
 

 

21 DE FEVEREIRO DE 2018 

Quarta-feira 

 SINDICATOS APROVAM NOVAS TAXAS PARA COMPENSAR FIM DE IMPOSTO 

SINDICAL 

 BRASIL E UNIAO EUROPEIA DISCUTEM DESENVOLVIMENTO DE MICRO, 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

 JUCÁ DIZ QUE VETO DO REFIS DA PEQUENA EMPRESA SERÁ DERRUBADO NO 

CONGRESSO 

 EUNÍCIO DIZ QUE VAI TRABALHAR PARA DERRUBAR VETO DE REFIS DE PEQUENA 

EMPRESA 

 EUNÍCIO PRORROGA VIGÊNCIA DA MP 808, DA REFORMA TRABALHISTA, POR 

60 DIAS 

 ARTIGO: PAÍS PRECISA DE CRESCIMENTO, E ISSO NÃO É TAREFA PARA 

GENERAIS 

 CRESCE A CONFIANÇA DA INDÚSTRIA FLUMINENSE EM JANEIRO, DIZ FIRJAN 

 INVESTIMENTOS CRESCEM 4,2% EM DEZEMBRO, MAS CAEM 2% EM 2017, DIZ 

IPEA 

 ROTA 2030, NOVO REGIME AUTOMOTIVO, SAI NOS PRÓXIMOS DIAS, DIZ 

MINISTRO 

 AUDI ATRASA PROJETOS À ESPERA DO ROTA 

 MARCOS JORGE DESTACA PAPEL ESTRATÉGICO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

PARA O PAÍS 

 GM INVESTIRÁ R$ 1,2 BI PARA AMPLIAR FÁBRICA NO ABC PAULISTA 

 GM PREVÊ CRESCIMENTO DE 20% DO MERCADO E DE 25% PARA AS PRÓPRIAS 

VENDAS 

 GM ADMITE SER UMA DAS MONTADORAS QUE TÊM EXCEDIDO O FLEX COM 

ARGENTINA 

 AUTÔNOMOS WAYMO JÁ PODEM LEVAR PASSAGEIROS 
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 VENDA A PRAZO DE VEÍCULOS LEVES CRESCE 24,4% EM JANEIRO 

 “INDÚSTRIA AUTOMOTIVA PRECISA DEIXAR DE FOCAR SÓ NO CARRO E PENSAR 

NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO” 

 EVENTO DISCUTE INCLUSÃO FEMININA NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 PREÇO DA GASOLINA FICA ESTÁVEL APÓS REGISTRAR PRIMEIRA QUEDA EM 14 

SEMANAS 

 SIMPÓSIO VDI-BRASIL NA FEIMEC 2018 DISCUTE E APRESENTA CASOS 

REAIS DE APLICAÇÃO DE BIG DATA NA ATIVIDADE INDUSTRIAL 

 AUTOMATIZAÇÃO DA INDÚSTRIA TRARÁ INÚMERAS VANTAGENS PARA OS 

TRABALHADORES E PARA A ECONOMIA BRASILEIRA 

 PRIMEIRO CARRO VOADOR FABRICADO EM SÉRIE SERÁ LANÇADO EM MARÇO 

 INDÚSTRIA 4.0 SALTARÁ DE 1,6% PARA 21,8% DAS EMPRESAS EM UMA 

DÉCADA, DIZ PESQUISA DA CNI 

 INDICADORES DA FGV APONTAM NA DIREÇÃO DA CONTINUIDADE DA 

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 

 BOVESPA SOBE MAIS DE 1% E RENOVA MÁXIMA HISTÓRICA 

 NÃO HÁ MAIS TEMPO PARA PLANO B NA PREVIDÊNCIA, DIZEM ECONOMISTAS 

 GOVERNO DESCARTA REFORMA VIA PROJETO DE LEI 

 DESISTIR DA PREVIDÊNCIA PESA SOBRE NOTA DO BRASIL, DIZEM MOODY'S E 

FITCH 

 MAIA DIZ QUE ALGUMAS AGENDAS PROPOSTAS PELO GOVERNO VÃO CAMINHAR 

NO CONGRESSO 

 ARTHUR MAIA NÃO VÊ CHANCE DE VOTAR PREVIDÊNCIA POR MEDIDAS 

INFRACONSTITUCIONAIS 

 MAIA AVISA GOVERNO QUE NÃO COLOCARÁ EM VOTAÇÃO ITENS DA REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA POR PROJETO DE LEI 

 MAIA: NÃO TEM COMO SE IMPOR UMA AGENDA À CÂMARA, VINDA DO 

EXECUTIVO 

 BRIGA POLÍTICA AMEAÇA AGENDA ECONÔMICA 

 ‘QUE PAUTA PRIORITÁRIA QUE EU NÃO SEI?’, DIZ EUNÍCIO SOBRE AS 15 

MEDIDAS 

 AGENDA NÃO RESOLVE CRISE FISCAL, DIZEM ANALISTAS 

 POSTERGAÇÃO DE REFORMA TRAZ IMPACTOS PARA A ECONOMIA, DIZ SECOVI-

SPX 
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 SEM REFORMA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PODE GERAR ALTA DE IMPOSTOS, 

DIZ TESOURO 

 COMPRAS E VENDAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇO CRESCEM EM JANEIRO, 

DIZ INDA 

 MECANISMOS DE FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇÕES 

 

 
       

      

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

                                              Fonte: BACEN 
 

Sindicatos aprovam novas taxas para compensar fim de imposto sindical 

21/02/2018 – Fonte: Jornal Nacional  
 
Cobrança é feita sem autorização dos trabalhadores e com represálias para quem não 

paga. Discussão sobre contribuição sindical foi parar na Justiça. 
 

Assista o vídeo: https://globoplay.globo.com/v/6518987/ 
 
 

Muitos trabalhadores brasileiros que imaginavam estar livres da cobrança obrigatória do 
imposto sindical tiveram uma decepção. Tem sindicato aprovando taxa nova em 

assembleia e cobrando mesmo sem autorização.  
 

Num comunicado na internet, o Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás deu prazo, até o 
dia 10 de março, para os profissionais do estado pagarem a contribuição sindical de 2018, 
no valor de R$ 160. 

 
Em outro texto, o sindicato diz que todos os farmacêuticos devem pagar a contribuição, 

independentemente de serem ou não filiados. E que a pena para os profissionais liberais 
que não pagarem, é a suspensão do exercício da profissão, até que o valor seja quitado. 
Numa entrevista, a diretoria do sindicato negou que vá pedir a suspensão. Mas defendeu 

a cobrança aprovada em assembleia. Dos 1.400 farmacêuticos filiados, só 34 participaram 
da votação. 

 
“É uma taxa que o farmacêutico, todo trabalhador tem que pagar. Ele não pagando, ele 
vai tá em débito com o sindicato, então o sindicato tem o seu jurídico que pode tá fazendo 

as cobranças devidas”, diz o diretor do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás, Fábio Basílio. 
 

A reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, acabou com a 
obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical para todos os empregados. 
 

O valor equivalente a um dia de trabalho, pago uma vez por ano, agora só pode ser 
descontado com autorização do trabalhador. 

CÂMBIO 

EM 21/02/2018  

 Compra Venda 

Dólar 3,256 3,257 

Euro 4,011 4,013 
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Para não perder dinheiro, muitos sindicatos questionam a mudança na Justiça. Enquanto 
isso, entendem que a autorização para o desconto pode ser coletiva, por meio de 
assembleias. 

 
“Da mesma forma que numa assembleia que é chamada para decidir se vai dividir as férias 

em três vezes, se vai ter a intrajornada de 30 minutos, poderá decidir também quanto vai 
ser a contribuição para o sindicato, e de forma coletiva, da mesma forma que esses temas 

vão ser aprovados”, diz o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah. 
 
O advogado especialista em Direito do Trabalho Arnaldo Pipek diz que a autorização deve 

ser individual. E aponta a nova lei. 
 

Ela garante ao trabalhador “a liberdade de associação profissional, inclusive o direito de 
não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial 
estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho”. 

 
"Ou seja: ele só é devido no momento em que o empregado individualmente e 

expressamente autoriza esse desconto. A simples previsão de acordo em convenção 
coletiva, no meu entender, não supre a necessidade da autorização individual do 
empregado”, explica Pipek.  

 
As reclamações estão ganhando destaque agora porque, para a maioria das categorias, o 

desconto da contribuição sindical é feito na folha de pagamento de março, o mês que vem. 
Um escritório de advocacia especializado em questões trabalhistas tem recebido muitas 
dúvidas dos clientes. São empresas que querem saber como proceder, quando sindicatos 

pedem que elas descontem a contribuição, sem autorização individual dos empregados. 
 

A advogada Fabíola Marques, professora de Direito do Trabalho da PUC-SP, orienta as 
empresas a recolher assinaturas dos empregados que quiserem pagar a contribuição. 
Quem não quiser e for surpreendido: 

 
 “Quem sofrer o desconto poderá cobrar judicialmente a devolução desses valores. Porque 

há necessidade de uma autorização expressa para que o desconto ocorra”, explica Fabíola. 
 
Como há diferentes entendimentos para lei, a discussão sobre a contribuição sindical foi 

parar na Justiça. Mais de dez ações aguardam julgamento no Supremo Tribunal 
Federal. 

 
O Ministério do Trabalho declarou que não pode interferir em decisões dos sindicatos, 
e que, cabe a Justiça esclarecer as divergências sobre o assunto. 

 
O Ministério Público do Trabalho declarou que está discutindo o tema. 

 

Brasil e Uniao Europeia discutem desenvolvimento de micro, pequenas e 
médias empresas 

21/02/2018 – Fonte: MDIC 
 

 
Secretário Especial da Micro e Pequena Empresa realiza, no México, reuniões bilaterais 

durante Conferência Ministerial da OCDE sobre Pequenas e Médias Empresas  
 
O secretário especial Micro e Pequena Empresa (Sempe) do MDIC, José Ricardo da 

Veiga, participou hoje (20), na Cidade do México, de encontro bilateral com a diretora 
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em exercício do Programa para a Competitividade de Pequenas e Médias Empresas 
Europeias (Cosme) e da Política de PMEs da União Europeia, Kristin Schreiber.  
 

Durante a reunião, o secretário conheceu detalhes do modelo europeu para o 
desenvolvimento do setor. “Conversarmos bastante sobre legislação de MPMEs da 

União Europeia, onde cada país tem independência para aplicar sua legislação.  
 

A Comissão Europeia atua estimulando os países a oferecerem condições mais 
favoráveis para o setor a partir de avaliações de impacto e de recomendações da 
Comissão aos Estados Membros. Eles vão compartilhar essa metodologia conosco, o 

que vai ser útil para atuarmos em coordenação com os estados do Brasil”, disse o 
secretário. “Já é uma ideia nossa criar o mapa nacional do cumprimento do Estatuto 

da Micro e Pequena Empresa. Podemos abreviar este caminho a partir do exemplo da 
UE” avaliou.  
 

Outro assunto tratado na reunião foi o estímulo ao crédito. O Programa para a 
Competitividade de Pequenas e Médias Empresas Europeias conta com orçamento de 

aproximadamente € 2,3 bilhões para o período de 2014 a 2020. Desse valor, 61% são 
aplicados em políticas de financiamento.  
 

