
 

 

12 DE DEZEMBRO DE 2017 

Terça-feira 

 INDUSTRIÁRIOS DO PR PRETENDEM ENXUGAR CUSTOS EM 2018, MAS SEM CORTAR 

EMPREGOS 

 INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO TEVE RETRAÇÃO DE 6% EM 2017, DIZ CBIC 

 APENAS 1,6% DAS EMPRESAS ADOTAM CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0, REVELA CNI 

 INDÚSTRIA 4.0 DEVE ATINGIR 21,8% DAS EMPRESAS BRASILEIRAS EM UMA 

DÉCADA 

 INDÚSTRIA PAULISTA PERDE 10,5 MIL POSTOS DE TRABALHO EM NOVEMBRO, 

MOSTRA FIESP 

 COMISSÃO MISTA ANALISA RELATÓRIO DA MP DO MICROCRÉDITO NA QUARTA 

 ARTIGO: A ECONOMIA QUE QUASE MORREU PELO REMÉDIO 

 COMISSÃO ANALISA PLANO DE TRABALHO PARA REFORMA DO CÓDIGO COMERCIAL 

 NOVA LEI DE FALÊNCIAS DÁ MAIS PODER A BANCOS 

 JUÍZA AUTORIZA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL POR ENTENDER QUE REFORMA É 

INCONSTITUCIONAL 

 PARCELA DAS PEQUENAS NAS LIBERAÇÕES DO BNDES VOLTA A CRESCER PARA 

25% 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA DEVE SER VOTADA NA PRÓXIMA SEMANA, DIZ 

MEIRELLES 

 EMPRESÁRIOS PRESSIONAM DEPUTADOS A VOTAR PELA REFORMA 

 GOVERNO CONTINUA TRABALHANDO ARDUAMENTE PELA APROVAÇÃO DA REFORMA, 

DIZ DYOGO 

 REFORMA É SIGNIFICATIVA, MAS INSUFICIENTE, DIZ ECONOMISTA DO BANCO 

MUNDIAL 

 MEIRELLES SOBRE PREVIDÊNCIA: QUANTO MAIS ATRASAR, MAIS DIFÍCIL FICA LÁ 

NA FRENTE 

 APROVAÇÃO DE REFORMAS É FUNDAMENTAL PARA INFLAÇÃO BAIXA E ESTÁVEL, 

APONTA ATA 
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 DISCUSSÃO DA REFORMA JÁ IMPACTA SETOR PRIVADO, DIZ PRESIDENTE DA 

BRASILPREV 

 SEM REFORMA, REGRA DO TETO ENTRA EM COLAPSO, DIZ ASSESSORA DA CASA CIVIL 

 CBIC DIZ QUE PETROBRAS REAJUSTARÁ PREÇO DO ASFALTO TODO MÊS E PEDE 

MUDANÇA 

 COMITÊ CONCORDA QUE ECONOMIA SEGUE EM TRAJETÓRIA DE RECUPERAÇÃO 

GRADUAL, DIZ ATA 

 PROJETO CRIA COMBOIOS DE CARROS AUTÔNOMOS PARA ECONOMIZAR ENERGIA 

 CURITIBA JÁ TEM POSTOS SEM COMBUSTÍVEIS; SINDICATO DIZ QUE NÃO HÁ RISCO 

DE DESABASTECIMENTO 

 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM CURITIBA VOLTA AO NORMAL APÓS 

PROTESTO 

 CARRO NO BRASIL GANHARÁ NOVOS ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS; VEJA 

QUAIS 

 FORD ABRE PRÉ-VENDA DO NOVO MUSTANG COM PREÇO ABAIXO DO RIVAL CAMARO 

 EMPRESAS DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS DIZEM QUE PETROBRAS VOLTOU A 

SUBSIDIAR PREÇOS 

 COMISSÃO APROVA POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 GM VOLTA A TER TRÊS TURNOS EM GRAVATAÍ 

 CONSÓRCIO CRESCE 10,5% PARA VEÍCULOS LEVES 

 HONDA ATINGE 1 MILHÃO DE MOTORES DE 160 CC 
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CÂMBIO 

EM 12/12/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,318 3,318 

Euro 3,895 3,897 
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Industriários do PR pretendem enxugar custos em 2018, mas sem cortar 

empregos 

12/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Pesquisa feita pela Fiep indica retomada do ânimo, com perspectiva de 

crescimento e novos investimentos no ano que vem 
 

 
A sede da Fiep, em Curitiba Henry Milléo/Gazeta do Povo/Arquivo 

 
O cenário não chega a ser de euforia, mas os industriários estão mais animados com 
as perspectivas econômicas para 2018. A sondagem feita pela Federação das 

Indústrias do Paraná (Fiep) indica que 63,57% dos consultados estão com 
expectativas favoráveis para o ano que vem.  

 
O índice de otimismo é melhor do que o registrado do ano anterior, que foi de 55,11% 

e bem melhor do que em 2015, que bateu o recorde negativo da série histórica desde 
1996, que foi de 32,89%. 
 

De acordo com Marcelo Percicotti, gerente de Economia, Fomento e Desenvolvimento 
da Fiep, a melhora na favorabilidade já era esperada, tendo em vista o 

acompanhamento mensal que é feito com os industriários, o chamado índice de 
confiança, que vem apontando um cenário mais favorável. Ele destaca que há a 
previsão de retomada de investimento, o que deve levar à geração de empregos. 

 
Para o ano que vem, 55% dos industriários estão prevendo enxugar custos para fazer 

frente à concorrência, contudo, o foco de redução não é na folha de pessoal. Em 
relação aos momentos de baixa produção, 44% dos empresários consultados 
pretendem manter a quantidade de funcionários. Muitas empresas estariam, neste 

momento, focadas em desenvolvimento de novos negócios, acreditando na 
diversificação e nas formas de enfrentar a crise. Tal perspectiva aponta para a geração 

de empregos. 
 
Percicotti destaca que os planos dos industriários dependem da capacidade de 

investimento e que mais de 60% pretendem usar recursos próprios para crescer. Um 
dos motivos é a influência da ainda alta taxa de juros.  

 
O gerente destaca que a reclamação mais recorrente, contudo, ao longo dos anos, tem 
sido a pesada carga de tributos e encargos. O levantamento da Fiep foi feito com 440 

das 5,5 mil indústrias de transformação do Paraná. A pesquisa contempla empresas 
de todos os tamanhos e regiões do estado, contemplando o equivalente a 10% de 

todos os empregados do setor. 
 
Sondagem na indústria 

A Fiep consultou os industriários do setor de produção do Paraná para 
estabelecer quais os maiores desafios para o ano que vem. 
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Empresários otimistas para 2018 

 
 

Estratégias utilizadas para enfrentar a concorrência 

 

 
Política em relação ao nível de emprego em momentos de baixa produção 

 

 
 
Desvantagens do Paraná em relação aos outros estados 

 



 
 
 
Metodologia: Foram ouvidas 440 empresas industriais de todos os tamanhos, em 

todas as regiões do Paraná. 398 empresas contribuíram com o preenchimento 
completo dos formulários. Aproximadamente 47.000 funcionários trabalham 

nestas indústrias. 
 

Fonte: Fiep (Sondagem Industrial 2017/2018). Infografia: Gazeta do Povo.  
 

Indústria da construção teve retração de 6% em 2017, diz CBIC 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O setor de construção civil encolheu pelo quarto ano seguido em 2017, com 
crescimento negativo de 6%, informou nesta segunda-feira, 11, o presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins. Ele espera 

um número no campo positivo para 2018. Mas, para isso, é preciso que o governo 
avance em uma série de regulamentações e medidas administrativas.  

 
“Não é desoneração tributária, não é aportar mais dinheiro público”, frisou. Um avanço 
desses itens poderia proporcionar, no ano que vem, um crescimento de 2% para o 

setor. 
 

“Se resolve duas ou três coisas, coloca o País no céu”, disse ele. “Se não resolve, a 
chance de ir para o inferno é grande.” Sem avanço na agenda regulatória, o setor 
amargará outro ano de retração. 

 
Um dos principais pontos é destravar o crédito na Caixa, hoje bloqueado pela 

necessidade de capitalização para enquadrar-se nas regras prudenciais da Basileia. 
Segundo Martins, o compromisso do Senado é avaliar a questão esta semana. 
 

Esse, porém, não é o único problema na instituição. Segundo o presidente da Comissão 
de Obras Públicas da CBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge, há problemas como o fato de 

o banco haver elevado as exigências de classificação de risco do mutuário para 
liberação de empréstimos na área de saneamento, por exemplo. 
 

Há, ainda, demora na contratação dos empreendimentos do programa Minha Casa 
Minha Vida. Segundo Martins, das 20.000 unidades autorizadas em junho, só foram 

contratadas 1.000 até agora. Na semana passada, ele reuniu-se com o presidente 
Michel Temer e sugeriu que, nas seleções dos empreendimentos para o programa, 
sejam priorizados os projetos que já estão prontos. 

 
Ainda em relação a financiamentos, Martins atacou estudos em curso no Banco Central 

para mexer no direcionamento dos recursos da caderneta de poupança para o setor 
imobiliário. “Está totalmente errado”, afirmou. Se isso for feito, alertou, os bancos 

optarão por financiar empreendimentos “na Berrini”, mas não haverá recursos para 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-da-construcao-teve-retracao-de-6-em-2017-diz-cbic/


cidades menores. “O maior problema é ter só três bancos privados”, disse. Ele contou 
ter falado com Temer sobre a “concentração absurda” no mercado financeiro brasileiro. 
 

Outra medida aguardada pelo setor é a regulamentação do programa de concessões 
em rodovias para fazer manutenção, as chamadas “concessões light”. Por exigir menos 

investimentos, elas permitem o acesso de construtoras de menor porte. Os gastos 
anuais do governo para conservação de suas rodovias são de R$ 4,8 bilhões. Se o 

programa for adiante, permitirá contratar obras no País inteiro. Sobre esse ponto, a 
promessa do governo é divulgar a MP em fevereiro. 
 

O setor aguarda ainda a regulamentação da Letra Imobiliária Garantida (LIG). 
Aprovada há cerca de dois meses no Congresso, ela já foi regulada pelo Banco Central. 

Mas a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sinalizou que só concluirá sua 
regulamentação em abril, segundo o executivo. É um prazo considerado muito longo. 
Outro item da pauta é a regulamentação do distrato, que está em análise no Congresso 

Nacional. 
 

Apenas 1,6% das empresas adotam conceito de Indústria 4.0, revela CNI 

12/12/2017 – Fonte: DCI 
 

Uma produção conectada e integrada com as mais avançadas tecnologias fabris e da 
informação ainda é uma realidade restrita a um pequeno número de empresas no 

Brasil, mas essa configuração deve se alterar em dez anos. 
 
Atualmente, apenas 1,6% das fábricas brasileiras se inserem na chamada Indústria 

4.0, número que deverá saltar para 21,8% até 2027, segundo estudo obtido em 
primeira mão pelo DCI e elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e Estadual de Campinas (Unicamp). 
 

Conhecida como a quarta revolução industrial, o conceito remonta ao processo de 
aumento do uso das tecnologias para o processamento de informações e de dados, 

conectando os equipamentos e produtos das fábricas, em meio à expansão da internet 
das coisas, da inteligência artificial, do armazenamento em nuvem e de big data.  
 

O termo surgiu a partir de uma política pública do governo da Alemanha, que inseriu 
a informatização na manufatura, porém, iniciativas semelhantes foram introduzidas 

nos Estados Unidos, na França e na China.  
 
“Basicamente, três quartos das empresas no Brasil ainda usam as formas mais simples 

de produção e, pouco mais de 1%, o que há de mais inovador”, afirma o 
superintendente nacional do IEL, Paulo Mól. Segundo ele, o mundo está passando por 

um processo de transformação fabril acelerado, que requer das empresas brasileiras 
rápida adaptação, sob o risco de perder competitividade e fatias de mercado tanto 

internamente quanto externamente para indústrias instaladas fora do País. 
 
Dentro do objetivo de identificar como as inovações disruptivas vão impactar a 

competitividade do setor produtivo brasileiro, o levantamento apurou que 38,7% das 
indústrias do Brasil, atualmente, contam com uso pontual de Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC), automação rígida e isolada. Ou seja, o nível mais rudimentar de 
integração entre as inovações tecnológicas e o chão da fábrica. Conforme a pesquisa, 
essa fatia deverá recuar para 14,6% em dez anos.  

