
 

 

11 DE DEZEMBRO DE 2017 

Segunda-feira 

 CARTA CNI AO PRESIDENTE TEMER - NEGOCIAÇÕES MERCOSUL-UE 

 ARTIGO: O BRASIL PRECISA DE UMA NOVA MENTALIDADE NO COMÉRCIO 

EXTERIOR 

 REUNIÃO DA OMC INICIA COM APELO POR MAIS COMÉRCIO 

 'REFORMA DA PREVIDÊNCIA VAI MUITO BEM', DIZ TEMER NA OMC 

 INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVE CRESCER ATÉ 2% EM 2018, 

DIZ ABRAMAT 

 EMBRAPII AUMENTA INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO NESTE ANO 

 40% DA DÍVIDA DE EMPRESAS BRASILEIRAS ESTÁ EM DÓLAR 

 COMPANHIAS PLANEJAM INVESTIR MAIS, APONTA ESTUDO 

 COMBATE A PRIVILÉGIO DEVERIA TER SIDO FOCO INICIAL DE TEMER, DIZ 

ECONOMISTA 

 COMBATE A PRIVILÉGIO DEVERIA TER SIDO FOCO INICIAL DE TEMER, DIZ 

ECONOMISTA 

 ARTIGO: O BRASIL PRECISA DE UMA NOVA MENTALIDADE NO COMÉRCIO 

EXTERIOR 

 ROBÔS GERAM 60% DOS ACESSOS VIRTUAIS NO BRASIL 

 COOPERATIVAS DO PARANÁ FECHAM O ANO COM FATURAMENTO DE R$ 70 

BILHÕES 

 AÇÕES TRABALHISTAS CAEM QUASE 70% COM INDEFINIÇÕES SOBRE A NOVA 

CLT 

 JUIZ MARLOS MELEK REBATE CRÍTICAS À REFORMA TRABALHISTA 

 TRABALHADORES QUESTIONAM CONTRATO NA JUSTIÇA 

 POR WHATSAPP, ADVOGADOS MAPEIAM JUÍZES APÓS REFORMA TRABALHISTA 
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 FIM DA DESONERAÇÃO DA FOLHA PODE LEVAR A AVALANCHE DE AÇÕES 

JUDICIAIS 

 'ARGUMENTAR QUE A REFORMA TRAZ MAIS SEGURANÇA É ERRADO', DIZ JUIZ 

 A 10 DIAS DA VOTAÇÃO, GOVERNO AINDA NÃO TEM VOTOS PARA APROVAR 

REFORMA 

 PARA MARUN, ATUAL SISTEMA DE PREVIDÊNCIA É "ROBIN HOOD ÀS AVESSAS" 

 'SEM REFORMA, TODO O GANHO QUE TIVEMOS SERÁ PERDIDO', DIZ 

ECONOMISTA 

 CONTA DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA ENVOLVE CIFRAS BILIONÁRIAS 

 PAÍS ARRECADA MAIS TRIBUTOS, MAS É INEFICAZ PARA REDUZIR 

DESIGUALDADE 

 JURO MENOR EXIGE GARIMPO NA RENDA FIXA POR TAXA MAIS RENTÁVEL 

 QUEDA DA SELIC PERMITE TROCA DE DÍVIDAS CARAS POR BARATAS 

 ALIMENTOS, SERVIÇOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS EXPLICAM IPCA BAIXO 

 LEVANTAMENTO REVELA IMEDIATISMO E BAIXA TENDÊNCIA A POUPANÇA DO 

BRASILEIRO 

 FORD INICIA VENDA DO MUSTANG NO PAÍS 

 PETROBRAS ELEVARÁ PREÇOS DO DIESEL EM 1,8% E OS DA GASOLINA EM 

1,4% A PARTIR DE TERÇA-FEIRA 

 TRABALHADOR DA VOLKS APROVA TAXA NEGOCIAL PARA A PLR 

 CEGONHEIROS ENCERRAM PARCIALMENTE A GREVE 

 AUTOPEÇAS CHINESAS AMPLIAM LIDERANÇA NO BRASIL 

 CONTRAN REGULAMENTA INSPEÇÃO VEICULAR NO PAÍS 
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CÂMBIO 

EM 11/12/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,287 3,287 

Euro 3,877 3,878 
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Carta CNI ao Presidente Temer - Negociações Mercosul-UE 

11/12/2017 – Fonte: CNI 
 

Informamos que a CNI enviou carta ao Presidente Michel Temer, com cópia ao Ministro 
do MDIC, Marcos Pereira, e do MRE, Aloysio Nunes, contendo os pleitos centrais da 
indústria no âmbito das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. 

 
A carta foi enviada no dia 22 de novembro, antes da última rodada de negociações em 

Bruxelas.  
 

A Confederação reforçou seu apoio às negociações, mas apontou como indispensáveis 
a inclusão dos seguintes pontos para que o país e a indústria possam extrair os 
melhores benefícios do acordo: 

 
1. Regras de origem que representem atividade industrial substantiva; 

2. Manutenção do mecanismo de drawback; 
3. Não inclusão de disciplinas relacionadas a bens remanufaturados ou similares; 
4. Período de transição para bens sensíveis para a indústria brasileira, entre 12 e 

15 anos; 
5. Regras em compras públicas e propriedade intelectual que respeitem políticas 

de impacto social no Brasil; 
6. Ampliação satisfatória de cotas para bens agrícolas e regras sanitárias e 

fitossanitárias que reforcem a fundamentação científica para imposição de 

medidas; e 
7. Inclusão de cláusula de desenvolvimento industrial para investimentos novos. 

 

Artigo: O Brasil precisa de uma nova mentalidade no comércio exterior 

11/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Os métodos de regulações e medidas de defesas comerciais usualmente 

adotados pelo Brasil, um país extremamente protecionista, não mais fazem 
sentido 

 

 
 

O Brasil é historicamente um país protecionista, de acordo com estudo realizado pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) nas transações comerciais feitas com outros 

países ao amparo de acordos de livre comércio, e a sua exposição aos consumidores 
do mundo é de apenas 8%.  
 

Em comparação com nossos vizinhos no Chile (83%), Peru (74%) e México (57%), 
podemos constatar que há espaço para avanços consideráveis. Outro dado que 

confirma essa condição é decorrente de um levantamento feito pela Câmara 
Internacional de Comércio (ICC), apontando que o Brasil é o país mais fechado para o 
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comércio exterior dentre todos os integrantes do G20. A economia brasileira recebeu 
a nota 2,3 em 2015, em uma escala de 1 a 6, ficando atrás da Índia e da Argentina. 
 

Estes dados revelam que o Brasil se encontra em posição de isolamento, condição que, 
ante um cenário de globalização crescente, mostra-se desfavorável. Enquanto o Brasil 

tem assinados apenas 22 Free Trade Agreements (FTAs) em seu portfólio comercial – 
a maioria deles concentrados na América do Sul –, o Chile tem 62 e o Peru, 52. A 

Colômbia, por sua vez, está apta a realizar trocas comerciais com 60 países. Vale 
ressaltar que todos os três exemplos citados têm acordos comerciais com os Estados 
Unidos e a União Europeia, enquanto o Brasil ainda se encontra em fase de discussão 

de um acordo com o velho continente. 
 

Diante disso, o país precisa tomar decisões rapidamente sobre o novo cenário 
comercial que já se consolida, pois a ideia de controlar o comércio global por meio de 
imposição de tarifas tem cada vez mais se tornado inócua.  

 
Diversos países têm caminhado no sentido da eliminação das barreiras tarifárias, 

substituindo-as por barreiras não tarifárias, técnicas, sanitárias e fitossanitárias, visto 
que, com o gradual aumento no volume de produções transnacionais, tem se tornado 
muito difícil conter o avanço das trocas comerciais entre os países. 

 
Não se fala mais de produção puramente nacional; há uma grande cadeia de valor 

agregado 
 
Com o advento do Acordo de Facilitação do Comércio (AFC), este cenário tende a se 

consolidar cada vez mais e de maneira mais acentuada; basta observar a estimativa 
feita pela Organização Mundial do Comércio (OMC), de que o acordo irá reduzir, em 

média, os custos das operações comerciais em 14,5% e gerar US$ 1 trilhão em 
comércio adicional por ano. Destaca-se que, deste total, dois terços (ou seja, 
aproximadamente US$ 670 bilhões) serão gerados em países em desenvolvimento; o 

Brasil pode e deve se posicionar para usufruir dos benefícios que este novo cenário irá 
produzir. 

 
A OMC projetou, ainda, que, ao facilitar os trâmites aduaneiros, o AFC também deve 
permitir que novas empresas participem do comércio exterior. Estima-se que o 

número de exportadores nos países em desenvolvimento pode aumentar em até 20% 
quando o acordo estiver plenamente em vigor.  

 
Não há como perder essa grande e única oportunidade; o Brasil precisa começar a se 
preparar para acessar mercados relevantes ao redor do mundo, visto que esse será o 

meio mais eficaz para fazer frente à forte concorrência oriunda dos países asiáticos, 
especialmente a China, que promoveu profundas transformações nas condições 

concorrenciais em escala mundial. 
 

Um novo enfoque deve ser inaugurado. Não se fala mais de produção puramente 
nacional; há uma grande cadeia de valor agregado, na qual considerável parcela dos 
produtos é transnacional, não concedendo espaços para estratégias protecionistas. Os 

métodos de regulações e medidas de defesas comerciais usualmente adotados pelo 
Brasil passam a não mais fazer sentido, uma vez que o cenário global se concentra 

em conceder mais espaço para sistemas de reconhecimento mútuo entre os países.  
 
Neste caso é preciso reconhecer o esforço brasileiro para a assinatura de acordos de 

Reconhecimento Mútuo como forma de fortalecimento da estratégia de certificações 
Operador Econômico Autorizado (OEA) às empresas brasileiras. 

 
Durante as negociações de futuros acordos comerciais, o Brasil precisa evitar a busca 
por sistemas de preferências e reciprocidades, pois este não é o melhor caminho para 

se estimular o comércio global. Neste cenário, o ideal é privilegiar estratégias que 



promovam efetiva redução nos custos que indiretamente impactam nas transações 
internacionais. 
 

Os acordos de livre comércio são fontes importantes de produção de regras e servem 
como seguro para coibir mudanças bruscas nas políticas e práticas comerciais que 

possam afetar as exportações e os investimentos brasileiros no exterior. Eles podem 
representar, também, um fator adicional na atração de investimentos estrangeiros 

voltados para a exportação a partir do Brasil. Por essa razão, a atual estratégia 
adotada pelo país em suas tentativas de negociações de novos FTAs deve ser 
totalmente reformulada no sentido da adoção de práticas comerciais cada vez mais 

liberalizantes. 
 

(André Silva da Cruz é supervisor de Acordos Comerciais na Thomson Reuters). 
 

Reunião da OMC inicia com apelo por mais comércio 

11/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Denis Balibouse/Reuters 

 

 

Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

   

A Conferência Ministerial da OMC (Organização Mundial do Comércio), que começou 
neste domingo (10), na capital da Argentina, buscará consensos para reduzir os 

subsídios à pesca e ao setor agrícola, entre outras questões, embora seja esperado 
pouco progresso.  
 

Em meio a uma grande operação de segurança para evitar protestos em Buenos Aires, 
o representante dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, será encarregado de defender 

a agenda do presidente Donald Trump com base no slogan "Estados Unidos primeiro".  
Os especialistas acreditam que a reunião dos membros da organização seria um 

sucesso se levasse a uma declaração "clara e convincente" sobre a necessidade de 
promover o desenvolvimento do sistema comercial global. 
 

"Devemos elevar a nossa voz em defesa do sistema", disse o diretor-geral da OMC, o 
brasileiro Roberto Azevêdo, na abertura da conferência, que termina quarta-feira (13).  

Na sequência, na apresentação dos presidentes Michel Temer, Mauricio Macri 
(Argentina), Tabaré Vázquez (Uruguai), e Horacio Cartes (Paraguai), o pedido foi por 
"mais comércio".  

 
Em entrevista a jornalistas, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afirmou 

que o Brasil "tem temas muito urgentes para tratar na OMC". Um deles, disse, é na 
área de agricultura. "Há limites para que os países possam subsidiar seus produtores 
para fazer estoques de segurança alimentar, com garantia de não exportá-los. [Seria 

importante] determinar qual o limite que os países terão para financiar a própria 
produção agrícola, de modo a evitar distorções do comércio."  

 
Sobre a preocupação com o protecionismo norte-americano, disse: "O Brasil acredita 
que o comércio é um fator de desenvolvimento e intercâmbio fraterno entre os povos. 

Essas tendências protecionistas atrapalham o comércio e a convivência entre as 
sociedades".  
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Em relação à possibilidade de anunciar, em Buenos Aires, o acordo entre o Mercosul e 
a União Europeia, Aloysio disse que houve neste domingo (10) uma reunião entre as 
duas partes, que terá continuidade nos próximos dias. "Para o Mercosul é muito 

importante, é um acesso a um mercado de 750 milhões de pessoas, um mercado de 
poder aquisitivo alto. Isso vai potenciar mais investimentos europeus no Mercosul."  

 
 

TEMER  
Após a reunião, em entrevista a jornalistas, o presidente Temer afirmou que "a 
reforma da Previdência vai muito bem". Acrescentou que a discussão terá início na 

próxima quarta-feira (13) e deve seguir até a terça (19) e "quem sabe na terça-feira 
nós conseguimos fechar."  

 
O presidente disse que mais partidos podem fechar questão sobre a reforma, como já 
fizeram PMDB, o PTB e o PPS. "Hoje falei com os presidentes do PSD e do PRB e estão 

entusiasmados com o fechamento da questão. 
 

'Reforma da Previdência vai muito bem', diz Temer na OMC 

11/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O presidente Michel Temer disse neste domingo (10), em Buenos Aires, ao final da 
cerimônia de abertura da 11º reunião da OMC (Organização Mundial do Comércio) que 

"a reforma da Previdência vai muito bem".  
 
Acrescentou que a discussão terá início na próxima quarta-feira (13) e deve seguir até 

a terça-feira (19) "e quem sabe na terça-feira nós conseguimos fechar".  
 

O presidente disse que fecharam a questão o PMDB, o PTB e o PPS. "Hoje pela manhã 
falei com os presidentes do PSD e do PRB e estão todos entusiasmados para o eventual 
fechamento da questão".  

 
No caso de não ser possível cumprir esse prazo, Temer disse que a "matéria da 

Previdência não vai parar. Se não for neste ano será no início do ano que vem."  
 
Temer comentou que, ao se deslocar até o aeroporto para vir a Buenos Aires, viu um 

cartaz que dizia: "Temer quer que você trabalhe até morrer".  
 

E disse: "isso é falso, é mentiroso, sou obrigado a dizer isso porque vocês sabem que 
hoje as pessoas se aposentam com 55 anos, homem, e 53, mulher, ninguém morreu 
até essa data. E evidentemente, para você chegar até os 65 anos, homem, e 63 anos 

mulheres, vai levar 20 anos, também ninguém morre antes desse período."  
 

ACORDO UNIÃO EUROPEIA  
Temer disse, ainda, que os ministros dos países do Mercosul e os da União Europeia 

ficarão em Buenos Aires discutindo detalhes do acordo e espera que algo possa ser 
anunciado ao final. "Existem algumas questões técnicas e quem sabe até quarta-feira 
eles conseguem superar essas questões." 

