reformas e ajustes necessários na economia 
brasileira contribui para a queda da sua taxa de juros estrutural. As estimativas dessa 

taxa serão continuamente reavaliadas pelo Comitê", disse em nota.  
 
A queda desta quarta ocorreu em um cenário de inflação sob controle, mas diante de 

uma economia que ainda não demonstra sinais firmes de recuperação.  
 

O IPCA (índice oficial) de outubro mostrou avanço de 0,42%, o maior índice desde 
agosto do ano passado. Ainda assim, a inflação em 12 meses acumula alta de 2,7%.  
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Novos reajustes de tarifas de energia e combustíveis e o fim da safra de alimentos 
devem manter, em novembro, a pressão sobre os preços. O centro de expectativa de 
analistas da Bloomberg é de alta de 0,35% —2,88% em 12 meses.  

 
Com isso, o indicador caminha para fechar o ano abaixo do centro da meta do Banco 

Central, que é de 4,5%.  
 

A queda dos juros também deve ajudar a impulsionar a economia, após um terceiro 
trimestre de quase estabilidade. O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 0,1% no 
terceiro trimestre e ficou praticamente estável em relação aos três meses 

imediatamente anteriores.  
 

Ainda assim, é o terceiro trimestre seguido de resultado positivo. O resultado veio um 
pouco abaixo do previsto pelos analistas, que esperavam uma alta de 0,3%. No 
entanto, o IBGE revisou o desempenho do PIB em trimestres anteriores, puxando para 

cima o resultado da economia no acumulado do ano.  
 

Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o PIB cresceu 1,4% entre julho e 
setembro deste ano. Neste ano, até setembro, a expansão é de 0,6%. Antes da 
divulgação deste resultado, a expectativa dos analistas era de um crescimento do PIB 

de 0,7% em 2017.  
 

No ano, segundo o Focus, a economia brasileira deve crescer 0,89% 
 

Editorial Menor da história 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 

Alan Marques/Folhapress 

 

 

Reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) em agosto do ano passado 

   

Em outubro de 2012, no governo Dilma Rousseff (PT), a taxa de juros do Banco 
Central, a Selic, atingia o que até então era o menor patamar de sua história.  

 
Elevada à condição de bandeira política do Palácio do Planalto, a marca de 7,25% 

anuais se manteve, porém, por meros seis meses; a trajetória de alta então iniciada 
levou a taxa a 14,25% em 2015.  
 

Nesta quarta-feira (6), atingiu-se um novo piso, de 7%, notável para um país onde os 
juros há décadas destoam dos padrões globais —recorde-se que o mundo desenvolvido 

ainda vive a era de dinheiro a custo próximo de zero.  
 
De todo modo, abre-se nova chance, que não se pode desperdiçar, de consolidar um 

ambiente econômico mais saudável.  
 

A situação atual difere substancialmente da verificada há cinco anos. Naquela época, 
a inflação superava a meta de 4,5% e iniciava uma trajetória de alta, impulsionada 
pela expansão dos gastos do governo e do crédito concedido pelos bancos federais.  

 
Hoje, em que pese o estado ainda precário da economia e, mais ainda, do Orçamento, 

o quadro é outro. O crescimento das despesas federais está bloqueado pelo teto 
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inserido na Constituição. Embora o cumprimento desse dispositivo vá depender, mais 
à frente, da reforma da Previdência, não há risco imediato de descontrole.  
 

Também o crédito estatal mudou de direção. No exemplo mais eloquente, o BNDES 
está reduzindo desembolsos e subsídios; a expansão dos financiamentos depende da 

demanda das empresas, não mais do voluntarismo do governo.  
 

A situação do setor privado colabora, igualmente, para juros mais baixos —que 
precisam chegar ainda ao sistema bancário, onde os percentuais continuam absurdos 
para empresas e famílias.  

 
Há grande ociosidade nas fábricas e no mercado de trabalho. A queda rápida da 

inflação neste ano, em que o IPCA deve fechar em 3%, pode dar frutos duradouros.  
 
Se houve ajuda momentânea da queda dos preços dos alimentos, em razão da safra 

recorde, também se viram melhoras em itens menos voláteis, como os serviços. Tudo 
isso significa menos pressão sobre os dissídios salariais e a correção de contratos em 

2018.  
 
Por isso, o Banco Central manteve a porta aberta para um novo corte da Selic adiante, 

com a ressalva de que os riscos ainda são elevados. A reconstrução das contas públicas 
mal começou e depende de uma ampla agenda de reformas.  

 
Frustrações nessa área teriam o potencial de reverter os ganhos recentes e tornar o 
país mais vulnerável à incerteza política. Os próximos meses, incluindo o período 

eleitoral, serão decisivos.  
 

Queda recorde do juro não chega ao crédito 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A taxa Selic atingiu nesta quarta (6) a sua mínima histórica, mas os juros médios 
cobrados pelos bancos seguem distantes dos níveis mais baixos registrados.  

 
O Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu cortar o juro básico em 0,5 ponto 
percentual, para 7% ao ano, em decisão unânime e esperada pelo mercado. Foi a 

décima redução seguida.  
 

O Copom sinalizou ainda que haverá um novo corte, em ritmo menor, em fevereiro, 
mas que ele está atrelado à continuidade das reformas, em especial a da Previdência.  
Apesar da queda histórica, os juros cobrados pelos bancos não caem com a mesma 

velocidade e proporção.  
 

Para explicar a diferença, os bancos usam como principal argumento a alta do calote 
em decorrência da recessão. Isso tem sido válido para as empresas, mas não para os 

empréstimos pessoais.  
 
Em outubro, dado mais recente do Banco Central, a taxa média no crédito pessoal 

(excluído o consignado) estava em 132% ao ano para uma inadimplência de 8%.  
Chama a atenção que, no piso, em novembro de 2012 –quando a Selic ia ao menor 

nível até então, de 7,25% ao ano–, o juro no pessoal estava em 66,3% e a 
inadimplência era até um pouco maior, de 8,8%.  
 

No caso das empresas, a taxa média subiu na trilha da alta dos calotes. Em outubro, 
o juro era de 23,3%, para inadimplência de 5,2%. Na mínima, no fim de 2012, a taxa 

era de 18,7%, e o calote, 3,6%.  
 
Além da inadimplência, o custo de manter uma estrutura bancária, exigências 

regulatórias do Banco Central e a elevada incidência de impostos –a tributação sobre 
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o lucro chega a 45%– também são citados pelos bancos como fatores que mantêm os 
juros elevados, a despeito da queda da Selic.  
 

CONCENTRAÇÃO  
Para especialistas, além do risco de calote (ainda considerável apesar do fim da 

recessão), pesa a concentração no setor bancário no país. Hoje os cinco maiores 
bancos detêm 70% dos ativos totais.  

 
"Há uma forte concentração de crédito nos principais bancos, logo não seria difícil 
intuir certo acordo tácito em manter os juros elevados para o consumidor", afirma 

João Augusto Salles, da consultoria Lopes Filho.  
 

José Francisco Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, diz que, na conta dos 
juros, a inadimplência sempre faz parte e é maior ou menor dependendo do momento 
econômico: "Mas pesa menos do que a fatia do lucro nesse 'spread'".  

 
O "spread" bancário é a diferença entre o custo do banco para captar o dinheiro e a 

taxa cobrada no empréstimo.  
 
Para Luis Miguel Santacreu, da Austin Rating, os 

bancos têm pouca concorrência e o consumidor não 
tem muito para onde ir se quiser barganhar as taxas.  