 
“Observamos um esforço muito grande por parte das empresas para se adequar às 

tecnologias que estão no mundo. Ninguém investe por investir, mas para melhorar 
seus processos e ampliar seus níveis de competitividade”, diz. “As empresas brasileiras 
não têm outra opção: precisam se modernizar para operar em nível de igualdade 

globalmente”, acrescenta ele. 

http://www.dci.com.br/impresso/apenas-1-6-das-empresas-adotam-conceito-de-ind%C3%BAstria-4-0-revela-cni-1.601098


Segundo Mól, o processo de modernização em direção à Indústria 4.0 deverá se 
acentuar pela esfera da tecnologia para a gestão dos negócios, seguida pelo 
relacionamento com clientes e o mercado. “O que percebemos é um ritmo mais lento 

no caso da atualização tecnológica na linha de montagem e desenvolvimento de 
produtos” complementa. 

 
Crise  

Um fator que amplia os desafios é a recente crise econômica, que gerou uma retração 
da atividade industrial ao longo dos últimos três anos. “A recessão atrasou a discussão 
da Indústria 4.0, assim como de toda a incorporação de tecnologias mais avançadas 

na produção”, ressalta o economista-chefe do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), Rafael Cagnin. “Todas essas mudanças precisam 

acontecer a partir de uma mudança radical na linha de produção e investimentos em 
modernização”, completa. 
 

Enquanto o Brasil se insere lentamente na discussão da Indústria 4.0, outros países 
já caminham a passos largos na modernização dos parques fabris. “A corrida é para 

ver quem sai na frente e consegue absorver de forma mais rápida e com mais 
amplitude. Isso vai redefinir as trocas comerciais globais no futuro”, reforça. 
 

Para o superintendente do IEL, um fator limitante é a falta de incentivos para o 
financiamento por parte de instituições públicas e de uma política industrial mais clara. 

“As empresas não se endividam, usando o caixa próprio para modernização”, diz Mól. 
A pesquisa ouviu, de junho a novembro, 759 empresas. 
 

Indústria 4.0 deve atingir 21,8% das empresas brasileiras em uma década 

12/12/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 

 
 
A digitalização do processo produtivo industrial deve atingir 21,8% das empresas 

brasileiras em uma década, mostra pesquisa, divulgada hoje (12) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Atualmente, o percentual é de 1,6%. 

 
A sondagem, que faz parte do Projeto Indústria 2027, avalia a expectativa de 759 
grandes e médias indústrias brasileiras e multinacionais em relação à adoção de 

tecnologias 4.0. O projeto é uma iniciativa da CNI e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 
em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Para a CNI, a atualização da mão de obra será um 
desafio. 
 

Os números referem-se ao nível mais elevado de conexão da produção – Geração 4 –
, com “tecnologias da informação e comunicação (TIC) integradas, fábricas conectadas 

e processos inteligentes, com capacidade de subsidiar gestores com informações para 
tomada de decisão”. 

 
A pesquisa estabeleceu classificações de quatro gerações de tecnologias digitais para 
o desenvolvimento da sondagem. O primeiro nível refere-se a produção pontual de 

TICs, a segunda geração envolve automação flexível com o uso de TICs sem integração 
ou parcialmente integradas e a terceira consiste no uso de tecnologias integradas e 

conectadas em todas as áreas. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/industria-40-deve-atingir-218-das-empresas-brasileiras-em-uma-decada


“Passaremos os próximos dez anos em um processo de transformação industrial muito 
intenso, com as empresas, de fato, buscando trazer essa tecnologia disruptiva e 
implementando essas práticas dentro do seu modo de produção”, avaliou Paulo Mól, 

superintendente nacional do IEL. Ele avalia que essas transformações tecnológicas 
servirão para aumentar a produtividade, reduzindo o custo de produção e tornando as 

empresas brasileiras mais competitivas. 
 

De acordo com os pesquisadores, a indústria 4.0 é também conhecida como a quarta 
revolução industrial. “[Ela] resulta do uso integrado de tecnologias avançadas da 
automação, do controle e da tecnologia da inovação em processos de manufatura”. 

Tais mudanças envolvem questões como o uso de robótica, de novos materiais, de 
biotecnologia, de armazenamento de energia, big data, entre outros. 

 
A expectativa dos empresários é de que os estágios 3 e 4 de uso de tecnologia 
avancem na próxima década. O nível 3 passará de 20,5% para 36,9%. Os demais 

níveis recuariam, abrindo espaço para empresas mais conectadas. Atualmente, o 
estudo indica que 77,8% das empresas brasileiras ainda estão nas gerações 

tecnológicas 1 e 2. O maior percentual, em dez anos, estaria concentrado nos níveis 
3 e 4, com 58,7% das indústrias. 
 

A pesquisa avaliou ainda como as tecnologias 4.0 influenciarão as áreas de 
relacionamento com fornecedores, desenvolvimento de produto, gestão da produção, 

relacionamento com clientes e gestão de negócios. No relacionamento com 
fornecedores, por exemplo, 77,3% dos entrevistados disseram que a probabilidade é 
alta ou muito alta de as tecnologias digitais serem dominantes nessa relação. 

 
Entre os desafios para alcançar essa expectativa expressa pelos empresários, Mól 

destaca a questão da mão de obra qualificada.  
 
“Quando eu falo que o Brasil deve passar por uma transformação industrial muito 

forte, como os dados estão mostrando, isso vai reequerer um país muito apto para ser 
parceiro nessas transformações”, disse o superintendente. Ele lembra a necessidade 

de parcerias com universidades e de políticas públicas de incentivo à indústria. 
 

Indústria paulista perde 10,5 mil postos de trabalho em novembro, mostra 
Fiesp 

12/12/2017 – Fonte: EM.com 

 
O nível de emprego na indústria paulista avançou 0,04% em novembro ante outubro, 
na série com ajuste sazonal, relatou nesta terça-feira, 12, o Departamento de 

Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Federação e do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). No mês, a geração de vagas ficou negativa 

em 10,5 mil postos de trabalho. 
 

Apesar da destruição de vagas no mês passado, a Fiesp enfatizou, em nota à imprensa, 
que o resultado em novembro "é o melhor apresentado nos últimos quatro anos". 
 

Na avaliação sem ajuste sazonal, foi apurada queda de 0,49% em novembro ante 
outubro. Já em relação com outubro do ano passado, houve recuo de 1,77% no nível 

de emprego, com menos 39 mil trabalhadores empregados. 
 
Nos 11 primeiros meses de 2017, o saldo de emprego é negativo, com 2 mil vagas 

perdidas, o que representa queda de 0,10% na comparação com o mesmo período do 
ano passado, apontou a Fiesp. 

 
Setores 
 

Mais da metade dos 22 setores acompanhados pelo indicador da Fiesp apresentaram 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/12/12/internas_economia,924035/industria-paulista-perde-10-5-mil-postos-de-trabalho-em-novembro-most.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/12/12/internas_economia,924035/industria-paulista-perde-10-5-mil-postos-de-trabalho-em-novembro-most.shtml


desempenho negativo em novembro. Entre os 12 setores que registraram corte de 
vagas, o destaque foi do ramo de produtos alimentícios (-4.669) e também do setor 
de coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (-3.857). Outros seis setores 

tiveram desempenho positivo e quatro ficaram estáveis. 
 

Regiões 
 

Na análise por grandes regiões, a Fiesp verificou redução na Grande São Paulo (-
0,04%) e, principalmente, no interior paulista (-0,64%). Já entre as 36 diretorias 
regionais da entidade, 19 apresentaram desempenho negativo, com destaque para 

Presidente Prudente (-3,87%), por coque, petróleo e biocombustíveis (-18,39%) e 
produtos alimentícios (- 0,52%). 

 
Outras nove apontaram alta, sendo que a Fiesp destacou o desempenho em Matão 
(2,22%), influenciado pelo setor de máquinas e equipamentos (1,69%) e confecção 

de artigos do vestuário (8,74%). 
 

Comissão mista analisa relatório da MP do Microcrédito na quarta 

12/12/2017 – Fonte: Senado Notícias 

 
 

 MPV 802/2017  

  
A comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP) 802/2017 reúne-se na quarta-
feira (13), às 14h30, para análise do relatório. A MP atualiza o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).  
 

O programa, instituído em 2005, durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, 
tem o objetivo de incentivar a geração de trabalho e renda entre 
microempreendedores populares. 

 
Entre as principais alterações trazidas pela MP, está o aumento de R$ 120 mil para R$ 

200 mil do limite de renda ou receita bruta anual para enquadramento de pessoas 
físicas e jurídicas.  
 

O texto acrescenta às fontes de financiamento do programa recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamentos do Centro-Oeste (FCO), do Norte (FNO) e do 

Nordeste (FNE) 
 
De acordo com o Executivo, a proposta foi elaborada para modernizar a legislação, 

simplificar processos e incluir a possibilidade de utilização de novas tecnologias no 
processo de orientação dos beneficiários de microcrédito, para reduzir os custos 

operacionais que envolvem a concessão de financiamentos. 
 
A comissão tem como presidente o senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE) e 

como vice-presidente o deputado Pedro Fernandes (PTB-MA). O deputado Otavio Leite 
(PSDB-RJ) é o relator e o senador Armando Monteiro (PTB-PE), o relator-revisor. 

 
A reunião acontecerá no plenário 19 da Ala Alexandre Costa, no Senado. 
 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/12/11/comissao-mista-analisa-relatorio-da-mp-do-microcredito-na-quarta
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130972
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/130972


Artigo: A economia que quase morreu pelo remédio 

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

 
 

O ano deve terminar com inflação bem inferior à meta de 4,5%, certamente abaixo 
de 3%. E isso não é motivo para comemoração. É apenas uma prova de que o choque 

de juros foi além do necessário, um sinal evidente de erro na implementação de 
política.  
 

A autoridade monetária terá de explicar formalmente ao ministro da Fazenda, ao 
presidente da República e ao país por que cometeu esse erro que custou mais 

recessão, mais desemprego e mais desalento para as famílias brasileiras.  
 
A sociedade espera que o conservadorismo e a teimosia não adiem também 

desnecessariamente a volta do crescimento da produção e do emprego.  
 

O "D" do BNDES significa desenvolvimento. É preciso que esse banco estatal, assim 
como os outros bancos do Estado e outras entidades públicas e privadas provedoras 
de crédito, passe a financiar com garra os investimentos e o consumo, com juros 

civilizados e sem preconceitos ideológicos.  
 

A reforma da Previdência é importante, assim como a tributária e a trabalhista. Mas é 
uma ilusão achar que, feitas essas reformas, tudo estará resolvido. Para retomar o 
crescimento continuado, a economia precisa de atitudes ofensivas, muito além das 

reformas defensivas.  
 

Dado importante divulgado pelo IBGE mostra o investimento começando a voltar: 
cresceu 1,6% de julho a setembro, pela primeira vez em 15 trimestres.  

 
Outros números indicam que a indústria de bens de capital, melhor termômetro para 
os investimentos, cresceu 1,1% em outubro em relação a setembro 

e 14,9% na comparação com outubro do ano passado.  
 

São sinais de que o setor privado, animado pelo aumento do consumo das famílias, já 
se prepara para aumentar a produção.  
 

Na medida em que a economia brasileira começa a se recuperar lentamente de seu 
primeiro grande trauma do século 21, cada vez mais nos convencemos de uma 

realidade incontestável: o país perdeu alguns pontos a mais do PIB (Produto Interno 
Bruto) do que seria necessário para retomar o caminho do crescimento. E também 
alguns milhões de empregos. Tudo isso por puro conservadorismo.  

 
Como mostrou reportagem desta Folha, a estatística oficial indica que a recessão 

iniciada no segundo trimestre de 2014 e estendida até o último trimestre de 2016 fez 
a economia encolher 8,2%.  
 

Esse vexame econômico é um pouco menor do que o de 1989-1992 e o de 1981-1983, 
quando o PIB encolheu, respectivamente, 8,6% e 8,5%. Mas é maior do que o 

decorrente da Grande Depressão americana, em 1930-1931, biênio em que a 
produção baixou cerca de 5,5%.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2017/12/1942392-a-economia-que-quase-morreu-pelo-remedio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1941986-inflacao-do-ano-deve-ficar-abaixo-da-meta-do-banco-central.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1940049-novos-dados-indicam-que-recente-recessao-nao-foi-a-pior-da-historia.shtml


Esses números, na verdade, são curiosidades estatísticas. O da década de 1930, por 
exemplo, é uma estimativa, porque naquela época não havia dados nacionais 
suficientes para um cálculo exato da produção interna.  

 
Por mais que tenham se esforçado, os defensores da política de "juros na lua" não 

conseguiram quebrar o recorde do campeonato das nossas recessões ou impedir a 
volta do crescimento da economia brasileira.  

 
(Benjamin Steinbruch - É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp). 

 

Comissão analisa plano de trabalho para reforma do Código Comercial 

12/12/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 
O plano de trabalho deve ser apresentado pelo senador Pedro Chaves, relator da 

Comissão Temporária 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 PLS 487/2013  

 
A Comissão Temporária para Reforma do Código Comercial brasileiro se reúne na 
quarta-feira (13) para apresentação de seu plano de trabalho. A função do colegiado 

é analisar o PLS 487/2013, de autoria do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que 
pretende modernizar a legislação comercial brasileira. 