“Eles têm um fundo que coloca recursos para garantir as operações de crédito que não 
são cobertas pelos bancos tradicionais. Isto é importante sobretudo para startups e 

empresas que não possuem garantias colaterais. A partir da troca de experiências 
podemos aprimorar nossas estratégias e reforçar o que já estamos fazendo no Brasil”, 
avaliou o secretário.  

 
Além disso, destacou-se a importância do capítulo específico sobre as pequenas e 

médias empresas no Acordo de Livre Comercio entre o Mercosul e a União Europeia, 
cuja próxima rodada de negociações será no Paraguai na semana que vem.  
 

Conferência Ministerial da OCDE sobre Pequenas e Médias Empresas 
Até sexta-feira, o secretário especial da Micro e Pequena Empresa do MDIC, José 

Ricardo da Veiga, representa o governo brasileiro em dois importantes eventos 
voltados às discussões de políticas públicas para o desenvolvimento dasmicro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs), na Cidade do México. 

 
Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o secretário é um dos convidados do Workshop 

“Construindo Alavancas de Negócios que Impulsionam a Produtividade das PMEs”, e 
em 22 e 23 de fevereiro, integrará a Conferência Ministerial da OCDE sobre Pequenas 
e Médias Empresas, onde representará o ministro da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, Marcos Jorge. 
 

Os dois eventos são coordenados pela Organização para Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), pela Secretaria de Economia do México e pelo 

Instituto Nacional do Empreendedor (Inadem) do México.   
 
Além disso, José Ricardo e o diretor de Apoio à Micro Empresa da Sempe, Nizar Midrei, 

participam de diversas  bilaterais com autoridades ligadas às MPMEs de vários países, 
para aprofundar a cooperação e a troca de experiências no setor. 

 
Na segunda-feira, em reunião da coordenação na Embaixada do Brasil no México, o 
embaixaor Maurício Carvalho Lyrio destacou a posição de vanguarda do Brasil no 

desenvolvimento de ações voltadas para o setor, em especial para os 
microempreendedores individuais (MEI). Segundo ele, este fato tem despertado 

interesse de países parceiros do Brasil. 
 
 

 



Jucá diz que veto do Refis da pequena empresa será derrubado no Congresso 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (MDB-RR), disse nesta terça-
feira, 20, que será derrubado o veto presidencial do programa de refinanciamento para 

micro e pequenas empresas – o Refis das micro e pequenas empresas. “Refis, vai ser 
derrubado o veto em 6 de março”, explicou rapidamente à imprensa, sem dar detalhes 

do acordo.  
 
A proposta foi aprovada pela Câmara e Senado, mas acabou tendo seu texto vetado 

na íntegra, por decisão do Palácio do Planalto. A justificativa é que a medida fere a Lei 
de Responsabilidade Fiscal ao não prever a origem dos recursos que cobririam os 

descontos aplicados a multas e juros com o parcelamento das dívidas.  
 
Mais cedo, o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), já havia 

reclamado da decisão do Palácio do Planalto. “Nós aprovamos 17 Refis nos últimos 10 
anos. Quando chegou a hora da micro e pequena empresa, fui surpreendido por um 

veto total. Não acho justo. Ele (Temer) me pediu um prazo”, explicou.  
 
Eunício disse que conversou com o presidente Temer sobre o assunto e recebeu dele, 

por sua vez, um pedido de mais prazo para que o governo encontre uma solução 
intermediária. O pedido de Temer fez com que o veto não fosse incluído na pauta da 

sessão do Congresso desta terça. O tema será apreciado somente na próxima sessão, 
que pode acontecer na primeira quinzena de março.  
 

O Refis para micro e pequenas empresas – já contempladas com um sistema 
diferenciado de tributação, o Simples Nacional – foi aprovado pelo Congresso em meio 

às negociações para a aprovação a reforma da Previdência.  
 
Segundo o projeto, para aderir ao parcelamento, empresas terão de pagar entrada de 

5% do valor da dívida, que poderá ser dividida em até cinco parcelas consecutivas. O 
saldo restante após a entrada poderá ser pago de três formas diferentes: à vista, com 

desconto de 90% em juros e 70% em multa; parcelado em 145 meses, com 
abatimentos de 80% e 50%, respectivamente; e em 175 meses, de 50% e 25%. O 
prazo de adesão será de 90 dias, contados da data de publicação da lei. 

 

Eunício diz que vai trabalhar para derrubar veto de Refis de pequena empresa 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), disse nesta terça-

feira, 20, que vai trabalhar para derrubar o veto integral do presidente Michel Temer 
contra o projeto que instituía o programa de refinanciamento para micro e pequenas 

empresas – o Refis das micro e pequenas empresas. 
  

A proposta foi aprovada por Câmara e Senado, mas acabou tendo seu texto vetado na 
íntegra, por decisão do Palácio do Planalto. A justificativa é que a medida fere a Lei de 
Responsabilidade Fiscal ao não prever a origem dos recursos que cobririam os 

descontos aplicados a multas e juros com o parcelamento das dívidas.  
 

“Não podemos desprezar esse setor importante, 90% dos empregos são gerados por 
ele. Fizemos 17 ‘Refis’ em 10 anos. Mesmo tendo uma posição contrária, 
encaminhamos todos os projetos. Este último que é dos pequenos, que não têm 

defensores, que não exercem pressão, foi vetado na sua plenitude. Se temos uma 
pauta de microeconomia no Congresso, não tem sentido esse veto para micro e 

pequena empresa”, afirmou.  
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O presidente do Congresso disse que comunicou sua decisão a Temer, nesta segunda-
feira, mas que espera que o governo proponha uma solução intermediária. Este veto 
não deve ser analisado na sessão do Congresso, marcada para acontecer nesta terça. 

O tema será apreciado somente na próxima sessão, que pode acontecer na primeira 
quinzena de março.  

 
Na época em que o veto presidencial foi anunciado, o presidente do Sebrae, Guilherme 

Afif Domingos, disse que a decisão de Temer não aconteceu por questões políticas, 
mas, sim, por “técnicas” e “econômicas”. E explicou que, apesar da decisão, o governo 
iria “trabalhar para ver o projeto aprovado nos próximos meses”.  

 
O Refis para micro e pequenas empresas – já contempladas com um sistema 

diferenciado de tributação, o Simples Nacional – foi aprovado pelo Congresso em meio 
às negociações para a aprovação da reforma da Previdência.  
 

Segundo o projeto, para aderir ao parcelamento, empresas terão de pagar entrada de 
5% do valor da dívida, que poderá ser dividida em até cinco parcelas consecutivas. O 

saldo restante após a entrada poderá ser pago de três formas diferentes: à vista, com 
desconto de 90% nos juros e 70% na multa; parceladamente em até 145 meses, com 
abatimentos de 80% e 50%, respectivamente; e em 175 meses, com descontos de 

50% e 25%, respectivamente. O prazo de adesão será de 90 dias, contados da data 
de publicação da lei. 

 

Eunício prorroga vigência da MP 808, da reforma trabalhista, por 60 dias 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), assinou ato da 

presidência do Legislativo para prorrogar a vigência da Medida Provisória (MP) 808, 
que ajusta pontos da reforma trabalhista. Editada em novembro, a MP está parada no 
Congresso e perderia a vigência nesta quinta-feira, 22.  

 
Enquanto o governo concentrou esforços na tentativa frustrada de avançar com a 

reforma da Previdência nos últimos meses, o ajuste da reforma trabalhista foi posto 
em segundo plano em Brasília. A Comissão Mista da MP 808 sequer foi instalada e 
vários partidos ainda não confirmaram quais serão os nomes da comissão.  

 
Também não foram escolhidos o presidente e o relator, mas há expectativa de que o 

deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) – que relatou a reforma na Câmara – seja 
escolhido para o posto.  
 

O presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antônio Neto, avalia que 
essa prorrogação é “oportuna para as centrais”. “Porque, pelo menos temos a 

oportunidade de tentar promover as mudanças para mitigar parte dos efeitos da 
reforma que ainda não foram aplicados por conta da MP”, diz. 

 

Artigo: País precisa de crescimento, e isso não é tarefa para generais 

21/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Políticas econômicas irresponsáveis jogam jovens nos braços da 

criminalidade  
 

São impagáveis os custos sociais da violência e da criminalidade. Cerca de 60 mil 
pessoas assassinadas anualmente no país impõem perdas irreparáveis a suas famílias. 

Familiares de policiais mortos ou feridos enfrentam momentos de enorme sofrimento 
e dor. 
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Os custos econômicos são incalculáveis. Além dos gastos governamentais, pessoas e 
corporações são obrigadas a reservar parcelas substanciais de seus recursos para a 
segurança. Os bancos, por exemplo, têm dezenas de milhares de homens armados 

nas agências e no transporte de valores. Custam R$ 9 bilhões por ano. 
 

Na indústria, no comércio e no setor de serviços, é impossível estimar valores, dada a 
pulverização de dispêndios em pequenas, médias e grandes empresas por todo o país. 

Além de uma chaga social, portanto, a violência passou a ser um fator importante no 
custo Brasil. 
 

Na sexta-feira (16), o presidente Michel Temer decretou intervenção federal na 
segurança pública do Rio. Até 31 de dezembro, os comandos das polícias Civil e Militar 

do Estado, da Secretaria de Segurança, dos Bombeiros e do sistema carcerário serão 
subordinados ao general Walter Braga Netto. 
 

Os mais recentes episódios de violência no Rio, no Carnaval, chocaram o país —
crianças baleadas, supermercado saqueado, tiroteios, arrastões, bloqueios de 

avenidas. Boa sorte em seu trabalho é o que todo brasileiro deve desejar ao general. 
Há, porém, quatro observações importantes a fazer. 
 

A primeira é que a violência e a criminalidade no Rio não começaram agora. Elas vêm 
de longe, cultivadas por irresponsabilidades administrativas, conivência de 

autoridades com facções e corrupção. Os índices de criminalidade também não estão 
no auge, apesar do enorme impacto de mídia. O número de mortes violentas no Rio 
caiu bastante desde o início do século, passando de 8.000, em 2000, para 4.500, em 

2012. A partir de então, voltou a subir e atingiu 6.700 no ano passado. 
 

A segunda é que o crime não constitui privilégio do Rio. Está espalhado pelo país, e 
isso exige ações correlatas em muitos Estados, uma coordenação complicada, porque 
a Constituição atribui a tarefa de cuidar da segurança aos Estados, e não à União. 

Como se sabe, a criminalidade é inteligente e nômade. Seus eixos se deslocam para 
lugares onde podem se estabelecer com mais facilidade. 

 
A terceira observação é que as ações não podem ser temporárias. As UPPs do Rio, por 
exemplo, tiveram um início de sucesso a partir de 2008, mas agora são quase 

ignoradas pela criminalidade. Em 2011, por exemplo, houve 13 confrontos em 
comunidades com UPPs. Em 2016, esse número já havia subido para 1.555. 

 
A quarta é sobre a curva do gráfico das mortes violentas no Rio, que se move mais ou 
menos acompanhando, em sentido inverso, a linha da atividade econômica. Quando a 

economia sobe, os crimes diminuem e vice-versa. 
 

Não há nada de científico nessa observação, mas certamente a recessão e a penúria 
do Estado explicam, em parte, a violência. Um ano atrás, familiares de PMs chegaram 

a bloquear os portões de batalhões em protesto porque os policiais não haviam 
recebido o 13º salário. 
 

Políticas econômicas irresponsáveis, que provocam desemprego, jogam jovens 
desocupados nos braços da criminalidade. O país precisa, com urgência, de 

crescimento econômico e criação de postos de trabalho. E isso não é tarefa para 
generais. 
 