 
Rafael Cardoso, do banco Daycoval, diz que os bancos 
poderiam reduzir os juros se emprestassem mais. 

Mas, diante de uma economia que está apenas 
começando a se recuperar, essa opção não é vista 

com entusiasmo.  
 
Deixada para trás a crise, com mais espaço para 

estabilidade e planejamento, os bancos devem 
reduzir os juros com mais celeridade, diz Ricardo 

Teixeira, da FGV.  
 
Consultados, Bradesco, Santander e Itaú afirmam 

que vêm repassando os cortes da Selic para as linhas 
de crédito, mas que a queda depende de outros 

fatores. Dizem ainda que taxas médias não são 
cobradas de todo cliente.  

  

   

Cenário da Selic para 2018 divide especialistas 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após cair a 7% ao ano e atingir a mínima histórica em termos nominais, a trajetória 
futura da taxa Selic segue rotas distintas, a depender da origem das projeções: se 

economistas de bancos e consultorias que ganham para fazê-las ou investidores que, 
com base nelas, arriscam dinheiro na compra de títulos.  

A maior parte do primeiro grupo tem a avaliação de que o juro básico deve se manter 
em 7% durante todo o ano que vem. Há até quem espere queda maior para a Selic, 
entre 6,75% e 6,5%, no começo de 2018.  

 
Para esse grupo, diz o Boletim Focus, do Banco Central, a Selic só voltaria a subir em 

2019, para 8% ao ano, por pressões inflacionárias geradas pela economia mais 
aquecida.  
 

Investidores, porém, "pensam diferente". Por investir dinheiro em um prazo mais 
longo, eles embutem uma espécie de prêmio em suas previsões.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1941337-cenario-da-selic-para-2018-divide-especialistas.shtml


É esse prêmio que aparece na curva futura de juros, que considera as taxas negociadas 
em títulos de longo prazo.  
 

Nela, os juros se mantêm em nível mais baixo na primeira metade de 2018. A partir 
daí, sobem, de modo gradual, cerca de três pontos percentuais até 2019.  

 
Para Fernando Rocha, economista da gestora JGP, a Selic vai cair para 6,75% no início 

de 2018, mantendo-se nesse nível até 2019. Mas o investidor, explica, vê risco maior 
nas eleições e cobra mais para comprometer seu dinheiro.  
 

"Para ele, o dólar pode subir, puxando a inflação e provocando alta de juros." 
 

Com taxa Selic a 7%, poupança bate ganho da maioria dos fundos 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

 
 

Fundos com taxa de administração salgada perdem para poupança em cenários 

desenhados pela Anefac 
 

A queda da taxa básica de juros para 7% ao ano deixou a poupança mais atrativa que 

a maioria dos fundos de investimento de renda fixa, em especial aqueles com taxa de 
administração salgadas, de acordo com simulações feitas pela Anefac (Associação 
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade).  

 
Nesta quarta (6), o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu reduzir a Selic em 

0,50 ponto percentual, em linha com o esperado pelo mercado. A decisão do BC foi 
tomada diante de um cenário de inflação comportada e em uma tentativa de consolidar 
a recuperação da atividade econômica do país, após o PIB (Produto Interno Bruto) 

ficar praticamente estável no terceiro trimestre.  
 

A Anefac estima o rendimento mensal da poupança em 0,40% com a Selic a 7% ao 
ano.  
 

Pelas contas da associação, fundos com taxa de até 0,5% ao ano batem a rentabilidade 
da poupança, independentemente do prazo de resgate considerado. A caderneta 

ganha de fundos com taxa de 1% ao ano em caso de resgate em até seis meses, mas 
perde se o dinheiro ficar acima desse período aplicado nesses produtos.  
 

A poupança perde também para fundos com taxa de administração de 1,5% se o 
resgate for feito em mais de dois anos e empata se o dinheiro for sacado entre um e 

dois anos. Em prazos menores, a caderneta ganha.  
 
Já fundos com taxas acima de 2% ao ano perdem para a caderneta 

independentemente do prazo considerado.  
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Ministro do Planejamento prevê votação da Previdência neste ano apesar de 

data não ter sido marcada 

07/12/2017 – Fonte: Reuters 

 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta quinta-feira que segue 

acreditando na aprovação da reforma da Previdência neste ano pela Câmara dos 
Deputados, pontuando que apesar de ainda não ter sido marcada uma data para 

votação o texto em discussão hoje é palatável do ponto de vista político.  
 
Em encontro com jornalistas, Oliveira disse estar “muito otimista” com a reforma por 

não ouvir mais parlamentares questionando se a investida é de fato necessária.  
 

“Na reunião de ontem houve líder de partido que falou que há duas semanas o cenário 
era péssimo para Previdência e que hoje o cenário passou para razoável, não passou 
nem para ruim”, disse ele, referindo-se a jantar promovido pelo presidente Michel 

Temer.  
 

Governo não tem plano B e trabalha com aprovação da reforma da 
Previdência, diz Guardia 

07/12/2017 – Fonte: Reuters 

 
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta 

quinta-feira que o governo não tem um plano B e que trabalha apenas com o cenário 
de que a reforma da Previdência será votada em breve.  
 

Segundo ele, o trabalho agora é de convencimento dos parlamentares para aprovar a 
matéria e que as fortes reações negativas que os mercados financeiros estão 

mostrando nesta sessão ocorrem porque eles sabem “da importância da reforma da 
Previdência”.  
 

“O governo está preparado para aprovar e não trabalhamos com o cenário de não 
aprovar a reforma”, disse Guardia em evento da Comissão de Valores Mobiliários 

realizado no Rio de Janeiro.  
 
“Não tem saída. Tem que aprovar a reforma. Já temos um gasto alto, o mercado sabe 

disso e olha para isso”, completou.  
 

Apesar do discurso otimista de lideranças da base nos últimos dias, o governo do 
presidente Michel Temer decidiu adiar para esta quinta-feira uma decisão sobre se a 
nova versão da reforma da Previdência será colocada em votação no plenário da 

Câmara dos Deputados na próxima semana.  
 

Diante disso, o mercado reagia nesta sessão, com o dólar em alta de quase 2 por 
cento contra o real, as taxas dos contratos futuros de juros mais longos avançando 

com força e o Ibovespa em queda de cerca de 2,5 por cento.  
 
“O momento é de organizar a base, e o mercado reage com mais ou menos ansiedade 

aos fatos políticos. O ideal é aprovar agora na Câmara e já iniciar o próximo ano 
discutindo no Senado”, disse ele.  

 
Para aprovar a reforma na Câmara são necessários os votos de 308 dos 513 deputados 
em dois turnos de votações no plenário da Casa. Posteriormente, a Proposta de 

Emenda à Constituição que muda as regras previdenciárias terá ainda de ser analisada 
pelo Senado.  
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‘Sem reforma, trajetória é de mediocridade’ 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A preocupação dos parlamentares com o impacto da votação da reforma da 
Previdência nas eleições do ano que vem é legítima, diz o economista Paulo Tafner. E, 

por isso mesmo, em sua avaliação, o Congresso deveria apoiar em peso o texto que 
muda as regras da aposentadoria.  

 
“É melhor disputar a reeleição em um País que cresce 3,5%, do que em um País que 
cresce 1% depois de uma recessão profunda”, afirma o especialista em Previdência. 

“Sem a reforma, o Brasil vai escolher uma trajetória de mediocridade.” Leia, a seguir, 
trechos da entrevista. 