 
Composta por seis integrantes, a comissão é presidida pelo senador Fernando Bezerra 
Coelho (PMDB-PE), tem o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) como vice e o senador Pedro 

Chaves (PSC-MS) como relator.  
 

A comissão de juristas responsável por elaborar o novo Código Comercial foi composta 
por 19 juristas e presidida pelo ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O colegiado iniciou seus trabalhos em 7 de maio de 2013 e concluiu em 

novembro do mesmo ano.  
 

Nova lei de falências dá mais poder a bancos 

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

 

 

 

 

Loja da operadora Oi, que entrou em recuperação judicial 

   

A nova lei das falências do governo Michel Temer vai permitir que os bancos troquem 

a gestão e assumam o comando das empresas em recuperação judicial. Em geral, as 
instituições financeiras são os maiores credores nesses processos.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/12/11/comissao-analisa-plano-de-trabalho-para-reforma-do-codigo-comercial
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1942573-nova-lei-de-falencias-da-mais-poder-a-bancos.shtml
http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/12/13/governo-prepara-mudancas-em-lei-de-falencias-e-regras-de-concessoes-para-reativar-economia/


O projeto foi elaborado pelo Ministério da Fazenda e já está na Casa Civil, aguardando 
apenas a votação da reforma da Previdência para ser enviado ao Congresso.  
 

A expectativa da área técnica é que a nova legislação entre vigor ainda na atual gestão, 
mas os empresários prometem mobilizar suas bancadas para alterar o projeto ou 

mesmo derrubá-lo por considerar a versão final mais um risco do que uma solução 
para um momento de dificuldades financeiras.  

 
Segundo a última versão do texto, à qual a Folha teve acesso, o prazo para que o 
acionista controlador apresente o plano de recuperação de uma companhia é reduzido 

de 180 dias para 120 dias, sem a possibilidade de renovação.  
 

Caso o devedor não consiga aprovar seu plano na assembleia de credores ou perca o 
prazo, credores que representem pelo menos 1/3 da dívida da empresa ganham o 
direito de apresentar seu próprio plano -o que pelas regras de hoje é vedado.  

 
Além disso, se esse novo plano receber o aval da assembleia, a gestão da empresa é 

automaticamente destituída e os credores podem indicar novos administradores.  
 
O ministro da, Henrique Meirelles, já disse publicamente que a nova lei de falências 

representa um "empoderamento" dos credores, para preservar a companhia e os 
empregos, em vez de proteger os acionistas devedores  

 
Para advogados tributaristas, as mudanças beneficiam os bancos e prejudicam as 
empresas. "Caso essa lei seja aprovada, as empresas vão desistir de entrar em 

recuperação judicial e sangrar até falir", diz Ivo Waisberg, do Thomaz Bastos, 
Waisberg e Kurzweil Advogados.  

 
A atual lei de falências foi promulgada em 2005 e é considerada por especialistas um 
avanço em relação à legislação anterior, que não previa a recuperação judicial, mas 

apenas uma concordata.  
 

A avaliação do atual governo, no entanto, é que os resultados não foram satisfatórios 
para os credores. Para cada R$ 1,00 que entra na recuperação judicial no Brasil, os 
credores recebem apenas R$ 0,25. Na Colômbia, chega a R$ 0,60, e a média na 

América Latina é de R$ 0,45.  
 

A discussão da nova legislação começou em agosto de 2016 e foram ouvidos 
acadêmicos, advogados e associações de classe. A Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos) participou ativamente do processo.  

 
O novo projeto de lei tem 55 páginas e altera cerca de 80% da legislação atual.  

 
"Pode mudar a lei inteira, o que traz enorme insegurança jurídica, porque uma 

legislação não é só o que está escrito na Constituição, mas também a jurisprudência 
que vai sendo criada", diz Eduardo Munhoz, do E. Munhoz Advogados. Procurada pela 
reportagem a Febraban, entidade que representa os bancos, não se pronunciou.  

 
RECEITA  

Outro credor que ganha força no projeto de lei elaborado pelo Ministério da Fazenda é 
o fisco, que terá direito de pedir a falência das empresas e de impedir a venda de 
ativos.  

 
Hoje os créditos fiscais ficam de fora da recuperação judicial, o que significa que não 

sofrem com os descontos que são aplicados a outros credores. Existe apenas um 
parcelamento em até 84 vezes. Na prática, no entanto, o fisco não tem recebido 
praticamente nada.  

 



Isso ocorre porque os juízes vêm permitindo que as empresas não paguem os créditos 
fiscais para que possam ganhar fôlego financeiro.  
 

Pela nova lei, o prazo do parcelamento também é alterado. Sobe para 120 vezes, mas 
o fisco ganha o direito de pedir a falência caso a dívida não seja paga.  

 
Apesar de os créditos fiscais continuarem fora da recuperação judicial, as Receitas 

federal e estaduais terão voto na assembleia de credores e poderão impedir que a 
empresa venda ativos para levantar capital.  
 

Se forem aprovadas no Congresso, essas novas regras podem ser utilizadas em 
recuperações judiciais em andamento. Técnicos do governo, porém, não acreditam 

que o projeto de lei seja promulgado a tempo de influenciar processos polêmicos como 
os da Oi e da Sete Brasil  
 

*  
O CREDOR É REI 

O que muda no balanço de forças entre credor e devedor na recuperação judicial  

 

PRAZO 

COMO É HOJE 
Empresa tem 180 dias para apresentar o plano de recuperação. A lei não admite 

prorrogação, mas, na prática, os juízes têm concedido mais tempo  
COMO FICA 
O período para a empresa apresentar o plano de recuperação judicial cai para 120 

dias, sem direito à prorrogação  

 

QUEM PODE APRESENTAR O PLANO 
COMO É HOJE 

Apenas o acionista. Se o plano não for aprovado pelos credores, é preciso renegociar 
ou a empresa vai à falência  
COMO FICA 

Se o acionista não apresentar o plano no prazo ou se ele não for aprovado, credores 
que representem ao menos 1/3 das dívidas podem submeter seu próprio plano à 

assembleia  

 

GESTOR 
COMO É HOJE 
A gestão da empresa é indicada pelo acionista, salvo em casos excepcionais 

determinados pelo juiz  
COMO FICA 

Após aprovarem seu plano, credores podem destituir a gestão da companhia e apontar 
novos administradores  

 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS 
COMO É HOJE 



Podem repassá-los para acionistas  
COMO FICA 
É vedada a distribuição  

 

CRÉDITOS FISCAIS 

COMO É HOJE 
Não estão sujeitos à recuperação judicial. As Receitas federal e estaduais parcelam o 

pagamento do valor integral da dívida em até 84 vezes, mas, na prática, os juízes têm 
permitido que as empresas não paguem o fisco  
COMO FICA 

Continuam fora da recuperação. Prazo do parcelamento vai para 120 meses, mas, 
caso a empresa não pague, fisco tem direito de pedir sua falência, mesmo se um plano 

de recuperação for aprovado pelos demais credores  

 

FISCO 
COMO É HOJE 
Não tem direito a voto na assembleia de credores  

COMO FICA 
Ganha poder para vetar a venda de ativos pela empresa  

 

INJEÇÃO 
COMO É HOJE 

Juiz pode aprovar que a empresa receba um aporte para tentar sair da crise. Esse 
empréstimo tem preferência para receber, com exceção das dívidas que estão fora da 

recuperação judicial  
COMO FICA 
Aporte de dinheiro novo na companhia durante a recuperação judicial precisa ser 

aprovado pela assembleia de credores. 
 

Juíza autoriza contribuição sindical por entender que reforma é 

inconstitucional 

12/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Com a reforma trabalhista, contribuição, que antes era obrigatória, passou a 

ser facultativa. Juíza, contudo, entendeu que dispositivo contraria a 
Constituição 

 
Marcelo Andrade/ Gazeta do Povo 
 

Uma juíza de Lages (SC) autorizou que um sindicato da região serrana de Santa 
Catarina continue descontando a contribuição sindical, de forma obrigatória, dos 

funcionários de uma escola particular da localidade. Para Patrícia Pereira de Sant’anna, 

http://www.gazetadopovo.com.br/justica/juiza-autoriza-contribuicao-sindical-por-entender-que-reforma-e-inconstitucional-49zwfk5vl46gs265wc0aeqn7v
http://www.gazetadopovo.com.br/justica/juiza-autoriza-contribuicao-sindical-por-entender-que-reforma-e-inconstitucional-49zwfk5vl46gs265wc0aeqn7v


magistrada da 1ª Vara do Trabalho da cidade, a reforma trabalhista, no tocante ao fim 
do imposto sindical obrigatório, é inconstitucional. Cabe recurso. 
 

Antes do advento da lei 13.467/17, todo ano era descontado do salário dos 
trabalhadores, geralmente no mês de março, o equivalente a um dia de serviço. Com 

o advento da reforma, o aporte passou a ser facultativo.  
 

A juíza Patrícia, contudo, lançou mão do entendimento dos tribunais brasileiros, 
inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), de que a contribuição sindical tem 
natureza parafiscal, ou seja, é um tributo. E a Constituição Federal (CF) dispõe, em 

seus artigos 146 e 149, que o mecanismo para definir tributos é a lei complementar – 
e não a lei ordinária, como é o caso da reforma trabalhista. Segundo a magistrada, o 

dispositivo também iria contra o artigo 3° do Código Tributário Nacional (CTN), que 
prevê que “tributo é toda prestação pecuniária compulsória”.  
 

“O Código Tributário Nacional é lei complementar. Lei ordinária não pode alterar o 
conteúdo de lei complementar. Presente, portanto, a ilegalidade da lei ordinária n. 

13.467/2017 [reforma trabalhista], infringindo o sistema de hierarquia das normas do 
Estado Democrático de Direito”, apontou Patrícia.  
 

No caso em questão, a juíza deferiu tutela de urgência em favor do sindicato, sob a 
justificativa de que o disposto na reforma trabalhista comprometeria a fonte de renda 

da entidade, podendo ser prejudicial à manutenção da organização e, 
consequentemente, seu fundamento constitucional de defesa da categoria.  
 

Ao fim da sentença, a juíza esclareceu que sua decisão não se ateve ao fato da parte 
autora ser um sindicato, levando em consideração, somente, o entendimento de que 

a lei em discussão é inconstitucional, com o propósito de garantir o cumprimento da 
CF.  
 

“Hoje, a discussão é sobre a contribuição sindical, de interesse primeiro e direto dos 
sindicatos. Amanhã, a inconstitucionalidade pode atingir o interesse seu, cidadão, e 

você pretenderá do Poder Judiciário que a Carta Magna seja salvaguardada e o seu 
direito, por conseguinte, também”, avisou a magistrada, complementando que “está, 
neste ponto, o motivo pelo qual o Poder Judiciário aparece, neste momento político 

crítico de nosso país, como o guardião da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, pela declaração difusa da inconstitucionalidade”. 

 

Parcela das pequenas nas liberações do BNDES volta a crescer para 25% 

12/12/2017 – Fonte: DCI 

 
Participação das MPEs recuava há quatro anos, mas até outubro último, retornou ao 

patamar semelhante ao de 2011 (25,4%); para especialista, proporção deveria ser de 
50% para ajudar PIB 

 

 
 
A participação das micro e pequenas empresas (MPEs) no total das liberações do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) alcançou 25% no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
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acumulado dos dez meses do ano, avanço de 1,7 ponto percentual em relação ao 
fechamento de 2016. 
 

Esta parcela vinha recuando desde 2012. Com isso, o percentual das MPEs nos 
desembolsos do banco voltou a registrar patamar semelhante ao de 2011, quando 

essa proporção chegou a 25,4%, a maior da série histórica iniciada no ano de 1995. 
 

O professor de estratégia financeira do Ibmec, Paulo Azevedo, afirma que a 
recuperação da participação das micro e pequenas nos empréstimos do BNDES é “uma 
notícia boa”, mas que há espaço para um aumento. “O ideal é que a parcela das micro 

e pequenas nos desembolsos do banco fosse de 40%, 50%”, destaca Azevedo.  
 

“Isso é importante, porque as MPEs geram a maior parte dos empregos no País. Em 
muitos casos, elas movimentam a economia local, diminuindo o desemprego no 
entorno de uma periferia, de uma zona rural. O aumento no volume de liberações para 

essas empresas pode ser um impulsionador importante da economia”, acrescenta. 
 

Em um evento ontem na cidade de São Paulo, o presidente do BNDES, Paulo Rabello 
de Castro, reforçou que o banco pretende alcançar um desembolso anual de R$ 120 
bilhões em 2020, que contempla uma elevação de participação das pequenas 

empresas no total das liberações.  
 