(Benjamin Steinbruch - É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do 
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).  
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Cresce a confiança da indústria fluminense em janeiro, diz Firjan 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os industriais do Estado do Rio estão mais otimistas neste início de ano. Conforme o 
Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense, calculado pela Federação 

das Indústrias do Rio (Firjan), o indicador de “Expectativas” atingiu 55,3 pontos em 
janeiro, informou a entidade. O índice varia de zero a cem, e os resultados acima de 

50 indicam otimismo – o indicador fechado registrou 52,3 pontos.  
 
“Desde 2015 os industriais fluminenses iniciavam o ano pessimistas, com o indicador 

abaixo de 50 pontos”, diz a nota divulgada nesta terça-feira, 20, pela Firjan.  
 

O indicador de “Expectativa da Economia Brasileira” registrou 54,6 pontos.  
 
“A expectativa positiva se deve à conjuntura econômica nacional, com PIB (Produto 

Interno Bruto) em crescimento e taxa de desemprego em queda, além das reformas 
previdenciária e tributária, que estão em discussão no Congresso”, diz a nota 

divulgada pela Firjan, que não leva em conta a desistência, por parte do governo 
federal, de levar à votação a proposta de emenda (PEC) constitucional que reforma a 
Previdência.  

 
Segundo a Firjan, a pesquisa de janeiro mostra ainda que os industriais também estão 

com boas perspectivas em relação às suas empresas. Esse indicador atingiu 58,6 
pontos.  
 

Já o indicador “Expectativa do Estado” ficou abaixo dos 50 pontos, com 42,4 pontos.  
“As expectativas relacionadas ao Rio não são boas por conta da situação fiscal do 

estado, dos indicadores de segurança pública e do ambiente político”, diz a nota da 
Firjan. 
 

Investimentos crescem 4,2% em dezembro, mas caem 2% em 2017, diz Ipea 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os investimentos na economia registraram um avanço considerável na reta final de 
2017, mas o resultado fechado do ano ainda ficou no vermelho, segundo o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto) cresceu 

4,2% na passagem de novembro para dezembro.  
 
A taxa do quarto trimestre teve elevação de 1,7% em relação ao terceiro trimestre do 

ano passado. Já o resultado acumulado no ano de 2017 foi de queda de 2%.  
 

No último mês de 2017, o avanço da FBCF refletiu o bom desempenho de seus três 
componentes. O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) subiu 4,2% 

em dezembro em relação a novembro; o indicador de construção civil registrou alta 
de 2%, o terceiro resultado positivo consecutivo; e o componente denominado outros 
ativos fixos teve aumento também de 2,0%.  

 
O consumo aparente de máquinas e equipamentos corresponde à produção industrial 

doméstica de máquinas e equipamentos, excluídas as exportações e acrescidas as 
importações. A produção doméstica de bens de capital menos as exportações 
cresceram 4,5% em dezembro ante novembro, enquanto o volume de importações 

registrou avanço de 5,6%.  
 

O Indicador Ipea de FBCF tem como objetivo antecipar o resultado da FBCF apurada 
pelas Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE). O resultado oficial do PIB será divulgado pelo IBGE no próximo dia 1º de 
março. 

 

Rota 2030, novo regime automotivo, sai nos próximos dias, diz ministro 

21/02/2018 – Fonte: G1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Mas principal ponto de impasse ainda não foi definido. Com fim do Inovar 
Auto, Brasil começou o ano sem política para a indústria automotiva. 

 
O Rota 2030, novo regime automotivo, deverá ser anunciado "nos próximos dias", disse o 
ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge de Lima, 

nesta terça-feira (20). 
 

Ele participou de um evento sobre a ampliação da fábrica da General Motors em São 
Caetano do Sul (SP). 
 

O Brasil está sem política para o setor automotivo desde o fim do ano passado, quando 
terminou o Inovar Auto. Trata-se do conjunto de regras que montadoras e importadoras 

deverão seguir, englobando metas de eficiência de consumo de combustível, incentivo à 
pesquisa, segurança, entre outros itens. 
 

O impasse 
 

O atraso no Rota 2030 se deve, principalmente, à falta de consenso entre o MDIC e o 

Ministério da Fazenda sobre o aumento ou redução de impostos e a forma de fazer a renúncia 
fiscal, que deve ficar em torno de R$ 1,5 bilhão ao ano, mesmo montante do regime anterior. 
Lima disse que ainda não houve consenso. As discussões em torno do assunto já duram 9 

meses. 
 

No Inovar Auto, as marcas podiam, por exemplo, conseguir benefícios ao superar a meta de 
eficiência energética dos carros ou pelo fato de passarem a produzir no Brasil. Por outro lado, 
quem não tinha fábrica no país ficou penalizado. 

 
O ministro interino confirmou que o novo regime dará "condições de igualdade" às marcas 

que tenham ou não produção local, corrigindo a falha no Inovar Auto que levou o Brasil a 
ser condenado na Organização Mundial do Comércio (OMC), no ano passado. 
 

Audi atrasa projetos à espera do Rota 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
À espera do Rota 2030, a Audi do Brasil está com seu novo plano de investimento 

atrasado desde setembro, informa o presidente da empresa, Johannes Roscheck. 
“Cada dia de atraso representa um impacto que não conseguimos mais compensar”, 
diz o executivo. A fábrica do grupo no Paraná produz os modelos A3 e Q3 e avalia 

novos produtos.  
 

Ele ressalta que o atraso em definir o novo regime automotivo pode prejudicar ainda 
mais o País na inserção à “revolução tecnológica” que ocorre globalmente. “O Brasil 
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poderá ficar muito atrasado em relação às novas gerações de carros que serão 
lançados lá fora”, diz. “Nos últimos anos houve esforço para diminuir essa diferença 
e, se pararmos, será difícil recuperar.”  

 
Roscheck defende medidas diferenciadas para as empresas que abriram fábricas nos 

últimos cinco anos para produzir carros premium. Uma delas é a redução do imposto 
de importação de peças não fabricadas localmente. Ontem, o ministro Marcos Jorge 

de Lima disse que o Mdic trabalha para que seja devolvido “em breve” a essas 
montadoras recursos de crédito de imposto de importação a que o grupo tem direito. 
O valor estimado é de R$ 250 milhões.  

 

Marcos Jorge destaca papel estratégico da indústria automotiva para o país 

21/02/2018 – Fonte: MDIC 
  

 
Ministro participou de cerimônia de investimentos da General Motors em São Caetano 
do Sul (SP) 

 
Em cerimônia de anúncio de investimentos realizada hoje pela General Motors, em 
São Caetano do Sul (SP), o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos 

Jorge de Lima, reafirmou aos empresários do setor o papel estratégico da indústria 
automotiva para o país na visão do governo. 

 
"Iniciativas como esta da GM provam que nosso país pode e deve se transformar numa 
plataforma regional indutora de tecnologia, e não apenas em uma nação fiscalista", 

disse. "É nisso que apostamos, ao construir políticas como o Rota 2030", acrescentou 
o ministro.  

 
A montadora vai aportar cerca de R$ 1,2 bilhão na expansão da planta do município 

paulista. Com os recursos, a expectativa é ampliar a capacidade produtiva e 
modernizar os processos, incorporando tecnologias 4.0 à manufatura. Este foi o 
segundo anúncio recente de ampliação dos negócios da montadora no país. No início 

deste mês, inaugurou a ampliação da fábrica de motores de Joinville (SC), que 
receberá R$ 1,9 bilhão.  

 
 Acordos automotivos  
Marcos Jorge detalhou, também, os esforços do MDIC para abertura de novos 

mercados ao setor automotivo brasileiro, que prevê aumento de 10,6% nas 
exportações gerais de veículos em 2018. "A indústria nacional tem destinado parte 

importante da produção para mercados externos", ponderou.  
 
Em 2018, entrará em vigor o Acordo Automotivo com a Colômbia, o que permitirá a 

exportação de 25 mil unidades isentas de imposto de importação. Outro importante 
destino da produção de veículos nacional, a Argentina, é tema de trabalho de 

convergência regulatória nas áreas de eficiência energética, emissões, segurança e 
certificação de autopeças. "Nossos vizinhos são os principais compradores dos veículos 
produzidos no Brasil", lembrou.  

 
Em 2017, houve aumento nas exportações para os países com os quais o Brasil tem 

acordo, na comparação com o ano anterior: Argentina (43%), México (70%), Chile 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3092


(98%), Uruguai (59%) e Colômbia (50%). O saldo da balança automotiva, no ano, 
apontou recorde, ao exportar 791 mil automóveis e veículos de cargas para 83 países. 
A expectativa é superar a marca de 2017 este ano.  

 
Rota 2030 

A elaboração da nova política para o setor automotivo segue em fase de ajuste final. 
Em discurso, Marcos Jorge lembrou que, induzir a indústria brasileira ao alcance de 

padrões globais de produção é ainda mais estratégico diante de um provável acordo 
de livre comercial entre Mercosul e União Europeia, esperado para este ano.  
 

O Rota 2030 trata da questão da competitividade da indústria automotiva brasileira 
em uma política de médio prazo, com metas a serem cumpridas em três ciclos de 

investimentos, ou 15 anos. A política substituirá o Inovar-Auto, que encerrou ano 
passado. 
 

"Não resta dúvida que o setor automotivo é um pilar fundamental da economia 
brasileira, especialmente neste momento de retomada", afirmou.  

 

GM investirá R$ 1,2 bi para ampliar fábrica no ABC Paulista 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Líder em vendas no Brasil há dois anos, a General Motors vai aumentar a capacidade 

produtiva da fábrica de São Caetano do Sul, no ABC paulista, de 250 mil para 330 mil 
veículos ao ano. As obras para ampliação e modernização da linha de montagem, com 
investimentos de R$ 1,2 bilhão, serão concluídas em 2019.  

 
A montadora é uma das poucas a anunciar aportes em ampliação de capacidade. Nos 

últimos três anos, período em que o setor automobilístico operou com até 50% de 
ociosidade em razão da crise nas vendas, os investimentos foram focados em produtos 
e modernização.  

 
“Registramos crescimento muito forte nas nossas vendas em 2017 (de 14% em 

relação a 2016) e este ano esperamos outro aumento significativo, acima de 20%”, 
diz o presidente da GM Mercosul, Carlos Zarlenga.  
 

Hoje, a fábrica do ABC ainda opera abaixo de sua capacidade, mas, com a chegada de 
novos produtos também previstos no investimento, precisará dessa capacidade maior. 

A filial do grupo em Gravataí (RS), opera praticamente com capacidade plena na 
produção dos modelos Onix – o mais vendido no País – e Prisma. Em São Caetano são 
feitos Cobalt, Montana, Spin e uma versão do Onix.  

 
Inovação  

Em evento ontem que contou com a participação do governador Geraldo Alckmin e do 
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Marcos Jorge de Lima, a 

GM mostrou as obras de ampliação da fábrica que, segundo Zarlenga, vão incorporar 
novas tecnologias da chamada indústria 4.0, como prensas de última geração, solda 
a laser e novo transportador de veículos.  

 
Para realização das obras, a produção foi suspensa e todos os funcionários da linha de 

montagem entraram em férias coletivas por um mês. Somando o pessoal 
administrativo, a unidade emprega 9,2 mil pessoas.  
 