 
A discussão dos pontos técnicos da reforma da Previdência deu lugar, nos 
últimos dias, a uma negociação essencialmente política. Como o sr. está 

vendo esta reta final para colocar o texto em votação na Câmara? 
Sou otimista. Os deputados percebem claramente a importância da reforma, que é, 

talvez a mais importante a ser feita neste momento. Ela complementa a reforma 
trabalhista e é mais importante do ponto de vista fiscal e social. Os deputados têm 
todos os argumentos e um fato relevante: a preocupação deles, já que são 

parlamentares, é a reeleição. É melhor disputar a reeleição em um País crescendo a 
3,5%, 4%, do que em um País que cresce a 1%, depois de uma recessão profunda. 

 
Até o governo admite que falhou na comunicação da reforma, tanto com 
políticos quanto com a sociedade. O que faltou dizer? 

Houve uma falha enorme de comunicação, no começo. Das várias vezes em que estive 
no Congresso, vi que os próprios parlamentares tinham muito pouco conhecimento de 

alguns pontos. Eles não sabiam da desigualdade, não sabiam o que era o fator 
previdenciário – que foi estigmatizado como se fosse contra o trabalhador. Criou-se a 
ideia errada de que a reforma atacava os mais pobres. O governo precisava 

desmistificar, mostrar dados, mas isso não foi feito. Nós, técnicos, tivemos de 
trabalhar dia a dia para esclarecer nas universidades, entidades de classe e no 

Congresso. É preciso mostrar, e está aparecendo agora, que a reforma combate 
privilégios. 
 

O texto que está no Congresso, e que é mais enxuto do que a proposta 
original, ainda cumpre a função de combater privilégios? 

Certamente. Os principais problemas, não todos, são combatidos. Se temos 100 
privilégios e acaba-se com 90, é melhor depois voltar para corrigir os 10 que faltaram 
do que começar uma nova luta. O texto da reforma acaba com muita coisa. Um 

exemplo simples: um trabalhador do setor privado contribui a vida inteira, com salário 
de R$ 1 mil, depois R$ 2 mil e termina a vida com R$ 3 mil. Lá no fim, ele se aposenta 

recebendo a média. O servidor público tem a mesma trajetória, só que recebe o último 
salário, não a média. Faz uma enorme diferença. Quem contribui mais, ganha mais. 

Quem contribui menos, ganha menos, mas sob as mesmas regras. 
 
As associações que representam algumas categorias do funcionalismo 

alegam que a mudança é inconstitucional. 
Geralmente quem é radicalmente contra a reforma são os juízes, os procuradores do 

Ministério Público, que falam muito da moralidade dos outros, mas da deles, não. 
Associações dos juízes dizem que a reforma é um atentado contra o trabalhador do 
setor público. Atentado é o servidor ter uma regra que o favorece. Ainda falta acabar 

com alguns privilégios, como dos policiais militares e federais, bombeiros, professores. 
Não há razão para que um gari, que tem uma vida muito difícil, se aposente cinco 

anos mais tarde do que um professor. Isso tem de acabar, mas vai ficar para outra 
etapa. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sem-reforma-trajetoria-e-de-mediocridade/


Se os parlamentares aprovarem o texto mais enxuto, que fixa uma idade 
mínima para a aposentadoria e unifica as regras para servidores públicos, em 
quanto tempo vamos precisar retomar a discussão sobre Previdência e qual 

será o próximo debate? 
Vai ser preciso revisitar o tema, porque alguns privilégios serão preservados. Vamos 

ter de discutir a diferença entre homens e mulheres. Hoje, dois em cada três países 
já têm ou estão em processo de igualar a idade de aposentadoria. Teremos de trazer 

outras categorias para os mesmos critérios: policiais militares, policiais federais, 
bombeiros vão ter de ter o mesmo tratamento. É verdade que no caso do Rio, por 
exemplo, os PMs estão mais expostos à mortalidade que os demais trabalhadores. 

Talvez, em lugar de compensá-los com privilégio previdenciário, fosse mais justo ter 
um seguro bancado pelo Estado, como existe em outros países. 

 
Em um cenário sem a aprovação da reforma, quais são os riscos para o País 
no curto prazo? 

Os impactos serão bastante severos. Seria um sinal de que o nosso Congresso é contra 
o ajuste. Isso terá peso imediato no câmbio e o risco Brasil aumenta. O Banco Central 

vai ter de subir a taxa de juros para conter a inflação. Portanto, a recuperação que se 
imaginava mais forte para 2018 vai ser arrefecida. No lugar de o País crescer 3,5%, 
4%, cresce 2%. E compromete 2019 e 2020. Vamos conviver com desemprego e juros 

altos. O Brasil vai escolher uma trajetória de mediocridade. Para quem gosta de 
inflação, juro alto e crescimento baixo, vai ser uma vitória. Já em um cenário de 

aprovação, o desemprego pode chegar a 8,8% no ano que vem. 
 
Mas o sr. está otimista? 

Estou sim. Se aprovada a Previdência, o governo Temer vai ser o mais reformista dos 
últimos 40 anos. Nem Fernando Henrique e nem Lula tiveram coragem ou poder para 

fazer a reforma trabalhista. O FHC entendeu que não era possível politicamente e o 
Lula traiu os princípios fundadores do PT – contra a CLT, o imposto sindical. A Dilma, 
nem se fala. 

 

Indicador antecedente de emprego tem maior nível da série em novembro e 
indica tendência favorável, diz FGV 

07/12/2017 – Fonte: Reuters 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) mostrou tendência favorável ao 
mercado de trabalho brasileiro ao atingir em novembro o maior nível da série iniciada 

em 2008, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).  
 

A FGV informou que o IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, 
subiu 1,0 ponto em novembro, na terceira alta seguida, para 103,9 pontos.  

 
“A elevação do IAEmp vem em linha com a expectativa de melhora do crescimento da 

economia brasileira em 2018. O crescimento ainda é fraco em 2017, mas as 
expectativas para 2018 são positivas”, afirmou em nota o economista da FGV/Ibre 
Fernando de Holanda Barbosa Filho.  

 
Os indicadores que mais influenciaram na melhora do IAEmp foram os que medem o 

ímpeto de contratações nos três meses seguintes, da Sondagem da Indústria de 
Transformação, e a expectativa com relação à facilidade de se conseguir emprego nos 
seis meses seguintes, da Sondagem do Consumidor.  

A FGV informou ainda que o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a 
percepção das famílias sobre o mercado de trabalho, teve avanço de 1,5 ponto em 

novembro e atingiu 98,6 pontos, após duas quedas seguidas.  
 
“O nível elevado do índice mostra que os consumidores, mesmo após alguma queda 

da taxa de desemprego e da geração de novos postos de trabalho dos últimos meses, 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1E118I-OBRBS
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ainda enfrentam um mercado de trabalho bastante complicado. Apesar da melhora do 
mercado de trabalho, deve-se esperar uma taxa de desemprego ainda elevada nos 
próximos meses”, completou Barbosa Filho.  

 
A taxa de desemprego atingiu no trimestre até outubro o nível mais baixo desde o 

final de 2016 ao cair para 12,2 por cento, em meio ao aumento da informalidade.  
 