“Se nós excluirmos as grandes operações nas áreas de infraestrutura e de 
exportações, veremos que as micro, pequenas e médias empresas já representam 
cerca de 60% do total dos desembolsos do banco. Esse segmento já está bem 

contemplado e será bem mais nos próximos anos.” 
 

Oportunidade  
Azevedo acredita que a transição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para a Taxa 
de Longo Prazo (TLP) deve abrir espaço para a expansão das MPEs na carteira de 

empréstimo do BNDES. Como a TLP vai se aproximar das taxas de juros do mercado, 
ficará menos interessante para as grandes companhias tomarem crédito do banco de 

desenvolvimento. 
 
Castro ressaltou que o BNDES pretende anunciar medidas que reduzam o risco dos 

empréstimos realizados para as pequenas, como a formação de um seguro de crédito. 
O anúncio deve ser feito em fevereiro de 2018, junto a outras ações, como a 

possibilidade de securitização de débitos para elevar o capital voltado para as 
liberações do banco e da venda de papéis da carteira da subsidiária BNDES 
Participações (BNDESPar). 

 
Sobre este tema, Rabello afirmou que “todas as empresas” da BNDESPar são passíveis 

de serem vendidas, mas que o tema ainda está sendo analisado caso a caso. 
 

Em relação à continuidade da devolução de recursos do BNDES ao Tesouro Nacional 
em 2018, Rabello afirmou que ainda não há data definida para esta operação. Até o 
momento, fala-se em retorno de R$ 130 bilhões aos cofres públicos. “O ano de 2018 

tem 365 dias, portanto, nós temos muito tempo para debater esta devolução que 
certamente deverá acontecer”, informou. 

 
Porém, ele se coloca contrário a esta medida. “Nós não podemos ser o País da 
devolução. Temos que ser o País da aplicação de recursos”, complementou, ao 

defender medidas de elevação dos investimentos públicos. 
 

O presidente do BNDES, que recentemente se filiou ao PSC, disse que a sua 
participação nas eleições de 2018 se dará por meio da criação de um documento sobre 
as ações que o País precisa implementar para alavancar os investimentos em 

infraestrutura e na indústria, no longo prazo. Ele chegou a ser apontado como pré-
candidato do PSC, mas, logo em seguida, negou essa informação. 



Reforma da Previdência deve ser votada na próxima semana, diz Meirelles 

12/12/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A reforma da Previdência deve ser votada na semana que vem, de acordo com o 
ministro da Fazenda Henrique Meirelles. A declaração foi dada na noite desta segunda-

feira (11) no Prêmio Líderes do Brasil, realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais 
(Lide) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Ele recebeu, durante o 

evento, o prêmio de economista do ano. 
 
“Existe uma grande possibilidade de iniciar-se a discussão formal [sobre a reforma] e 

ser votada na próxima semana. Existe chance de votar nessa quinta, mas é menor. A 
chance de votar na próxima semana é maior, terça ou quarta”, disse o ministro. 

Segundo ele, o governo fará todo esforço para que seja votada na próxima semana. 
 
Questionado por jornalistas se há votos suficientes para aprovação, ele respondeu que 

o trabalho em torno da votação ainda não terminou. “Tem exatamente um trabalho 
grande, vários partidos já se manifestaram a esse respeito, o PMDB fechou questão, 

o PPS fechou questão, vários partidos estão trabalhando nessa direção. Os presidentes 
dos partidos estão trabalhando visando a exatamente conseguir, ou fechar a questão 
ou que a maioria dos partidos votem, então é um trabalho em andamento”. 

 
Meirelles ressaltou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia; o presidente da 

República, Michel Temer; e ele próprio, estão trabalhando na direção da aprovação da 
reforma. “É um trabalho difícil em que estão todos trabalhando juntos”. De acordo 
com o ministro, a atual versão da reforma ainda garante importante ganho fiscal para 

as contas públicas. 
 

“Não existe projeto ideal em uma democracia, todos os projetos são projetos possíveis. 
É um processo de discussão entre diversos setores da sociedade, representados no 
Congresso Nacional, e que se vota e ganha a maioria. O projeto é um projeto bom, 

isso é que é importante”, disse, ao ser questionado se o projeto atual é o ideal. 
 

Também participaram do evento, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi 
o homenageado do ano do Prêmio Líderes do Brasil; o ministro da Justiça, Torquato 
Jardim; o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; e o prefeito da capital, João 

Dória. 
 

Empresários pressionam deputados a votar pela reforma 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os empresários entraram para valer na campanha de convencimento dos deputados 
para aprovarem a reforma da Previdência. Com poucos dias para angariar votos a 

favor da proposta, o empresariado decidiu ir além de e-mails, telefonemas e 
mensagens de celular, para, literalmente, bater à porta dos parlamentares. 

Representantes da indústria de construção estão visitando a casa dos deputados para 
pedir voto. 
 

Outros setores também começaram a se mobilizar. Representantes da indústria 
química e da indústria de máquinas e equipamentos chegam nesta terça-feira, 12, a 

Brasília para fazer um corpo a corpo com os congressistas.  
 
“Queremos falar com o maior número possível de parlamentares sobre a importância 

de se aprovar a reforma”, diz Fernando Figueiredo, presidente-executivo da 
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). “A ideia é afastar do deputado 

o temor de que o trabalhador será prejudicado.” 
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A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) cobrou empenho das 85 
entidades filiadas em todo o País. Os membros de vários Sinduscons (sindicatos da 
construção civil) visitaram pessoalmente os deputados em suas casas para pedir apoio 

ao texto. Segundo o presidente da Cbic, José Carlos Martins, entre sábado e ontem 
pela manhã, 15 deputados indecisos foram convencidos a votar pela Previdência. A 

estratégia é focada principalmente nesse grupo, onde a resistência é menor. 
 

Diretora do Sinduscon-PE, Maria Elizabeth Nascimento está em campo, angariando 
votos. Ela diz já ter conversado com 12 deputados pernambucanos para convencê-los 
a votar a favor da reforma. “Vou até a casa de cada um no meu Estado ou em Brasília, 

no gabinete. Sou do tempo em que a conversa tem que ser feita no olho a olho”, 
afirma. Nas conversas, ela tem repetido o mantra: “Se você não fizer hoje, vai ser 

cobrado amanhã”. Maria Elizabeth acredita já ter revertido a indecisão de alguns. “Mas 
vou lutar até o fim.” 
 

O Placar da Previdência, ferramenta do Grupo Estado, aponta que 108 de 512 
deputados se declaram indecisos em relação ao texto da reforma. Apenas 64 

deputados disseram que vão votar sim. Outros 227 se declaram contrários. 
 
O governo corre contra o tempo para aprovar a reforma ainda este ano na Câmara. 

As discussões sobre o texto estão previstas para começar esta semana, na quinta-
feira. A votação ficaria para a semana do dia 18 de dezembro, caso o Planalto consiga 

os 308 votos necessários para aprovar o texto. 
 
A mobilização dos empresários atende a um pedido do presidente Michel Temer, na 

semana passada. Em encontro com empresários da indústria química, Temer fez um 
apelo para que o empresariado pressionasse os parlamentares para votar a favor da 

proposta. “Não devemos menosprezar a capacidade deste governo de votar matérias 
no Congresso”, disse Martins. Ele contou ter visto um mapa de votações e se disse 
impressionado com a forma como o monitoramento é feito. “É coisa de profissional”, 

disse. 
 

Os cruzamentos de posições por partido, por bancada, por grupo profissional e por 
região permitem saber onde estão os pontos de sensibilidade. Segundo Martins, 
muitos dos indecisos compreendem a importância da reforma, mas temem “queimar 

o filme” com o eleitorado no ano que vem. Ao mesmo tempo, não querem ficar mal 
com o governo, em caso de vitória. É nesse dilema que os empresários da construção 

foram instruídos a trabalhar. 
 
“O ponto é deixar claro que a reforma não causa prejuízo para as pessoas de baixa 

renda, mas ataca os privilegiados que se aposentam com altos benefícios”, diz 
Fernando Figueiredo, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria 

Química (Abiquim). Representantes da Associação da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq) também estarão em Brasília hoje, para se encontrar com 

parlamentares.  
 
O presidente da entidade, José Veloso, diz que há um esforço da associação em alertar 

os 270 integrantes da frente parlamentar que representa o segmento, a maioria deles 
da base do governo, da importância de aprovar a reforma.  

 

Governo continua trabalhando arduamente pela aprovação da reforma, diz 

Dyogo 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, reafirmou nesta segunda-feira, 11, que 
o governo continua “trabalhando arduamente” pela aprovação da reforma da 
Previdência ainda este ano e lembrou que a discussão da proposta no plenário da 

Câmara dos Deputados deve começar na próxima quinta-feira, 14.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-continua-trabalhando-arduamente-pela-aprovacao-da-reforma-diz-dyogo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-continua-trabalhando-arduamente-pela-aprovacao-da-reforma-diz-dyogo/


Segundo ele, até lá, a equipe econômica ainda tentará aprovar também medidas 
importantes para o Orçamento de 2018, como a reoneração da folha de pagamentos 
e a tributação de fundos exclusivos. 

 
“Teríamos então até quinta-feira para votar outras propostas em tramitação que são 

importantes para o Orçamento do próximo ano. A reoneração da folha e a tributação 
de fundos exclusivos são prioridades. O esforço não é unicamente direcionado para a 

Previdência”, afirmou, após o lançamento do Painel de Custeio Administrativo do 
governo federal. 
 

Questionado sobre o fato desses projetos ainda nem terem tido seus relatórios 
apresentados em suas respectivas comissões no Congresso, o ministro respondeu que 

o Parlamento costuma acelerar os procedimentos em dezembro. 
 
“Essas medidas para Orçamento de 2018 podem ser aprovadas até o fim deste ano. 

Queremos aprovar ainda neste ano esses dois projetos. Já as medidas sobre 
funcionalismo público podem ser aprovadas no começo de 2018, em fevereiro, sem 

prejuízo para o Orçamento do próximo ano”, completou o ministro. 
 
Durante a coletiva, Dyogo Oliveira reforçou diversas vezes que o governo “não jogou 

a toalha” sobre a aprovação da reforma da Previdência neste ano e reconheceu as 
dificuldades de ser votar a reforma em 2018, antes das eleições. “Precisamos passar 

reforma da Previdência.  
 
Se não for neste ano, tem que ser no próximo ou no outro. Mas temos hoje uma ótima 

opção de tratar a Previdência de maneira menos custosa para sociedade”, 
argumentou. “Quanto mais demorar a reforma, mais duras terão que ser as medidas 

de ajuste. Quando o tempo passar, o custo de se fazer a reforma será mais alto”, 
acrescentou. 
 

Segundo ele, muitos parlamentares ainda não compreendem a proposta de mudanças 
nas aposentadorias. Perguntado sobre a possibilidade de liberação de mais emendas 

aos congressistas, o ministro respondeu apenas que ainda há questões de “alianças 
políticas” que também estão sendo tratadas. 
 

“O governo está com força total para viabilizar aprovação da reforma da Previdência. 
Se a reforma não avançar, o mercado pode mudar avaliação sobre o Brasil, e à medida 

que o risco-país sobe, há uma cadeia de efeitos negativos que levam a menos 
crescimento, menos emprego e mais inflação. A aprovação da reforma está 
diretamente ligada à capacidade de crescimento do País”, concluiu o ministro. 

 

Reforma é significativa, mas insuficiente, diz economista do Banco Mundial 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A reforma da Previdência proposta pelo governo federal é significativa, mas 
insuficiente, afirmou nesta segunda-feira, 11, Heinz Rudolph, economista líder do 
Banco Mundial para o setor financeiro no Brasil. Segundo o especialista, que analisou 

a questão previdenciária no estudo sobre gastos públicos no Brasil, divulgado 
recentemente pelo banco multilateral, novas reformas precisarão rever a idade mínima 

de aposentadoria das mulheres e o regime do setor público. 
 
“A reforma é significativa, mas ainda é insuficiente”, afirmou Rudolph, em palestra no 

seminário “Previdência: o desafio imposto pela longevidade”, organizado pelo Banco 
Mundial e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio. 

 
Outra alteração que será necessária em reformas futuras será reduzir a “taxa de 
reposição”, ou seja, o quanto o valor da aposentadoria representa em relação ao 

salário do trabalhador na ativa, conforme o economista. “Se você fala no resto do 
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mundo que o aposentado quer uma taxa de reposição de 100%, está totalmente fora 
de questão”, afirmou Rudolph. 
 

No caso do regime do setor público, o economista afirmou que será preciso encontrar 
uma “solução cooperativa” entre Estados e governo federal. Outro tema que terá que 

ser enfrentado, completou Rudolph, será a desvinculação do benefício previdenciário 
mínimo do salário mínimo. “A política de indexação do salário mínimo terá que ser 

muito conservadora para diminuir o déficit previdenciário no futuro”, afirmou o 
economista. 
 