O investimento, bancado pela própria empresa e sua matriz americana, faz parte de 
um programa de R$ 13 bilhões previstos para o período de 2014 a 2020. “Já vamos 

começar a trabalhar em um novo ciclo de investimentos”, avisa o presidente da GM. 
Para isso, o executivo espera que “em breve” seja anunciado o Rota 2030, novo regime 
automotivo substituto do Inovar-Auto, que vigorou nos últimos cinco anos e terminou 

em dezembro.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/gm-investira-r-12-bi-para-ampliar-fabrica-no-abc-paulista/


“Nossa indústria trabalha no longo prazo, e é importante ter essa ferramenta para 
continuarmos investindo num ambiente de previsibilidade”, diz Zarlenga. “Estamos 
começando um novo ciclo de crescimento e a previsibilidade (das regras) que o Rota 

trará é fundamental”.  
 

As regras do novo regime, que deverão prevalecer por 15 anos, estão praticamente 
prontas, mas ainda há divergências com o Ministério da Fazenda. A principal delas é 

como será a compensação do incentivo de R$ 1,5 bilhão ao ano para as empresas 
investirem em pesquisa e desenvolvimento.  
 

O ministro Jorge Lima afirma que o Rota deve ser anunciado até o fim do mês, 
“conforme estabelecido pelo presidente (Michel Temer)”. O mesmo vale para o anúncio 

da redução de IPI para carros elétricos e híbridos.  
 

GM prevê crescimento de 20% do mercado e de 25% para as próprias vendas 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A montadora norte-americana GM, que no Brasil produz os carros da marca Chevrolet, 
espera que o mercado brasileiro de veículos cresça em torno de 20% em 2018, afirmou 
nesta terça-feira, 20, o presidente da empresa para a região do Mercosul, Carlos 

Zarlenga. “Começamos um novo ciclo de crescimento da indústria automotiva”, 
destacou o executivo, em discurso durante evento que celebrou a expansão da fábrica 

de São Caetano do Sul, depois de investimento de R$ 1,2 bilhão.  
 
Antes do discurso, em conversa com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin 

(PSDB), que também participa do evento, Zarlenga disse que a expectativa para as 
vendas da própria GM é ainda melhor, com previsão de expansão de 25%. A GM é a 

líder de vendas no Brasil e o Onix, da Chevrolet, é o carro mais vendido no País.  
 
O executivo também aproveitou a presença do ministro interino da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, para ressaltar a importância do Rota 2030, 
política industrial do setor automotivo que está sendo elaborada pelo governo para 

substituir o Inovar-Auto, que expirou em 31 de dezembro de 2017.  
 
“Nos últimos cinco anos a eficiência energética no Brasil evoluiu mais do que nos 

últimos 20 anos e o principal motivo para isso foi o Inovar-Auto. Por isso falamos da 
importância de continuar o trabalho com o Rota 2030. É fundamental ter essa 

ferramenta para continuar investindo e continuar crescendo”, disse. O Rota 2030 
deveria ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, mas alguns itens 
relacionados à tributação ainda não foram definidos. 

 

GM admite ser uma das montadoras que têm excedido o flex com Argentina 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da GM para a região do Mercosul, Carlos Zarlenga, admitiu nesta terça-
feira, 20, que a montadora é uma das empresas que têm excedido o flex do acordo 
entre Brasil e Argentina para o comércio de veículos e autopeças. 

 
O flex é um trecho do acordo que diz que, para cada US$ 1 que a Argentina exporta 

em veículos e autopeças para o mercado brasileiro, o Brasil pode exportar até US$ 1,5 
para lá livre de impostos. Como o montante exportado pelo Brasil tem ficado acima 
dessa proporção, o governo argentino tem cobrado garantias das montadoras 

responsáveis pelo excesso. A garantia é uma antecipação do imposto que será pago 
depois do fim do acordo, que vai até 2020. 

 
A GM, embora tenha admitido que é uma das responsáveis pelo excesso, procurou 
minimizar a questão, alegando que os volumes da empresa estão apenas “um pouco 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/gm-preve-crescimento-de-20-do-mercado-e-de-25-para-as-proprias-vendas/
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acima” do permitido. Tanto é que o valor cobrado pela Argentina é de apenas US$ 25 
mil. “Isso equivale ao valor de apenas um carro, de um total de 120 mil automóveis 
que vendemos na Argentina no ano passado”, afirmou. 

 
Zarlenga também disse que o planejamento da GM prevê o reequilíbrio dos volumes 

de exportação e importação até o fim do acordo e que o excesso verificado hoje já 
estava planejado. “Estamos quase perto de voltar ao equilíbrio de US$ 1,5”, disse o 

executivo, que afirmou que o retorno ao nível permitido vai depender da velocidade 
de recuperação do mercado brasileiro. 
 

Com o crescimento da venda de veículos no Brasil, aumenta a demanda por carros 
produzidos na Argentina, o que ajuda a equilibrar a balança comercial dos dois países 

para o setor. O desequilíbrio atual é resultado de uma baixa demanda no Brasil por 
carros argentinos, enquanto a demanda na Argentina por carros brasileiros tem 
crescido. 

 
A garantia cobrada pela Argentina só vale para as montadoras que produzem nos dois 

países. Até então, a Fiat havia sido a única a admitir o excesso. Outras quatro disseram 
que estão equilibradas: Ford, Honda, Toyota e Scania. As demais não deram uma 
resposta. 

 
As declarações do executivo foram dadas durante evento da montadora em sua fábrica 

em São Caetano do Sul. O evento celebrou a expansão do complexo industrial, depois 
de investimento de R$ 1,2 bilhão. O aporte vai permitir que, em alguns anos, a 
capacidade de produção anual da fábrica salte de 250 mil veículos para 330 mil. Hoje, 

a fábrica tem operado em ritmo capaz de produzir 190 mil veículos por ano. 
 

Autônomos Waymo já podem levar passageiros 

21/02/2018 – Fonte: Automotive Business 
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Empresa obteve permissão de autoridades no Estado do Arizona  
REDAÇÃO AB  
 

A Waymo, divisão de carros autônomos da Alphabet (que controla o Google), recebeu 
permissão das autoridades do Arizona (Estados Unidos) como a primeira empresa de 
transportes a fazer viagens comerciais naquele Estado usando veículos autônomos. 

 
O aval garante à Waymo o direito de usar suas minivans Chrysler Pacifica autônomas 

no modelo de transporte por aplicativo. Em 2017 a companhia realizou testes gratuitos 
no Arizona em percursos que se limitavam a uma área de 160 quilômetros quadrados.  
 

A Waymo também está rodando com autônomos em outras regiões a fim de expandir 
sua atuação. De acordo com um porta-voz da empresa, há testes em Phoenix e 

arredores para o lançamento comercial do aplicativo sem motorista ainda este ano.  
 
A entrega de objetos e documentos também faz parte dos planos da companhia. Hoje 

considerada líder no mercado de carros autônomos, a Waymo livrou-se de uma 
pendência judicial no início deste mês ao entrar em acordo com o Uber (veja aqui). A 

sentença obriga a concorrente a pagar US$ 244 milhões à Waymo pelo roubo de 
segredos industriais ligados ao desenvolvimento de veículos autônomos.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27048/autonomos-waymo-ja-podem-levar-passageiros
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Venda a prazo de veículos leves cresce 24,4% em janeiro 
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Quase 100 mil unidades foram entregues por CDC, consórcio ou leasing  

 
A venda financiada de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em janeiro 

atingiu 98,7 mil unidades e registrou importante alta de 24,4% sobre o mesmo mês 
do ano passado. O número foi fornecido pela B3, uma empresa de infraestrutura do 
mercado financeiro.  

 
Os dados da B3 incluem vendas por Crédito Direto ao Consumidor (CDC), consórcio, 

leasing e confirmam o reaquecimento do setor, registrado também nos 
emplacamentos de autos e comerciais leves novos, que subiu 22,9% em janeiro (veja 
aqui). 

 
Os negócios a prazo com veículos pesados novos somaram 4,8 mil unidades e 

acréscimo de 60,2% sobre janeiro de 2017. O acréscimo elevado ocorre pela fraca 
base de comparação, já que as vendas de caminhões e ônibus foram bastante ruins 
no início do ano passado.  

 
A recuperação em janeiro ocorreu até mesmo para as motocicletas. De acordo com a 

B3 foram financiadas 51,7 mil unidades no mês, 10,2% a mais que em janeiro de 
2017.  
 

PARCELAMENTO DE USADOS SOBE 11,3% 

 
 

A venda a prazo de veículos usados atingiu 302,8 mil unidades na soma de veículos 
leves, pesados e ônibus. Esse grande volume de veículos de segunda mão registrou 
alta de 11,3% sobre janeiro de 2017.  

 
O crescimento continua impulsionado pelos automóveis e comerciais leves usados, que 

em janeiro somaram 279,7 mil veículos e acréscimo de 11,7%. A venda a prazo de 
caminhões e ônibus usados somou 10 mil veículos, pequena alta de 4,8%. O 
financiamento de motos usadas foi pouco maior: 12,2 mil unidades e acréscimo de 

11,1% sobre janeiro do ano passado.  
 

Na divisão por modalidade, o CDC respondeu por 85,7% de todas as vendas a prazo 
de veículos novos e usados. O consórcio teve a segunda maior participação, 12,6%. 
 

“Indústria automotiva precisa deixar de focar só no carro e pensar na 

experiência do usuário” 

21/02/2018 – Fonte: Automotive Business 
 
A indústria automotiva brasileira ainda está presa ao mundo analógico. Quem avisa é 

Claudia Niemayer, diretora da Fjord no Brasil, consultoria de design e inovação que 
agora integra a Accenture Digital e publicou neste início de ano o relatório global Fjord 

Trends, um levantamento das tendências que mais impactarão os negócios ao longo 
do ano.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27047/venda-a-prazo-de-veiculos-leves-cresce-244-em-janeiro
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26962/vendas-de-veiculos-tem-o-melhor-janeiro-em-dois-anos
http://automotivebusiness.com.br/inovacao/21/industria-automotiva-precisa-deixar-de-focar-so-no-carro-e-pensar-na-experiencia
http://automotivebusiness.com.br/inovacao/21/industria-automotiva-precisa-deixar-de-focar-so-no-carro-e-pensar-na-experiencia


 
 
 

 
 

 
 

 
O documento cita aspectos como a busca cada vez maior das pessoas por 
transparência, por comprar de empresas que assumam posição em relação a questões 

políticas e sociais, além dos limites cada vez mais tênues entre os mundos físico e 
digital.  

 
Claudia conversou com Automotive Business para traduzir o impacto destes 
movimentos na indústria automotiva local. Para ela, o diagnóstico é simples: o setor 

precisa deixar de focar apenas em criar e vender carros e pensar na experiência do 
usuário como um todo, em como melhorar o que ele vivencia ao se deslocar. “A 

indústria é muito analógica mas, com o consumidor conectado, é possível gerar dados 
e entender como as pessoas lidam com a mobilidade.  
 

O uso destas informações combinado com inteligência artificial nos permite entender 
o cliente e, assim, desenvolver soluções que realmente geram valor”, diz.  

 
Usar os dados dos consumidores para melhorar a entrega de produtos e serviços para 
ele é, inclusive, uma das tendências destacadas no relatório da Fjord. “Você tem 

recursos cada vez mais baratos que garantem uma interação mais inteligente com o 
cliente, que ajudam as companhias a antecipar as expectativas do mercado”, defende.  

 

 

 

  

INOVAR É MELHORAR A EXPERIÊNCIA 

 
Claudia destaca que, quando fala de inovação, não 
se refere apenas ao mundo digital, mas à melhoria 

da experiência do cliente como um todo – em cada 
ponto de contato com a marca on-line ou off-line. 