Indústria espera aumento do emprego e do investimento após a 
modernização das leis do trabalho 

07/12/2017 – Fonte: CNI 

 
Maioria das empresas têm expectativa de criação de empregos e de realizar 

investimentos após a reforma trabalhista, segundo pesquisa da CNI. 
Valorização da negociação coletiva é o principal avanço da nova lei 
 

A modernização da legislação trabalhista trouxe para o século 21 diversos aspectos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), colocando-a em compasso com a realidade 

econômica e produtiva brasileira. Atualizado e pautado pelo fortalecimento do diálogo, 
o novo marco deve também contribuir para a criação de empregos, para o 
investimento e para maior segurança jurídica nas relações entre empresas e 

empregados. A conclusão é da Sondagem Especial: Reforma Trabalhista, da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

 
A pesquisa mostra que as expectativas dos empresários da indústria são positivas 
quanto aos efeitos da nova legislação. Entre aqueles que conhecem a Lei nº 13.467/17 

de pelo menos ouvir falar, 70% acreditam que ela contribuirá, certamente ou 
provavelmente, para a geração de empregos. Neste mesmo universo, 73% creem que 

a nova legislação contribuirá para a segurança jurídica nas relações do trabalho e 62% 
dos empresários afirmam que contribuirá para o aumento dos investimentos. 
 

 
“A lei por si só, não gera empregos e aumenta os investimentos das empresas. Mas, 

ao contribuir para maior segurança jurídica nas relações do trabalho, ela sinaliza para 
as empresas um cenário de negócios menos hostil para as empresas. 
 

A pesquisa aponta uma clara na percepção de melhora no ambiente de negócios, o 
que é fundamental para que o setor produtivo crie novos postos de trabalho e retome 

o investimento”, analisa a gerente-executiva de Relações de Trabalho da CNI, Sylvia 
Lorena. 
 

AMPLO CONHECIMENTO - A sondagem constata, ainda, que a maioria do 
empresário industrial buscou ter informações sobre as mudanças trazidas pela reforma 

trabalhista. De acordo com a pesquisa, oito em cada dez empresas industriais 
conhecem bem ou conhecem mais ou menos as alterações promovidas em mais de 

100 dispositivos da nova legislação e no processo do trabalho. O conhecimento é maior 
entre as empresas de grande porte (com 250 ou mais empregados), entre as quais 
32% afirmam conhecer bem o novo marco legal. 

 
Para os empresários industriais, o principal avanço são os dispositivos da nova lei que 
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valorizam a negociação coletiva, assegurando que o que for pactuado entre empresas 
e empregados terá força de lei – chamado negociado prevalecendo sobre o legislado. 
Numa lista de nove opções de avanços trazidos pela reforma trabalhista, este aspecto 

foi apontado entre os três mais importantes por 62% daqueles que conhecem a lei de 
pelo menos ouvir falar. 

 
Em seguida, os empresários indicaram a permissão expressa de terceirizar qualquer 

etapa do processo produtivo da empresa, apontado por metade dos entrevistados. Em 
terceiro lugar, o fim da obrigatoriedade da homologação da rescisão do contrato de 
trabalho no sindicato foi citado por 42% dos ouvidos entre os três principais avanços 

da reforma trabalhista, “o que revela atenção para a desburocratização dos 
procedimentos trabalhistas”, observa a pesquisa. 

 
PRINCIPAIS DIFICULDADES – Apesar das expectativas positivas, a adoção das 
inovações trazidas pela reforma trabalhista pelas empresas deve encontrar alguns 

obstáculos. Na visão das empresas industriais, a principal dificuldade deve ser a 
oposição dos sindicatos, assinalado por 67% dos ouvidos. A resistência da Justiça do 

Trabalho e da fiscalização trabalhista aparecem na sequência, com 46% e 37% das 
respostas dadas pelas empresas da indústria, respectivamente. 
 

Os dados contrastam com a percepção das empresas em relação ao ambiente da 
empresas. Apenas 16% dos entrevistados colocam a oposição do pessoal interno como 

uma dificuldade a ser enfrentada por conta da reforma trabalhista. Além disso, a 
expectativa das empresas é de melhora no ambiente de trabalho: 44% daquelas que 
conhecem a lei de pelo menos ouvir falar afirmam que o impacto será positivo e apenas 

4% dizem que o impacto será negativo. 
 

A Sondagem Especial: Reforma Trabalhista ouviu 3.056 empresas da indústria entre 
2 e 17 de outubro de 2017. A amostra é formada por 1.193 empresas de pequeno 
porte (10 a 49 empregados), 1.161 de médio porte (50 a 249 empregados) e 702 de 

grande porte (mais de 250 empregados). 
 

 

Bradesco: com reformas, Brasil pode ter grau de investimento entre 
2020/2021 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, estimou que o País 
pode recuperar o grau de investimento por volta de 2020 e 2021 caso seja capaz de 
avançar em sua agenda parlamentar para aprovação das reformas da Previdência e 

tributária.  
 

Na sua avaliação, as agências internacionais de classificação de risco deverão aguardar 
o resultado das eleições presidenciais de 2018 para revisar notas de crédito. A 

declaração foi feita durante palestra a empresário do mercado imobiliário no Sindicato 
da Habitação (Secovi-SP). 
 

Honorato disse também que o cenário macroeconômico é favorável no curto prazo, 
com inflação e juros baixos, o que pavimentará o caminho para a recomposição do 

nível de atividade econômica. Segundo as projeções do Bradesco, o Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional deve crescer em todos os trimestres do ano que vem e encerrar 
2018 com alta de 2,8%.  

“Estamos construtivos com o cenário de 2018, olhando para um ciclo de 2019-2022 
muito bom se levada adiante a agenda de reformas”, afirmou. 

 
Em relação ao mercado imobiliário, Honorato disse que a perspectiva é de melhora do 
setor, influenciada pelo ambiente de juros decrescentes. Segundo o economista, cada 
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redução de 1 ponto porcentual da Selic é capaz de ampliar em 5 milhões o número de 
famílias com acesso ao financiamento. 
 

Clientes com consumo alto de energia poderão migrar para tarifa branca em 

janeiro 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os consumidores que conseguirem mudar hábitos e deslocarem o consumo de energia 
poderão pagar uma conta de luz mais baixa em 2018. De acordo com a Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), quem conseguir concentrar 

o consumo de energia entre as 22 horas de um dia e as 17 horas do dia seguinte 
poderá economizar. 

 
A tarifa branca é um regime tarifário que considera o horário do consumo e o dia da 
semana para definir do preço da energia. Atualmente, o consumidor paga o mesmo 

valor pela energia em todos horários do dia, seja manhã, tarde, noite e madrugada. 
 

Com a tarifa branca, a energia fica mais cara no momento em que a rede é mais 
demandada, entre 17 horas e 22 horas. Entre 18 horas e 21 horas, a energia ficará 
até cinco vezes mais cara. Das 17 horas às 18 horas e das 21 horas às 22 horas, a luz 

ficará três vezes mais cara. No restante das horas do dia, ela terá um preço mais 
baixo. Nos fins de semana e feriados, a energia terá o valor mais barata o dia todo. 

 
A tarifa branca é um regime opcional, ou seja, o consumidor que quiser aderir deve 
fazer o pedido à sua própria distribuidora. Quem não fizer o pedido e não tiver 

interesse em migrar não precisa se preocupar, pois vai permanecer no regime normal 
de cobrança de energia, que não faz diferenciação de preços. 

 
Inicialmente, apenas clientes com consumo médio mensal acima de 500 kWh poderão 
migrar. Novas ligações também poderão realizar a migração. A estimativa é que 5% 

dos consumidores possam fazer essa opção em janeiro, cerca de 4 milhões de 
unidades consumidoras. Entre eles, estão consumidores de renda mais alta, além de 

comércios e indústrias de menor porte. 
 
Ao avaliar a opção da tarifa branca, os clientes precisam ter cuidado, pois, dependendo 

do perfil do consumo, é melhor permanecer no regime atual. Quem não consegue 
deslocar o horário do banho da noite para a manhã, por exemplo, não deve fazer a 

migração, pois sua conta de luz pode ficar mais cara. Quem tem ar condicionado ou 
aquecedor, itens que consomem muita energia, deve mudar hábitos se quiser 
economizar. 