 

Indústria de materiais de construção deve crescer até 2% em 2018, diz 
Abramat 

11/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A indústria de materiais de construção vê a possibilidade de voltar a crescer em 2018, 
após anos seguidos de retração no faturamento em meio à crise econômica nacional. 

A perspectiva para o ano que vem é de uma oscilação na receita do setor entre 0% e 
2%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção 
(Abramat).  
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O número é composto por uma perspectiva de crescimento de 3% nas vendas no 
varejo e de uma oscilação de -2% a 2% nas vendas para as construtoras.  

 
“Para 2018, esperamos ver a continuação de um bom comportamento nas vendas de 

materiais no varejo, ainda que possam ser um pouco menores do que neste ano”, 
estima o presidente da Abramat, Walter Cover. Ele lembra que as vendas para 

consumidores serão beneficiadas pelo ambiente de inflação baixa e melhora da renda 
da população. Por outro lado, não haverá recursos extras no bolso das famílias, como 
aconteceu neste ano com a liberação do saque das contas inativas do FGTS.  

 
Por sua vez, o quadro de vendas para as construtoras – que atuam com obras públicas 

de infraestrutura e edificações no setor imobiliário – tem uma dose extra de incertezas. 
 
Cover acredita que a aprovação das reformas e o avanço mais robusto da economia 

nacional podem destravar esses mercados. No entanto, há dúvidas sobre a 
disponibilidade de recursos da Caixa Econômica Federal e do FGTS para financiar a 

compra e a aquisição de imóveis, o que pode gerar um gargalo para novos 
empreendimentos. Além disso, 2018 é um ano eleitoral, que não permite início de 
obras depois de abril. “Tem que liberar essas obras já para vermos os efeitos nas 

vendas”, pondera Cover.  
 

Neste ano, a indústria de materiais deve terminar com um recuo de 5% nas vendas, 
de acordo com projeções da Abramat. Pesquisa da associação divulgada nesta 
segunda-feira, 11, mostra que, em novembro, as vendas caíram 3% em comparação 

com o mesmo mês do ano passado.  
 

Já no acumulado de 2017, as vendas diminuíram 4,7%. No que diz respeito ao nível 
de emprego da indústria de materiais de construção, novembro apresentou queda de 
3,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No ano, houve baixa de 

3,9%.  
 

“Os principais motivos pelo desempenho negativo em 2017 continuam sendo a alta 
taxa de desemprego, os juros altos no mercado – incluindo o Construcard – e a crise 
política que se alonga e prejudica a economia brasileira como um todo”, acredita 

Cover. 
 

Embrapii aumenta investimentos em inovação neste ano 

11/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Adriano Vizoni/Folhapress 

 

 

Jorge Almeida Guimaraes, presidente da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa 

e Inovacao Industrial) 
 

O volume de recursos investidos em projetos de inovação em parceria com a Embrapii 

(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) cresceu 128,5% neste ano, 
(considerando os contratos fechados até o final de novembro de 2017 e os 12 meses 

de 2016).  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942299-embrapii-aumenta-investimentos-em-inovacao-neste-ano.shtml


A instituição, que oferece recursos a fundo perdido, participou de projetos com valor 
total de R$ 320 milhões neste ano (cerca de R$ 106 milhões de seu próprio caixa). Em 
2016, o valor total dos projetos somou R$ 142 milhões.  

 
Neste ano, foram apoiados 207 novos projetos, contra 89 ao longo do ano passado.  

 
O movimento é contrário ao verificado em outras importantes fontes de financiamento 

voltadas para o fomento da inovação. No BNDES, por exemplo, houve queda de 32% 
nos financiamentos para esse fim entre janeiro e outubro deste ano, foram 
desembolsados R$ 1,7 bilhões.  

 
O banco atribui a queda a uma redução de 25% na demanda e destaca o lançamento 

de alternativas para investir R$ 80 milhões em start-ups anunciadas neste ano.  
 
No modelo de apoio à inovação adotado pela Embrapii, as empresas que possuem um 

projeto avaliado como inovador devem se associar a um entre 42 centros de pesquisa 
e desenvolvimento que foram credenciados pela organização.  

 
Esses centros avaliam os projetos, analisando questões como viabilidade técnica e 
interesse do mercado.  

 
Caso aprovados, os gastos para seu desenvolvimento são divididos em três partes. 

  
A empresa fica responsável por um terço dos investimentos, a Embrapiide por terço, 
e o centro de pesquisa do restante (incluindo gastos com mão de obra e 

equipamentos).  
 

Jorge Guimarães, presidente da Embrapii, afirma que, durante a crise, companhias 
estão vendo no modelo de parceria proposto pela organização uma forma viável de 
investir em inovação.  

 
Segundo ele, o apoio com recursos financeiros e pessoal permite diminuir os altos 

riscos de insucesso no desenvolvimento de técnicas, produtos e serviços.  
Os recursos da Embrapii são oriundos do Ministério da Ciência e Tecnologia e do 
Ministério da Educação.  

 
FÔLEGO  

Maristone Junior, presidente da start-up Salvus, que desenvolve sistemas de internet 
das coisas para equipamentos médicos, fechou contrato para investimentos de R$ 500 
mil com apoio da Embrapii no meio deste ano.  

 
Segundo ele, a parceria garantiu a sobrevivência e o avanço do projeto.  

 
O projeto, aprimoramento de sistema para medir a quantidade de oxigênio presente 

em equipamentos medicinais que envia informações para companhias de cuidados 
médicos em domicílio, será desenvolvido no Cesar, centro de pesquisa de Recife.  
 

Além dos recursos vindos da Embrapii, a empresa também conseguiu subsídio de 70% 
do Sebrae para a parte do desenvolvimento que deveria arcar.  

 
Segundo Junior, o processo para análise do projeto e liberação dos recursos e início 
dos trabalhos levou cerca de quatro meses, o que ele considera rápido.  

 
"Quando você busca um investidor e as coisas se concretizam de forma positiva, sem 

ser uma grande perda de tempo e energia, você leva de seis meses a um ano."  
 
DIVISÃO DE RISCOS  



A Nexar (antiga Votorantim Metais) possui 10 projetos com a Embrapii, entre eles 
iniciativas envolvendo substituição de combustíveis fósseis por renováveis e para 
utilização de resíduos da mineração.  

 
Rodrigo Gomes, gerente de inovação da empresa, explica que a companhia busca a 

parceria com a instituição para ter acesso a pesquisadores especializados nos centros 
de desenvolvimento parceiros.  

 
A empresa prioriza as iniciativas de inovação que considera mais transformadoras para 
inserir nesse tipo de parceria. Com isso, busca minimizar os riscos de insucesso desses 

projetos que, em geral, são maiores.  
 

DEMANDA MENOR  
O BNDES atribui a diminuição dos financiamentos à inovação a queda da demanda por 
eles provocada pela recessão econômica, que comprometeu a geração de receita e 

obrigou as empresas a cortar custos.  
 

Por outro lado, o percentual dos desembolsos para inovação frente ao total feito pelo 
banco seguiu em patamar estável durante a crise, de cerca de 4%, o que Julio 
Ramundo, superintendente da área de indústrias de base do banco, diz ser visto como 

positivo.  
 

Ramondo afirma que, como alternativa, o banco desenvolve modelos de apoio ao 
desenvolvimento de negócios inovadores que envolvem maior tomada de risco.  
 

Entre eles, o banco anunciou em novembro a criação de um fundo para investir em 
start-ups em parceria com investidores-anjo e outro com a Finep, para apoiar 

empresas que estão dentro de incubadoras. Em cada iniciativa, o BNDEs 
comprometerá R$ 40 milhões.  
 

O BNDES também realiza estudo, junto a consultoria Roland Berger, para encontrar 
caminhos que permitam ampliar a fatia dos gastos com inovação no orçamento do 

banco, diz.  
 

40% da dívida de empresas brasileiras está em dólar 

11/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Quase metade do endividamento das empresas brasileiras está concentrada em 57 
companhias, e uma análise dos balanços mostra que a exposição delas ao dólar 
avançou em três anos.  

 
Cerca de 40% da dívida desse grupo segue a variação da moeda americana. O índice 

era de 28% em 2014, quando estourou a Lava Jato. A busca por dinheiro no exterior 
foi uma reação à retração na oferta do crédito local, em particular após a operação.  

 
Bancos brasileiros tinham volumes elevados de financiamentos em empresas pegas 
pela Polícia Federal —como Petrobras e Odebrecht.  

 
Para se protegerem, reduziram o crédito não apenas para as investigadas mas até 

para negócios vistos como idôneos.  
 
A recessão piorou o ambiente. Temendo que as empresas não tivessem musculatura 

para resistir a crise, os bancos se fecharam ainda mais.  
 

A saída para grandes empresas foi buscar dinheiro lá fora. No grupo estão companhias 
como a mineradora Vale; a Fibria, do setor de papel e celulose; e a Cosan, gigante 
global em açúcar e etanol.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942108-40-da-divida-de-empresas-brasileiras-esta-em-dolar.shtml


Dados do Banco Central mostram que a dívida total das empresas atingiu R$ 2,7 
trilhões até setembro deste ano e, segundo levantamento da Fitch Ratings, as 57 
maiores empresas brasileiras monitoradas pela agência americana de risco devem, no 

Brasil e no exterior, R$ 1,29 trilhão —quase metade disso, R$ 548 bilhões é da 
Petrobras.  

 
Antes da Lava Jato, a dívida total era de R$ 962 bilhões.  

 
RISCO  
Para Ricardo Carvalho, diretor sênior de finanças corporativas da Fitch, ao menor sinal 

de inversão na rota de retomada da economia, o endividamento dessas empresas pode 
virar um problema.  

 
"A Petrobras, por exemplo, voltaria para aquela dívida dos níveis agudos da crise", 
afirmou Carvalho.  

 
Segundo a empresa de análise financeira Economatica, com base no balanço da 

petroleira, 79% da dívida de R$ 335 bilhões da estatal está em dólar. Para a Fitch, o 
endividamento da petroleira é de R$ 548 bilhões, porque inclui outros compromissos 
financeiros não bancários.  

 
Outras agências de risco também seguem esse critério, incluindo, por exemplo, o 

pagamento de aluguel por sondas de petróleo.  
 
Segundo a mesma Economatica, a exposição da JBS, uma das maiores produtoras de 

alimentos do mundo, também é grande: da dívida de R$ 47,8 bilhões, R$ 26,7 bilhões 
são em moeda estrangeira —pelos cálculos da Fitch, é de R$ 65,5 bilhões.  

 
Na Eldorado, empresa de celulose recentemente vendida pelos donos da JBS, o câmbio 
interfere em 76% da dívida, que, segundo a consultoria, é de R$ 8 bilhões.  

 



 
No cenário político incerto das eleições do próximo 
ano, analistas de agências de risco e dos principais 

bancos de investimento consultados pela Folha 
consideram que há risco de exposição cambial caso, 

por exemplo, a reforma da Previdência não seja 
aprovada.  

 
Para eles, o efeito sobre as empresas seria imediato.  
 

Desde a Lava Jato, com a promessa de reformas do 
governo Temer, o dólar valorizou-se ante o real, 

passando de R$ 2,20 para R$ 3,30.  
 
Ainda sem um candidato que defenda a política de 

reformas e o ajuste fiscal –hoje sob o comando do 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles–, os bancos 

continuam cautelosos.  
 
Essas instituições sabem que, ao menor sinal de que 

a reforma da Previdência não será aprovada pelo 
Congresso ou por outro solavanco político, os juros 

futuros começarão a trajetória de alta que marcaria 
a depreciação dos demais indicadores da economia.  
 

Nesse cenário, a expectativa dos bancos para o dólar 
é de R$ 3,50 apenas num primeiro momento.  

 
 
 

 
 

 

Companhias planejam investir mais, aponta estudo 

11/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Estudo do Ministério do Planejamento indica que desde o começo do ano o valor que 

as empresas projetam para investimentos supera o que já foi efetivamente realizado 
nos últimos 12 meses. As companhias também passaram a esperar um lucro maior do 
que o registrado no último ano, aponta o levantamento obtido pelo jornal O Estado 

de S. Paulo.  
 

Apesar do otimismo, os técnicos da área econômica alertam no estudo que os 
investimentos projetados podem não acontecer caso a confiança na sustentabilidade 

das contas públicas seja interrompida por um fracasso do governo em aprovar a 
reforma da Previdência.  
 

Num cenário de não aprovação das mudanças nas regras das aposentadorias e 
pensões, a queda da taxa Selic para o patamar histórico de 7% e do risco País, que 

abrem a porta para a recuperação do investimento privado, não se sustentará.  
 
Na avaliação do Planejamento, com esse quadro negativo, ficará claro para os 

investidores que o teto de gasto, instrumento que limita o crescimento das despesas 
à variação da inflação, não será sustentável nos próximos, dificultando a interrupção 

da sequência de déficits nas contas públicas.  
 
No melhor dos cenários, o País terá de conviver com um período de quase uma década 

com as contas do governo federal no vermelho. Pela pesquisa Focus do Banco Central, 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/companhias-planejam-investir-mais-aponta-estudo/


o superávit só volta para as contas do governo em 2021. A situação se agrava sem a 
reforma da Previdência porque as despesas obrigatórias com o pagamento dos 
benefícios, em trajetória de grande expansão, vão comprimir os demais gastos e 

colocar o teto em dificuldades.  
 

O levantamento foi feito com base nas empresas do Ibovespa da Bolsa de Valores e 
faz parte do esforço da equipe econômica em mostrar a necessidade de aprovação da 

reforma para os parlamentares que estão indecisos. A votação da nova versão do texto 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma está marcada para o dia 18, 
mas o governo ainda não tem os 308 votos necessários.  

 
“Se não houver a reforma da Previdência corre o risco de ter uma reversão do caminho 

do investimento. Ela é importante para o investimento”, disse Marcos Ferrari, 
secretário de Planejamento e Assuntos Econômicos. 
 

 

Robôs geram 60% dos acessos virtuais no Brasil 

11/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Helena Yoshioka/Divulgação 

 

 

A maioria das ações de robôs no Brasil é maligna, incluindo a disseminação de spam 

ou a tentativa de inflar medições de audiência em sites. 
 

Os robôs estão em todos os lugares da rede, organizando informações para serem 
usadas por buscadores, enviando conteúdo para outros aplicativos, mandando 

mensagens de propaganda indesejadas, roubando informações e atacando empresas.  
Segundo pesquisa da Abrahosting (associação que reúne empresas de infraestrutura 

e hospedagem na internet), esses robôs geram 60% dos acessos na internet.  
 

A maioria das ações de robôs no Brasil é maligna, incluindo a disseminação de spam 
ou a tentativa de inflar medições de audiência em sites.  
 

O domínio dos robôs também é verificado internacionalmente. Pesquisa americana 
Imperva, feita em 2016, aponta que eles respondem por 51% do tráfego na rede.  

 
O maior grupo identificado é dos chamados "imitadores", que se disfarçam de 
visitantes comuns para driblar a segurança de sites. Eles podem ser usados, por 

exemplo, para derrubar um serviço por sobrecarga, com milhares de acessos por 
segundo.  

 
"Redes com esses robôs podem parar instituições financeiras, hospitais, governos ou 
um país", afirma Bruno Prado, presidente da empresa de segurança digital UPX.  