Entre os exemplos, está a fluidez que o passageiro 
experimenta em uma corrida de Uber ao fazer o 

pagamento sem precisar tirar a carteira do bolso. 
Claudia cita ainda as estações de bicicletas 
compartilhadas do Itaú. “É uma percepção de 

marca atrelada à mobilidade que gera ligação 
emocional, valor agregado”, destaca, apontando 

que este é um caminho que a indústria automotiva 
deveria seguir. 
  

 
“É preciso abrir os olhos e ampliar o foco. Hoje o 

cliente não compara a Volkswagen, por exemplo, 
com outra montadora, mas com a experiência que 
ele tem com a Amazon. As referências são outras.” 

A mudança de paradigma para a oferta mais ampla 
de soluções de mobilidade, diz a diretora da Fjord, 

seria capaz até mesmo de tornar a indústria 
automotiva mais ágil na visão dos consumidores, já 
que desenvolver um carro leva tempo, mas lançar 

serviços de deslocamento ou soluções digitais é 
mais rápido. 

 



“O desejo não é mais pelo carro, mas por se deslocar. Há uma tendência 

forte de as pessoas desejarem e terem menos coisas. Hoje a percepção de 
valor está na Uber e na Cabify, soluções que poderiam ter sido criadas pela 

indústria automotiva“, resume. 

 
Para alcançar essa transformação, Claudia destaca que é essencial pensar em 

parcerias com startups e companhias mais próximas do entendimento do consumidor, 
da transformação digital.  
 

“Há muitas lições que grandes indústrias podem tirar de empresas que começaram 
minúsculas há poucos anos e hoje estão o tempo todo com os usuários”, diz a 

executiva. O desenvolvimento fechado e em segredo, tão tradicional na indústria, 
perde espaço para a colaboração, segundo a especialista. A boa notícia, destaca, é 
que oportunidades não faltam – ainda que o setor automotivo conte agora com novos 

concorrentes no universo da mobilidade. A exposição ao risco aumentou, mas as 
possibilidades também, defende.  

 

Evento discute inclusão feminina na indústria automotiva 

21/02/2018 – Fonte: Automotive Business 

 
Fórum promovido por Automotive Business é o primeiro do gênero no setor  

GLAUCO LUCENA, PARA AB  
 

Quais são os maiores desafios e obstáculos para mulheres que querem fazer carreira 
no setor automotivo? E quais foram os avanços recentes? Esse foi o principal tema do 

painel que abriu o 1º Fórum Presença Feminina no Setor Automotivo, com 
participação de Neuraci Carvalho, diretora de negócios de motores da Cummins, e 

Solange Fusco, diretora de comunicação do Grupo Volvo, além da diretora geral da 
Peugeot, Citroën e DS, Ana Theresa Borsari, que gravou vídeo para o evento. 

 
Avaliando os números da pesquisa promovida por Automotive Business, que 
mostrou tímidos avanços da presença feminina no setor, remuneração inferior à dos 

homens e poucas mulheres em cargos de liderança, as três executivas apontaram 
vários fatores que contribuem para esse desequilíbrio de gênero. E também deram a 

receita para alterar essa situação.  
 
Para Ana Theresa, o fato de ser mulher deve ser usado como vantagem competitiva 

de uma mentalidade mais aberta a novos tempos, sobretudo no momento em que o 
setor passa por mudanças radicais em razão de novas demandas como eletrificação, 

automação, conectividade, compartilhamento e tantas outras impostas pela era 
digital.  
 

Solange ressaltou que é importante que a mulher seja ouvida não só em cargos de 
liderança, mas em todos os níveis. “A mulher tem mais sensibilidade para engajar, 

enxergar o todo, encontrar soluções criativas, promover um ambiente de trabalho 
mais harmônico. Mas ela precisa ter a humildade de aprender com as qualidades dos 
homens, que se sobrepõem em quesitos como objetividade e foco em resultados”, 

avaliou.  
 

Neuraci complementou com outro ponto importante em uma indústria como a 
automotiva, que é a ambição: “Isso passa pela formação, pelo gosto por desafios. A 
mulher costuma se cobrar muito, mas quando não consegue se impor 

profissionalmente nesse ambiente ainda muito masculino, as oportunidades não 
surgirão”.  

 
Na visão de Solange, um dos desafios para atrair mais mulheres é a qualificação 
técnica. “Engenharia e outras áreas de Exatas ainda atraem menos mulheres do que 

homens e é aí onde está a maioria dos empregos do setor automotivo”, afirmou. “Além 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27046/evento-discute-inclusao-feminina-na-industria-automotiva


dessa questão, as mulheres que aceitarem esse desafio precisam superar um gargalo 
de autoestima que ainda existe em relação aos homens”, acrescentou.  
 

Nas conclusões, as executivas destacaram o que consideram mais importante para 
que os avanços na participação de mulheres não sejam tão tímidos quanto nos últimos 

cinco anos, como mostrou a pesquisa de Automotive Business. 
 

Neuraci Carvalho, da Cummins, acha que a mudança cultural deve partir da alta 
liderança das empresas. “Esse maior equilíbrio entre gêneros, entre vida profissional 
e vida pessoal, deve ser uma meta da empresa para todos os seus colaboradores. ”  

 
Solange Fusco, da Volvo, concorda e acrescenta que o DNA das empresas deve ser de 

diversidade: “Não basta fazer campanhas, tomar medidas ou ver esforços isolados de 
alguns líderes. É preciso que haja uma reflexão permanente pela busca de equilíbrio e 
que isso permeie todas as ações dos profissionais daquela organização”.  

 
Finalmente, Ana Theresa Borsari, da Peugeot Citroën DS, disse acreditar na inspiração 

por meio do exemplo. Ela contou que existe um grupo internacional na empresa de 
mulheres líderes, para troca de informações, dicas e boas práticas. “É perfeitamente 
possível que mulheres tenham carreiras brilhantes no setor automotivo e cheguem a 

cargos elevados.”  

ESFORÇOS PARA PROMOVER A DIVERSIDADE 

 
 

 
No ultimo painel do dia, Mariana Ferrão mediou o debate sobre esforços que 
empresas do setor automotivo estão fazendo para promover a diversidade de 

gênero 
 
A apresentadora da TV Globo, Mariana Ferrão, comandou o painel de encerramento 

do 1º Fórum Presença Feminina no Setor Automotivo com uma série de provocações 
para as três executivas da indústria automobilística participantes – todas 

representando empresas que investem em programas para reduzir a desigualdade de 
gênero.  
 

Desafios com nascimento de filhos, com divórcio, com a profissão do marido e com o 
momento certo de encarar maiores desafios permearam os depoimentos do quarteto 

feminino. E em meio a desabafos e histórias de vida foram surgindo temas caros às 
mulheres que escolheram trabalhar num segmento industrial tão dominado por 
homens.  

 
Vanessa Colturato, responsável pelo programa Women@Renault, da fabricante 

francesa de veículos, admitiu que em um primeiro momento é necessário apelar para 
cotas de gênero, o que a Renault vem fazendo. “Não pode ser uma política 

permanente, mas algo temporário para minimizar uma situação de injustiça”, 
defendeu. Como resultado, a Renault praticamente dobrou o número de mulheres em 
cargos de supervisão e gerência nos últimos cinco anos.  



Para Telma Cracco, diretora de RH da CNH Industrial para a América Latina, a solução 
em sua organização tem sido um programa de “mentoring” para mulheres, feito por 
gestores de várias áreas da empresa. “Muitas mulheres entram na empresa, mas 

acabam empacando naquela fase em que uma promoção normalmente acontece. O 
programa tem o objetivo de identificar talentos femininos e prepará-los para maiores 

desafios na carreira”, diz. O programa é recente, de 2016, e tenta ampliar a 
participação de mulheres na CNH Industrial, que cresceu apenas 2% de 2013 a 2017.  

 
Já na DAF Caminhões Brasil, por ser uma empresa mais jovem, a situação é um pouco 
melhor, de acordo com sua diretora de RH, Jeanette Jacinto: “Não há diferenças 

significativas entre salários de homens e mulheres. Sou a única diretora na empresa, 
é verdade, mas há várias mulheres em cargos de gerência. E já percebo um equilíbrio 

de gênero em nosso programa de estágio.”  
 
Para as palestrantes, é consenso que não bastam programas de inclusão e decisões 

dos gestores no sentido de aumentar a presença feminina no setor automotivo. As 
profissionais também precisam ir à luta e fazer a sua parte. “A mulher se prepara 

mais, chega com mais cursos, inclusive de idioma, mas acaba sendo tímida nos 
processos seletivos, enquanto os homens se vendem melhor, são mais ousados”, 
exemplificou Telma. “Isso explica até a questão de salários menores: o homem negocia 

mais, enquanto a mulher se sujeita a pretensões salariais inferiores no momento da 
contratação”, completou. 

 
Vanessa concordou e disse que na Renault é feito um trabalho de autoconhecimento 
das mulheres para que elas possam expressar melhor suas ambições. “A maioria acaba 

descobrindo que tem aspirações a cargos mais altos, mas há as que não querem 
maiores desafios, até por não poder conciliar isso com sua vida familiar.”  

 
O ponto em comum (e positivo) entre as três empresas representadas é a percepção 
de que algo precisa ser feito para promover a diversidade no setor automotivo. E que 

isso não cabe ao RH, mas à organização como um todo. “Muitos líderes perceberam 
que se algo não for feito rapidamente, vai ser difícil atrair para o setor automotivo os 

melhores talentos da geração dos millennials”, resumiu Telma, da CNH Industrial.  
 
Ou seja, o negócio como um todo, já pressionado por novas formas de mobilidade, 

depende também de uma radical mudança em sua cultura organizacional. Questão de 
sobrevivência na opinião das (ainda) poucas mulheres em cargos de comando no 

mundo automotivo.  
 
 

Preço da gasolina fica estável após registrar primeira queda em 14 semanas 

21/02/2018 – Fonte: G1 

 
Valor médio por litro ficou em R$ 4,21, segundo levantamento da ANP; na 

mesma semana, Petrobras reduziu preço nas refinarias. 
 

Após registrar a primeira queda em 14 semanas, o preço médio da gasolina por litro 
se manteve estável na semana terminada no dia 17 de fevereiro. Os dados foram 

divulgados nesta terça-feira (20) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).  

 
Entenda a composição do preço da gasolina e o que diz a Petrobras  
 

Segundo o levantamento, o valor médio para o consumidor nas bombas ficou em R$ 
4,212. Na mesma semana, a Petrobras reajustou os preços da gasolina para baixo nas 

refinarias, em 2,61%. O repasse ou não para o consumidor final depende dos postos.  
A medida faz parte da política de preços da Petrobras, adotada em julho do ano 
passado, que reajusta o valor dos combustíveis quase diariamente com o objetivo de 

https://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-fica-estavel-apos-registrar-primeira-queda-em-14-semanas.ghtml
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acompanhar as cotações internacionais. No mesmo mês, o governo subiu os impostos 
sobre os combustíveis. Desde então, o preço médio para o consumidor final nas 
bombas acumula alta de 20%. Em 2018, há alta acumulada de 2,75%.  

 
Nesta semana, a Petrobras passou a divulgar os preços médios que cobra nas 

refinarias para a venda de gasolina às distribuidoras, e informou que fica com cerca 
de 28% do total que os consumidores pagam por litro nas bombas.  