Meirelles sobre Previdência: quanto mais atrasar, mais difícil fica lá na frente 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O melhor momento para a aprovação da reforma da Previdência é “agora”, afirmou o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. “Achamos que o melhor momento para 

[votar] a reforma é agora”, disse o ministro a jornalistas na noite desta segunda-feira, 
11, após participar de premiação no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo 

paulista. O ministro explicou que a tendência é a aprovação da proposta ficar mais 
complicada com o passar do tempo. “Quanto mais atrasar, mais difícil fica lá na frente.” 
 

Meirelles reconheceu que, caso o governo não consiga angariar os 308 votos 
necessários à aprovação da proposta de emenda constitucional que reformula as 

regras previdenciárias em 2017, ela poderá acontecer no futuro. “Se a reforma não 
for feita agora, será feita em algum momento”, reforçou, apontando que a pauta “não 
é uma escolha, e sim uma necessidade”. 

 
Em comentário sobre o Placar da Previdência elaborado pelo Grupo Estado, que 

apontava 64 parlamentares a favor da proposta – muito abaixo do número anunciado 
por membros do governo -, o ministro ponderou que nem todos os deputados 
“necessariamente antecipam o voto”. 

 

Aprovação de reformas é fundamental para inflação baixa e estável, aponta 
ata 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, 
divulgada nesta terça-feira, 12, os membros do colegiado voltaram a fazer uma defesa 

das reformas econômicas encaminhadas pelo atual governo. Segundo eles, “a 
aprovação e implementação e das reformas, notadamente as de natureza fiscal, e de 
ajustes na economia brasileira são fundamentais para a sustentabilidade do ambiente 

com inflação baixa e estável, para o funcionamento pleno da política monetária e para 
a redução da taxa de juros estrutural da economia, com amplos benefícios para a 

sociedade”. 
 

Ao mesmo tempo, o Copom retomou a ideia, presente em outros documentos 
divulgados nos últimos meses, a respeito da importância de “outras iniciativas que 
visam aumento de produtividade, ganhos de eficiência, maior flexibilidade da 

economia e melhoria do ambiente de negócios”. “Esses esforços são fundamentais 
para a retomada da atividade econômica e da trajetória de desenvolvimento da 

economia brasileira”, pontuaram os membros do colegiado. 
 
Na ata agora divulgada, os integrantes do colegiado também reiteram aspectos 

relacionados à comunicação do Banco Central, como a “preferência por explicitar 
condicionalidades sobre a evolução da política monetária, o que melhor transmite a 

racionalidade econômica que guia suas decisões”. 
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De acordo com o BC, “isso contribui para aumentar a transparência e melhorar a 
comunicação do Copom”. Assim, os membros “voltaram a ressaltar que o processo de 
flexibilização continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço 

de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções 
e expectativas de inflação”. 

 
Cautela 

Outro trecho da ata informa que, ao debaterem os próximos passos com relação a 
alterações na taxa Selic, os membros do colegiado chegaram a um consenso em 
manter a liberdade de ação do comitê, mas sinalizando que o atual estágio do ciclo 

recomenda cautela na condução da política monetária. 
 

Na semana passada, a instituição cortou a Selic (a taxa básica de juros) em 0,50 ponto 
porcentual, de 7,50% para 7,00% ao ano. Foi a décima redução consecutiva da taxa, 
para o menor patamar da história. 

 
Segundo a ata, o Copom concluiu ser apropriado sinalizar que, caso a conjuntura 

evolua conforme o cenário básico avaliado pelo comitê, e em razão do estágio do ciclo 
de flexibilização, uma nova redução moderada na magnitude de flexibilização na 
próxima reunião parece adequada sob a perspectiva atual. 

 
“Mas avaliaram que cabia advertir que essa visão é mais suscetível a mudanças na 

evolução do cenário e seus riscos que nas reuniões anteriores”, ressaltou o documento. 
O Copom avaliou que, por um lado, diversas medidas de inflação subjacente estão em 
níveis confortáveis ou baixos – inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo 

econômico e à política monetária. 
 

Por outro lado, os membros do colegiado refletiram sobre o risco de a atual conjuntura 
inflacionária ser interrompida por uma frustração das expectativas sobre a 
continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira. 

 

Discussão da reforma já impacta setor privado, diz presidente da Brasilprev 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A discussão em torno da reforma da aposentadoria social tem impactado o setor de 

previdência complementar, de acordo com o presidente da Brasilprev, Paulo Valle. “O 
ganho principal da discussão da reforma da Previdência é o entendimento de que a 

questão da aposentadoria não é só um problema do Brasil e que a aposentadoria social 
não é sustentável”, destacou ele, em almoço com a imprensa, nesta tarde. 
 

Pesquisas mostram, segundo o executivo, que a maioria das empresas já têm 
conscientização sobre a necessidade de fazer uma previdência privada para fazer 

frente às necessidades da aposentadoria. Além disso, ele, que foi subsecretário de 
Dívida Pública do Tesouro Nacional por cerca de dez anos, frisou a importância da 

reforma para equilibrar a situação fiscal do País. 
 
Questionado sobre se a reforma da Previdência passa hoje, Valle disse que se o 

governo não conseguir votos para emplacar a mudança agora, terá de fazer em um 
futuro bem breve, no próximo ano ou talvez no início do próximo governo. Isso porque, 

conforme ele, a questão previdenciária é urgente no mundo e o Brasil está atrasado 
em algumas questões como, por exemplo, na questão da idade, sendo um dos poucos 
países em que a aposentadoria social se dá abaixo dos 60 anos. 

 
O presidente da Brasilprev defende ainda uma regulação no setor mais voltada para a 

economia comportamental. “Seria um empurrão para as pessoas fazerem um plano”, 
disse ele, mencionando a adesão automática dos colaboradores nos contratos 
corporativos, com aumento gradual conforme o salário de cada. 
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Para capturar os benefícios das discussões em torno da reforma da Previdência Social, 
a Brasilprev, de acordo com Valle, intensificou ações na direção da formação da cultura 
previdenciária, aproveitando-se dos canais digitais. “Pagar a aposentadoria da próxima 

geração num mundo em que as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos é 
insustentável”, destacou o executivo. 

 
Selic menor 

O principal tema deste ano para o setor de previdência privada, segundo o presidente 
da Brasilprev, foi a queda dos juros que deu uma dinâmica diferente aos investimentos 
uma vez que a companhia investe suas reservas para fazer frente aos pagamentos 

futuros. “A queda dos juros mudou bastante os investimentos e, por isso, criamos uma 
nova família de fundos. Devemos ter o maior período de cenário de juros baixos já 

visto no Brasil”, acrescentou Valle. 
 
A Brasilprev, que tem como sócios a BB Seguridade – holding de seguros do Banco do 

Brasil – e a americana Principal, soma R$ 231 bilhões em ativos, conforme dados até 
outubro, com participação de 30,1% do mercado. Já a captação líquida de recursos, 

diferença de entrada e saídas, foi de R$ 16,4 bilhões no acumulado deste ano até 
novembro, o que lhe garante market share de 33,4% do segmento de previdência 
complementar. 

 
Novos fundos 

A Brasilprev, que tem a BB Seguridade e a americana Principal como sócios, já 
levantou R$ 3 bilhões com a nova família de fundos que lançou em meados de 
setembro para fazer frente à queda dos juros, de acordo Paulo Valle. O montante, de 

acordo com a empresa, equivale a uma captação bruta diária de mais de R$ 60 
milhões. 

 
“O volume está em linha com o que planejamos, mas deve crescer, em meio à 
ampliação da oferta dos novos planos para a base do Banco do Brasil”, explicou o 

presidente da Brasilprev, em conversa com a imprensa. 
 

A nova família abrange fundos de renda fixa de longo prazo e multimercados com 
estratégias diferenciadas, como de investimentos no exterior. 
 

Por ora, somente os clientes dos segmentos Estilo, com renda a partir de R$ 10 mil ou 
cerca de R$ 150 mil em investimentos, e Private, a partir de R$ 2 milhões em 

investimentos, têm acesso a esses produtos. 
 
A expectativa da Brasilprev, de acordo com Guilherme Rossi, superintende comercial 

da companhia, é de que, no início do ano que vem, os novos fundos estejam 
disponíveis para toda a base potencial do Banco do Brasil. 

Atualmente, o BB soma 65,7 milhões de clientes que têm algum relacionamento com 
o banco. Desses, 36,6 milhões são correntistas, dos quais em torno de 2 milhões têm 

um plano de previdência privada com a Brasilprev, respondendo por 5,5% da base. 
 

Sem reforma, regra do teto entra em colapso, diz assessora da Casa Civil 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A chefe da assessoria especial da Casa Civil, Martha Seillier, disse nesta segunda-feira, 
11, que o regime fiscal que estabeleceu um teto aos gastos públicos ficará incompleto 
sem a aprovação da reforma da Previdência. “Desde o início, sabia-se que o teto era 

um pacote, que precisaria conter aumento de gastos com a Previdência”, comentou 
Martha, acrescentando que, sem as mudanças nas regras das aposentadorias, o 

regime de teto entra em colapso. “É um pacote que precisa ser completado.” 
 
Ao participar de fórum do Estadão sobre a reforma da Previdência, Martha defendeu a 

decisão do governo de colocar em votação o sistema de teto antes da proposta de 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sem-reforma-regra-do-teto-entra-em-colapso-diz-assessora-da-casa-civil/


emenda constitucional que altera a Previdência. “Foi uma decisão acertada, que 
demonstrou o compromisso com a responsabilidade fiscal, dando credibilidade ao 
governo”, declarou. 

 
Segundo ela, o regime de teto obrigou o governo a ser mais eficiente nos gastos 

públicos. Martha lembrou, nesse ponto, o pente-fino que o governo passou no auxílio-
doença e no Bolsa Família para eliminar o pagamento de benefícios indevidos. 

 
Aberto a diálogo 
A chefe da assessoria especial da Casa Civil disse que o governo está aberto a discutir 

mudanças na reforma da Previdência para alcançar os 308 votos necessários para 
aprovação da proposta de emenda constitucional na Câmara. 

 
Ao participar de fórum do Estadão sobre reforma da Previdência, ela pediu que os 
deputados não se curvem à ideia, defendida pela bancada do PSDB, de manter a 

aposentadoria especial a servidores que entraram no funcionalismo antes de 2003. 
Esses servidores têm direito a se aposentar com o último salário de carreira. 

“Beneficiar mais esse servidor vai na contramão da proposta de reduzir privilégios”, 
afirmou. 
 

Segundo ela, é natural que tal demanda venha das pessoas que veem direitos serem 
alterados, mas pediu que os parlamentares resistam à pressão. 

 
Durante o fórum, Martha também defendeu a regra da reforma da Previdência que 
obriga a contribuição previdenciária por 40 anos para que se tenha acesso ao benefício 

integral da aposentadoria.  
 

Citou, como exemplo, que uma pessoa que entra no mercado de trabalho com 25 anos 
poderá se aposentar com 65 anos com 100% da média de suas contribuições. Essa 
seria uma média, segundo ela, “benevolente” em relação ao padrão internacional, 

onde as pessoas levam mais tempo para se aposentar com o beneficio integral. 
 

Segundo Martha, mesmo no Brasil as pessoas já se aposentam com taxa de reposição 
de 76% graças ao fator previdenciário, que será extinto se a reforma for aprovada. 
 

A assessora da Casa Civil comentou ainda que muitos países já igualaram a idade 
mínima de aposentadoria entre homens e mulheres, quando a proposta da reforma 

em discussão é estabelecer idades diferentes: 65 anos para homens e 62 anos para 
mulheres. Ela lembrou que haverá uma transição de 20 anos até se chegar a essas 
idades mínimas. 

 
Apesar de a proposta do governo para a reforma da Previdência ter sofrido 

enxugamento no Congresso Nacional, Martha considerou que suas premissas 
permanecem inalteradas. “Uma das premissas da reforma é dar sustentabilidade para 

a Previdência”, disse. Martha destacou que o Tribunal de Contas da União (TCU) 
constatou que o sistema previdenciário brasileiro ruiu e que não se sustenta à frente. 
 

CBIC diz que Petrobras reajustará preço do asfalto todo mês e pede mudança 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Comissão de Obras Públicas da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), Carlos Eduardo Lima Jorge, disse nesta segunda-feira, 11, ter 

recebido a informação de que a Petrobras reajustará o preço do material asfáltico 
mensalmente a partir de 2018.  

 
O insumo responde por 40% dos custos das obras em rodovias e os contratos de 
manutenção firmados com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(Dnit) só são reajustados anualmente. O mesmo ocorre com os contratos de concessão 
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rodoviária, que exigem investimentos. Em outubro passado, a estatal elevou o preço 
em 12%, segundo informou. 
 