 
 

Cooperativas do Paraná fecham o ano com faturamento de R$ 70 bilhões 

11/12/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

As 220 cooperativas do Paraná, de dez diferentes ramos, devem atingir faturamento 
de R$ 70,6 bilhões em 2017, o que representa um aumento de R$ 1,3 bilhão em 

relação ao montante alcançado em 2016. Os números preliminares do setor foram 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942305-robos-geram-60-dos-acessos-virtuais-no-brasil.shtml
http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/cooperativas-parana-fecham-ano-faturamento-r-70-b


divulgados, na sexta-feira, pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, 
no Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses, em Curitiba.  
 

"Apesar das adversidades econômicas vivenciadas em 2017, das quais ninguém esteve 
imune, as cooperativas do Paraná devem confirmar um crescimento adicional de R$ 

1,3 bilhão no seu faturamento, ultrapassando R$ 70 bilhões de movimento econômico, 
com geração de 89 mil empregos diretos e mais 2,8 milhões de oportunidades de 

negócios, no campo e nas cidades ", afirmou. 
 
"O índice de crescimento deve se inferior à média dos últimos anos em razão da 

recessão econômica, que teve reflexos no consumo das famílias, e pela demora na 
comercialização dos grãos, em função da redução dos preços da produção. Apesar 

disso, os resultados líquidos devem ser superiores a R$ 2 bilhões, próximo da média 
verificada nos últimos cinco anos.  
 

É importante frisar que parte significativa desse resultado foi obtido devido à conquista 
de novos mercados, em função da agroindustrialização, otimização de estruturas e ao 

processo de integração em desenvolvimento no cooperativismo do ParanT, destacou. 
De acordo com o dirigente, o cooperativismo engloba mais de 1,5 milhão de 
cooperados no Paraná. 

 

Combate a privilégio deveria ter sido foco inicial de Temer, diz economista 

11/12/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

  

 

O economista Nilson Teixeira, na sede do banco de investimentos Credit Suisse, em 
SP  
 

Seguindo uma prática recorrente entre as instituições financeiras, os técnicos do banco 
Credit Suisse não costumam fazer análises ou traçar cenários políticos. Neste ano, 
foram obrigados a abrir uma exceção, diz o economista-chefe da instituição financeira, 

Nilson Teixeira.  
No evento "Brasil - Cenário macroeconômico para 2018/2019", que ocorre nesta 

segunda-feira (11), o tema terá destaque. O relatório produzido para a ocasião, o 
maior em 13 anos, dá uma dimensão. Das 324 páginas, 55 são sobre política.  
 

Os primeiros cenários do gênero produzidos pela instituição levam em conta coligações 
e seus tempos de TV e ramificações partidárias nos municípios, mas o efeito das redes 

sociais também está no radar.  
 
"O país vai ter uma campanha muito diferente das anteriores. Como as regras de 

financiamento mudaram, haverá menos recursos; o horário livre na TV, as inserções, 
e as ramificações nos municípios serão bem mais importantes", diz Teixeira.  

 
Uma extensa coletânea de gráficos, tabelas e suas respectivas análises destrincham 

os desafios que os políticos terão de enfrentar na economia: reformas da Previdência 
e tributária; abertura comercial; baixa produtividade, melhoria da eficiência no gasto 
e, por pior que seja, o aumento de impostos.  

 
"Para reverter um deficit e transformá-lo em superavit de forma mais rápida, será 

preciso elevar impostos. Porque todas as outras medidas não serão aprovadas na 
amplitude necessária", diz Nilson Teixeira.  
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*  
Folha - Para fazer previsões para o ano que vem, é preciso traçar vários 
cenários, não?  

Nilson Teixeira - Pela primeira vez estamos dando mais relevância a política em 
nossas análises. Fizemos cinco cenários de possíveis coligações e analisamos o tempo 

de TV, os recursos eleitorais e a presença nos municípios.  
 

Rodrigo Capote/Folhapress 

 

O economista Nilson Teixeira, em entrevista 

 

Qual a conclusão?  

A campanha de 2018 será muito diferente das anteriores, com as novas regras de 
financiamento. Com menos recursos, o horário livre e as inserções na TV e as 
ramificações nos municípios serão bem mais importantes.  

 
Outro fator são as mídias sociais. Mas partimos do pressuposto de que as mídias 

sociais são mais capazes de atrapalhar determinados candidatos, com a exploração de 
notícias negativas, do que de construir imagem.  
 

Diria que 2018 é um dos anos mais indefiníveis?  
Previsões são difíceis em todos os anos. Sempre há incerteza.  

 
Dos cenários, qual é melhor para a economia?  
Alguns trarão mais volatilidade. Em meados do próximo ano, se os candidatos que 

estiverem à frente tiverem plataformas contrárias ao processo de reformas, haverá 
deterioração muito forte dos preços.  

 
Quão forte?  
Não dá para estimar, mas forte. Por outro lado, não vemos a possibilidade de que 

qualquer eleito não faça ajustes muito rigorosos. É crucial resolver a questão fiscal, e 
isso terá que ser feito logo no início do governo. A pressão dos preços levará o eleito 

a isso.  
 
É só pressão do mercado ou seria inviável governar?  

Quando começar a aparecer na capa da Folha o câmbio subindo, a Bolsa caindo, dia 
após dia, a TV falando em alta no preço dos alimentos, o presidente fica pressionado. 

E, mesmo que a atual reforma da Previdência seja aprovada, não será possível navegar 
pelos próximos quatro ou cinco anos sem outras reformas.  
 

O eleitor está preparado para isso? Apesar de a reforma ser defendida por 
quem entende de políticas públicas, 71% da população é contra.  

O custo para a sociedade de deixar essa reforma para 2019 é de 3,7% do PIB no 
acumulado de dez anos, até 2027. Só pelo atraso de um ano.  

 
Mas deve-se começar pelos privilégios. A elite tem muitos privilégios, em todas as 
ramificações. Abatimento de despesas médicas e de educação no Imposto de Renda 

são R$ 17 bilhões. Metade do Bolsa Família. É correto taxista não pagar imposto na 
compra do carro? Só rico anda de táxi.  

 
É razoável água mineral ter algum tipo de abatimento de imposto? Quem bebe água 
mineral? Só rico.  



 
Quando o teto de gastos públicos corre risco de ser descumprido?  
Em 2019, o risco já é grande de descumprir o teto e a meta.  

 

 

Nilson Teixeira, do Credit Suisse 

 

Há quem fale em 2018. É exagero?  

Em 2018 há devoluções do BNDES e receitas não recorrentes. Obviamente há risco: 
fundos exclusivos não serem aprovados, não subir de 11% para 14% a contribuição 
dos funcionários públicos e os reajustes salariais concedidos pelo presidente Temer 

não serem postergados.  
 

Há ainda grande incerteza sobre a elasticidade da arrecadação frente ao crescimento, 
e por isso a receita administrada também é um fator de risco.  
 

A retomada deste ano, que já é fraca, fica em risco?  
2018 será melhor que 2017. Estimamos 2,5%. Mas no curto prazo 0,5 ponto numa 

previsão tem pouca relevância. 0 que um analista pode dizer é que é muito improvável 
que o país acelere e cresça 4%.  
 

O consumo das famílias consegue puxar o crescimento por quanto tempo?  
O consumo das famílias é um processo que dificilmente acelera muito. Nos 

investimentos, trabalhamos com alta de 5% no ano que vem. Mas, se houver uma 
turbulência, do lado político ou do cenário global, é difícil essa aceleração. E não dá 
para dizer que, se aumenta a confiança, os investimentos voltam. Não é automático.  

 
Como a eleição afeta a confiança?  

É prematuro dizer qualquer coisa, ainda mais com os desdobramentos da Lava Jato.  
As decisões de segunda instância [que podem inviabilizar a candidatura de 
Lula]?  

Não há dúvida. O presidente Lula é líder em todas as pesquisas. Se ele não for 
candidato, por qualquer razão, e não transferir votos para um candidato de seu 

partido, o cenário do segundo turno fica ainda mais difícil de prever.  
 

 

O economista-chefe, na sede do Credit Suisse 

 

O fato de ministro da Fazenda admitir a possibilidade de ser candidato 
atrapalha o ajuste?  

Não vejo que ajude, mas também não atrapalha. Um ministro com tanta experiência 
não vai tomar decisões contra o interesse do país.  
 

E a reação oposta, de o Congresso deixar de aprovar pontos que favoreceriam 
a candidatura do ministro?  



Colaborar para o ajuste é fundamental.  
 
Na cabeça dos economistas. Mas e na dos políticos?  

Não precisa ser economista, basta saber olhar um pouco para os números.  
 

Pelas conversas que você vem tendo, o governo aprova a reforma da 
Previdência?  

Será uma votação apertada. Cabe ao governo se empenhar.  
 
O que o país está passando agora é um grande aprendizado para o próximo presidente.  

Uma proposta gradualista como foi a buscada pelo presidente Michel Temer não se 
mostrou a melhor alternativa.  

 
A mensagem é: aproveite os primeiros cem ou 180 dias, o primeiro ano de mandato 
para aprovar todas as medidas necessárias, mais duras.  

 
Gradualismo foi ter esperado para colocar a Previdência?  

Sim. A equipe do Ministério da Fazenda sabia o que precisava ser feito. Demorou 
muito.  
 

É uma negociação política, uma decisão do presidente, no fim das contas.  
 

Mas a opção de ir primeiro com a regra do teto pressupunha uma trajetória tranquila, 
o que na minha análise das últimas décadas não existe.  
 

É sempre muito volátil, muito incerto, por isso precisa fazer no começo, quando se é 
capaz de construir a maioria.  

 
Quanto mais tempo leva, mais difícil.  
 

 

O economista aponta gráfico feito por sua equipe 

 

O governo falhou na comunicação?  

Vejo muitos políticos argumentando que o caminho seria a redução dos privilégios. 
Acho mais fácil convencer a sociedade.  
Nunca é fácil convencer sobre corte de vantagens e benesses. Todos nós temos, de 

uma forma ou de outra, e todos achamos justos.  
 

Mas os funcionários giram a máquina do governo, são os que fazem o governo 
funcionar. Como começar por eles sem parar o governo?  
Quem trouxe as propostas relacionadas à Previdência foram funcionários públicos. O 

Marcelo Caetano [da Previdência Social do Ministério da Fazenda], o Marcos Mendes 
[chefe da assessoria especial da Fazenda]. Todos funcionários públicos. Todos 

beneficiados. Creio que, se dependesse só deles, eles fariam essa reforma, mas houve 
uma decisão política, que ultrapassa muito a questão técnica.  
 

A reforma tributária ficou marginal nessa discussão.  
Os números mostram quão necessária ela é e o quão difícil é implementar.  

 
Mais que a Previdência?  
Sim. Mais difícil.  

 
Por afeta agentes poderosos?  



Mais que isso. A carga tributária no Brasil é alta. Numa reforma alguém vai perder. 
Não dá para achar que todos vão ganhar.  
 

Se fosse questão de aumentar de 20% para 23% ou de 15% para 19%, todos ganham, 
todos os Estados, e está resolvido. No Brasil é mais difícil, os municípios não querem, 

os Estados não querem e o governo federal precisa cortar as despesas primeiro.  
 

As empresas acham que pagam muito imposto. As pessoas físicas também. Temos um 
problema  
 

A mudança no sistema tributário americano tem efeito no Brasil?  
É cedo para saber. Nosso time lá fora diz que elas fazem a economia americana 

expandir mais 0,2% a 0,4% no curto prazo.  
 
O outro lado da história é que pode elevar o deficit fiscal nos EUA.  

 
O fato é que a economia global é favorável. A expansão da Europa e dos EUA pode 

ajudar países emergentes com economia mais aberta que a do Brasil.  
 
O Brasil tem uma economia muito fechada. Se fosse mais aberta, o país teria um 

crescimento potencial maior.  
 

Olhando a produtividade total dos fatores, a eficiência da economia, o Brasil está entre 
os piores, se não estiver no pior cenário depois da recessão.  
 

Ou seja, não adianta só o Brasil fazer sua própria lição de casa, porque os 
rivais estão avançando muito mais.  

Sim, já estão fazendo a deles. O Brasil crescer 2,5% pode ser bom, mas se os outros 
estão crescendo muito mais  
 

A grande reforma é promover a abertura?  
A grande reforma é a abertura. Suponha que o Brasil tivesse a abertura comercial de 

Hong Kong. O crescimento adicional seria de 39 pontos percentuais em dez anos.  
 
Se tivesse a abertura comercial da África do Sul, um país pobre como a gente, o 

crescimento potencial sairia de 2% para 2,4%, ou de 1,5% para 1,9%.  
 

 
Por que o Brasil continua um país fechado?  
Por causa de lobbies, e da crença de que precisamos proteger o produtor nacional para 

que em alguns anos eles possam competir.  
Proteções ad eternum não cabem. Vários setores têm proteção há muito tempo e não 

cresceram nem se tornaram competitivos. 
  

Os lobbies causam prejuízo para o equilíbrio fiscal?  
Não há dúvida. Veja o lobby do funcionalismo público. É justo fazê-lo, mas isso tem 
que ser arbitrado.  

 
As renúncias tributárias também.  

E uma parte importante da receita está atrelada a fundos federais que não se sabe 
que benefícios trazem para o país.  
 

Qual a solução? Reforma da Previdência, avaliar todos os programas sociais, todas as 
transferências, todas as renúncias tributárias. Se fizer tudo isso o país consegue 

resolver o desequilíbrio fiscal.  
 
O que aprendo com os políticos é que mais difícil que aumentar impostos é cortar 

gastos, e mais difícil ainda é cortar renúncias tributárias, porque são os grupos mais 
organizados, que conseguem se defender.  



 
Resultado: para resolver a questão fiscal o próximo presidente vai ter que elevar 
impostos.  

 
Não há como escapar do aumento de impostos?  

'Não há como escapar' não sei se é o termo. Mas, para reverter um deficit e 
transformá-lo em superavit de forma mais rápida, será preciso elevar impostos. 

Porque todas as outras medidas não serão aprovadas na amplitude necessária.  
 
Aumentar imposto é sempre ruim para a produtividade e o crescimento, mas um 

trabalho que fizemos comparando 40 países mostra que um ajuste fiscal bem-sucedido 
se sobrepõe aos efeitos de um aumento de impostos.  

 

Ações trabalhistas caem quase 70% com indefinições sobre a nova CLT 

11/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Entre magistrados, a ordem tem sido esperar as primeiras decisões e ‘sentir 

a direção do vento’ 

 
 
Os advogados trabalhistas praticamente pararam no último mês. Como a aplicação da 

reforma que mudou as relações de trabalho ainda provoca dúvidas entre magistrados, 
a ordem tem sido esperar as primeiras decisões e “sentir a direção do vento” para 

retomar os processos. O número de ações que chegam aos tribunais despencou desde 
que a legislação entrou em vigor, no dia 11 de novembro. 
 

Dados de quatro tribunais regionais – São Paulo, Paraíba, Goiás e Espírito Santo – 
apontam queda de 67% entre o dia 11 e 6 de dezembro, na comparação com a média 

mensal, calculada de janeiro a novembro. 
 
Na comparação com os 30 dias anteriores à entrada em vigor da reforma a queda é 

maior, porque houve uma corrida para dar entrada nos processos antes do início da 
nova lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região, em São Paulo, recebeu mais 

de 12 mil novas ações no dia anterior, contra apenas 27 no dia seguinte. No Espírito 
Santo, foram 1.418 novos processos depois da reforma, contra 3.322 um mês antes. 
 