 
A empresa já havia feito reduções mais acentuadas de preços, em meio a declarações 
de autoridades de que distribuidoras e revendedores não estão repassando aos 

consumidores cortes recentes feitos pela estatal nas refinarias. O governo chegou a 
solicitar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) investigue a 

existência de cartel nos postos de combustível.  
 

Simpósio VDI-Brasil na FEIMEC 2018 discute e apresenta casos reais de 
aplicação de Big Data na atividade industrial 

21/02/2018 – Fonte: CIMM 

 
Palestras e painéis mostram que extrair valor do volume de dados 
armazenados melhora as decisões estratégicas e aumenta a competitividade 

das indústrias. 
 

Big Data é um termo relativamente novo e hoje encontra-se no centro da discussão 

sobre qualidade, produtividade e competividade da atividade industrial. Como o 
próprio nome diz, trata-se do armazenamento e acesso a um grande volume de dados, 
mas o conceito e sua real aplicação vão muito além disso, como explica André 

Wulfhorst, vice-presidente da VDI-Brasil (Associação de Engenheiros Brasil-
Alemanha), chairman do VDI-Cluster Digitalização na Indústria e Gerente Sênior de 

Desenvolvimento de Rede e Treinamento da Mercedes-Benz do Brasil. 
 
“O termo ainda confunde muitas pessoas. A discussão não diz respeito à quantidade 

de dados obtidos e sim à qualidade de conclusões que você consegue abstrair dos 
dados que podem ser levantados com um custo cada vez menor. ” Para Wulfhorst, o 

mercado precisa urgentemente dar o próximo passo no acúmulo de dados para a 
inteligência analítica. 
 

Esses dois fatores – a relevância e o desconhecimento – levaram a VDI-Brasil a 
escolher o tema “Big Data Brasil – Digitalizando Competitividade” para seu próximo 

Simpósio Internacional de Excelência em Produção, marcado para o dia 24 de abril, 
dentro da programação da FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, 
no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. 

 

Automatização da indústria trará inúmeras vantagens para os trabalhadores 
e para a economia brasileira 

21/02/2018 – Fonte: CIMM (postado em 19-02-2018) 
 

Muito além de quais serão os benefícios para os profissionais, a discussão sobre a 
robotização e a automação da indústria leva em conta desde processos educativos de 

aprimoramento bem como o impacto que causará no mercado nacional. 
 

“A Indústria 4.0 lança mudanças significativas na forma de pensar das empresas, na 
busca por conhecimentos e estratégias de produção e vendas. Cada vez mais, as 
empresas precisam estar preparadas para conviver com tecnologias como inteligência 

artificial e robótica” (Paulo Skaf) 
 

Um dos temas mais debatidos nos últimos anos é a automação industrial, inserida no 
contexto da internet das coisas e da inteligência artificial, com outras palavras a 
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famosa indústria 4.0. O conceito, prevê a robotização de parte dos processos 
industriais, assim como, a implementação de equipamentos que visam auxiliar no 
aumento constante de produtividade. 

 
Dentro disto, as discussões sobre esta temática, muitas vezes de maneira equivocada 

trata deste irremediável processo como prejudicial para os profissionais do setor 
industrial brasileiro, incitando o desemprego. No entanto, em uma análise mais coesa 

sobre o assunto e tendo como base, inclusive, as revoluções industriais anteriores, é 
possível perceber que a consequência não é esta. 
 

“Ainda temos um longo caminho a trilhar. Industria 4.0 significa a automação total das 
empresas e, dos processos industriais e de tomadas de decisão em geral, sendo que 

aquelas bem avançadas ainda não estão 100% neste patamar conceitual.  
 
O diferencial de países com empresas mais automatizadas, como a Alemanha, para o 

Brasil é que eles estão mais abertos a investimentos em tecnologia, por isso estão 
mais avançados que nós. Porém, isso não quer dizer que não podemos chegar lá, pelo 

contrário nos dá muita oportunidade de crescimento no Brasil”, diz Mairon Anthero, 
diretor da subsidiária brasileira da SCHUNK, empresa familiar alemã, líder competente 
em sistemas de garras e tecnologia de fixação. 

 
Mais benefícios 

Dizer que a automatização dos processos industriais trará prejuízos aos trabalhadores, 
como desemprego é uma análise equivocada. 
 

Como parâmetro para referência, basta retornar 30 anos no tempo. A introdução do 
computador na vida das pessoas acarretou os mesmos questionamentos atuais e, no 

final, o que o mundo experimentou foi uma comunicação mais assertiva com seus 
consumidores, decisões de escolha e de compra muito mais rápidas. Além disso, hoje 
o departamento de TI gera salários com grande valor agregado e tem possibilitado 

milhares de empregos nos últimos anos. 
 

Quando o computador surgiu muitas pessoas acharam que ficariam sem empregos 
mas, muito pelo contrário, novas áreas e novos postos de trabalho foram abertos. 
 

Segundo dados do estudo Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2017, realizado 
pela ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) e pela IDC (International 

Data Corporation), o setor de TI no Brasil, movimentou US$39,6 bilhões de dólares 
em 2016, representando 2,1% do PIB brasileiro e 1,9% do total de investimentos de 
TI no mundo. Já estes investimentos pelo planeta cresceram em 2% e somaram US$ 

2,03 trilhões, no mesmo ano. 
 

O Gartner Group, maior instituto de pesquisas global na área de Tecnologia da 
Informação, apresentou índices positivos sobre o setor com uma projeção, por 

exemplo, de crescimento de 36%, para 2018, em um dos ramos do setor. Além disso, 
mostrou que o mercado tem estimativa de crescimento para 4% neste ano. 
 

Conforme foi mostrado em pesquisa realizada pela Advance Consulting, empresa de 
consultoria e treinamento em negócios para as áreas de gestão, marketing, vendas e 

canais, o setor de TI, no terceiro trimestre de 2017, teve o menor índice de refração 
de faturamento, com 35% das empresas crescendo acima de 15%. E ainda relatou 
que o percentual de contratações aumentou entre 7% e 8%. 

 
“Os números do setor de TI confirmam que os receios de trinta anos atrás eram 

equivocados e, agora, não podemos cometer o mesmo erro e atrasar nossa inevitável 
evolução de processos e sistemas”, diz Thales Cortez, coordenador de vendas da 
SCHUNK. 

 



Mais importante que questionar se as pessoas perderam seus empregos, é perceber 
como os profissionais da atualidade podem se adequar a esta nova realidade. “Este é 
o momento que nossa cultura precisa se renovar. É necessário perceber que todos 

profissionais precisam se atualizar e estudar as novas tecnologias e tendências para 
estarem aptos, dia após dia, para esta mudança no mercado”, complementa. 

 
Estudo e qualificação 

Tendo em vista uma grande mudança profissional e comportamental, existem diversas 
instituições que já promovem o ensino de robótica e de mecatrônica focado em 
automação industrial, principalmente para jovens. Entres estas instituições se destaca 

o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que oferece diversos cursos 
de formação profissional, com foco nas necessidades industriais brasileira. 

 
Centro de excelência 
Um exemplo de como isso vem sendo feito pode ser conferido na Escola Senai 

Armando de Arruda Pereira, em São Caetano do Sul-SP. Referência de ensino na área 
de Mecatrônica, a unidade recebeu investimento de R$ 63,2 milhões e ganhou um 

novo prédio, inaugurado no ano passado. 
 
Desde o ano passado, a unidade oferece curso de pós-graduação em Indústria 4.0., 

onde os alunos têm aulas práticas em uma planta construída de acordo com o conceito 
da indústria do futuro. E um dos objetivos é estar no centro da discussão desse 

processo de mudança que impactará não somente o modo de produção, mas o 
consumo e a organização do trabalho. 
 

A nova escola é a única do Sistema Senai de todo o país a ter uma planta modelo da 
Indústria 4.0. construída de modo colaborativo, em parceria com Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), 20 empresas, 6 startups e 2 
Institutos de Ensino. 
 

A planta se insere no conceito de “OpenLab”, que possibilita às empresas testar 
tecnologias e aos alunos aprender, na prática, a manufatura avançada. Também conta 

com o UpLab, espaço voltado para o desenvolvimento de Startups, e dezenas de 
oficinas e laboratórios que ampliarão o alcance desse centro de excelência em ensino 
profissionalizante. 

 
“Considerada a quarta revolução industrial, a Indústria 4.0 lança mudanças 

significativas na forma de pensar das empresas, na busca por conhecimentos e 
estratégias de produção e vendas. Cada vez mais, as empresas precisam estar 
preparadas para conviver com tecnologias como inteligência artificial, robótica, 

nanotecnologia, impressão 3D e biotecnologia”, afirma o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Senai-SP, Paulo Skaf. 

 
Para se ter ideia, segundo o levantamento da Agência CNI de Notícias, os cursos de 

automação industrial e mecatrônica, estão entre os dez mais buscados pelos jovens 
no SENAI. 
 

Benefícios para o mercado brasileiro por custo e produtividade 
Se a abordagem sobre a Indústria 4.0 for feita de uma maneira mais profunda, é 

possível notar que, por custo e produtividade, a inserção de equipamentos inteligentes 
e robôs trará mais agilidade nos processos industriais, e menores custos de produção.  
 

“De acordo com a consultoria Porsche Consulting, a produtividade da indústria dobrará 
se ela for adequada aos processos mais atualizados de automação, no chão de fábrica. 

Hoje se o custo for, por exemplo, de U$ 4 dólares por hora, com equipamentos 
inteligentes este custo cairá pela metade com uma produtividade dobrada. E se 
pensarmos na gestão destes processos, podemos mencionar que esta produtividade 

triplicará” afirma Mairon. 
 



Em números 
Mais do que teorias, os dados são quem determinam como novos processos vão refletir 
nos mercados. 

 
Segundo informações da Consultoria PwC Brasil, 30% dos empregos serão 

automatizados até 2030. Já a última previsão da Federação Internacional de Robótica 
(IFR), publicada no World Robotics Report, por todo o planeta haverá mais 1,4 milhões 

de robôs industriais e um total de 2,6 milhões de robôs em operações, até o próximo 
ano. 
 

Hoje, nos grandes centros industriais (tanto produtores como exportadores), como o 
asiático e o europeu, o número de robôs já atinge um alto número. Sendo a Coréia, 

Japão e Alemanha os países com maior quantidade de equipamentos por cada 10 mil 
trabalhadores, sendo cerca 400, 350 e 300, respectivamente. 
 

Os países mencionados são polos altamente produtivos, mas com baixa taxa de 
desemprego e isso deixa claro que a inserção de robôs equipamentos na indústria não 

tem nenhuma relação com o desemprego. E de uma maneira mais simplista, a 
automação diminui os custos de produção, que reduzem os preços, consequentemente 
aumentando a demanda dos produtos e, por sua vez, a quantidade de postos de 

trabalho. 
 

Cases 
Nos Estados Unidos, de acordo com o estudo Robots Create Jobs da IFR, entre 2010 
e 2015, foram instalados 80 mil novos robôs industriais, no entanto o mercado norte-

americano registrou a abertura de 230 mil novos postos de trabalho. 
 

Já na Alemanha, considerando o mesmo período, o estoque de robôs aumentou cerce 
de 3% ao ano, equivalente a mais de 13 mil unidades, com aumento de mais 2,5%, 
por ano, nos postos de trabalho, equivalente a mais de 93 mil novos empregados. 