Ele citou esse caso para exemplificar as dificuldades que as empresas do setor 
enfrentam no relacionamento com órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da 

União (TCU). Segundo antecipou, será difícil adaptar os contratos a essa nova 
realidade. “Nenhum contrato conseguirá se reequilibrar se não houver solução para os 

reajustes da Petrobras”, afirmou. A entidade propõe que o preço do asfalto seja 
apartado dos contratos com o Dnit. 
 

Lima Jorge disse que, atualmente, a interlocução com órgãos de controle ocorre como 
se eles fossem responsáveis pela regulação de licitações e contratos, “o que é um 

excesso.”As dificuldades com o TCU e também na obtenção de licenciamentos 
ambientais fazem parte de um cenário de insegurança jurídica do qual as empresas 
do setor se ressentem. 

 
O presidente da CBIC, José Carlos Martins, contou ter dito ao presidente Michel Temer 

que os esforços do governo para retomar o investimento podem dar em nada. Não 
tanto pela falta de dinheiro, mas pelo ambiente regulatório.  
 

Ele informou que, dos recursos previstos para a área de saneamento no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) entre 2007 e 2015, apenas 6,8% foram gastos. “Não 

faltou dinheiro”, disse. “O que tinha eram entraves que não foram retirados.” Ele cita 
a insegurança jurídica, os problemas ambientais e as normas de licitação como 
exemplos. 

 
Sobre os reajustes do asfalto, a reportagem consultou a Petrobras e aguarda resposta. 

 

Comitê concorda que economia segue em trajetória de recuperação gradual, 
diz ata 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou na manhã desta 
terça-feira, 12, na ata do encontro da semana passada, que a economia segue em 
trajetória de recuperação gradual. O colegiado destacou também os avanços no 

emprego mesmo nessa fase inicial do processo de retomada da atividade. 
 

“Essa conjuntura tem produzido elevação das projeções de crescimento para o ano 
corrente e para 2018, consistente com diagnóstico de que a retomada mostra-se mais 
consolidada”, destacou o Copom. 

Os membros do colegiado repetiram a visão de que, em decorrência dos níveis atuais 
de ociosidade na economia, revisões marginais na intensidade da recuperação não 

levariam a revisões materiais na trajetória esperada para a inflação. 
 

Já sobre o cenário internacional, o Copom repetiu integralmente a avaliação do 
documento anterior, ao reiterar que a economia global tem evolução favorável, com 
recuperação gradual da atividade, sem que isso venha pressionando em demasia as 

condições financeiras nas economias avançadas. 
 

Por outro lado, a continuidade no processo de normalização da política monetária nos 
países centrais tornou as condições financeiras globais marginalmente menos 
estimulativas. Segundo o BC, no entanto, o impacto nas economias emergentes tem 

sido limitado até o momento. 
 

“Nesse contexto, os membros do Copom voltaram a destacar a maior capacidade que 
a economia brasileira apresenta de absorver eventual revés no cenário internacional, 
devido à situação robusta de seu balanço de pagamentos e ao ambiente com inflação 

baixa, expectativas ancoradas e perspectiva de recuperação econômica.  
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Não obstante, os membros do Copom ponderaram sobre o risco para a economia 
brasileira de um revés nesse cenário internacional benigno num contexto de frustração 
das expectativas sobre as reformas e ajustes necessários na economia brasileira”, 

repetiu o documento. 
 

Flexibilidade 
O Copom reafirmou na ata do encontro da semana passada que há flexibilidade para 

reagir a riscos para ambos os lados na trajetória de inflação. 
 
O comitê voltou a citar tanto o risco de que efeitos secundários de choques de oferta 

e propagação do nível corrente baixo de inflação produzam inflação prospectiva abaixo 
do esperado, quanto o risco de um revés no cenário internacional num contexto de 

frustração das expectativas sobre as reformas e ajustes necessários. 
 
De acordo com o documento, o Copom avaliou que algumas medidas de inflação 

subjacente encontram-se em níveis confortáveis e outras em níveis baixos. 
 

A ata traz o entendimento de que as expectativas de inflação estão ancoradas, com 
projeções de inflação um pouco abaixo da meta para 2018 e elevado grau de 
ociosidade na economia. Essa conjuntura, avaliou o Copom, prescreve política 

monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. 
 

“Embora estimativas dessa taxa envolvam elevado grau de incerteza, os membros do 
Comitê manifestaram entendimento de que as atuais taxas de juros reais ex-ante têm 
efeito estimulativo sobre a economia”, completou o documento. 

 
O colegiado ainda repetiu que o processo de reformas e de ajustes necessários na 

economia brasileira contribui para a queda da sua taxa de juros estrutural. 
 

Projeto cria comboios de carros autônomos para economizar energia 

12/12/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

No horizonte de montadoras e empresas de tecnologia para substituir combustíveis 
fósseis, o veículo elétrico autônomo poderia ser ainda mais econômico e não poluente 
se funcionasse de maneira integrada. Formando comboios, circulando em faixas 

exclusivas e coordenado por um sistema aberto de dados, permitiria percursos mais 
seguros, previsíveis e rápidos.  

 
Essas são as bases do projeto Digital Rails, criado pelo escritório de design brasileiro 
Questtonó e um dos dez selecionados de um concurso de ideias sobre mobilidade 

urbana promovido pela cidade de Nova York no primeiro semestre deste ano. O projeto 
foi apresentado e debatido em painel sobre o futuro dos carros durante a edição 

brasileira do evento What Design Can Do, em São Paulo, em novembro. 
 

Durante o mesmo evento, foram anunciados vencedores do Desafio das Mudanças 
Climáticas , com projetos para sistemas de energia, água, limentação, saúde e 
habitação. O Digital Rails seria uma solução de transição para a era dos carros 

autônomos, usando a infraestrutura já existente nas grandes cidades e prevendo a 
coexistência com carros convencionais e formas de transporte coletivo.  

 
"A ideia do comboio combina vantagens dos dois principais tipos de transporte", diz 
Barão di Sarno, designer e sócio fundador da Questtonó. Menos eficiente em 

otimização de energia, o veículo individual garante capilaridade em relação ao destino 
final, explica ele. "O coletivo é mais sustentável, mas há menos flexibilidade para ir 

direto de um ponto a outro".  
 
Juntando os dois, veio a ideia de comboio, formado por veículos autônomos que podem 

se desprender, funcionando como carros independentes, ou operar em conjunto. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/542345/projeto-cria-comboios-de-carros-autonomos-para-economizar-energia


Operados em conjunto, os carros se deslocariam em velocidade padrão e 
continuamente, sem perda de energia para paradas e acelerações.  
 

"O comboio traz a vantagem do efeito arrasto, em que cada motor precisa de menos 
potência, há distribuição do esforço e menos inércia", diz. Para atingir locais fora das 

rotas expressas, os autônomos se desprenderiam dos comboios e circulariam 
normalmente pelas outras vias.  

 
Usuários e pedestres teriam maior previsibilidade, rapidez e menos acidentes, por 
causa da sincronização de todo o sistema, defende o designer. IMPLANTAÇÃO Para ser 

implantado, o projeto requer duas faixas exclusivas para veículos autônomos. Uma 
delas seria expressa e dedicada aos comboios. A outra funcionaria como área de 

transição. As vias passariam a ser coordenadas virtualmente pelo sistema de dados 
que determinaria a abertura e fechamento dos semáforos.  
 

O mesmo sistema calcularia a rota mais rápida e determinaria o tempo e a velocidade 
certos para que os carros se posicionassem na faixa de passagem para aderir a um 

comboio. Para aumentar ainda mais a eficiência energética do sistema, di Sarno 
propõe a eletrificação das vias. Assim, os carros se movimentariam por indução 
magnética.  

 
"Esta solução poderia reduzir ainda mais o consumo dos veículos, pois diminuiria a 

necessidade de baterias em seu interior, fator responsável por boa parte do peso 
destes veículos". Desenhado inicialmente com dados de Nova York, o projeto pode ser 
adaptado.  

 
A empresa está buscando financiamento para fazer simulações eletrônicas com fluxos 

e demandas reais de outras cidades. No site do projeto é possível ver uma simulação 
do funcionamento dos trilhos digitais. 
 

Curitiba já tem postos sem combustíveis; sindicato diz que não há risco de 

desabastecimento 

12/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Alguns postos de Curitiba já estavam com falta de combustíveis, na noite desta 

segunda-feira (11), por causa do protesto que bloqueia o acesso à distribuidora de 
Araucária desde a zero hora de hoje. Em um levantamento feito pela Gazeta do Povo, 

três postos de 20 consultados não tinham algum dos combustíveis comercializados – 
dois estavam sem gasolina e um estava sem álcool. Outros quatro postos, enquanto 
isso, relataram estarem com o estoque baixo e, caso não houvesse reposição até o 

início da terça-feira (12), também poderão interromper o fornecimento. 
 

Os estabelecimentos que relataram estar sem combustível ficam nos bairros Água 
Verde, no Pinheirinho, no Bacacheri. Os postos com estoque baixo ficam nos bairros 

Pinheirinho, CIC, Fanny e Centro. 
 
Dos postos contatados pela reportagem, os que apresentam maior quantidade de 

combustível em estoque encontram-se no eixo mais central da cidade - como 
Bigorrilho, Centro, Centro Cívico –, além de um no Tarumã. 

 
Apesar de alguns postos estarem sem álcool ou gasolina, o Sindicombustíveis-PR, 
sindicato que representa os postos de todo o estado, afirmou que ainda não há risco 

de desabastecimento geral em Curitiba. Ainda assim, observou que mais casos 
pontuais podem acontecer nas próximas horas. 

 
Com falta de álcool desde a noite de domingo (10), um posto no Bacacheri, por 
exemplo, informou ter tido problemas com alguns clientes. “Muitos consumidores 

estão ficando bem insatisfeitos, eles acham que a culpa é nossa”, conta. No mesmo 
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estabelecimento, o estoque de gasolina nos tanques está em cerca de mil litros - o 
normal é ter entre 15 e 20 mil litros. 
 

Para resolver a situação, os estabelecimentos esperam que carregamentos de 
combustíveis cheguem na madrugada de terça-feira. “A nossa esperança é que um 

caminhão apareça na madrugada. Senão, só temos álcool e gasolina até 7h da manhã 
de terça”, conta o gerente de um posto no Fanny. 

 
Segundo o Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis (Sindicom), porém, não há 
previsão para que a manifestação tenha fim. O Sindicom afirma ter entrado com 

medidas judiciais para interromper o protesto, que consiste em um grupo de pessoas 
bloqueando a entrada dos caminhões de abastecimento das empresas Raízen, BR e 

Ipiranga, que distribui 23 milhões de litros de combustíveis por dia.  
 
Os manifestantes pedem pela diminuição do preço dos combustíveis e contra a política 

econômica nacional. 
 

Transporte coletivo 
Para quem usa o transporte coletivo em Curitiba, ainda não há motivo para se 
preocupar. De acordo com a Urbs, as empresas de ônibus da capital têm tanques 

próprios para abastecimento. Isso significa que os coletivos têm uma margem maior 
de dias com combustível garantido antes que os estoques comecem a ficar muito 

baixos. 
 
Sem apoio sindical 

Em nota, o Sindicombutíveis reforça que é contrário à manifestações que penalizam 
consumidores, e não tem participação no protesto vigente. 

 
A ausência de filiações sindicais dos manifestantes também foi confirmada por Carlos 
Roque, superintendente do centro de distribuição de combustíveis em Araucária, onde 

acontece o protesto. “A informação que eu tenho é que os manifestantes são pessoas 
de outros estados, que não são filiadas a nenhum partido ou sindicato”, explica Roque. 

 

Fornecimento de combustíveis em Curitiba volta ao normal após protesto 

12/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O bloqueio que impedia a entrada de caminhões no centro de distribuição de 

combustíveis em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi desfeito 
por volta das 22h30 de segunda-feira (11). Com isso, todo o abastecimento na capital 
e região metropolitana, que chegou a ficar comprometido, já está normalizado. 

 
A interdição começou à meia-noite de segunda e fazia parte do protesto de um grupo 

de pessoas sem nenhuma ligação sindical. O Sindicombustíveis, que representa 
aproximadamente 1,4 mil postos em todo o Paraná, se posicionou contrário à 

manifestação. Na manhã desta terça, a entidade confirmou que o carregamento dos 
caminhões de abastecimento era normal, porém lento pro causa da quantidade de 
veículos que chegaram a ser barrados. 
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De acordo com o superintendente do centro de distribuição de combustíveis em 
Araucária, Carlos Roque, o grupo seria de Santa Catarina. Ele contou que o protesto 
acabou de forma pacífica. “O desbloqueio foi feito e abastecimento está todo 

normalizado. Hoje o terminal opera normalmente e ainda durante a noite todos os 
caminhões já foram para os seus destinos”, disse. 