O aumento súbito ocorreu no início de novembro, porque muitos trabalhadores foram 
incentivados a entrar com ações antecipadamente, para que seus casos fossem 

julgados ainda seguindo a legislação anterior, o que explica o pico no número de novas 
ações. Grande parte dos magistrados interpreta que os contratos encerrados no 
período de vigência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão ser julgados 

seguindo a legislação antiga. 
 

Mas nem o prazo é consenso. Em São Paulo e Sergipe, dois juízes trabalhistas 
determinaram que mesmo os processos que chegaram aos tribunais antes da mudança 

da lei deveriam ser adaptados às novas regras. 
 
José Augusto Rodrigues, especialista em direito trabalhista da Rodrigues Jr. 

Advogados, critica essa postura dos juízes. “Houve mesmo um movimento dos 
escritórios no sentido de ‘desovar’ processos. A nova lei prometia acabar com a 

insegurança jurídica para empregadores e para os trabalhadores. Mas se 
perguntarmos hoje a advogados ou juízes, ninguém tem um entendimento definido.” 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/acoes-trabalhistas-caem-quase-70-com-indefinicoes-sobre-a-nova-clt-esra621jbcmcuhtp4h5f58s3w


 
Além de terem desaguado os processos no início do mês passado, os advogados 
frearam a entrada de ações, para “sentir a direção do vento”. Como a aplicação da 

reforma ainda provoca dúvidas entre os magistrados, os trabalhadores que podem 
aguardar para entrar com um processo – antes da prescrição, após dois anos – são 

aconselhados a esperar até que sejam tomadas as primeiras decisões. 
 

Litigância de má-fé 
Entre os tópicos mais polêmicos está a aplicação da nova litigância de má-fé, que pode 
multar o trabalhador em até 10% do valor da causa e o pagamento de honorários para 

o advogado da parte vencedora, a chamada sucumbência. 
 

A administradora de empresas Estela de Souza preferiu aguardar. Ex-executiva em 
uma rede de aluguel de carros, ela planejava ingressar com uma ação contra o antigo 
empregador, alegando falta de pagamento de horas extras.  

 
“Li no jornal que houve um caso na Bahia em que o trabalhador teve de arcar com as 

custas do processo e o juiz entendeu que ele deveria pagar os honorários do advogado 
da empresa. É difícil não se sentir insegura. A gente conversa com os advogados e 
sente que ninguém está 100% certo de como aplicar a reforma.” 

 
Também já há interpretações que questionam decisões tomadas pelas empresas, 

ainda que não contrariem a nova legislação. Um juiz trabalhista de São Paulo reverteu 
uma demissão de mais de cem trabalhadores de um hospital. Com a reforma, não é 
mais preciso consultar o sindicato de uma categoria antes de uma demissão em massa. 

Para o juiz, a dispensa feria a Constituição. 
 

Na semana passada, uma juíza do Rio concedeu uma liminar que obrigava a 
universidade Estácio de Sá a suspender a demissão em massa de professores. A 
instituição havia demitido 1,2 mil docentes em todo o país, alegando que iria contratar 

outros profissionais, com salários mais baixos.  
 

O presidente da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo (AATSP), Livio 
Enescu, diz que em todos os casos de demissão em massa, os juízes deverão barrar 
a dispensa até que a empresa apresente os nomes dos funcionários demitidos e dos 

que serão contratados, para evitar que o empregador recontrate os profissionais como 
intermitentes, por exemplo. “O funcionário só poderia ser readmitido como 

intermitente após um ano e meio.” 
 
‘Argumentar que a reforma traz mais segurança é errado’, diz juiz 

Para o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região, em São Paulo, Elizio Perez, 
ao contrário do que argumenta quem defende a reforma trabalhista, o novo texto gera 

mais dúvidas e inseguranças do que antes dela.  
 

O magistrado, que reverteu a demissão em massa de trabalhadores de um hospital 
em São Paulo no mês passado, diz que as mudanças são complexas demais para terem 
sido decididas em um tempo tão curto e sem discussão com a sociedade.  

 
“A reforma foi elaborada em um prazo muito pequeno e a entrada em vigor do texto 

não foi precedida por um debate com a sociedade”, afima Perez. “Se essa discussão 
tivesse sido feita, não teríamos tanta dificuldade em aplicar a nova lei. A impressão 
que eu tenho é que tudo foi aprovado às pressas e se desconsiderou diversas questões 

práticas.”  
 

Segundo ele, o argumento de que a reforma traz mais segurança é errado. “Não traz. 
Se pensarmos, sobretudo, em pequenos e médios empresários, é tranquilo afirmar 
que eles não estão mais seguros para contratar nas novas modalidades que a reforma 

trouxe. Talvez as grandes empresas ainda tenham fôlego para entrar na Justiça e 
suportar algum questionamento.” 



 
Juiz Marlos Melek, um dos idealizadores da reforma, rebate críticas 
Um dos idealizadores da reforma trabalhista, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho 

do Paraná Marlos Melek estima que a reforma ainda demore cerca de dois anos para 
ser assimilada tanto pela sociedade quanto pelos magistrados. Ele rebateu as críticas 

de que o texto foi aprovado em um período curto demais e que as novas modalidades 
de contratação devem gerar precarização dos direitos. 

 
“O trabalho intermitente é algo novo, que traz muitas discussões. Mas vi muitos 
argumentos incorretos a respeito, no sentido de precarização. Estão veiculando, por 

exemplo, um anúncio de uma rede de fast-food oferecendo um salário baixíssimo por 
hora. Mas aceita quem quer. Quem consegue contratar uma diarista por menos de R$ 

100? As pessoas usam a exceção para falar da regra”, diz Melek. 
 
Para ele, o tempo de discussão da reforma foi suficiente. “Estamos debatendo a 

legislação trabalhista há 70 anos. A Constituição determina o rito de criação de uma 
lei e foram cumpridos todos os regimentos internos. Eu comecei a auxiliar a Casa Civil 

da Presidência em outubro do ano passado. Discutimos até o último minuto da 
votação, em abril.” 
 

Juiz Marlos Melek rebate críticas à reforma trabalhista 

11/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Um dos idealizadores da reforma trabalhista, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho 
do Paraná Marlos Melek estima que a reforma ainda demore cerca de dois anos para 

ser assimilada tanto pela sociedade quanto pelos magistrados.  
 

Ao jornal ‘O Estado de S. Paulo’, ele rebateu as críticas de que o texto foi aprovado 
em um período curto demais e que as novas modalidades de contratação devem gerar 
precarização dos direitos.  

 
Recentemente, um processo de demissão em massa sem consulta ao 

sindicato, como autoriza a reforma, foi revertido. Há muitas críticas de 
entidades de classe ao texto. A reforma não previa esse tipo de 
questionamento?  

Por lei, eu não posso comentar a decisão de um colega sobre um caso específico, mas 
posso dar o argumento que levou a esse artigo da lei. Não há necessidade de negociar 

com o sindicato a demissão em massa. Se o empregador é livre para contratar cinco 
pessoas, tem de ser livre para dispensar cinco. O Estado tem de dar suporte para que 
as pessoas consigam fazer os negócios girarem. Entre 60% e 70% dos empregadores 

têm no máximo 15 empregados, para quem tem até 15, o que é dispensar em massa? 
A equipe de redação da lei quis prestigiar a liberdade.  

 
As novas modalidades de contração, como o trabalho intermitente, não geram 

precarização?  
Eu imaginei que a questão do trabalho intermitente traria mais dúvidas, por ser uma 
forma de trabalho completamente inovadora. Em tempo parcial já existia, a 

terceirização também. O trabalho intermitente é algo novo, que traz muitas 
discussões. Mas vi muitos argumentos incorretos a respeito, no sentido de 

precarização. Estão veiculando, por exemplo, um anúncio de uma rede de fast-food 
oferecendo um salário baixíssimo por hora. Mas aceita quem quer. Quem consegue 
contratar uma diarista por menos de R$ 100? As pessoas usam a exceção para falar 

da regra.  
 

Uma das críticas que se faz à reforma é que ela foi aprovada em tempo muito 
curto.  
O tempo foi suficiente, estamos debatendo a legislação trabalhista há 70 anos. Direito 

do trabalho é uma coisa que as pessoas debatem por toda a parte. A Constituição 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/juiz-marlos-melek-rebate-criticas-a-reforma-trabalhista/


determina o rito de criação de uma lei e foram cumpridos todos os regimentos 
internos. Eu comecei a auxiliar a Casa Civil da Presidência em outubro do ano passado. 
Discutimos até o último minuto da votação, em abril. Até o último minuto, no Senado, 

a gente estava interagindo com os legisladores.  
 

Quanto tempo deve levar para que os magistrados tenham menos dúvidas 
sobre as novas leis?  

As coisas devem se estabelecer em um prazo de um a dois anos. O País vai assimilar 
a nova lei, aos poucos, e particularmente estou muito feliz. O viés da reforma é dar 
mais racionalidade à Justiça do Trabalho e dar mais oportunidades para gerar 

empregos. Eu acredito que vai haver uma contratação vertiginosa no Brasil, os 
empresários estavam esperando o 11 de novembro, queriam ter mais segurança 

jurídica.  
 
O número de processos deve continuar em queda, como no primeiro mês?  

Eu espero uma diminuição. Talvez não no número absoluto, mas uma racionalização. 
Se antes um processo vinha com 42 pedidos, deve vir com 10. Não vamos perder 

tempo com discussões impertinentes.  
 

Trabalhadores questionam contrato na Justiça 

11/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O contrato de trabalho intermitente é alvo de contestação na Justiça de duas entidades 
que representam os trabalhadores. A Federação Nacional dos Empregados em Postos 
de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Fenepospetro) entrou na 

semana passada com ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal 
questionando os dispositivos da reforma trabalhista que preveem o contrato de 

trabalho intermitente. Esse contrato já havia sido contestado pela Confederação dos 
Trabalhadores de Segurança Privada.  
 

A Fenepospetro considera que “o contrato intermitente propicia a precarização da 
relação de emprego, servindo inclusive de desculpa para o pagamento de salários 

inferiores ao mínimo constitucionalmente assegurado e que não atendem às 
necessidades básicas do trabalhador e de sua família, no tocante à moradia, 
alimentação, educação, saúde e lazer”.  

Para a entidade, o contrato de trabalho intermitente “viola os princípios da dignidade 
da pessoa humana e da isonomia”, e “desrespeita os incisos XIII e XVI do artigo 7.º 

da Constituição, que tratam da duração da jornada de trabalho e da remuneração do 
serviço extraordinário”. O caso está sob relatoria do ministro Edson Fachin.  
 

Por WhatsApp, advogados mapeiam juízes após reforma trabalhista 

11/12/2017 – Fonte: A Folha de S. Paulo 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

Cada cabeça, uma sentença. Um juiz aplica a reforma trabalhista em todos os casos, 
outro, só nos processos iniciados depois de ela entrar em vigor. Há quem aplique em 

partes e quem diga que toda a nova lei é inconstitucional.  
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Para se precaver, os advogados de São Paulo atualizam, via WhatsApp, uma lista com 
o nome de cada juiz e como foram suas decisões desde que a nova lei entrou em vigor, 
em 11 de novembro.  

 
Mesmo que seja comum ter estratégias "personalizadas" na advocacia, as 

discordâncias após a reforma estão acima do normal, segundo advogados ouvidos pela 
Folha.  

 
"É completamente sem precedentes. Em 30 anos de profissão, não me lembro de 
nenhuma lei que tivesse provocado tanta divergência", diz Estêvão Mallet, advogado 

trabalhista e professor da Universidade de São Paulo.  
 

Ele afirma que é preciso cautela, no entanto, já que não adianta ganhar uma causa 
com um juiz favorável à reforma se, após recurso, o tribunal pode decidir o contrário. 
"É preciso adotar a solução mais ortodoxa e aguardar as definições do TST [Tribunal 

Superior do Trabalho]."  
 

São mais de cem pontos da CLT alterados pela reforma. Uma das mudanças mais 
polêmicas é que o trabalhador que perde a ação pode ser condenado a pagar 
honorários ao advogado da empresa e custas processuais à Justiça.  

 
"Nos processos anteriores à reforma, isso não está sendo aplicado", diz Tricia Oliveira, 

advogada do Trench Rossi Watanabe. Já nos posteriores, os juízes divergem.  
 
A reforma também criou a exigência de que quem entra com uma ação especifique os 

valores do pedido, ou seja, quanto quer por horas extras e aviso prévio, por exemplo.  
Alguns juízes estão extinguindo ações se os pedidos não forem específicos, mesmo se 

foram feitos antes da reforma. Mas outros mandam corrigir, e há quem aceite.  
 
"É uma falácia dizer que a nova lei traria segurança jurídica. Foi o contrário", diz a 

advogada Claudia Securato.  
 

TRIBUNAIS  
Para dar fim à cizânia, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul 
determinou como devem ser interpretados alguns pontos.  

 
Entre as recomendações, está a de que o pagamento de honorários aos advogados da 

parte contrária só vale para processos iniciados após a lei entrar em vigor e que a 
negociação de banco de horas individual, prevista na reforma trabalhista, deve ser 
declarada inconstitucional.  

 
O TRT de Campinas (SP) também deve publicar resoluções no futuro próximo.  

 
"Esses são tribunais mais combativos que os demais, que geralmente têm decisões 

mais protetivas [ao trabalhador]", diz Claudia Securato.  
 
Os tribunais regionais podem dar indicações de como os juízes devem decidir, mas 

são apenas recomendações. Só os tribunais superiores, como o TST, podem, de fato, 
pacificar questões legais.  

 
Há oito ações contra a reforma trabalhista correndo no Supremo Tribunal Federal, e o 
TST deve decidir sobre alguns pontos conforme for recebendo recursos.  

 
A maioria das discordâncias é em torno do processo, já que o mérito –quais direitos 

têm cada trabalhador– depende de mudanças no contrato de trabalho, que empresas 
e sindicatos ainda não abraçaram completamente. 
 

Fim da desoneração da folha pode levar a avalanche de ações judiciais 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1941985-fim-da-desoneracao-da-folha-pode-levar-a-avalanche-de-acoes-judiciais.shtml


11/12/2017 – Fonte: A Folha de S. Paulo  
 
Se não for aprovado até o fim do ano, o projeto de lei que prevê o fim da desoneração 

da folha de pagamento para cerca de 50 setores, ainda sem maioria para votação no 
Congresso, pode levar a uma nova avalanche de ações na Justiça.  

 
A equipe econômica conta com R$ 8,3 bilhões em receitas com a reoneração, recursos 

importantes no apertado Orçamento do ano que vem.  
 
A insegurança jurídica vem do fato de que as empresas devem optar, em janeiro de 

cada ano, pelo modelo de recolhimento de contribuição previdenciária que seguirão –
com base na receita bruta ou na folha de pagamento.  

 
Se o projeto só for aprovado após o recesso parlamentar, em fevereiro ou março, a 
interpretação de algumas empresas é que as regras só deveriam valer a partir de 

2019, já que não estavam em vigor no momento da escolha do modelo de 
recolhimento.  

 
Para advogados tributaristas ouvidos pela reportagem, se o trâmite não for esse, o 
cenário dá margem para empresas e associações contestarem a cobrança, com ações 

individuais e coletivas.  
 

CONTESTAÇÕES  
A reoneração da folha de pagamento, que reverteu uma medida de 2011 do governo 
Dilma Rousseff, foi instituída por medida provisória em março deste ano.  

 
Após milhares de contestações judiciais de empresas, e sem conseguir aprovar a MP 

a tempo, o governo optou por revogar a decisão e reapresentá-la como projeto de lei.  
 