 
De acordo com o presidente da Abradee, Nelson Fonseca Leite, o objetivo da tarifa 

branca é desestimular o consumo no horário de pico, para dar mais segurança ao 
sistema elétrico. O executivo não deu uma estimativa sobre quanto o consumidor pode 

economizar com a migração. Para escritórios que funcionam em horário comercial, das 
8 horas às 17 horas, por exemplo, a migração vale a pena. 
 

Os valores da energia cobrada por cada empresa, bem como os horários de pico de 
cada uma, estão disponíveis no site da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

“Cada consumidor deve fazer seus cálculos e estimativas para verificar se vale a pena 
ou não aderir à tarifa branca”, disse Leite. 
 

 
Clientes de consumo médio 

A partir de janeiro de 2019, consumidores com consumo médio mensal acima de 250 
kWh poderão migrar. Finalmente, a partir de janeiro de 2020, todos poderão optar 
pela tarifa branca. De acordo com a Abradee, o consumo médio mensal do brasileiro 

é de 160 kWh por mês. 
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Os clientes que migrarem e se arrependerem podem pedir para voltar para a tarifa 
convencional. A empresa deverá viabilizar o retorno em 30 dias. Para mudar 
novamente, é preciso permanecer 180 dias no regime convencional. 

 
Ao receber a solicitação, as empresas terão 30 dias para instalar um novo medidor, 

cujo preço varia de R$ 300,00 a R$ 600,00. Esse custo terá de ser arcado pelas 
empresas. Consumidores de baixa renda, atendidos pelo programa Tarifa Social, não 

podem aderir. 
 
Pressão 

A Abradee destacou que a tarifa branca pode gerar uma nova pressão nas contas das 
elétricas, que pode chegar às contas de luz. A potencial economia para alguns clientes 

pode resultar em tarifas mais caras para os consumidores que permanecerem no 
regime normal. As distribuidoras pretendem levar essa questão à Aneel. 
 

“Espera-se que apenas as pessoas que conseguirem economizar vão migrar para a 
tarifa branca. Isso pode causar um problema de reequilíbrio econômico-financeiro para 

as empresas”, afirmou o diretor da Abradee, Marco Delgado. 
 
As distribuidoras estão preocupadas com a possível corrida de consumidores dispostos 

a migrar assim que o regime entrar em vigor. Segundo a Abradee, algumas 
distribuidoras que pertencem a governados estaduais, obrigadas a fazer todas as 

compras por meio de licitações, estão com problemas para adquirir os medidores, pois 
não houve interessados em participar da disputa. 
 

Pagamento 
As distribuidoras estão em negociações com para firmar um acordo e possibilitar o 

pagamento de contas de luz nos mercados que integram a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). 
 

Atualmente, para os consumidores fora da rede bancária, só é possível fazer o 
pagamento nas lotéricas, que cobram das distribuidoras entre R$ 0,80 e R$ 1,00 por 

conta, mas querem elevar a cobrança a R$ 1,45. “Estamos preocupados com esse 
possível aumento e queremos, no mínimo, manter os valores acertados com as 
lotéricas”, disse Leite. 

 

FGV: Indicador Antecedente de emprego avança 1 ponto em novembro ante 
outubro 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 1,0 ponto em novembro ante 
outubro, para 103,9 pontos, o nível mais elevado da série histórica iniciada em junho 

de 2008, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 7. Segundo a 
FGV, a terceira alta consecutiva do indicador sinaliza continuidade da tendência de 

evolução favorável do mercado de trabalho no curto prazo. 
 
“A elevação do IAEmp vem em linha com a expectativa de melhora do crescimento da 

economia brasileira em 2018. O crescimento ainda é fraco em 2017, mas as 
expectativas para 2018 são positivas”, avaliou o economista Fernando de Holanda 

Barbosa Filho, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) avançou 1,5 ponto em novembro 
ante outubro, para 98,6 pontos, após duas quedas seguidas. 

 
“O ICD ficou relativamente estável ao longo dos últimos meses. O nível elevado do 

índice mostra que os consumidores, mesmo após alguma queda da taxa de 
desemprego e da geração de novos postos de trabalho dos últimos meses, ainda 
enfrentam um mercado de trabalho bastante complicado. Apesar da melhora do 
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mercado de trabalho, deve-se esperar uma taxa de desemprego ainda elevada nos 
próximos meses”, completou Barbosa Filho. 
 

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 

sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o IAEmp é formado por uma 
combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do 

Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado 
de trabalho no País. 
 

No IAEmp, três dos sete componentes tiveram avanços em novembro, com destaque 
para os que medem o ímpeto de contratações nos três meses seguintes na Sondagem 

da Indústria de Transformação (+9,8 pontos) e a expectativa com relação à facilidade 
de se conseguir emprego nos seis meses seguintes da Sondagem do Consumidor (+8,0 
pontos). 

 
No ICD, as famílias que mais contribuíram para a alta do indicador foram as duas com 

renda mais baixa: consumidores com renda familiar até R$ 2.100,00 (+3,5 pontos) e 
a faixa entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00 (+3,1 pontos). 
 

IGP-DI de novembro fica em 0,80% ante alta de 0,10% em outubro, aponta 

FGV 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,80% 

em novembro, ante um aumento de 0,10% em outubro, divulgou nesta quinta-feira, 
7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou acima do intervalo 

das estimativas do mercado financeiro, que previam um avanço de 0,53% a 0,79%, 
com mediana positiva de 0,63%, de acordo com as instituições ouvidas 
pelo Projeções Broadcast. 

 
Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma redução de 1,15% no ano e queda de 0,33% 

em 12 meses. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem 
o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve alta de 1,06% em novembro, após 
a queda de 0,03% registrada em outubro. O IPC-DI, que apura a evolução de preços 

no varejo, teve um aumento de 0,36% em novembro, ante uma elevação de 0,33% 
em outubro. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, 

apresentou aumento de 0,31% em novembro, depois de ter registrado uma alta 
também de 0,31% em outubro. 
 

O período de coleta de preços para o índice de novembro foi do dia 1º ao dia 30 do 
mês. 

 
Núcleo do IPC-DI 

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna (IPC-DI) de 
novembro subiu 0,23%, após um aumento de 0,24% em outubro. O núcleo do IPC-DI 
é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais 

quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, 
o núcleo acumulou uma elevação de 2,83% no ano. A taxa do núcleo acumulada em 

12 meses foi de 3,30%. 
 
IPAs 

Os preços dos produtos agropecuários no atacado medidos pelo IPA Agrícola subiram 
0,85% em novembro, após terem avançado 0,37% em outubro, dentro do IGP-DI, 

informou a FGV. Já os produtos industriais, mensurados pelo IPA Industrial, 
registraram avanço de 1,14% em novembro, depois de uma redução de 0,16% no 
atacado em outubro. 
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Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), 
que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços 
dos bens finais tiveram elevação de 0,61% em novembro ante uma alta de 0,29% em 

outubro. 
 

Os preços dos bens intermediários avançaram 1,98% em novembro, depois de terem 
subido 1,22% em outubro. Os preços das matérias-primas brutas registraram alta de 

0,52% em novembro ante uma queda de 1,92% no mês anterior. 
 

BC avalia que frustração de expectativas sobre reformas pode elevar inflação 

07/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A frustração no avanço esperado da agenda de reformas econômicas pode pressionar 
a inflação e, assim, reforçar um fator de risco para a política monetária no Brasil. A 
avaliação consta do comunicado divulgado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) 

logo após a redução do juro básico da economia para 7% ao ano. 
 