 
O protesto impedia a entrada dos caminhões de abastecimento das empresas Raízen, 

BR e Ipiranga. Por causa do ato, alguns postos de Curitiba chegaram a registrar falta 
combustíveis durante a noite de segunda. 
 

Em um levantamento feito pela Gazeta do Povo, três postos de 20 consultados não 
tinham algum tipo de combustível – dois estavam sem gasolina e um estava sem 

álcool. Outros quatro postos relataram estar com o estoque baixo e, caso não houvesse 
reposição até o início da terça-feira (12), também cogitavam interromper o 
fornecimento. 

 
Os estabelecimentos que relataram estar sem combustível eram nos bairros Água 

Verde, Pinheirinho e Bacacheri. Os postos com estoque baixo estavam no Pinheirinho, 
CIC, Fanny e Centro. 
 

Carro no Brasil ganhará novos itens de segurança obrigatórios; veja quais 

12/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Contran divulga lista com equipamentos que deverão ser regulamentados nos 
próximos quatro anos 

 

 
 
 

 
 

O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) ganhará nos próximos quatro anos a 
regulamentação de novos itens obrigatórios de segurança para os carros vendidos por 
aqui, assim como já acontece com airbags frontais, freios ABS (antitravamento) e 

cintos de segurança. 
 

O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) por meio da 
publicação no Diário Oficial, na sexta-feira passada (8). A resolução 717 define quais 
são essas exigências e as datas que as resoluções que as regulamentam serão 

publicadas. 
 

Segundo o Contran, os prazos estipulados (a contar a partir de 8 de janeiro) 
contemplam o período de conclusão dos estudos técnicos de cada regulamentação, 
que pode ou não entrar em vigor ou até ser antecipado.  

 
A partir da publicação de cada resolução, um novo prazo será definido referente à 

obrigatoriedade efetiva de inclusão do equipamento. 
 
O anúncio do orgão federal, na verdade, engloba 38 novas regulamentações 

direcionadas a veículos de diferentes categorias, desde de leves a pesados com 
reboque e semirreboque. 

 
Ainda conforme o Contran, o objetivo em divulgar o cronograma é dar previsibilidade 
para que a indústria automotiva possa se adequar às medidas dentro do prazo. 

 
A seguir, 13 itens que passarão a ser obrigatórios nos carros de passeio, ordenada 

pelo prazo estipulado (em meses) para que a regulamentação entre em vigor. 
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Lembrando que a lista contida na resolução 717 apenas cita os itens, sem especificar 
detalhes técnicos. E também que já há a determinação de que todos os veículos 
produzidos no Brasil possuam pontos de fixação para cadeirinhas infantis até 2020, e 

venham com controle de estabilidade, até 2022. 
 

1 Alerta de frenagem emergencial 
Após uma frenagem brusca, o sistema aciona aciona as luzes traseiras de frenagem 

de forma intermitente. Isso alerta para quem vem atrás que houve um parada 
repentina, evitando assim uma possível colisão traseira.  
Regulamentação: em até 6 meses. 

 

2 Sistema de visibilidade traseira 

É a conhecida câmera de ré. O Contran não deixa claro se regulamentará também os 
sensores traseiros de estacionamento. 

Regulamentação: em até 6 meses. 

 

3 Atualização de normativo sobre buzinas 
Deve estabelecer novos padrões de acionamento e sonoridade das buzinas. 

Regulamentação: em até 6 meses. 

 

4 Atualização de normativo sobre retrovisores 
Deve estabelecer novos padrões de dimensionamento e acionamento dos retrovisores. 

Regulamentação: em até 6 meses. 

 

5. Atualização de normativo sobre dobradiças e fechaduras 
Deve estabelecer novos padrões de acionamento e funcionamento de dobradiças e 

fechaduras das portas e porta-malas. 
Regulamentação: em até 6 meses. 

 

6. Atualização de normativo sobre proteção ao ocupante incluindo impactos 

frontal e traseiro 
Deve estebelecer novos padrões de segurança, com a exigência de reforços estruturais 
de carroceria. 

Regulamentação: em até 6 meses. 

 

7 Aviso de afivelamento dos cintos de segurança 
Exigência de avisos sonoros e/ou luzes-espia no painel de instrumentos avisando os 

ocupantes sobre a necessidade de afivelar os cintos de segurança.  
Regulamentação: em até 6 meses. 

 

8 Proteção para pedestre 

Como ainda não há explicações sobre cada item contido na resolução, não é possível 
presumir se a regulamentação diz respeito à detecção preventiva de pedestres ou a 

uma exigência estrutural da correceria que reduza os danos causados em caso de 
atraopelamento.  
Regulamentação: em até 6 meses. 

 

9 Impactos laterais 

Serão duas regulamentações. Uma que tratará dos impactos laterais e outra das 
colisões laterais contra poste. Provavelmente haverá imposição de reforços estruturais 

nas portas e colunas laterais. Ou até a exigência de airbags laterais e de cortina. 



Regulamentação: em até 18 meses. 

 

10  Aviso de manutenção em faixa 
Já usado em alguns modelos no Brasil, a tecnologia emite um sinal, visual e/ou sonoro, 

que alerta o motorista sobre a invasão involuntária dos limites da sua faixa de 
rodagem. 
Regulamentação: em até 18 meses. 

 

11 Frenagem automática emergencial 
Tecnologia que aciona os freios automaticamente em caso de emergência, 
compensando a frenagem do motorista caso ela seja insuficiente, evitando assim 

possíveis colisões e atropelamentos ao identificar por sensores um perigo à frente do 
veículo. 

Regulamentação: em até 18 meses. 

 

12 Veículos com acessibilidade 
Deve estabelecer equipamentos que facilitem o acesso de pessoas com deficiência 

(PCD). Resta esperar que a regulamentação será em todos os veículos ou apenas para 
os automóveis adaptados. 
Regulamentação: em até 18 meses. 

 

13 Gravador de dados de acidentes de trânsito 
Funcionaria como uma espécie de ‘caixa preta’, semelhante às usadas em aviões. Teria 
a finalidade de elucidar eventuais causas de acidentes. 

Regulamentação: em até 36 meses. 

 

Ford abre pré-venda do novo Mustang com preço abaixo do rival Camaro 

12/12/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Após uma longa espera, enfim a Ford traz oficialmente o Mustang para Brasil. O 

esportivo só desembarcava no país via importação independente. A pré-venda 
começou nesta segunda-feira (11) ao preço de R$ 299.900, com a entrega em março 
de 2018, quando o muscle car também chegará às lojas. 

 
A etiqueta de lançamento é menor que a do arquirival Chevrolet Camaro, que na 

versão única SS parte de R$ 310 mil na carroceria cupê e de R$ 345 mil, na 
conversível. Por enquanto, o Mustang virá apenas na configuração cupê. 
 

 
Segundo a Ford, o primeiro lote terá um número limitado de unidades - sem informar 

a quantidade. Os interessados deverão fazer a inscrição pelo 
site www.mustangford.com.br. No hotsite é possível conhecer mais detalhes do ícone 

do muscle car, inclusive ouvir o ronco grave do motor. 
  
A encomenda também pode ser efetuada diretamente nas concessionárias Ford, onde 

o cliente terá um atendimento exclusivo e personalizado, conforme divulgou a 
montadora.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/ford-abre-pre-venda-do-novo-mustang-com-preco-abaixo-do-rival-camaro-cgsdcsx9sz9y30ttzl0bmiuke
https://www.mustangford.com.br/


Para a confirmação da reserva é necessário o pagamento de um sinal correspondente 
a 10% do valor do carro. 
 

 
 
O tratamento de ‘luxo’ nas lojas, com direito à concierge, será inspirado nas marcas 

premium alemãs. A Ford até discursa que o Mustang não brigará em solo brasileiro 
com o Camaro, mas por clientes de BMW, Mercedes e Audi, como acontece na 
Europa, onde é líder de vendas, batendo inclusive os modelos alemães. 

 
“Com todo respeito ao Camaro, mas ele não será referência para nós. O Mustang por 

ser um carro global e conter mais tecnologia, está num outro patamar”, cutucou 
Rogélio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Governamentais da Ford, 
durante o Salão de Frankfurt, em setembro passado, quando confirmou a venda 

oficial do carro no Brasil. 
 

Versão topo da gama 
 A linha 2018 do Mustang, que estreou a sexta geração em 2015, será vendida em 
versão única GT Premium, que corresponde ao topo de gama, com todos os opcionais, 

nos Estados Unidos. 
 

Ela vem equipada com motor V8 5.0, de 466 cv e 55,0 kgfm de torque, associado à 
nova transmissão automática de 10 velocidades e borboletas no volante para as 

mudanças manuais. O Camaro, por usa vez, usa o motor V8 6.2, de 461 cv e 62,9 
kgfm, com câmbio automático de 8 marchas. 
 

Por ser um veículo feito para diferentes mercados, o muscle car desembarcará no 
Brasil pronto para receber a nossa gasolina com a dosagem de etanol, seja ela comum 

ou premium, adianta o vice-presidente da Ford. “Ele estará totalmente adaptado às 
condições brasileiras”, garante. 
 

O Mustang é dotado da tecnologia ‘Flex Port Fuel', que permite ao motor operar com 
maior taxa de compressão e injeção direta em altos giros, trocando à injeção indireta 

em baixas rotações. 
 
Há quatro saídas de escape na versão GT. Aliás, o ronco do motor pode ser 

personalizado por meio de um sistema de válvula ativa de escape, que permite variar 
a potência sonora. 

 
Visual ‘bicudo’ 
As mudanças feitas recentemente no Mustang em relação à linha anterior deixaram 

o visual mais aerodinâmico na dianteira e na traseira. O capô foi alongado, o para-
choque recebeu barbatanas, os spoilers ampliados e ele ganhou uma grade ativa, que 

abre e fecha aletas, controlando o fluxo de ar. 
 

 
Ford/ Divulgação 



O visual ‘bicudo’ exigirá uma atenção redobrada dos proprietários diante das nossas 
ruas repletas de valetas, lombadas e entradas garagens mal projetadas. 
 

O modelo traz ainda luzes dianteiras e traseiras em led com a inconfundível assinatura 
de três barras, além de aerofólio e rodas aro 19 com acabamento preto brilhante.  

 

 
Outro item personalizado são as luzes de cortesia nos retrovisores que projetam o 

ícone do cavalo no chão.  
 
Painel totalmente digital 

A nova geração do Mustang é o primeiro carro da Ford a ter painel de instrumentos 
totalmente digital e configurável, com tela de 12,3 polegadas e três modos de 

personalização: normal, esporte e pista.  
 
O sistema, chamado Mustang MyMode, conta com função de memória para o motorista 

registrar suas configurações preferidas, incluindo ajustes da suspensão e da direção. 
 

 
 
A lista de tecnologias de auxílio ao motorista é ampla, com assistente de pré-colisão 
com detecção de pedestres, alertas de distância e de fadiga, assistente de manutenção 

na faixa e controle de velocidade adaptativo, que freia e acelera o veículo 
automaticamente.  

O carro é equipado ainda com uma enorme tela (12 polegadas) para o sistema Sync 
3, com espelhamento de celular via Android Auto ou Apple Carplay, e também oferece 
conexão direta à internet com 4G e wi-fi.  

 

 
 
O pacote de sofisticação do ícone norte-americano é complementado pelo acesso 

inteligente por sensor, botão de partida, farol alto automático e soleiras iluminadas. 
 

Empresas do setor de combustíveis dizem que Petrobras voltou a subsidiar 
preços 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Petrobras voltou a praticar preços abaixo da paridade internacional, de acordo com 
a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que enviou carta 

sobre essa questão para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). A prática de preços abaixo da paridade foi, no passado, uma das principais 

críticas à gestão da petroleira. Os preços controlados na época do governo petista 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresas-do-setor-de-combustiveis-dizem-que-petrobras-voltou-a-subsidiar-precos/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresas-do-setor-de-combustiveis-dizem-que-petrobras-voltou-a-subsidiar-precos/


geraram prejuízos e a conta da área de abastecimento da estatal costumava não 
fechar. 
 

Sérgio Araujo, presidente da Abicom, entidade que representa 70% do volume de 
combustíveis importado e cerca de 20% do ofertado, afirmou que em Estados como 

Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Paraná, os importadores não 
estão conseguindo chegar com preços iguais ou abaixo dos praticados pela Petrobras. 

Na sexta-feira passada (1), a estatal anunciou revisão do cálculo de paridade com 
preços internacionais para o diesel, avisando que, por isso, o preço do combustível 
cairia 5,7% no dia seguinte. 