Neste ano, os 150 mil associados da Fiesp e do Ciesp (Federação e Centro das 

Indústrias do Estado de SP) entraram com processos contra a cobrança e obtiveram 
decisão liminar favorável, situação que ameaça se repetir.  

 
"Temos que ter previsibilidade. Pela lei, as empresas fazem suas escolhas em janeiro. 
Mudar a regra do jogo no meio não permite às empresas se planejarem", afirma Helcio 

Honda, presidente da comissão de direito tributário da OAB-SP e diretor jurídico da 
Fiesp.  

 
Na avaliação de advogados tributaristas, mesmo que esse projeto seja aprovado nas 
próximas semanas haverá ações judiciais, ainda que em número menor. Isso porque 

há um período de 90 dias a ser observado antes que as novas regras entrem em vigor, 
a chamada noventena.  

 
"As empresas poderiam contestar mesmo nessa situação", avalia Leonardo Pimentel 

Bueno, do escritório de advocacia Machado Leite e Bueno. "Isso porque o contribuinte 
optou pelo modelo com base na alíquota vigente naquele momento, e por isso a regra 
não poderia mudar."  

 
GOVERNO RECONHECE RISCO JURÍDICO  

O governo argumenta que, como o fim da desoneração só passa a valer após 90 dias, 
as empresas terão tempo para se adaptar às novas regras.  
 

Reconhece, entretanto, o risco jurídico de a reoneração só ser aprovada em 2018 e já 
determinou que o projeto seja votado na próxima semana, se necessário com 

requerimento de urgência.  
 
De acordo com o relator do projeto, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), o 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), solicitou que o tema seja apreciado na 
comissão especial que discute o projeto na terça-feira (12).  
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Se necessário, haverá requerimento de urgência para votação em plenário na noite da 
terça ou na quarta (13).  

 
"Não há consenso até agora. Nem o governo se alegra nem os deputados se alegram", 

resumiu ele. "Muitos setores insistem em permanecer com a desoneração. Já terminei 
o relatório, agora vamos costurar a maioria."  

 
Segundo Silva, já há emendas prevendo que as novas regras só passariam a valer em 
2019, como uma forma de evitar dúvidas jurídicas.  

 
Ainda de acordo com o deputado, seu relatório mantém o benefício para mais do que 

somente três setores (construção, comunicação e transporte), como queria a equipe 
econômica a princípio.  
 

Ele afirma que o critério para manter a desoneração deve ser o mais objetivo possível, 
considerando aqueles que empregam intensivamente mão de obra.  

 
Os R$ 8,3 bilhões previstos em recursos com a reoneração estão previstos no 
Orçamento do ano que vem.  

 
Para cumprir a regra do teto de gastos, o Brasil terá que comprimir ainda mais os 

gastos com investimentos e custeio da máquina, que já estão no pior nível desde 2009.  
 

'Argumentar que a reforma traz mais segurança é errado', diz juiz 

11/12/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

Para o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região, em São Paulo, Elizio Perez, 
ao contrário do que argumenta quem defende a reforma trabalhista, o novo texto gera 
mais dúvidas e inseguranças do que antes dela.  

 
O magistrado, que reverteu a demissão em massa de trabalhadores de um hospital 

em São Paulo no mês passado, diz que as mudanças são complexas demais para terem 
sido decididas em um tempo tão curto e sem discussão com a sociedade. Leia, a seguir, 
trechos da entrevista. 

 
Com o tempo, a reforma tende a reduzir ou aumentar o número de novos 

processos na Justiça? 
Ainda é muito cedo para fazer uma avaliação precisa e esse primeiro mês não serve 
de parâmetro. Se a gente olha os números, dá para ver que houve uma redução nos 

processos, mas acho que esse é um movimento que não tem consistência. Na semana 
anterior, houve uma distribuição dos processos por parte dos escritórios, que zeraram 

os processos, por insegurança. Tudo que se disser agora será um exercício de 
futurologia, mas a tendência é aumentar o número de processos. O único dado 

concreto é que há muitas dúvidas. 
 
Por que há tantas dúvidas sobre como aplicar a legislação? 

Porque a questão é que a reforma foi elaborada em um prazo muito pequeno e a 
entrada em vigor do texto não foi precedida por um debate com a sociedade. Se essa 

discussão tivesse sido feita, não teríamos tanta dificuldade em aplicar a nova lei. A 
impressão que eu tenho é que tudo foi aprovado às pressas e se desconsiderou 
diversas questões práticas. 

 
Algumas entidades falam em não aplicar a reforma. O sr. pensa assim? 

É errado dizer que o juiz deixa de cumprir a lei, ele tem a obrigação de cumprir. O que 
cabe ao juiz é interpretar as leis. Boa parte dos dispositivos da legislação trabalhista 
depende de uma interpretação. 

 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2808788/argumentar-que-a-reforma-traz-mais-seguranca-e-errado-diz-juiz


Mas há mais simpatia ou antipatia por parte dos juízes em relação à reforma? 
E por que já há tantos recursos nos tribunais? 
Neste momento, só dá para dizer que há muita controvérsia. A finalidade dos recursos 

nos tribunais é tentar unificar esses entendimentos divergentes, mas como há muitas 
mudanças ao mesmo tempo, a insegurança é grande. 

 
Não havia mais insegurança jurídica antes da reforma? 

O argumento de que a reforma traz mais segurança é errado. Não traz. Se pensarmos, 
sobretudo, em pequenos e médios empresários, é tranquilo afirmar que eles não estão 
mais seguros para contratar nas novas modalidades que a reforma trouxe. Talvez as 

grandes empresas ainda tenham fôlego para entrar na Justiça e suportar algum 
questionamento. 

 
A antiga CLT não travava o mercado de trabalho? 
Não concordo. Esse argumento volta à discussão, de tempos em tempos. O que inibe 

a contratação não é a legislação trabalhista, são os indicadores econômicos. É claro 
que dá para aperfeiçoar a legislação, e isso vinha sendo feito com a CLT.  

 
A questão é que o debate não é colocado de uma forma muito honesta, uma coisa é 
um funcionário que tem poder de negociar verdadeiramente melhores condições de 

trabalho e para ele não faz sentido ter muita proteção. Outra coisa é um trabalhador 
em início de carreira, transformado em Pessoa Jurídica e com poder de barganha quase 

zero.  
 

A 10 dias da votação, governo ainda não tem votos para aprovar reforma 

11/12/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

A dez dias da previsão de votação da reforma da Previdência, o governo ainda corre o 
risco de levar a proposta ao plenário e perder. Levantamento parcial feito pelo jornal 
O Estado de S. Paulo na Câmara dos Deputados mostra que 212 deputados dizem que 

votariam contra o texto que modifica as regras para se aposentar no Brasil.  
 

Esse placar inviabilizaria a aprovação da reforma porque o governo conseguiria, no 
máximo, 300 votos a favor - menos do que a exigência de 308 votos para aprovar 
uma proposta de emenda à Constituição (PEC). 

 
Até as 12h21 da sexta-feira, 8, a reportagem ouviu 83% dos deputados da Câmara. 

Além dos 212 parlamentares contrários à proposta, 61 disseram que são favoráveis 
ao texto; 87 se declaram indecisos; 57 não quiseram responder; 3 disseram que 
estarão ausentes. O jornal O Estado de S. Paulo ainda não conseguiu localizar 87 

deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não vota. 
 

O governo ainda tem mais de uma semana para reverter este quadro. Nos últimos 
dias, a equipe de Temer intensificou as negociações para aprovar a proposta. Deu aval 

para os congressistas aprovarem projetos que provocam um impacto de R$ 43,2 
bilhões nos cofres públicos nos próximos 15 anos, com aumento de repasses de 
recursos federais para Estados e prefeituras e perdão de dívidas de micro e pequenas 

empresas e produtores rurais. Essa conta também incluiu desembolsos de R$ 2 bilhões 
para os municípios neste ano e a promessa de outros R$ 3 bilhões em 2018, caso o 

texto seja aprovado. 
 
Mesmo assim, apenas o PMDB - partido do presidente - e o PTB fecharam questão a 

favor da reforma, o que significa no jargão político que vão obrigar os seus 
parlamentares a votar a favor do texto. As duas siglas (que juntas têm 76 deputados) 

não decidiram as punições para aqueles que desobedecerem a orientação. 
 
A reforma da Previdência voltou ao radar no início de novembro, depois que a Câmara 

barrou duas denúncias contra Temer, apresentadas pela Procuradoria-Geral da 
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República (PGR), pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e 
obstrução à Justiça. 
 

Para aprovar as mudanças, o governo negociou uma versão mais enxuta do texto que 
tinha sido aprovado na comissão especial sobre o assunto. A proposta que será votada 

não mexerá mais na aposentadoria rural e no BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), pago a idosos de baixa renda. 

 
O governo também recuou e manteve a exigência atual de 15 anos de contribuição 
para ter direito ao benefício para segurados do INSS. A economia prevista com a 

reforma caiu de R$ 600 bilhões para cerca de R$ 480 bilhões em 10 anos. 
 

O cerne da reforma continua sendo a fixação de uma idade mínima para se aposentar 
no Brasil, tanto para funcionários públicos e políticos como para os trabalhadores da 
iniciativa privada. Hoje, quem não consegue se aposentar por tempo de contribuição 

acaba se aposentado por idade (60 anos para mulheres e 65 para homens, além de 
contribuição ao INSS por 15 anos). Se a mudança proposta pelo governo for aprovado, 

a idade mínima passará a ser de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. 
 
Todos os trabalhadores atuais serão afetados pela reforma, caso o texto seja 

aprovado. A partir da promulgação da PEC, precisarão ter 53 anos e 55 anos para 
aposentar e cumprir mais 30% sobre tempo que faltaria para a aposentadoria pelas 

regras atuais. As idades mínimas vão subindo ao longo de 20 anos. 
 

Para Marun, atual sistema de Previdência é "Robin Hood às avessas" 

11/12/2017 – Fonte: A Folha de S. Paulo 
 

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), que deve assumir a Secretaria de Governo 
nesta semana, defendeu que o sistema da Previdência seria "um Robin Hood às 
avessas".  

 
"Quem pode se dizer atingido por essa reforma é o servidor que recebe mais de R$ 

5.300. E não é que ele não vai poder se aposentar, com R$ 20 mil ou R$ 30 mil, mas 
vai ter de contribuir de forma diferenciada para ter essa conquista. Queremos colocar 
uma idade mínima para que não se aposente gente com 50 anos recebendo R$ 20 mil 

ou R$ 30 mil", disse ele, neste domingo (10), em Buenos Aires, durante o congresso 
da OMC.  

 
"O Brasil não pode pagar isso. Se pudesse pagar, eu não seria contrário. Neste 
momento, o Brasil não tem condições de continuar suportando esse sistema 

previdenciário que é um sistema de distribuição de rendas às avessas. Tira dos mais 
humildes e distribui entre os mais ricos. É um Robin Hood ao contrário. Isso é a nossa 

Previdência, e é a hora de mudarmos isso."  
 

Marun, que substituirá o tucano Antonio Imbassahy, disse que está no "processo de 
busca de votos", e que vão iniciar a discussão sobre a Previdência no plenário na 
próxima quinta-feira (14).  

 
"Ali vão ter de ser colocados os argumentos. E, em termos de argumentos, de razões, 

os nossos são infinitamente melhores do que os da oposição."  
 
O deputado diz confiar que "até dia 18 os votos serão conseguidos". 

 

'Sem reforma, todo o ganho que tivemos será perdido', diz economista 

11/12/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 
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O recente estancamento da crise econômica pode ser revertido caso uma reforma da 
Previdência não avance, na opinião de José Márcio de Camargo, professor da PUC-Rio 

e economista da Opus Gestão de Recursos. "O ganho que tivemos nesse (último) um 
ano e meio vai ser perdido. A economia voltou a crescer, o desemprego voltou a cair, 

a inflação é de 2,8% ao ano. Tudo vai ser perdido", disse. 
 

Para ele, a reforma é uma ferramenta de redução da desigualdade no País, já que as 
classes mais baixas não vão sofrer com as mudanças. "Os pobres no Brasil se 
aposentam com 65 anos porque não conseguem contribuir por 35 anos, já que não 

têm um emprego formal durante todo esse período. Quem se aposenta por tempo de 
contribuição são os ricos." A seguir, os principais trechos da entrevista. 

 
Levantamento do jornal O Estado de S. Paulo com parlamentares aponta que 
215 deles são contra o texto da reforma. Se a reforma não passar, que 

impactos teremos na economia no País? 
O grande ponto dessa reforma é acabar com privilégios de alguns grupos de 

trabalhadores brasileiros que são muito privilegiados. O Brasil, através do sistema de 
aposentadoria dos funcionários públicos, tem o maior programa de transferência de 
renda de pobre para rico do mundo.  

 
O déficit da previdência dos funcionários públicos nos últimos 15 anos somou R$ 1,292 

trilhão. O governo federal gastou com educação algo em torno de R$ 700 bilhões nesse 
mesmo período. Há um milhão de pessoas no País que são aposentadas do setor 
público e o déficit da Previdência do setor em 2017 vai ser de R$ 78 bilhões. Isso 

significa que, em 2017, a sociedade vai transferir para cada aposentado do setor 
público R$ 78 mil. É com isso que a reforma quer acabar. 

 
Mas uma parte desses valores vai, por exemplo, a militares, que não serão 
incluídos na reforma. O atual texto, desidratado em relação à proposta 

original, acabará mesmo com privilégios? 
Uma parte vai para os militares, mas é relativamente pequena. O importante é que 

uma grande parte vai para funcionários públicos que não são militares e, independente 
disso, por que você vai ser contra uma reforma que diminui a desigualdade em um 
País tão desigual?  

 
Não consigo entender como um partido como o PT, que diz lutar contra a desigualdade, 

pode votar contra a reforma. Aliás, entendo. Esses partidos, o PT e o PSDB, defendem 
na verdade as corporações, os procuradores e o pessoal da Receita Federal, porque é 
esse pessoal que vai perder (com a aprovação da reforma). 

 
Mas, se a reforma for realmente barrada, qual o impacto na economia? 

O Brasil estava caminhando para um descontrole completo do gasto público. A relação 
dívida/PIB no País saiu de 55% para 75% em quatro anos porque se teve um déficit 

monumental e foi preciso financiá-lo aumentando a dívida.  
 
No início de 2016, a taxa de juros média paga pelos títulos do governo chegou a 22% 

ao ano; hoje, está em 9%. Ela começou a cair exatamente quando se começou a 
discutir a proposta do teto do gasto público.  

 
E o País teve um ganho monumental porque agora pode pagar uma taxa de juros que 
é menos da metade do que aquela paga lá atrás. Agora, se não tiver uma reforma da 

Previdência, em 20 anos, 100% do gasto público vai ser para pagar Previdência e 
despesa social.  
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Isso é insustentável. Se não tiver reforma, o teto do crescimento do gasto público vai 
explodir. Isso significa que o ganho que tivemos nesse um ano e meio vai ser perdido. 

A economia voltou a crescer, o desemprego voltou a cair, a inflação é de 2,8% ao ano. 
Tudo vai ser perdido. 

 
O debate político dessa última semana sobre a reforma não favoreceu o 

governo. Acha que ainda é possível aprová-la antes do recesso de fim de ano? 
Sim. O presidente Temer tem tido muito sucesso em aprovar medidas extremamente 
difíceis, como a reforma trabalhista e o teto do gasto.  