No documento, os diretores do BC citam que eventual revés na continuidade das 
reformas e ajustes na economia brasileira “pode afetar prêmios de risco e elevar a 
trajetória da inflação no horizonte relevante para a política monetária”. Ou seja, uma 

derrota do governo no Congresso pode ter como consequência o aumento de preços, 
o que reduziria o espaço para uma política monetária expansionista. 

 
O risco gerado por eventual revés na agenda de reforma seria intensificado, cita o 
comunicado, em caso de “reversão do corrente cenário externo favorável para 

economias emergentes”. 
 

Por outro lado, o comunicado também menciona dois riscos benignos para a inflação. 
Do lado positivo, o texto cita “possíveis efeitos secundários do choque favorável nos 
preços de alimentos e da inflação de bens industriais” que atualmente segue em 

patamares considerados baixos. Além disso, o possível risco de propagação inercial da 
baixa inflação recente “pode produzir trajetória prospectiva abaixo do esperado”, cita 

o documento. 
 

Motoristas de carros com câmbio automático podem ganhar CNH específica 

07/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Proposta prevê mudança nos exames de direção e os candidatos poderão ser 
habilitados a dirigir apenas veículos automáticos 

 

 

 
 
 

 
 

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta 
que permite tirar carteira de habilitação específica para condução de veículos 
com câmbio automático. O texto acrescenta dispositivos ao Código de Trânsito 

Brasileiro prevendo multa em caso de infração.  
 

O relator na comissão, deputado Hugo Leal (PSB-RJ), apresentou um substitutivo ao 
analisar a sugestão originalmente feita pela deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), 
que tratava apenas da condução de motocicletas.  

  
“Propomos estender essa possibilidade a todos os tipos de veículos. Afinal, além das 

motocicletas, motonetas e ciclomotores, a tecnologia do câmbio automático está 
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presente também em automóveis, ônibus, micro-ônibus e caminhões”, disse Hugo 
Leal.  
 

Conforme o texto substitutivo, haverá mudança nos exames de direção e os candidatos 
poderão ser habilitados a dirigir apenas veículos com câmbio automático. Nesse 

caso, o condutor aprovado nessa categoria não poderá dirigir veículos com 
transmissão mecânica – se o fizer, cometerá infração gravíssima, sujeito a multa e 

retenção do veículo.  
 
 A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada ainda pela Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania.  
 

Produção de veículos sobe 27,1% no ano até novembro, diz Anfavea 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
A produção de veículos cresceu 27,1% entre janeiro e novembro na comparação com 

o mesmo período de 2017. O dado foi divulgado nesta quarta (6) pela Anfavea, 
entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil.  

 
Foram fabricadas 2,46 milhões de unidades nos 11 primeiros meses do ano. A conta 

inclui carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus.  
 
O setor de caminhões teve o melhor resultado dos últimos dois anos, com crescimento 

de 8,8% nas vendas em comparação a outubro e de 44% sobre novembro de 2016. 
Caso dezembro repita o bom resultado, a recuperação no segundo semestre deve 

reverter o resultado negativo do ano, que acumula queda de 0,5%.  
 
Contudo, o segmento ainda está distante do ponto de equilíbrio.  

 
"Ainda temos uma capacidade ociosa de 45% na indústria e de 75% especificamente 

no setor de caminhões", diz Antonio Megale, presidente da Anfavea.  
 
No acumulado do ano, as exportações cresceram 49%.  

 
"Tivemos um mês excepcional em novembro, com 73 mil unidades exportadas e 700 

mil no acumulado do ano, que é recorde para o período", disse Megale.  
 
De acordo com o executivo, esse resultado tende a melhorar com o fechamento do 

acordo comercial com a Colômbia, que deve ocorrer em dezembro.  
 

Os emplacamentos seguem em alta, com crescimento de 9,8% no acumulado de 2017 
(janeiro a novembro) em relação a igual período de 2016. O cálculo divulgado pela 
Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos) considera as vendas de carros 

de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.  
 

O Chevrolet Onix permanece na liderança entre os automóveis, com 18.611 unidades 
licenciadas em novembro. O Ford Ka fechou o mês na segunda posição (9.067), 
seguido de Hyundai HB20 (8.527).  
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Segundo a Anfavea, os estoques são suficientes para 34 dias de venda, considerado 
normal pela entidade.  
 

GM vai permitir pedir comida e buscar combustível pelo painel do carro 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A General Motors afirmou nesta terça-feira (5) que vai equipar carros mais novos com 

tecnologia de comércio eletrônico no painel, numa aposta de que pode lucrar dando a 
oportunidade aos motoristas de pedir comida, procurar combustível ou reservar 
quartos de hotel tocando ícones na tela do painel, em vez de usar celulares enquanto 

dirigirem.  
 

A tecnologia, desenvolvida em parceria com a IBM, será baixada automaticamente 
para cerca de 1,9 milhão de modelos de 2017 e próximos, com cerca de 4 milhões de 
veículos nos Estados Unidos das marcas Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac equipados 

com a ferramenta até o final de 2018, disse a montadora.  
 

A GM receberá receita não divulgada de comerciantes destacados em seu marketplace 
no painel, segundo Santiago Chamorro, vice-presidente de GM para a experiência 
global do cliente conectado. Os clientes não serão cobrados por usar o serviço ou os 

dados transmitidos ao fazer transações.  
 

"Esta plataforma é financiada pelos comerciantes", disse Chamorro a jornalistas. 
Segundo Chamorro, é muito cedo para dizer quanta receita a GM poderá perceber com 
o sistema.  

 
A ferramenta da GM competirá por cliques e receitas de clientes com celulares, que 

oferecem uma gama de aplicativos. A Amazon.com está firmando parcerias com outras 
montadoras, incluindo a Ford, para oferecer uma ferramenta de comércio eletrônico 
em veículos por meio do sistema de assistente pessoal Alexa da Amazon.  

 

Renúncia fiscal trava nova política automotiva 

07/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 Os incentivos à inovação para a indústria automotiva não têm verba garantida no 
Orçamento do ano que vem.  

 
A renúncia de R$ 1,5 bilhão em impostos é um dos temas centrais da atual discussão 

sobre o Rota 2030 –a nova política industrial para o setor automotivo em substituição 
ao Inovar-Auto, que expira no fim deste mês.  
 

A menos de 30 dias para o fim do prazo, os ministérios da Fazenda e da Indústria 
discutem a pertinência do incentivo à inovação privada com recursos públicos.  

 
A falta de previsão orçamentária para a renúncia fiscal foi alvo de queixa da indústria 
a Michel Temer, segundo o presidente da Anfavea (associação das montadoras), 

Antonio Megale. E colocou em dúvida a continuidade da política para o setor, iniciada 
em 2012. "Esse foi um dos pontos críticos que levamos ao presidente", afirmou 

Megale. "O presidente se comprometeu em manter a política para o setor."  
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O Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) defende que as 
empresas possam descontar em tributos o equivalente a até 2% do faturamento 
líquido caso cumpram despesas mínimas em pesquisa, parâmetro semelhante ao do 

Inovar-Auto.  
 

Já a Fazenda critica o Inovar-Auto e afirma que o benefício não ampliou os 
investimentos em inovação além do que as empresas já fariam sem o estímulo.  

Uma série de números dos dois lados estão sendo avaliados. O Mdic afirma que a 
eficiência dos veículos subiu em média 15,4% sob o Inovar, o que contribuiu para o 
menor consumo de combustíveis.  