 
Segundo fontes do setor, a Petrobras pode ter reduzido os preços porque vinha 

perdendo participação de mercado com a nova política, ao deixar espaço para a 
importação. “Essa janela para importação levou ao crescimento de distribuidoras 
regionais e viabilizou a oferta para os chamados postos bandeira branca”, 

contextualizou o executivo de uma das maiores distribuidoras nacionais, que preferiu 
falar sob anonimato. É unânime entre as empresas que a dinâmica do setor mudou 

significativamente neste ano. 
 
Mas o corte nos preços promovido recentemente reduziu a atratividade da importação 

de combustíveis. Sérgio Araujo explica que as companhias que atuam com importação 
têm investido em projetos de expansão em terminais portuários, que poderiam, 

futuramente, garantir o abastecimento. O risco de desabastecimento tem sido cada 
vez mais abordado por especialistas e autoridades. 
 

De acordo com Araujo, a redução de preços causou uma preocupação “muito grande 
quanto à sustentabilidade das atividades” das empresas do segmento, porque os 

preços, segundo os importadores, estão abaixo da paridade. “Hoje não há previsão 
certa por parte da Petrobras de investimento em infraestrutura e em logística, por isso 
o risco de a empresa não poder atender à demanda”, ressalta Araújo. Na visão dele, 

haveria um risco de colapso no abastecimento e as companhias de importação vinham 
fazendo investimentos. 

 
“Na minha leitura, a prática de preços deste momento pode caracterizar o subsídio aos 
preços, porque estes estão abaixo da paridade”, diz. “O receio é que isso desestimula 

os investimentos que estão sendo realizados”, afirma Araujo. 
Paridade 

Analistas de bancos dizem que a Petrobras de fato reduziu de forma significativa os 
prêmios, a fim de combater as importações e, consequentemente, aumentar a 
utilização das refinarias domésticas.  

 
Contudo, alertam que a conclusão sobre se os preços estão ou não abaixo da paridade 

não é tão simples, porque a petroleira pratica preços distintos nas regiões e a conta 
deve considerar o câmbio e a oscilação dos preços dos derivados. Ou seja, o resultado 

desse cálculo é dinâmico. Conforme um analista, no Norte e no Nordeste, por exemplo, 
o prêmio costuma ser bem menor na comparação com o Sul e o Sudeste. 
 

De acordo com o executivo do setor de distribuição consultado, a Petrobras tem 
implementado alguns movimentos que não estão diretamente ligados às variações do 

mercado. “Mas o modelo dela nunca ficou 100% claro”, garante. “O fato é que as 
empresas não têm hoje ganhos nas importações”, afirma. Ele explicou que os preços 
variam de porto a porto. Os preços, no geral, ou estão em linha com a paridade ou, 

em alguns casos, já inviabilizam as importações, ou seja, há desconto, garante. 
 

O Goldman Sachs calcula que os preços domésticos atuais implicam um prêmio médio 
ponderado para a paridade de US$ 7,6 por barril. Desde a revisão da política de preços 
da petroleira, o prêmio implícito ficou entre US$ 7 e US$ 9 por barril. Já entre outubro 

de 2016 e abril de 2017, ficou em um intervalo entre US$ 14 e US$ 16 por barril. 
 



Em relatório, os analistas do banco, Bruno Pascon, Victor Hugo Menezes e Gabriel 
Francisco, dizem que, com o prêmio atual, estimam um impacto negativo de R$ 10,7 
bilhões no Ebitda da Petrobras estimado para 2018, de R$ 108,7 bilhões, caso esse 

nível se mantenha. 
 

Ainda segundo o Goldman Sachs, desde a revisão da política de preços anunciada no 
fim de junho, a petroleira elevou em 17,9% o preço do diesel e em 20,8% o da 

gasolina. 
 
Petrobras 

Procurada, a Petrobras reafirmou que sua política de preços para o diesel e gasolina 
tem operação sempre com margem positiva, acima da paridade internacional. 

Já a ANP respondeu que não cabe a ela comentar as decisões de negócios das 
empresas do setor. 
 

GLP 
Na quinta-feira (7), a Petrobras informou que decidiu rever a metodologia que vem 

sendo aplicada aos reajustes do GLP de uso residencial, comercializado em botijões de 
13 kg. “A metodologia a ser definida buscará suavizar os impactos derivados da 
transferência da volatilidade internacional para os preços domésticos e não perpetuar 

efeitos sazonais desfavoráveis”, informou, sem dar mais detalhes. 
 

Comissão aprova Política Nacional de Biocombustíveis 

12/12/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 PLC 160/2017  
 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (12) o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 160/2017, que cria a Política Nacional de Biocombustíveis 
(RenovaBio), como o etanol e o biodisel, produzidos, por exemplo, a partir do bagaço 

da cana-de-açúcar. Proposta segue agora com urgência para análise do Plenário. 
 

O RenovaBio é uma política de Estado que pretende reconhecer o papel estratégico de 
dos biocombustíveis na matriz de energia nacional, tanto para a segurança energética 
quanto para redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. 

 
O autor do PLC é o deputado Evandro Gussi (PV-SP). Entre os demais objetivos do 

Renovabio, estão o de contribuir para o cumprimento pelo Brasil do Acordo de Paris 
sobre mudanças climáticas, garantir a eficiência energética e redução nas emissões de 
gases, expandir a produção e uso de biocombustíveis, além de assegurar a 

competitividade dessas fontes no mercado nacional. 
 

Para atingir esses objetivos, o PLC propõe o uso de metas de redução de gases, 
certificação, adição compulsória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, 

incentivos fiscais, financeiros e creditícios, além das ações em conformidade com o 
Acordo de Paris. 
 

Inspirado na experiência norte-americana, o texto propõe ainda a utilização de 
créditos de descarbonização, concedidos a produtoras de biocombustível de acordo 

com a proporção de energia limpa por elas produzida. Quanto maior essa proporção, 
a empresa obterá mais créditos. Os créditos serão negociados na bolsa de valores e 
comprados por setores que precisam deles como contrapartida pela emissão de 

carbono de suas próprias produções. 
 

“Para cada litro de biocombustível vendido, o produtor ganha o direito de ir na bolsa 
e emitir uma determinada quantidade de Créditos de Descarbonização. A demanda 
por esses Créditos virá de diversos setores, como o das distribuidoras de combustíveis, 

setor de aviação, fundos de investimento 'verdes' de instituições financeiras e demais 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/12/12/comissao-aprova-politica-nacional-de-biocombustiveis
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131765
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131765


agentes que precisam adquirir créditos de descarbonização em contrapartida pela 
emissão de carbono de suas atividades produtivas”, apontou o relator na CAE, senador 
Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE). 

 
Segurança energética 

No relatório, favorável ao texto, ele afirmou que o Brasil é o segundo maior produtor 
mundial de biocombustíveis, tendo gerado 27 bilhões de litros de etanol e 4,2 bilhões 

de litros de biodiesel em 2017. Apesar desses números, argumentou Bezerra, “o Brasil 
nunca possuiu uma política específica para todos os biocombustíveis, de maneira 
conjunta. Tampouco foram criadas as bases para o desenvolvimento sustentado dessa 

atividade”. 
 

Ele ainda sustenta que o RenovaBio é importante porque não abrangerá apenas o 
etanol e o biodiesel, já consolidados no país. De acordo com Fernando Bezerra Coelho, 
pode se beneficiar também a produção de biogás, biometano (biogás purificado) e 

bioquerosene de aviação. 
 

“Em síntese, o PLC oferece uma solução que estimula o mercado a partir de 
mecanismos de mercado; estimula eficiência, competitividade, desempenho 
ambiental; induz a redução de custos de produção; agrega valor com menor 

dependência externa; gera emprego e renda; contribui para o compromisso no Acordo 
de Paris; é fundamental para a segurança energética do abastecimento de 

combustíveis”. 
 
No último dia 5, representantes da indústria e da produção do biodiesel se reuniram 

com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e pediram a aprovação do PLC 160. Se 
aprovado sem alterações no Plenário, o texto vai à sanção presidencial. 

 

GM volta a ter três turnos em Gravataí 

12/12/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
Três meses depois de ter anunciado formalmente , a General Motors retomou de fato 

o terceiro turno de produção em sua fábrica de Gravataí (RS), interrompido em 
novembro de 2015. Lá são feitos os modelos Onix e Prisma. De acordo com a GM, a 
retomada mobilizou 700 trabalhadores diretos e 800 indiretos em todo o complexo.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Ainda segundo a montadora, a decisão servirá para atender à crescente demanda 

pelos modelos dois carros fabricados montados ali e exportados para a América do 
Sul. Em outubro a GM anunciou R$ 1,4 bilhão para o desenvolvimento de tecnologias 
e conceitos de manufatura para a produção de novos veículos além do Onix e do 

Prisma.  
 

“Gravataí responde por 50% das vendas e 60% da produção da GM na América do 
Sul. O Onix há 26 meses é o carro preferido dos brasileiros e o Prisma, o sedã mais 
vendido”, recorda o vice-presidente da GM Mercosul, Marcos Munhoz. A fábrica de 

Gravataí iniciou suas operações em julho de 2000 com o Chevrolet Celta, que deu 
origem à primeira geração do Prisma, em 2006.  

 
 
 

https://www12.senado.leg.br/pauta/2017/12/noticias/materias/2017/12/05/representantes-do-setor-do-biodiesel-defendem-aprovacao-do-renovabio
https://www12.senado.leg.br/pauta/2017/12/noticias/materias/2017/12/05/representantes-do-setor-do-biodiesel-defendem-aprovacao-do-renovabio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26796/gm-volta-a-ter-tres-turnos-em-gravatai


Consórcio cresce 10,5% para veículos leves 

12/12/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

A venda de novas cotas de consórcio para automóveis e comerciais leves somou de 

janeiro a outubro 932,1 mil unidades, registrando alta de 10,5% sobre o mesmo 
período do ano passado.  

 
Os modelos leves vêm anotando crescimento não só na venda de cotas, mas em todos 
outros dados importantes no acumulado dos dez primeiros meses, segundo a 

Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac).  
 

O volume de créditos comercializados, resultado da multiplicação das novas cotas por 
seus valores, atingiu R$ 38,6 milhões, 16,6% a mais que de janeiro a outubro do ano 
passado.  

 
Outro crescimento registrado é o de participantes ativos, pessoas estão pagando as 

parcelas tendo ou não sido contempladas. Até outubro elas somavam 3,46 milhões, 
4,2% a mais que nos mesmos dez meses de 2016. E as contemplações, traduzidas 
em 452,5 mil cartas de crédito emitidas de janeiro a outubro, crescimento de 4,9% 

sobre iguais meses de 2016.  
 

E o volume de créditos disponibilizados, somatório dos valores de todas as cartas de 
crédito emitidas até outubro, atingiu R$ 18,46 bilhões, alta de 5,5%. Estudo recente 
da Abac mostrou um dado interessante: 75% das cartas de crédito emitidas pelas 

administradoras de consórcios são utilizadas para a compra de veículos usados. 
 

MOTOS AINDA EM QUEDA, MAS COM HORIZONTE DE MELHORA 
 
A venda de novas cotas de consórcio para motos atingiu em setembro e outubro os 

melhores meses de 2017, com 78 mil e 75 mil novas cotas, respectivamente, mas no 
acumulado do ano, o volume total atingiu 715,1 mil unidades e queda de 3,4% ante 

o mesmo período de 2016. 
 
O setor também vem perdendo participantes ativos. No acumulado até outubro eles 

eram 2,2 milhões, 12,6% a menos que em igual período de 2016. As contemplações 
(457,5 mil) recuaram 15,7% e o volume de créditos disponibilizados (R$ 4,9 bilhões) 

diminuiu 15,4%. Contam a favor das motos os créditos comercializados no período, 
R$ 6 bilhões, alta de 4,7%. 

 
É possível que no acumulado até dezembro a venda total de novas cotas se iguale ao 
número de 2016 por causa de uma forte campanha que a Honda, líder de mercado, 

vem fazendo em TV aberta para incentivar a adesão ao consórcio. Para o primeiro 
semestre de 2018 a Abac dá como certo o crescimento da modalidade entre as 

motocicletas.  
 

Honda atinge 1 milhão de motores de 160 cc 

12/12/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

A fábrica de motos da Honda em Manaus (AM) atingiu a marca de 1 milhão de motores 
de 160 centímetros cúbicos produzidos. O propulsor estreou no segundo semestre de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia_det.aspx?id_noticia=26795
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26794/honda-atinge-1-milhao-de-motores-de-160-cc


2014 na NXR Bros e atualmente equipa também as motocicletas CG Start, CG Fan e 
CG Titan Fan de CG Titan. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Seu projeto é bastante diferente daquele de 150 cc lançado em 2004. Recebeu novos 
conceitos baseados na melhoria da eficiência de combustão e economia, além da 

redução de emissões. Na CG 160 Start ele utiliza somente gasolina e é flex no restante 
dos modelos.  
 