 
Mas é impossível ter 100% de certeza. Eu espero que consiga, porque é extremamente 

justo do ponto de vista social. Agora, esse é um debate político em termos. É um 
debate que tem a ver com desigualdade e racionalidade.  
 

Na verdade, a sensação que se tem é que esses partidos que são contra a reforma 
porque, se ela for aprovada, o País vai crescer, o desemprego vai cair e o presidente 

Temer vai ficar mais forte politicamente. É nesse sentido que é política. É medo do 
sucesso do governo. 
 

É mais medo do sucesso do governo ou preocupação dos parlamentares de 
perderem votos em 2018 com uma reforma impopular, vista como uma 

mudança que tira direitos do trabalhador? 
Ninguém vai perder direito, a não ser funcionários públicos. Daqui a um mês, aprovada 
a reforma, todo mundo vai perceber que só perderam os funcionários públicos 

marajás, os procuradores que ganham R$ 25 mil por mês e se aposentam com 50 
anos. 

 
E o trabalhador do setor privado que passará a ter uma idade mínima para se 
aposentar? 

No Brasil, os pobres se aposentam com 65 anos. Se aposentam por idade porque não 
conseguem contribuir por 35 anos, já que não têm um emprego formal durante todo 

esse período. Quem se aposenta por tempo de contribuição são os ricos. O pessoal do 
setor privado que vai ter que trabalhar alguns anos a mais para se aposentar está 
entre os 20% mais rico da população. Então isso também vai contribuir para diminuir 

a desigualdade. 
 

O governo já comprometeu R$ 43 bilhões em negociações para aprovar a 
Previdência. Esse gasto passa uma mensagem errada em um momento de 
contenção de despesas? 

Estão gastando em coisas que, de alguma forma, tem a ver com o bem estar da 
população. Uma parte desses R$ 43 bilhões é emenda para parlamentares, que ia 

chegar de qualquer forma. O parlamentar que faz a emenda vai melhorar o bem estar 
da sua comunidade. Uma outra parte tem a ver com algum tipo de redução de 

impostos de micro e pequenas empresas. 
 
A renúncia fiscal também não é mais um fator que prejudica a redução do 

déficit fiscal? 
Se você tiver que gastar R$ 43 bilhões para aprovar uma reforma que economiza R$ 

480 bilhões em dez anos e ao mesmo tempo reduz substancialmente o grau de 
desigualdade de um País que é um dos mais desiguais do mundo, eu não tenho a 
menor dúvida que é positivo. Acho que é um dinheiro muito bem gasto.  

 
A principal razão para o Brasil ser tão desigual é que o gasto público é, em grande 

parte, apropriado pelos 40% mais ricos da população. Nesse caso específico da 
Previdência, pelos 15% mais ricos. Essa é a principal origem da desigualdade no País. 
E essa proposta de reforma está diminuindo essa concentração do gasto público. 

 



O sr. falou que a reforma combate privilégios. É essa a linha das atuais 
campanhas do governo e dos discursos do presidente Michel Temer. O 
governo conseguiu acertar a comunicação para vender à população as 

mudanças na aposentadoria? 
Não acho que teve um problema de comunicação. Essa reforma da Previdência que 

vai atacar os privilégios do setor público é só metade da reforma (proposta original). 
O Brasil gasta 14 vezes mais do que arrecada na previdência rural. Essa parte da 

Previdência é uma transferência de renda para pessoas mais pobres.  
 
Na proposta inicial, existia uma cláusula que aumentava a idade para se aposentar no 

setor rural. Então não acho que teve um problema de comunicação lá atrás. Teve 
honestidade. Tinha uma parte da proposta que realmente afetava os mais pobres. 

Nesta final, os pobres não vão perder nada. E aí você pode mudar a propaganda: 
agora, só os marajás vão perder.  
 

Conta da reforma da Previdência envolve cifras bilionárias 

11/12/2017 – Fonte: DGABC 

 

 
 
A dez dias da previsão de votação da reforma da Previdência, levantamento feito pelo 

jornal O Estado de S. Paulo entre os dias 6 e 8 deste mês aponta que 215 deputados 
se dizem contrários às mudanças nas regras de aposentadoria propostas pelo 

presidente Michel Temer. Se os parlamentares votarem dessa forma, o governo 
alcançaria no máximo 297 votos favoráveis, número inferior ao exigido para aprovar 
uma proposta de emenda à Constituição (PEC). 

 
O jornal ouviu 432 deputados, 84% da Câmara. Além dos 215 parlamentares 

contrários à proposta, 62 disseram que são favoráveis ao texto; 90 se declaram 
indecisos; 58 não quiseram responder; 3 disseram que estarão ausentes - 81 
deputados não foram localizados. 

 
Nos últimos dias, a equipe de Temer intensificou as negociações para aprovar o texto. 

Deu aval para os congressistas aprovarem projetos que causam impacto de R$ 43,2 
bilhões nos cofres públicos nos próximos 15 anos, com mais repasses de recursos para 
Estados e prefeituras e perdão de dívidas de micro e pequenas empresas e produtores 

rurais. 
 

Essa conta inclui desembolsos de R$ 2 bilhões para municípios neste ano e a promessa 
de R$ 3 bilhões em 2018. 
 

A reforma da Previdência voltou ao radar no início de novembro, depois que a Câmara 
barrou duas denúncias contra Temer, apresentadas pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR), contra os crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e 
obstrução à Justiça. 

 
O governo negociou uma versão mais enxuta do texto que tinha sido aprovado na 
comissão especial sobre o assunto. A proposta que será votada não mexerá na 

aposentadoria rural e no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos de 
baixa renda. O governo manteve a exigência atual de 15 anos de contribuição para ter 

direito ao benefício para segurados do INSS. A economia prevista com a reforma caiu 
de R$ 600 bilhões para R$ 480 bilhões em 10 anos. 
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O cerne da reforma é a fixação de idade mínima para se aposentar tanto para 
funcionários públicos e políticos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. Se a 
proposta for aprovada, a idade mínima passará a ser de 62 anos para mulheres e 65 

anos para homens. 
 

Todos os trabalhadores atuais serão afetados: a partir da promulgação da PEC, 
precisarão ter 53 anos e 55 anos para aposentar e cumprir mais 30% sobre tempo 

que faltaria para a aposentadoria pelas regras atuais. As idades mínimas vão subindo 
ao longo de 20 anos.  
 

País arrecada mais tributos, mas é ineficaz para reduzir desigualdade 
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Apesar de arrecadar mais tributos que governos semelhantes, o Brasil é ineficaz em 
reduzir a desigualdade de rendana comparação com os países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), informou nesta sexta (8/12) o 

Ministério da Fazenda. 
Segundo o relatório Efeito Redistributivo da Política Fiscal, produzido pela Secretaria 

de Acompanhamento Econômico da pasta, o sistema tributário brasileiro funciona 
como um “Robin Hood às avessas”, que tira do pobre para dar aos mais ricos. 
 

Produzido com base nos dados de 2015, o documento concluiu que o Brasil é o país 
mais desigual, antes e depois da cobrança de tributos e das transferências de renda, 

em relação às nações da OCDE – grupo dos países mais industrializados ao qual o 
governo brasileiro fez pedido para ingressar. 

 
De acordo com o relatório, a baixa redistribuição de renda no Brasil não resulta de 
uma baixa arrecadação tributária, mas da forma que o Estado brasileiro cobra os 

tributos e devolve os recursos arrecadados para a sociedade na forma de serviços 
públicos. 

 
“Vários países com carga tributária no mesmo patamar do Brasil têm desempenho 
redistributivo muito melhor, como, por exemplo, o Reino Unido, que tem praticamente 

a mesma carga tributária do Brasil”, destacou o texto. 
 

Em relação aos países latino-americanos que fazem parte da OCDE, o relatório 
constatou que somente o México e o Chile registram desigualdade de renda em níveis 
semelhantes (embora pouco menores) aos do Brasil após as transferências e os 

tributos. 
 

A Seae, porém, ressalta que a carga tributária –peso dos tributos sobre a economia –
no Brasil é bastante superior à dos dois países. 
 

APOSENTADORIAS E PENSÕES 

https://noticias.r7.com/economia/contabeis/pais-arrecada-mais-tributos-mas-e-ineficaz-para-reduzir-desigualdade-11122017


De acordo com o levantamento da Seae, as aposentadorias e pensões respondem por 
80% das transferências monetárias no Brasil, contra 50% na União Europeia e 33% 
no Reino Unido. 

 
Isso ocorre por causa de benefícios como a aposentadoria rural, que funciona como 

um mecanismo de transferência de renda dentro da Previdência Social. 
 

Em linha com o relatório divulgado pelo Banco Mundial no mês passado, o estudo da 
Seae conclui que as aposentadorias criam uma distorção nos mecanismos de 
transferência de renda. 

 
Segundo o documento, o Brasil transfere pouca renda para os 10% mais pobres da 

população e distribui muitos benefícios para os domicílios 40% mais ricos, com renda 
familiar per capita de 1,5 salário mínimo.  
 

“Apesar da elevada carga tributária para o nível de renda per capita brasileiro e as 
elevadas transferências monetárias, o Brasil transfere pouco para os 10% de menor 

renda vis-à-vis países da União Europeia e essa diferença está ligada ao regime 
previdenciário, que concentra a distribuição de benefícios para os domicílios nomeio e 
na parte superior da distribuição de renda, e não nos domicílios de menor renda”, 

destacou o documento. 
 

TRIBUTAÇÃO SOBRE OS MAIS RICOS 
Em relação a um eventual aumento do Imposto de Renda (IR) para os mais ricos, o 
relatório constata que uma tributação mais progressiva – que onere os mais ricos em 

relação aos mais pobres – melhoraria a distribuição de renda. 
 

O documento, no entanto, destaca que metade dos trabalhadores com carteira 
assinada, que ganham cerca de dois salários mínimos, estão contemplados com a 
isenção de IR. 

De acordo com o relatório, a cobrança de Imposto de Renda sobre dividendos, que 
tributa os mais ricos e há 22 anos não é praticada no Brasil, o valor arrecadado seria 

insuficiente para melhorar significativamente a redistribuição de renda. 
 
O mesmo ocorreria com a aplicação da mesma alíquota do Imposto de Renda Pessoa 

Física para as micro e pequenas empresas que declaram pelo Simples Nacional e para 
as médias empresas, que declaram pelo lucro presumido.  

 
Para a Seae, essas duas medidas resultariam em elevação da carga tributária, que 
reduz a competitividade da economia brasileira no exterior. 

 

Juro menor exige garimpo na renda fixa por taxa mais rentável 

11/12/2017 – Fonte: A Folha de S. Paulo 
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O investidor deve buscar fundos com taxas de administração baixas e títulos 
privados que remunerem acima de 70% do CDI 
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Se a queda de juros pode beneficiar quem tem dívidas caras, o impacto para quem 
busca ganho na renda fixa é o de aumentar o garimpo para achar opções mais 
rentáveis —e isso passa por se arriscar mais.  

 
O investidor vai precisar procurar fundos de investimento com taxas de administração 

menos salgadas e buscar títulos privados que remunerem um percentual líquido acima 
de 70% do CDI —taxa média de empréstimos entre instituições financeiras e que 

acaba sendo a rentabilidade base da poupança (70% da Selic mais Taxa Referencial).  
 
"Se for um fundo, vai ter ainda taxa de administração e Imposto de Renda.  

 
Dependendo de quanto um banco grande está pagando, o investidor vai comparar com 

a poupança e percebe que são elas por elas", diz César Caselani, professor da FGV 
(Fundação Getulio Vargas).  
 

Ele cita como exemplo fundos que aplicam basicamente em títulos públicos e que 
cobram taxa de 1% ao ano. "Até um tempo atrás, era considerada baixa. Hoje, você 

está tirando 1% de uma rentabilidade de 7%, se o fundo tiver um desempenho bom. 
É aí que os fundos perdem terreno para a poupança."  
 

O investidor vai ter que ajustar também sua expectativa de retorno, diz Alexandre 
Espírito Santo, economista-chefe da plataforma de investimentos Órama. "O brasileiro 

tem a cultura de querer ganhar 1% ao mês de juros. Essa facilidade acabou."  
 
Para aumentar o ganho, o investidor vai ter que arriscar mais. Segundo Caselani, uma 

alternativa é buscar instituições financeiras menores, que paguem um percentual 
maior do CDI para compensar seu risco mais elevado.  

 
Outra opção são os fundos multimercados, que têm parte da carteira em renda fixa, 
mas também podem investir em ações, moeda e outros ativos. "Eu não colocaria mais 

que 30% em risco. Ano que vem terá volatilidade por causa da eleição, e não é todo 
mundo que tem tempo para acompanhar o mercado", diz Espírito Santo, da Órama. 

Queda da Selic permite troca de dívidas caras por baratas 

11/12/2017 – Fonte: A Folha de S. Paulo 
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Em pouco mais de um ano, a taxa básica Selic caiu à metade e atingiu seu piso 
histórico 
 

Em pouco mais de um ano, a taxa básica Selic caiu à metade e atingiu seu piso 

histórico, abrindo uma janela para consumidores que querem trocar dívidas caras por 
baratas. Apesar do cenário, quem quiser obter juros menores pode ter que contar com 

a boa vontade dos bancos e recorrer a fintechs em busca de condições melhores.  
 

Desde outubro do ano passado, o Banco Central realizou dez cortes na taxa básica, 
levando a Selic de 14,25% ao ano para os atuais 7%, menor patamar de sua história.  
 

O percentual, porém, ainda está distante da realidade de quem toma empréstimo no 
país. A média de juros no crédito pessoal está em 132% ao ano, indica o BC. Ainda 

assim, a queda pode aliviar quem pegou dinheiro emprestado nos últimos anos a uma 
taxa mais elevada.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942296-queda-da-selic-permite-troca-de-dividas.shtml


 
"Quem tem dívida hoje pode pensar em trocá-la porque, com quase toda segurança, 
vai encontrar juros melhores do que os contratados nos últimos dois anos, no auge da 

crise", afirma Felipe Lemos, diretor de marketing do Bom Pra Crédito, site que faz a 
intermediação de empréstimos.  

 
"Talvez seja a primeira vez desde que a portabilidade entrou em vigor que, de fato, 

compense fazer a migração da dívida", concorda Marcelo Prata, presidente do Canal 
do Crédito, site de comparação de empréstimos.  
 

A portabilidade é a migração de uma dívida de uma instituição para outra. Para isso, 
é preciso levar ao outro banco um extrato do total da dívida, número do contrato e 

outros dados. Pelas regras do Banco Central, só a taxa de juros pode mudar —ou seja, 
o prazo e valor originais devem ser mantidos.  
 

A outra instituição, porém, pode recusar a proposta. Na prática, migrar o empréstimo 
é difícil. No terceiro trimestre, reclamações envolvendo restrições a operações de troca 

de crédito consignado -com desconto em folha de pagamento e considerado menos 
arriscado- ficaram em sétimo lugar em ranking elaborado pelo BC.  
 

"No Brasil, você tem dificuldade para repactuar o financiamento, e às vezes, 
efetivamente, você não consegue", diz César Caselani, da FGV (Fundação Getulio 

Vargas). "Eu não vejo no mercado brasileiro os bancos efetivamente competindo por 
clientes. Se competissem, ofereceriam vantagens para que eles migrassem."  
 

SEM DISPUTA  
Isso se traduz em juros muito parecidos nas maiores instituições do país. "Um banco 

é muito parecido com o outro no que se refere as taxas, dificilmente você vai ver um 
banco com um spread [diferença entre a taxa de captação e de empréstimo] muito 
menor que o outro", ressalta Caselani.  