 
Na Fazenda, estão sob análise dados sobre o investimento efetivo em inovação entre 

2011 (pré-Inovar-Auto) e 2014. Nesse período, enquanto a indústria brasileira (exceto 
automotiva) ampliou o gasto em pesquisa de 2,4% do faturamento para 2,7%, no 
setor automotivo houve um decréscimo de 2,8% para 2,1%.  

 
O impasse está travando os últimos detalhes do Rota.  

 
Se a ideia de manter o estímulo prosperar, outro problema se impõe: de onde virá o 
dinheiro para bancar a renúncia, uma vez que a conta não entrou no Orçamento e os 

gastos programados pelo governo já estão no limite do teto.  
 

O Mdic sustenta que pretende praticar a mesma taxação efetiva dos automóveis 
nacionais do Inovar-Auto, com divisão por cilindrada. Ou seja, sem aumentar o 
imposto para cobrir a renúncia. O IPI varia de 7% (carro 1.0) a 25% (2.0 a gasolina).  

 
SOBRETAXA  

Para chegar à atual marca, porém, a proposta do ministério é aplicar uma sobretaxa 
de 15 pontos percentuais, que cairia de acordo com o cumprimento de exigências em 
quatro áreas: eficiência energética, segurança, pesquisa e inovação e etiquetagem, 

até o atual percentual do IPI.  
 

A Anfavea identificou na fórmula o risco de terminar em um aumento de impostos e 
defende como alternativa o cumprimento de um pacote de exigências em cinco anos, 
assim como no Inovar-Auto.  

 
"Se não tivermos um mecanismo mais simples, vamos ter dificuldades com o 

cumprimento das metas do Rota", afirma Megale.  
 

Anfir: emplacamentos de janeiro a novembro caem 5,26% ante igual período 
de 2016 

07/12/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
O volume de emplacamentos de implementos rodoviários realizados entre janeiro e 

novembro deste ano totalizou 53.768 unidades, ante 56.755 unidades no mesmo 
período do ano passado, o que representa queda de 5,26% no período. Os dados são 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir). 

 
No segmento de reboques e semirreboques (pesado), foram entregues 22.454 

unidades de janeiro a novembro, ante 21.492 unidades no mesmo período de 2016, 
alta de 4,48% no período. “O segmento está completando sua recuperação e deverá 
seguir em rota ascendente daqui para diante”, disse Alcides Braga, presidente da Anfir. 

 
O setor leve, de Carroceria sobre Chassis, ainda apresenta retração. De janeiro a 

novembro de 2017 foram emplacados 31.314 produtos ante 35.263 no mesmo período 
de 2016, representando queda de 11,2%. A expectativa da Anfir é que o segmento só 
deverá reverter os resultados negativos acompanhando o setor pesado no 

desempenho positivo após a virada do ano. “Caso haja reação da economia nas 
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cidades, isto é, no comércio urbano e de varejo”, afirmou Mario Rinaldi, diretor 
Executivo da entidade. 
 

Exportação 
A exportação também caiu. De janeiro a outubro de 2017 (últimos dados disponíveis), 

foram vendidas 2.897 unidades para o exterior, 9,61% a menos que os 3.205 vendidos 
nos dez primeiros meses de 2016. 

 

Vendas de veículos usados avançam 8,2% no ano 

07/12/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 

 
 
 

 
O volume de vendas de veículos usados avançou 8,2% em onze meses acumulados 

do ano, na comparação com mesmo período do ano passado, ao superar 10 milhões 
de unidades, na soma de leves e pesados, segundo dados divulgados pela Fenabrave, 
entidade que reúne as concessionárias no Brasil. No resultado isolado de novembro, 

houve queda de 2,17% sobre o volume de outubro, que passou de 933,8 mil para 
908,2 mil transferências. 

 
Os dados indicam que para cada veículo novo vendido no período de janeiro a 
novembro deste ano, o mercado de usados movimentou 4,4 unidades, considerando 

o volume total de leves e pesados.  
 

Segundo o presidente da entidade, Alarico Assumpção Júnior, o segmento de usados 
continua com viés de alta, apesar da retração verificada no mês passado, explicada 
pelo menor número de dias úteis com relação a outubro.  

 
Com isso, o executivo manteve as perspectivas para 2017: “As vendas de veículos 

usados devem encerrar o ano seguindo nossas projeções que crescimento, em torno 
de 7,5%, com relação a 2016.” 
 

Entre os segmentos, todos apresentaram aumento das vendas no comparativo anual 
acumulado, sendo 8,3% nos leves, que passaram de 8,96 milhões para 9,71 milhões 

de unidades. Já os pesados, que inclui caminhões e ônibus, a alta é de 6,3%, de 337,9 
mil para 359,3 mil. 
 

Na categoria leve, os automóveis registram o maior volume de veículos que trocaram 
de dono, atingindo 8,4 milhões em onze meses, incremento de 8,5% no comparativo 

anual. Já os comerciais leves, com 1,3 milhão de unidades, registra alta de 6,6%. 
 

Nos pesados, o destaque vai para o setor de ônibus, cujas transferências aumentaram 
22,1% entre janeiro-novembro, para 44,1 mil unidades. No mesmo período, 315,2 mil 
caminhões trocaram de dono, 4,4% a mais do que em iguais meses do ano passado. 

 

Produção pode chegar a 3 milhões em 2018 

07/12/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A produção de veículos no Brasil pode voltar à casa dos 3 milhões de unidades em 

2018, acredita a Anfavea, a partir de uma expectativa positiva projetada para o ano 
que vem. Segundo o presidente da entidade, Antonio Megale, a previsão deste ano 

deve se consolidar nos 2,7 milhões de unidades, embora o executivo aponte que a o 
volume ainda pode variar. Com isso e com a melhora prevista para o cenário 
econômico, o volume do ano que vem deve ser maior que deste: 
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“Mantemos a previsão de produção – de 2,7 milhões – mas vamos errar, felizmente 
vamos errar”, comenta Megale, se referindo que o volume pode ser ainda maior. “Vai 

depender da programação de férias das empresas para dezembro”, explica. 
 

Desde 2014 que a indústria não alcança o volume. Naquele ano, foram produzidos 
pouco mais de 3,1 milhões de unidades e desde então, com o agravamento da crise 
econômica, as empresas reduziram drasticamente o ritmo das linhas de montagem, 

com volumes que não passaram dos 2,4 milhões em cada um dos últimos dois anos. 
 

No entanto, o melhor cenário que se prega para o ano que vem pode impulsionar a 
indústria a retomar gradativamente seus volumes, movimento que já acontece: até 
novembro, a produção de veículos cresceu 27,1% sobre igual período do ano passado, 

ao atingir as 2,48 milhões de unidades, entre leves e pesados. Todos os segmentos 
elevaram seus volumes, com destaque para os automóveis e comerciais leves, com 

aumento de 29,4% e 12,8%, respectivamente, na mesma base de comparação. 
 
Contudo, Megale lembra que a ociosidade da indústria continua elevada: “Começa a 

reduzir, mas ainda está em 45%, sendo que para caminhões ainda está entre 75%, 
76%.” Os estoques fecharam novembro com volume estável, de 232,1 mil unidades, 

equivalentes a 34 dias de vendas, considerando a média de vendas do mês. “Na nossa 
visão, é um estoque razoável, mas 30 dias é o ideal”, comenta Megale. 
 

Os empregos fecharam novembro com leve queda de 0,3% sobre outubro, para 126,3 
mil, uma diferença de 500 pessoas a menos. Sobre novembro do ano passado, há 

aumento de 2,5%.  
 