 
“É notório como a indústria brasileira será beneficiada com a chegada de robôs e 

equipamentos inteligentes, o que temos que ter como foco principal é como agregar 
isso em nossa empresa de forma gradativa para que os processos internos possam ir 
se adaptando corretamente e para que a mão de obra se adeque a tempo.”, fala 

Mairon. 
 

“Não há como escapar: para maior produtividade e competitividade da indústria 
nacional, inclusive internacionalmente, é preciso que as empresas se automatizem. 
Quanto mais tempo passa mais nossa indústria fica para trás e menor será o nosso 

poder econômico. O momento é agora.” diz Thales. 
 

Primeiro carro voador fabricado em série será lançado em março 

21/02/2018 – Fonte: CIMM (postado em 19-02-2018) 

 
Está começando uma nova era na indústria do transporte. No próximo dia 6 de março, 
será lançado o primeiro carro voador produzido em série da história da humanidade. 

O Liberty será apresentado pela empresa holandesa PAL-V no próximo Salão do 
Automóvel de Genebra. A marca espera que, após a aprovação do seu uso nas ruas e 

no ar, o veículo possa ser vendido em 2019. 
 

 
Imagem: PAL-V/Reprodução 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16425-primeiro-carro-voador-fabricado-em-serie-sera-lancado-em-marco


Tanto é assim que as primeiras reservas de clientes foram feitas em fevereiro de 2017. 
Calcula-se que o valor final de suas duas versões, o Liberty Sport e o Liberty Pioneer 
Edition, será entre 400 e 600 mil dólares, respectivamente. Além disso, quem quiser 

dirigi-los terá que apresentar não só sua carteira de motorista, mas também uma 
licença de piloto. Isso ocorre porque o PAL-V Liberty é uma aeronave que voa de 

acordo com os princípios físicos de um helicóptero. 
 

Seus criadores afirmam que quiseram projetá-lo dessa maneira para que fosse mais 
fácil atender aos rigorosos padrões europeus e americanos de aviação e automóveis. 
Por isso, em vez de desenvolver um conceito com base em tecnologias ainda não 

existentes ou precoces, que necessitem novos regulamentos, eles optaram por um 
produto de entrega iminente, o qual poderemos ver cruzando os céus em um futuro 

imediato. 
 

Indústria 4.0 saltará de 1,6% para 21,8% das empresas em uma década, diz 
pesquisa da CNI 

21/02/2018 – Fonte: CIMM (postado em 18-02-2018) 

 
Sondagem inédita da Confederação Nacional da Indústria projeta salto 
tecnológico da produção brasileira nos próximos dez anos e mapeia como a 

indústria está se preparando para os novos desafios 
 

Pesquisa inédita, realizada pelo Projeto Indústria 2027,  mostra que 21,8% das 

indústrias projetam ter o processo produtivo totalmente digitalizado nos próximos 10 
anos. A perspectiva representa um salto significativo, uma vez que hoje apenas 1,6% 
das empresas ouvidas afirma já operar na fronteira tecnológica, conhecida como 

indústria 4.0.  
 

A pesquisa foi feita com 759 grandes e médias empresas, entre junho e novembro de 
2017. O Indústria 2027 é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com os institutos de economia das 

universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Estadual de Campinas (Unicamp). O 
objetivo do projeto é identificar como inovações disruptivas vão impactar a 

competitividade do setor produtivo brasileiro. 
 
“Os dados mostram que a indústria brasileira reconhece a importância do 

desenvolvimento tecnológico para a sua competitividade, mas é preciso ir além. 
Precisamos de um empenho nacional nesse sentido. As empresas devem desenhar e 

executar estratégias e a política pública precisa amparar esse desenvolvimento”, 
afirma Paulo Mól, superintendente nacional do IEL. Também conhecida como quarta 
revolução industrial, a indústria 4.0 resulta do uso integrado de tecnologias avançadas 

da automação, controle e tecnologia da inovação em processos de manufatura.  
 

A pesquisa também averiguou o planejamento das empresas quanto a estudos e 
perspectivas para incorporar tecnologias digitais de última geração, como internet das 
coisas, inteligência artificial, armazenamento em nuvem, big data, entre outros. 

Apenas 15,1% delas têm projetos em execução. A maioria – 45,6% - está realizando 
estudos iniciais ou têm planos aprovados sem execução. Por fim, 39,4% não têm 

nenhuma ação prevista no tema. 
 

O economista e coordenador-adjunto do Indústria 2027, David Kupfer, avalia que é 
necessário maior mobilização. “É preciso disparar o processo de adoção dessas 
tecnologias, principalmente porque as transformações acontecem em alta velocidade 

e atrasos comprometem ainda mais a capacidade das empresas acompanharem a 
onda tecnológica. Por enquanto, não observamos um movimento consolidado para 

equiparar o desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira ao de países como 
Alemanha e Estados Unidos”, afirma. 

https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16426-industria-40-saltara-de-16-para-218-das-empresas-em-uma-decada-diz-pesquisa-da-cni
https://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/16426-industria-40-saltara-de-16-para-218-das-empresas-em-uma-decada-diz-pesquisa-da-cni


GERAÇÕES TECNOLÓGICAS - Para chegar ao diagnóstico, a pesquisa estabeleceu 
classificações de quatro gerações de tecnologias digitais.  
 

 Geração 1 é a produção rígida, com uso pontual de tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e automação rígida e isolada.  

 Geração 2 envolve automação flexível ou semi-flexível, com uso de TICs sem 
integração ou integração apenas parcial entre áreas da empresa. 

 Geração 3 consiste no uso de TICs integradas e conectadas em todas as atividades e 
áreas da empresa.  

 Geração 4 é chamada de produção conectada e inteligente, tem tecnologias da 

informação integradas, fábricas conectadas e processos inteligentes, com capacidade 
de subsidiar gestores com informações para tomada de decisão. 

Estágio de tecnologia da indústria brasileira hoje (esquerda) e daqui a 10 
anos (direita) 

 
Infografia: Rafael James 
 
Atualmente, segundo o estudo, 77,8% das empresas brasileiras ainda estão nas 

gerações tecnológicas 1 e 2.  No entanto, os dados mostram que as empresas estão 
cientes do tamanho da influência das inovações no futuro.  

 
Para 64% delas, essas mais avançadas terão alto ou muito alto impacto no setor onde 

atuam. A pesquisa também avaliou como as tecnologias 4.0 influenciarão cinco 
aspectos dos negócios: relacionamento com fornecedores, desenvolvimento de 
produto, gestão da produção, relacionamento com clientes e gestão de negócios. 

 
Para 77,5% dos ouvidos, há probabilidade alta ou muito alta de as tecnologias digitais 

serem dominantes no relacionamento com os fornecedores. Para 71,4%, o mesmo 
acontecerá na relação das empresas com seus consumidores. 
 

O PROJETO - O Indústria 2027 é um projeto inédito cujo objetivo é avaliar os 
impactos de inovações como internet das coisas, nanotecnologia e inteligência 

artificial, entre outras, para a competitividade do produto nacional. 
 
 A iniciativa mobiliza mais de 40 pesquisadores brasileiros e estrangeiros para 

examinar em profundidade o potencial de oito tecnologias para o futuro da indústria e 
o impacto delas em 10 sistemas produtivos em projeções para os próximos cinco e 

dez anos.  
 
O projeto também vai identificar as condições de o Brasil acompanhar e aproveitar as 

inovações, a capacidade de resposta atual do empresariado brasileiro e também 
apontará estratégias de desenvolvimento produtivo. 

Confira o infográfico da pesquisa: 
 
Infografia: Rafael James 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Indicadores da FGV apontam na direção da continuidade da recuperação 
econômica 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador Antecedente Composto da Economia (Iace) para o Brasil teve alta de 1,3% 
em janeiro ante dezembro, para 116,5 pontos, mostra relatório divulgado nesta terça-

feira, 20, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) 
e o Conference Board.  
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A pesquisa também aponta que o Indicador Coincidente Composto da Economia (Icce) 
do Brasil, que mede as condições econômicas atuais, teve crescimento de 0,2% na 
mesma comparação, para 102,8 pontos.  

 
“O resultado do Icce em janeiro contribui para caracterizar a consolidação do cenário 

de retomada do nível de atividades na economia brasileira”, afirmou o pesquisador do 
Ibre, Paulo Picchetti. “Apesar das incertezas ainda existentes em relação ao quadro 

fiscal, o Iace, através de seus componentes de expectativas, aponta na direção da 
continuidade desta recuperação”, avalia Picchetti.  
 

Das oito séries componentes do Iace, sete contribuíram com o crescimento, com 
destaque para o Ibovespa, que registrou alta de 11,1% no mês, informam o Ibre/FGV 

e o Conference Board. 
 

Bovespa sobe mais de 1% e renova máxima histórica 

21/02/2018 – Fonte: G1 
 

Mercado ignora engavetamento da reforma da Previdência e Ibovespa sobe 
pelo 5º pregão seguido, a 85.803 pontos. Eletrobras tem alta de mais de 8%. 
 

O principal índice acionário da B3 fechou em alta de mais de 1% nesta terça-feira (20), 
retomando o patamar de 85 mil pontos e atingindo novas máximas históricas. As ações 

da Eletrobras se destacaram com valorização de mais de 8% após o governo colocar 
a privatização da elétrica na pauta da agenda alternativa à reforma da Previdência.  
 

O governo anunciou na véspera um pacote de medidas econômicas alternativas, após 
ter desistido de votar a reforma da Previdência.  

 
O Ibovespa terminou em alta pelo 5º pregão seguido, com valorização de 1,19%, a 
85.803 pontos, superando máxima anterior registrada no dia 26 de janeiro (85.530 

pontos). Veja a cotação.  
 

No ano, a bolsa passa a acumular ganhos de 12,3%.  
Na máxima do dia, o índice bateu 86.290 pontos, novo recorde histórico, superando a 
marca de 86.212 pontos de 31 de janeiro.  

Ibovespa em 2018 
 

Cenário interno 
O mercado abriu no vermelho, mas ganhou fôlego amparado no fluxo de investimento 
estrangeiro, que voltou a registrar saldos diários positivos no final da semana passada, 

e na perspectiva positiva para retomada da economia.  
 

"Os índices econômicos continuam fortes... e o fluxo de estrangeiro (diário) voltou a 
ser positivo", disse à Reuters o gestor da mesa Bovespa da Coinvalores, Marco Tulli 

Siqueira.  
 
Com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o governo do 

presidente Michel Temer abriu mão de votar a reforma da Previdência e apresentou 
um conjunto de medidas econômicas, boa parte delas já em tramitação no Congresso, 

em uma tentativa de reafirmar o compromisso com o equilíbrio fiscal.  
 
"Abriram as gavetas e foram retirando coisas para cima das mesas, no intuito de 

minorar os efeitos da extinção da reforma da Previdência, mas, de qualquer forma, 
ela segue sendo imprescindível e será um ônus inicial para o novo presidente", 

escreveu o economista-chefe da corretora Modalmais, Alvaro Bandeira, em nota a 
clientes.  
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/bovespa-recua-apos-ganhos-recentes-e-decisao-do-governo-de-nao-votar-reforma-da-previdencia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/governo-desiste-da-votacao-da-previdencia-e-anuncia-nova-pauta-prioritaria-no-congresso.ghtml
http://www.valor.com.br/valor-data/


Destaques 
Os papéis da Eletrobras lideraram as altas dentro do Ibovespa, com os investidores 
mais confiantes de que a privatização pode sair ainda neste ano. Eletrobras ON 

avançou 6,82% e Eletrobras PNB subiu 8,65%.  
 