 
A busca por taxas menores passa pelas fintechs, start-ups do setor financeiro. "A conta 

da fintech é mais rápida, porque essa empresa tem interesse em aumentar sua base 
de clientes. Então é natural que ela repasse mais rápido a queda de juros para ganhar 
mercado", diz Prata, do Canal do Crédito.  

 
O Cadastro Positivo, que busca concentrar informações financeiras dos consumidores, 

poderia ajudar a melhorar o cenário de taxas para clientes do sistema financeiro, diz 
Michael Viriato, professor do laboratório de finanças do Insper.  
 

"Vai ajudar o emprestador a precificar melhor o cliente. Quando você é precificado 
com a média, o juro só aumenta, porque vem junto o risco de calote. Se você tem um 

histórico bom, seu crédito vai ser mais barato", diz.  
 

CUIDADOS  
Ao trocar a dívida, é importante tomar cuidado. "Isso passa por saber qual o 
relacionamento que o cliente tem com o banco de origem, se ele consegue negociar 

uma taxa melhor ou condições mais favoráveis dentro da própria instituição", diz a 
planejadora financeira Karoline Roma, da associação Planejar.  

 
"É possível conseguir condições melhores em bancos menores, que têm mais 
necessidade de atrair o cliente do que os grandes", afirma.  

 
O cliente também tem que prestar atenção no Custo Efetivo Total, que é quanto vai 

desembolsar pelo empréstimo. O banco não pode fazer a chamada venda casada, ou 
seja, condicionar o empréstimo com juro menor à compra de outro produto.  
 

Alimentos, serviços e produtos industriais explicam IPCA baixo 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/alimentos-servicos-produtos-industriais-explicam-
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O resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro mostrou 

um quadro inflacionário extremamente tranquilo, que vai além da deflação de 
alimentos. Com alta de 0,28%, inferior à menor das estimativas, de 0,31%, o indicador 

evidenciou pressões inflacionárias pouco disseminadas e uma evolução favorável dos 
preços de serviços e dos núcleos, as medidas que buscam eliminar reduzir a influência 

dos itens mais voláteis.  
 
Em 12 meses, a variação acumulado pelo IPCA subiu pouco, de 2,7% em outubro para 

2,8% em novembro. Ela segue abaixo da meta de 4,5% e do piso do intervalo de 
tolerância, de 3%. A economista Basiliki Litvac, da MCM Consultores Associados, diz 

que o IPCA de novembro surpreendeu para baixo por causa do comportamento dos 
preços de alimentos, mas também devido a boas notícias no caso dos serviços e dos 
bens duráveis.  

 
Segundo ela, isso ajudou a derrubar o índice de difusão, que mede o percentual de 

itens em alta no mês. Esse indicador ficou em 46,4% em novembro, bastante inferior 
aos 56,6% de outubro, aos 57,1% de novembro do ano passado e aos 62,2% da média 
histórica, de acordo com a MCM.  

 
Basiliki ressalta o comportamento favorável dos serviços, cuja inflação resistiu muito 

a ceder - em 2015, mesmo com uma retração do PIB de 3,5%, o grupo, formado por 
itens como aluguel, mensalidades escolares e empregada doméstica, teve alta de 
8,1%. Em novembro, os serviços subiram 0,12%, depois de terem avançado 0,37% 

em outubro.  
 

No acumulado em 12 meses, houve queda de 4,89% para 4,58%, aponta a MCM. Em 
2016, a alta foi de 6,5%. Também é tranquilo o desempenho da inflação subjacente 
de serviços, que exclui os grupos de serviços domésticos, turismo, cursos e 

comunicação. A variação passou de 0,25% em outubro para 0,17% em novembro, 
derrubando o acumulado em 12 meses de 3,89% para 3,63%, segundo a MCM. Essa 

medida é acompanhada com lupa pelo BC e pelo analistas por concentrar os itens mais 
sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária.  
 

O economista-chefe do Rabobank, Mauricio Oreng, também vê uma desaceleração 
disseminada da inflação. Segundo ele, a grande ociosidade na economia, as 

expectativas inflacionárias ancoradas pelo BC, o câmbio comportado e o choque 
favorável dos preços de alimentos explicam os números benignos do IPCA.  
 

Oreng destaca que a média de três meses da inflação subjacente de serviços está em 
3,4% em termos anualizados, feito o ajuste sazonal. "É um número consideravelmente 

abaixo da meta", diz ele. Essa medida procura dar uma ideia do comportamento mais 
recente da inflação, evitando a volatilidade vezes excessiva do dado mensal. Ele reitera 

que o recuo dos alimentos teve peso expressivo na queda da inflação, mas não foi o 
único motivo.  
 

Nos 12 meses até novembro, o IPCA ficou em 2,8%, 3,5 pontos percentuais a menos 
que os 6,3% de 2016. Dessa queda, 2,3 pontos percentuais (quase dois terços) vieram 

da alimentação no domicílio. Nos 12 meses até novembro, o grupo está em baixa de 
5,3%, depois de subir 9,4% em 2016. Mas os preços de bens industriais e de serviços 
também colaboraram para o recuo da inflação no período, nota ele.  

 
Nas contas de Oreng, os serviços responderam por 0,7 ponto do tombo de 3,5 pontos 

do IPCA, enquanto os bens industriais tiraram 0,9 ponto. Na ponta contrária, os preços 
administrados tiveram uma contribuição positiva de 0,6 ponto. Os preços de energia 
elétrica e dos combustíveis têm pressionado o IPCA. Basiliki e Oreng estimam que o 

IPCA vai terminar 2017 em 2,8%, projetando uma variação de 0,3% para o indicador 
em dezembro.  



 
Se ficar efetivamente abaixo de 3%, o BC terá de escrever uma carta ao Ministério da 
Fazenda, justificando por que a inflação ficou abaixo do piso do intervalo de tolerância. 

Para 2018, a economista da MCM espera um IPCA de 4,2%, enquanto Oreng aposta 
em 4%, nos dois casos abaixo da meta de 4,5%. Por fim, os núcleos seguem 

comportados.  
 

As três medidas mais usadas mostraram desaceleração importante em novembro A 
média desses núcleos ficou em 0,2% no mês passado, abaixo do 0,36% de outubro, 
de acordo com a MCM. No acumulado em 12 meses, houve queda de 3,71% para 

3,54%. A inflação desacelerou com força a partir do terceiro trimestre do ano passado, 
depois de atingir 10,7% em 2015.  

 
A combinação de atividade fraquíssima, recuo dos preços dos alimentos e uma política 
monetária que conseguiu ancorar as expectativas explica esse tombo. Nesse quadro, 

o BC parece ter espaço para cortar um pouco mais os juros, hoje em 7% ao ano, 
levando a Selic no começo de 2018 para 6,75% ou 6,5%. 

 

Levantamento revela imediatismo e baixa tendência a poupança do brasileiro 

11/12/2017 – Fonte: A Folha de S. Paulo 

 
O brasileiro é imediatista e tem baixíssima tendência à poupança, mostram cálculos 

inéditos feitos a partir de levantamento do Datafolha.  
 
Eles medem o excesso de peso dado ao presente -o que os economistas chamam de 

"present bias", ou, em termos simples, imediatismo.  
 

O resultado do estudo é relevante para a formulação de políticas públicas, porque 
indica a resistência das pessoas a abrir mão de consumo no presente em troca de 
poupar e elevar recursos no futuro.  

O levantamento mostra ainda que 65% não poupam para o futuro —mesmo entre os 
mais ricos, cerca da metade não faz reservas.  

 
Uma explicação é que há pouco incentivo para poupar porque aposentadoria e FGTS 
repõem ou superam a renda atual na maior parte dos casos, segundo o professor do 

Insper Ricardo Brito, especializado em finanças e decisões de poupança.  
 

O problema é que a reforma da Previdência deve reduzir benefícios e adiar sua 
obtenção, elevando a importância da poupança particular e voluntária. E o estudo 
mostra o brasileiro despreparado para isso, seja por ignorância, seja por imediatismo.  

 
POUCA PACIÊNCIA  

A "paciência" do brasileiro é de 0,26 (veja no infográfico como o índice é calculado), 
número que mostra "imediatismo exacerbado", segundo Brito –que coordenou o 

estudo a partir dos dados da pesquisa do Datafolha.  
 
O índice tem como base apenas respostas que faziam sentido do ponto de vista lógico 

e financeiro —70% dos quase 6.000 entrevistados em duas baterias não revelaram 
conhecimento financeiro suficiente para isso.  

 
"É um índice muito baixo, por qualquer ângulo de análise", afirma o economista.  
 

SEM-POUPANÇA 

Em 2011, pesquisadores da Alemanha e da Suíça compararam o imediatismo em 45 
países. O menor resultado encontrado foi o da Rússia: 0,21.  
 

O 0,26 obtido agora para o Brasil é menos da metade da média latino-americana.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942232-levantamento-revela-imediatismo-e-baixa-tendencia-a-poupanca-do-brasileiro.shtml
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"Poupar para o futuro é algo que vai contra a natureza do ser humano", diz o 
economista Paulo Costa, doutorando em Economia em Harvard e autor do livro 
"Aprendendo a Lidar com Dinheiro".  

 
Um dos principais campos de estudo de Costa é como fenômenos psicológicos e 

comportamentais afetam as decisões financeiras das pessoas.  
 

CONTRA A NATUREZA  
"Os homens das cavernas passaram muitos anos consumindo imediatamente tudo que 
caçavam." Com o aumento da expectativa de vida, segundo ele, a necessidade de 

pensar no amanhã cresceu muito rapidamente.  
 

"Nosso cérebro não se ajusta na mesma frequência que a tecnologia avança. Comer 
um pedaço de pizza agora parece muito mais atraente do que esperar para comê-lo 
daqui a 40 anos, quando irei de me aposentar."  

 
Se a decisão é difícil para os indivíduos, governos têm chamado para si a tarefa de 

decidir por eles -no que é chamado de "paternalismo libertário" por economistas e 
cientistas políticos.  
 

Há países nórdicos em que a previdência privada é obrigatória e, nos EUA, a adesão 
ao fundo de pensão da empresa é automática, estratégia conhecida como "nudges 

("cutucões" ou "empurrões" que estimulam a ação ou dispensam decisão).  
 
Para Ricardo Brito, do Insper, o forte imediatismo brasileiro e a baixa instrução 

financeira revelados pelo Datafolha pode indicar a necessidade dessas políticas.  
 

Na pesquisa, só 14% dos empregados registrados ou funcionários públicos disseram 
ter previdência privada.  
 

Entre os do setor informal ou que trabalham por conta própria, a fração cai para 8%.  
Paulo Costa enumera características brasileiras que, em comparação com outros 

países, incentivam menos a poupança: "Há universidades públicas gratuitas. O sistema 
de aposentadoria é um dos mais generosos do mundo. E o sistema de saúde, embora 
falho, existe e atende parcela da população".  

 
Poupar é difícil para todos, diz o professor da Universidade de Zurique Guilherme 

Lichand. "Mesmo executivos e professores universitários tem dificuldade de tomar 
essas decisões como deveriam, já que o custo de poupar cai no presente, e os 
benefícios só aparecem no futuro."  

 
 Editoria de Arte/Folhapress  
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O EFEITO DO TEMPO NAS DECISÕES Como estimar o imediatismo, que pode causar 
baixa poupança 

 

'PSICOLOGIA DA POBREZA'  
O estudo feito por Brito mostrou imediatismo forte em todas as faixas da população, 

mas maior entre os menos escolarizados e menos ricos. Uma explicação pode ser a 
"psicologia da pobreza", mostrada em experimentos internacionais recentes.  

 
"A preocupação com as contas no fim do mês captura atenção, memória e controle de 
impulsividade, fazendo focar o curto prazo e cometer erros que perpetuam a pobreza", 

afirma Lichand.  
 

O economista está por trás de um dos primeiros projetos-piloto de "nudges" na esfera 
federal no Brasil: cerca de mil beneficiários do Bolsa Família recebem mensagens de 

celular concebidas para melhorar o uso do dinheiro e estimular a poupança.  
 
O programa está sendo implementado pela MGov, empresa da qual Lichand é sócio. A 

avaliação de impacto ainda não tem prazo.  
 

Outra preocupação de governos e organismos como o Banco Central e a Comissão de 
Valores Imobiliários tem sido a educação financeira. O Brasil teve o pior resultado em 
teste de conhecimentos financeiros aplicado a alunos do ensino médio em 2015 (leia 

texto ao lado).  
 

O Estado de Goiás foi um dos que implantou a matéria no currículo neste ano, como 
forma de estimular também o aprendizado de matemática. O livro de Costa serviu 
como base para os estudos.  

 



A avaliação de impacto fica pronta neste mês. No Rio entre 2012 e 2014, estudantes 
que fizeram o curso tiveram notas 30% maiores em operações com frações e juros 
simples e 100% maiores em juros compostos, comparados a colegas da mesma escola 

e com as mesmas características que não cursaram a matéria.  
 

Embora haja mais Estados interessados na experiência, a crise fiscal tem sido um 
obstáculo. "Estamos buscando parcerias privadas para expandir os programas no 

país", afirma ele.  
 

 

Editoria de Arte/Folhapress 

 

 

BETAS DE OUTROS PAÍSES Como o Brasil se compara a outros países*  

   

AFLIÇÃO DOS PAIS  
Ao fazer exercícios sobre orçamento na escola estadual que frequenta, uma das alunas 

teve uma revelação: "Entendi o porquê do aperto e do estresse dos meus pais no final 
do mês. É porque o dinheiro está acabando e não dá pra fazer tudo o que eles 
gostariam por mim e pelo meu irmão", disse ela ao economista Paulo Costa, autor do 

livro adotado pelo governo de Goiás.  
 

Embora tenha ficado com "um aperto no coração", Costa aponta o lado positivo da 
experiência: "Essa mesma aluna passou a entender a importância da faculdade para 
aumentar a renda dela".  

 
Estudantes brasileiros de 15 anos tiveram o pior desempenho em prova de 

conhecimentos financeiros aplicada em 15 países em 2015, durante o Pisa (exame 
global que mede a capacidade de raciocínio).  
 



Mais da metade dos alunos ficou no nível 1: nessa faixa estão aqueles que dominam 
apenas três operações aritméticas: soma, subtração e multiplicação.  
 

O conhecimento financeiro só é considerado básico a partir no nível 2 (que inclui o 
domínio da divisão) pela OCDE, organização que coordenou o estudo.  

 
Apenas 3 em cada 100 estudantes brasileiros atingiram o nível 5, no qual são capazes 

de tomar decisões relacionadas às próprias finanças. Na China, país com melhor 
média, 33% dos alunos atingiu o nível máximo.  
 

A baixa educação financeira aliada ao alto imediatismo brasileiro pode revelar também 
um risco em relação ao endividamento e à inadimplência, diz Ricardo Brito, do Insper.  

A tendência a consumir logo no presente só não se reflete hoje em mais dívidas porque 
os juros bancários no Brasil são muito altos, afirma ele.  
 

Ford inicia venda do Mustang no país 

11/12/2017 – Fonte: A Folha de S. Paulo 

 
"O estilo e as características de carros europeus caros foram combinados ao preço de 
produção em massa americano", diz o material divulgado pela Ford em abril de 1964, 

no Salão de Nova York. Era a apresentação do Mustang, esportivo que, enfim, chegará 
oficialmente ao Brasil na versão GT Premium.  