O presidente da Anfavea destaca que cada vez mais pessoas estão voltando aos seus 

postos de trabalho: o número de empregados afastados fechou em 3.332 em 
novembro, sendo 1.014 em layoff e 2.318 no PSE (Programa Seguro Emprego). “Em 

março de 2016, este número era de 38 mil pessoas afastadas, ou seja, são 35 mil 
pessoas de volta ao trabalho”, frisa. “Vamos ver o fim do layoff em 2018 e acredito 
que até o meio do ano que vem consigamos zerar este índice, mas o PSE deve 

permanecer como ferramenta que permite essa flexibilização.” 
 

Caminhões têm melhor mês em dois anos 

07/12/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
 
 

 
 

 
 

A venda de caminhões em novembro foi próxima a 5,5 mil unidades. Anotou alta de 

8,8% sobre outubro e 44% no confronto com novembro de 2016. “Foi o melhor mês 
desde dezembro de 2015”, recorda Antonio Megale, presidente da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  
 
No acumulado até novembro o setor somou 45,9 mil unidades e pequena queda de 

0,5% ante o mesmo período do ano passado, mas, segundo Megale, os licenciamentos 
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acumulados até a quarta-feira, 5 de dezembro, já se igualavam em relação ao período 
equivalente de 2016. “Os emplacamentos ainda não refletem os bons negócios 
realizados na Fenatran, que começam a aparecer a partir de dezembro”, recorda 

Megale.  
 

A associação projetou para 2017 um total de 64 mil veículos pesados na soma de 
caminhões e ônibus, o que resultaria em alta de 3,6%, mas as vendas realizadas no 

acumulado até novembro indicam que esse crescimento deve ser mais contido, entre 
1,5% e 3%. 
 

Os caminhões pesados ainda são os únicos a registrar crescimento. Com 16,6 mil 
unidades, superaram em quase 20% os mesmos 11 meses de 2016. Para os modelos 

leves, que somaram 10,3 mil licenciamentos, persiste uma queda importante de 
14,6%. Os semipesados tiveram pouco menos de 12 mil unidades lacradas, recuando 
9%. 

 
PRODUÇÃO SOBE 33,9% NO ACUMULADO  

 
A produção de caminhões em novembro atingiu 8,2 mil unidades, praticamente 
repetindo o mês anterior, mas a comparação com o mesmo mês de 2016 revela alta 

de 52,6%. No acumulado de janeiro a novembro foram 75,5 mil unidades, 33,9% 
acima do mesmo período do ano passado. A alta foi motivada por modelos de grande 

porte. Os semipesados somaram 22,1 mil unidades, crescendo 37,8%. A demanda por 
esses modelos é motivada, sobretudo, pelas exportações. Os pesados totalizaram 29,5 
mil unidades e alta de 49,7%. O crescimento desses modelos tem relação com os 

mercados interno e externo.  
 

EXPORTAÇÕES CRESCEM 36,8%  
 
As exportações de caminhões no acumulado do ano somaram 26,1 mil unidades, 

revelando alta de 36,8% sobre o mesmo período de 2016. “É verdade que a maior 
parte do que exportamos vai para países vizinhos e nossos principais mercados são 

Argentina, Chile e Peru, mas também estamos atendendo a países distantes como a 
Rússia, para onde enviamos 2.452 caminhões este ano e crescemos quase 800% sobre 
o mesmo período do ano passado”, destaca Megale.  

 
Até o fim do ano o Brasil terá exportado cerca de 28,5 mil unidades e com isso 2017 

será o quinto melhor ano em exportações nesse segmento. O auge ocorreu em 2007, 
com 38,1 mil unidades. Já os veículos leves baterão recorde, superando as 706 mil 
unidades projetadas pela entidade.  

 
ÔNIBUS AINDA PATINAM  

 
As vendas de ônibus no mercado interno registraram melhora neste fim de ano e 

novembro teve 1,1 mil unidades emplacadas, o que resultou em alta de 22,6% sobre 
outubro e 78% sobre novembro de 2016, como reflexo de algumas renovações de 
frota. No entanto, o acumulado do ano teve apenas 10,5 mil unidades, levando ao 

crescimento de menos de 0,5% ante os mesmos 11 meses do ano passado.  
 

A produção total de ônibus somou até novembro 19,3 mil unidades e registrou alta de 
9,1% sobre o mesmo período do ano passado. O maior volume é o de modelos 
urbanos, 14,9 mil. O segmento teve alta de 10,2%.  

 
As exportações somaram no período 8,3 mil unidades, recuando 5,1%. Os modelos 

urbanos representaram 5,4 mil unidades, registrando estabilidade, mas os 2,9 mil 
ônibus rodoviários exportados recuaram 13,2% em relação ao mesmo período do ano 
passado.  

 



Vendas de veículos vão crescer dois dígitos em 2018 

07/12/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 

  
 
 

A reversão da queda nas vendas de veículos se consolidou ao longo de 2017 e deve 
ganhar força no próximo ano. Ao menos é esta a expectativa da Anfavea, associação 

que representa as montadoras instaladas no Brasil. “Devemos crescer ao ritmo de dois 
dígitos em 2018”, declarou Antonio Megale, presidente da entidade, em coletiva de 
imprensa na quarta-feira, 6. Segundo o executivo, a organização ainda trabalha para 

desenhar as projeções, que serão anunciadas oficialmente no começo de janeiro.  
 

Para embasar a perspectiva otimista, o dirigente cita a expectativa de crescimento do 
PIB de 2,5% a 3,5% no ano que vem.  
 

“A instabilidade política ainda não se resolveu e é algo que pode persistir por mais 
algum tempo, mas os negócios se descolaram destas questões nos últimos meses”, 

enumera. Megale percebe ainda espaço para a ampliação do acesso ao crédito, o que 
atrairia mais consumidores. “Os bancos ainda estão receosos. Apenas 52% das vendas 
são fechadas com contratos de financiamento”, o porcentual é bem mais baixo do que 

o registrado tradicionalmente, acima de 60%.  
 

CRESCIMENTO DE 9% EM 2017  
 
“Felizmente erramos para menos a nossa projeção para 2017”, aponta Megale, 

destacando que a Anfavea previa alta de 7,3% nos emplacamentos, para 2,2 milhões 
de veículos, entre leves e pesados. No começo do ano a expectativa da organização 

era ainda mais modesta, de alta de 4%. Agora a entidade entende que o resultado 
será maior, com crescimento da ordem de 9% na comparação com o ano passado.  
 

“Em novembro a média diária de licenciamentos alcançou o maior patamar desde 
2014, com mais de 10 mil emplacamentos/dia. No começo do ano este número era de 

pouco mais de 6 mil carros/dia”, conta. Nos 11 meses do ano o mercado brasileiro 
consumiu 2,02 milhões de veículos, com aumento de 9,8% sobre janeiro a novembro 
de 2016. A alta foi puxada pelo segmento de veículos leves, que cresceu 10,1% 

enquanto as vendas de caminhões caíram 0,5% e as de ônibus tiveram sutil evolução 
de 0,4%.  

 
Os dados isolados de novembro indicam estabilidade na comparação com outubro, 

com discreta alta de 0,7%, para 204,2 mil veículos. O volume é, no entanto, 14,6% 
superior ao anotado em novembro de 2016. 
 

Nos últimos momentos de vigência do Inovar-Auto, que restringe a importação de 
veículos, a participação no mercado nacional de carros produzidos em outros países 

alcançou o patamar mais baixo dos últimos anos, de apenas 10,8% ao longo do ano. 
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