 
A montadora americana abre o período de pré-venda nesta segunda (11), com valores 
certamente próximos dos R$ 310 mil cobrados pelo Chevrolet Camaro cupê, seu maior 

rival desde 1966.  
 

O Mustang desembarca com motor V8 (466 cv de potência), sistema de conectividade 
com tela sensível ao toque, bancos de couro e câmbio automático com dez marchas. 
Bem diferente do modelo exibido em 1964, cujos destaques eram o painel acolchoado, 

os carpetes de nylon e o interior de vinil.  
 

O modelo 2018 tem a parte frontal semelhante à do sedã Fusion. As demais linhas 
mantêm o apelo retrô que caracteriza o esportivo da Ford desde a geração lançada no 
Salão de Detroit 2004, ano de seu renascimento.  

 
Os piores momentos do Mustang foram registrados nas décadas de 1980 e 1990, 

quando o desenho ficou tão comum quanto seus motores antigos. Um brasileiro 
poderia confundir o esportivo com um Corcel 2 ou Escort. 
Para a história do automóvel sobre a terra, a primeira geração é a que importa.  

 
O Mustang idealizado por Lee Iacocca derivava do sedã Ford Falcon, mas era diminuto 

para o padrão vigente.  
 

Os americanos viviam o auge da indústria automotiva, com carros que ultrapassavam 
os cinco metros de comprimento e consumiam galões de gasolina barata em poucos 
quilômetros.  

Apesar do cenário pouco amigável para um veículo compacto, a Ford soube vender 
bem seu novo produto. A comparação com os esportivos europeus agradou ao público 

dos Estados Unidos, e mais de 600 mil unidades foram vendidas nos dois primeiros 
anos de produção.  
 

O novo carro tornou-se legendário mundo afora, louvado em verso e prosa por Marcos 
Valle na música "Mustang Cor de Sangue" e por Wilson Pickett (1941-2006) em 

"Mustang Sally", que voltou às paradas de sucesso nos anos 1990 graças ao filme "The 
Commitments".  
 

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/12/1941917-ford-inicia-venda-do-mustang-no-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/01/1851785-mustang-chega-ao-brasil-em-2018-com-cambio-automatico-de-dez-marchas.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2015/08/1668714-novo-camaro-chega-ao-brasil-em-2016-confira-as-primeiras-impressoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/12/1941922-aluguel-de-carro-parado-rende-ate-r-700-todo-mes.shtml


No cinema, o carro roubou a cena nas perseguições por São Francisco em "Bullitt" 
(1968) e na versão preparada do GT 500 em "60 segundos" (2000). O Mustang 
apelidado de Eleanor era o último a ser furtado na lista do ladrão de carros Randall 

Raines, interpretado por Nicolas Cage.  
 

O modelo que chega agora ao Brasil não é carismático como o pioneiro nem sem graça 
como diversos antecessores. Seu maior trunfo é o peso do nome, associado a um 

cheque de seis dígitos. O baixo custo da produção em massa norte-americana não se 
aplica nesse caso.  
 

Petrobras elevará preços do diesel em 1,8% e os da gasolina em 1,4% a 

partir de terça-feira 

11/12/2017 – Fonte: Reuters 
 
A Petrobras elevará os preços do diesel em 1,8 por cento e os da gasolina em 1,4 por 

cento nas refinarias a partir de terça-feira, segundo comunicado publicado pela estatal 
em seu site nesta segunda-feira.  

 
Os reajustes fazem parte da nova sistemática de formação de preços da companhia, 
em vigor desde julho e que prevê alterações quase que diárias para as cotações dos 

combustíveis.  
 

Trabalhador da Volks aprova taxa negocial para a PLR 

11/12/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

 
 
Os trabalhadores na Volkswagen, em São Bernardo, aprovaram desconto referente à 

taxa negocial nos pagamentos da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e abono 
dos empregados não associados ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Os valores 

serão pagos neste mês. 
 
O presidente do sindicato, Wagner Santana, afirmou que os trabalhadores entenderam 

a necessidade do pagamento e reconheceram a importância das negociações 
realizadas pela entidade em assembleia realizada.  

 
“Os companheiros compreenderam e votaram, por ampla maioria, para que aqueles 
que não são associados ao sindicato paguem uma taxa pelas conquistas alcançadas. 

Não seria justo o trabalhador sindicalizado pagar por uma estrutura que garante a 
negociação, a luta, e aqueles não associados serem beneficiados sem contribuir com 

nada.” 
Com a reforma trabalhista, em vigor desde 11 de novembro, o pagamento do imposto 
sindical, equivalente a um dia de trabalho, passou a ser facultativo, o que levou 

sindicatos a buscarem alternativa de renda.  
 

Cegonheiros encerram parcialmente a greve 

11/12/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2014/09/1523769-aos-50-anos-ford-mustang-esta-a-caminho-do-brasil.shtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1E512B-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1E512B-OBRBS
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2808418/trabalhador-da-volks-aprova-taxa-negocial-para-a-plr
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2808691/cegonheiros-encerram-parcialmente-a-greve
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2808418/trabalhador-da-volks-aprova-taxa-negocial-para-a-plr


 
Após aceno da Volks, trabalhadores decidem liberar transporte somente de veículos 
de exportação 

 
 Exatos dez dias depois de paralisarem o transporte de veículos da Volkswagen, em 

São Bernardo, como forma de protestar contra o possível fim de contratos 
cinquentenários com a montadora, os motoristas de caminhão-cegonha do Grande 
ABC decidiram encerrar parcialmente e de forma imediata a greve após aceno da 

empresa em renovar o acordo. O Diário não localizou a empresa para confirmar essa 
negociação. 

 
Segundo o carreteiro Renato Furriel, 53 anos, a categoria aceitou proposta das 
transportadoras de liberarem, pelo menos, o transporte de veículos de exportação. De 

acordo com esse trabalhador, o acordo foi fechado na sexta-feira, quando as empresas 
que prestam os serviços à montadora alemã informaram aos funcionários que a Volks 

teria garantido propor a continuidade do contrato à sede da empresa, na Alemanha, e 
que, diante disso, seria necessário voltar parcialmente ao trabalho. 
 

“Pelo o que as empresas (terceirizadas) nos informaram, eles vão se reunir com a 
Volks na Alemanha na segunda-feira para definir como será, se (a montadora) poderá 

estender o contrato por mais cinco anos”, relatou Furriel, que trabalha para as 
empresas de logística Tegma e Ebrazul. Além dessas duas companhias, prestam 

serviços à Volks a Transzero e a Transauto. “Nós entendemos por bem liberar somente 
os (transportes de) veículos que devem descer para o porto (de Santos). Agora, o 
transporte dos carros para as concessionárias segue paralisado enquanto não houver 

definição”, explicou. 
 

A paralisação começou no dia 30. Os trabalhadores alegam que a Volks ameaça 
encerrar os contratos longevos e concentrar o frete de seus carros zero-quilômetro em 
apenas uma empresa de fora do Estado, cujo o nome sequer foi revelado.  

 
A categoria reclama da falta de transparência da montadora, que também tem se 

negado a comentar o assunto com a imprensa. Segundo os cegonheiros, durante a 
paralisação, cerca de 2.000 veículos deixaram de ser transportados e, desse total, os 
carros destinados à exportação representam entre 20% e 30% do volume total do 

trabalho. Ao todo, o serviço concentra 5.000 empregos diretos, além de 20 mil 
indiretos. 

 
O Diário mostrou na sexta-feira que os cegonheiros e suas famílias são responsáveis 
por 50% da movimentação do comércio e de outros estabelecimentos instalados no 

bairro Demarchi, em São Bernardo, e que a possível interrupção do trabalho afetará 
diretamente as vendas em mecânicas, autopeças, lanchonetes, bares, restaurantes, 

escola e até pet shop. A paralisação, segundo os carreteiros, é independente e não 
conta com apoio do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros). 

Autopeças chinesas ampliam liderança no Brasil 

11/12/2017 – Fonte: Automotive Business 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26788/autopecas-chinesas-ampliam-lideranca-no-brasil
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2808691/cegonheiros-encerram-parcialmente-a-greve


 
 
 

 
 

 
 

A China se consolida como maior fornecedor de autopeças ao Brasil. O país terminou 
o ano passado em terceiro lugar, atrás de Estados Unidos e da Alemanha, mas 
começou 2017 em desvantagem apenas para os EUA.  

 
Mês a mês foi ganhando terreno e no acumulado até agosto superou os americanos 

em US$ 3,7 milhões. Com mais dois meses aumentou essa vantagem sobre o vice 
para US$ 56 milhões.  
 

No acumulado até outubro o Brasil comprou da China US$ 1,292 bilhão em 
componentes, ante US$ 1,236 bilhão dos Estados Unidos. Enquanto o primeiro cresceu 

29% sobre os mesmos dez meses do ano passado, o outro recuou 8,9%. 
 
De acordo com representantes do setor, essa liderança está ligada a importações feitas 

pelas montadoras e grandes fabricantes de autopeças e não ao mercado de reposição, 
como se poderia imaginar.  

 
Flávio Del Soldato, diretor do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores (Sindipeças), afirma que não há neste momento um boom 

chinês no pós-venda que poderia explicar a liderança chinesa, mas recorda: “Todas as 
grandes montadoras e todos os sistemistas estão instalados lá. E os chineses 

produzem itens tecnológicos avançados.”  
 
O coordenador do Grupo de Manutenção Automotiva (GMA), Elias Mufarej, afirma: “Há 

empresas de autopeças que antes traziam itens dos Estados Unidos, mas importam 
agora da China (...)  

 
Eles trazem de lá pela competitividade de também porque evitam a duplicação de 
ferramentais. Com os baixos volumes internos atuais falta suporte para a 

nacionalização. E os chineses também têm grande importância no fornecimento de 
módulos como as centrais multimídia, cada vez mais presentes”, ressalta Mufarej.  

 
Até o fim de 2017 as importações de autopeças chinesas devem somar US$ 1,55 bilhão 
e alta próxima a 30% sobre 2016. Os Estados Unidos tendem a chegar a US$ 1,48 

milhão e queda de 11% em relação a 2016.  
 

Flávio Del Soldato recorda que cresceram também as importações da Coreia do Sul e 
do México. O país asiático já forneceu para o Brasil no acumulado até outubro US$ 

981,8 milhões.  
 
O valor é maior do que o total trazido de lá em todo o ano passado e fez com que a 

Coreia do Sul saltasse em um ano da sexta para a quarta posição entre os maiores 
fornecedores ao Brasil. As importações feitas pela Hyundai Brasil e a Caoa Montadora 

motivaram esse crescimento. 
 
E o México já forneceu até outubro US$ 964,9 milhões. O valor é muito próximo às 

compras totais daquele país em 2016 e 36% maior que o de janeiro a outubro do ano 
passado. “Todos os sistemistas são beneficiados pelo acordo comercial com o México”, 

conclui o diretor do Sindipeças.  
 

Contran regulamenta inspeção veicular no País 

11/12/2017 – Fonte: Automotive Business 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26789/contran-regulamenta-inspecao-veicular-no-pais


  
 
 

 
 

 
 

 
O Conselho Nacional de Trânsito, o Contran, publicou na edição de sexta-feira, 8, do 
Diário Oficial da União, a Resolução 716 que obriga no prazo de dois anos a adoção 

em todo o País da Inspeção Técnica Veicular (ITV), com o objetivo de checar o 
funcionamento de itens de segurança, o que poderá ser feito em conjunto com a 

medição de emissões de gases poluentes e ruídos.  
 
A resolução regulamenta com 20 anos de distância o que foi estabelecido no artigo 

104 da lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o atual Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).  

 
Na mesma data o Contran também publicou a Resolução 717, que estabelece o 
cronograma de estudos técnicos e regulamentação para introdução na frota nacional 

de 38 equipamentos de segurança veicular, incluindo sistemas avançados de 
assistência ao motorista, como frenagem automática de emergência, e itens 

específicos para veículos elétricos e autônomos.  
 
O cronograma de inspeção deverá ser definido pelo Detran (Departamento de 

Trânsito) de cada Estado até 1º de julho de 2018, com o objetivo de estabelecer a 
forma e as condições de implantação do novo programa. O prazo final para que todos 

os estados comecem a fazer a ITV é 31 de dezembro de 2019. 
 
Para o presidente da Anfavea, Antonio Megale, o cronograma de adoção de novos 

sistemas de segurança veicular, que variam de seis meses a quatro anos (conforme 
Anexo da Resolução 717), permite um planejamento adequado para as empresas: “A 

Resolução 717 é fruto da discussão de diversos entes envolvidos no desenvolvimento 
da segurança veicular e garante previsibilidade para as empresas, que poderão 
conhecer os itens estudados e programar investimentos para quando a respectiva 

implementação for estabelecida”, afirmou em nota o dirigente, apoiando as medidas.  
 

Megale cita ainda que a regulamentação da inspeção veicular representa importante 
evolução: “Este talvez seja um dos mais importantes avanços no que diz respeito às 
questões da segurança e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Parabenizo o 

esforço do Contran e dos ministérios e órgãos envolvidos, na certeza de que 
reduziremos acidentes de trânsito, emissões e quebras de veículos sem condições de 

rodagem nas vias públicas”, declarou. 
 

Já a inspeção inspeção técnica regulamentada pela Resolução 716 deverá ser realizada 
a cada dois anos em todos os veículos leves da frota registrada (três anos no caso de 
modelos zero-quilômetro), conforme cronograma a ser definido por cada Detran, 

sendo que a aprovação é pré-requisito obrigatório para o licenciamento anual. O 
Contran considera veículos leves: ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, 

quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete, camioneta e micro-ônibus, além de 
motor-casa e reboque com peso bruto total (PBT) inferior ou igual a 3,5 toneladas.  
 

Diferente do que era feito em inspeções veiculares anteriores, como a de São Paulo 
(somente para emissões), a nova regulamentação estabelece que veículos novos, com 

capacidade para até sete passageiros e que não tenham sofrido acidente com danos à 
estrutura do automóvel, só farão a primeira inspeção após três anos de seu 
emplacamento. 

 
Para os veículos pesados (incluindo ônibus e micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator 



(cavalo mecânico), trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, semirreboque, 
motor-casa e reboques com PBT acima de 3,5 toneladas e suas combinações) os 
prazos para fazer a inspeção serão menores, a depender da finalidade do transporte.  

 
O certificado da ITV terá validade de dois anos e dois licenciamentos. Serão reprovados 

veículos que apresentarem defeitos considerados graves no sistema de freios, pneus, 
rodas, equipamentos obrigatórios ou utilizando equipamentos proibidos; também 

quando reprovado na inspeção de controle de emissão de gases poluentes e ruído. 
 
No caso da inspeção ambiental para o controle da emissão de gases poluentes e a 

redução de ruídos, poderá ser realizada conjuntamente com a inspeção técnica de 
segurança, a partir de parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), conforme previsto no artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro.  
 
A fiscalização das inspeções ficará a cargo do Detran de cada Estado e poderá ocorrer 

tanto de forma presencial quanto de forma remota, o que abre uma oportunidade 
tecnológica, a fim de que o proprietário do veículo possa enviar os dados colhidos de 

seus veículos ao órgão certificador por meio de ferramenta adequada, assim como foi 
adotado recentemente pela Europa para fins de inspeção ambiental, ação 
impulsionada após o escândalo do dieselgate da Volkswagen . 

 