Petrobras PN ganhou 1,95% e Petrobras ON teve alta de 1,78%, em dia sem rumo 
único para os preços do petróleo no mercado internacional.  

 
Na ponta negativa, o Grupo Pão de Açúcar PN caiu 5,27%, liderando as baixas do dia, 
tendo no radar a reformulação em sua administração anunciada na véspera, com a 

nomeação do presidente da unidade de móveis e eletrodomésticos Via Varejo para a 
presidência-executiva no lugar de Ronaldo Iabrudi, além dos resultados para o quarto 

trimestre.  
 

Não há mais tempo para plano B na Previdência, dizem economistas 

21/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Faltam 5 meses para recesso parlamentar, e eleição será prioridade na volta  

  
 
O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Henrique 
Meirelles (Fazenda) durante entrega de etapa de construção de submarino brasileiro 

feito em parceria com a França em Itaguaí, no litoral fluminense - Ricardo 
Moraes/Reuters  

 
O governo tem um prazo bem estreito, inferior a cinco meses, se quiser aprovar no 
Congresso a maioria das medidas que compõem a nova agenda econômica anunciada 

como estratégia para minimizar o fracasso da votação da reforma da Previdência, 
avaliam economistas ouvidos pela Folha. 

 
As projeções consideram o recesso no Congresso, que começa em meados de julho, e 
incluem a avaliação de que, quando os parlamentares retomarem os trabalhos, o foco 

estará na corrida eleitoral. 
 

"Tem um curtíssimo espaço de tempo para aprovar um grande número de medidas. 
Há probabilidade bem baixa de conseguir votar boa parte delas", diz Lucas Vilela, 

economista do Credit Suisse. 
 
Para ele, apesar do pouco tempo hábil para implementar o plano B, faz sentido o 

governo manter a agenda pró-reforma. "O governo não tem a pretensão de aprovar 
todas as medidas", avalia. 

 
Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, tem leitura parecida. "É difícil 
conseguir votar as medidas. É provável que haja meses de indefinição sobre quem 

será candidato às eleições, e a classe política vai ficar muito envolvida nisso. O governo 
vai ter de priorizar, senão fica complicado." 

 
Mas não é só a questão do prazo estreito que pesa contra o governo, mas a oposição 
que agora é feita por antigos aliados dentro do Congresso, onde as medidas precisam 

ser apreciadas. Um dia após o anúncio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
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RJ), e o do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), reagiram ao pacote com discursos 
similares: o de que o governo não pauta o Congresso. 
 

"É preciso ter cuidado com declarações feitas no calor do momento", diz Flávio 
Serrano, do Banco Haitong. Ele vê mais facilidade na votação de parte das medidas, 

uma vez que, para isso, o governo precisaria de maioria simples. 
 

improvável 
Entre as 15 propostas, algumas são consideradas improváveis de serem votadas pelo 
Congresso. A privatização da Eletrobras é uma delas, por ser tema delicado que exige 

intensa negociação, diz Vilela, do Credit Suisse. 
 

"Tenderia a levar mais tempo do que a janela de três ou quatro meses que o governo 
teria para aprovar a medida." 
 

Por exigirem discussões, a reforma do PIS/Cofins e a proposta de autonomia do Banco 
Central também são vistas com descrença. 

 
São consideradas viáveis medidas regulatórias mais simples, como o cadastro positivo, 
o banco de dados com histórico de pagamento dos consumidores. O texto já foi 

aprovado no Senado e deve passar pela Câmara nas próximas semanas. 
 

Mesmo se fossem aprovadas, as medidas teriam impacto fiscal bem inferior ao 
estimado com a aprovação da reforma, diz Vilela. 
 

"Algumas têm impacto pequeno em termos fiscais. São reformas pontuais, que atacam 
pontos específicos e que não resolvem o deficit da Previdência do país, que tem 

proporções muito grandes", diz Vilela. 
 
Para outra fonte, a percepção geral é que não deve ocorrer mais grande coisa na 

agenda doméstica e quem dita as regras no mercado neste momento é o exterior. 
 

Governo descarta reforma via projeto de lei 

21/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Ministros do Planejamento e da Casa Civil dizem que mudança na Previdência 
sem PEC 'não está no radar' 

  

  
 

Eliseu Padilha (Casa Civil) e Dyogo Oliveira (Planejamento) em cerimônia em Brasília 
- Ueslei Marcelino –  

 
O governo Michel Temer tem o diagnóstico de que, neste momento, não vale a pena 
propor medidas alternativas para reduzir os gastos com a Previdência Social. 

 
A saída é ventilada por alguns aliados do presidente e tem por objetivo lançar mão de 

projetos de lei que alterem normas sem a necessidade de emenda à Constituição, 
vedada com a intervenção federal na segurança pública do Rio. 
 

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afastou a hipótese nesta terça-feira (20), 
por considerar que alterações infraconstitucionais aumentariam a desigualdade entre 
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funcionários do setor privado e servidores públicos, um dos principais problemas que 
a reforma buscava alcançar. 
 

"Não vale a pena. Uma medida infraconstitucional para a Previdência só afetaria a 
Previdência privada, o regime geral, o que pioraria as diferenças que já existem hoje", 

afirmou à Folha. 
 

"A reforma tem de continuar. Quando acabar a intervenção ainda neste ano ou em 
2019, o Brasil terá de discutir este assunto." 
 

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também se mostrou contra. "Não está no 
nosso radar." 

 
Uma das preocupações de economistas e analistas do mercado financeiro é a sobrevida 
da regra do teto de gastos do governo sem a reforma da Previdência. O instrumento 

limita a expansão dos gastos públicos à inflação. 
 

Há dúvidas sobre a capacidade em comprimir as demais despesas e compensar o 
aumento, bem acima da inflação, dos gastos com a Previdência já em 2019. Em 2020, 
o espaço de manobra é nulo. 

 
Oliveira admitiu a dificuldade, mas negou que a regra do teto tenha ficado inviável. 

"Não subiu no telhado. Para 2019, vai dar, com muito aperto, mas vai dar. Mais para 
a frente já complica, então terá de enfrentar a questão da Previdência", disse. 
 

"São coisas que temos repetido. O problema [do crescimento dos gastos com a 
Previdência] é tão grande e tão grave que não tem como adiar indefinidamente." 

 
Um grupo de deputados da base aliada apresentou ao presidente Temer na segunda-
feira (19) proposta para resgatar alguns pontos da reforma da Previdência por meio 

de projetos que exigem menos votos para aprovação. 
 

Temer se comprometeu a conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, após 
análise da Casa Civil e da equipe econômica sobre a viabilidade das medidas. 
 

O texto preliminar foi levado pelos deputados Darcísio Perondi (MDB-RS), Pauderney 
Avelino (DEM-AM) e Beto Mansur (PRB-SP), que sempre estiveram na linha de frente 

do debate a favor das mudanças previdenciárias. 
 
Segundo a Folha apurou, uma das alterações sugeridas é aumentar a fórmula 85/95, 

que representa a soma do tempo de contribuição e idade de mulheres e homens, 
respectivamente, para receber a aposentadoria integral. 

 
SEM ESPAÇO 

Relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia (PPS-BA) não vê espaço 
para mudar as aposentadorias sem alterar a Constituição. 
 

"O que havia de possibilidade infraconstitucional pelo governo federal foi feito pela 
presidente Dilma Rousseff", afirmou Arthur Maia. 

 
Segundo ele, os principais pontos da reforma, a modificação na idade mínima e o teto 
para servidores estaduais e municipais, não podem ser colocados em projetos de lei. 

Maia disse ainda que a aprovação da reforma em novembro vai depender do presidente 
eleito. 

 
 
 

 



Desistir da Previdência pesa sobre nota do Brasil, dizem Moody's e Fitch 

21/02/2018 – Fonte: G1 
 

S&P rebaixou em janeiro a nota do Brasil e expectativa do mercado é que as outras 
duas grandes agências possam tomar em breve a mesma decisão. 

 
 

Adesistência do governo do presidente Michel Temer em tentar aprovar a reforma da 
Previdência é ruim para a classificação de risco do Brasil e pesa sobre a nota do país, avaliaram 
nesta terça-feira as agências de classificação de risco Moody's e a Fitch. 

 
Segundo o analista-sênior da agência Moody's, Samar Maziad, a desistência é ruim porque 

limitará a capacidade de cumprir a regra do teto de gasto. 
 
"Embora já esperássemos que uma reforma ampla fosse improvável, abandonar os planos 

para aprovar a proposta é negativo para o perfil de crédito do país, uma vez que restringirá 
fortemente a capacidade das autoridades de cumprir o teto de gastos do governo nos 

próximos anos", disse, referindo-se à regra que limita os gastos à inflação do ano anterior. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O fracasso em aprovar a reforma da Previdência é um dos pontos que pressionam para o 

rebaixamento do rating soberano do Brasil, também disse a diretora-sênior da agência de 
classificação de risco Fitch, Shelly Shetty. 

 
"A pressão para baixo no rating soberano do Brasil ("BB"/perspectiva negativa) continua 

refletindo os altos déficits fiscais, o elevado e crescente peso da dívida e o fracasso em aprovar 
a reforma da previdência, que contribuiria para reduzir as pressões estruturais sobre as 
despesas", destacou o comunicado da Fitch. 

 
Tanto na Moody's quando na Fitch, a classificação do Brasil segue dois degraus abaixo do grau 

de investimento. 
 
S&P rebaixou Brasil em janeiro 
 

No dia 11 de janeiro, a agência Standard&Poor's (S&P) rebaixou a nota de crédito soberano 
do Brasil de "BB" para "BB-", em meio às dificuldades do governo para conseguir a aprovação 

da reforma da Previdência. A expectativa do mercado é que a Moody´s e a Fitch possam 
tomar a mesma decisão em breve, justamente em função da demora na aprovação de 
medidas para reequilibrar as contas públicas e de incertezas ligadas às eleições. 
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Na véspera, o governo anunciou a decisão de suspender a tramitação da reforma da 
Previdência em razão de decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, e apresentou um 
conjunto de medidas econômicas, boa parte delas já em tramitação no Congresso, para tentar 

amenizar o impacto da decisão no ambiente econômico. 
 

Apesar de esperada, a desistência oficializa o adiamento da solução para colocar as contas 
públicas do Brasil em ordem, o que deve pressionar o próximo governo a ser eleito neste ano. 

 
Perda do grau de investimento 
Com corte na nota de crédito do Brasil anunciado pela S&P em janeiro, o Brasil ficou mais 

longe do selo de país bom pagador de sua dívida. O rating do Brasil foi rebaixado de "BB" para 
"BB-". Com isso, o país agora está 3 degraus abaixo do grau de investimento, no menor 

patamar desde 2005. Veja gráfico abaixo 
 
Na Moody´s e na Fitch a nota do Brasil segue 2 degraus abaixo do grau de investimento. 

Desde 2015, o Brasil perdeu está sem o selo de bom pagador. O Brasil conquistou o grau de 
investimento pelas agências internacionais Fitch Ratings e Standard & Poor’s pela primeira 

vez em 2008. Em 2009, conseguiu a classificação pela Moody's. 
 
A S&P foi primeira a tirar o selo de bom pagador do Brasil, em setembro de 2015, ação que 

foi seguida pelas outras duas grandes agências internacionais, Fitch e Moody's. 
 

O rebaixamento do Brasil pela S&P anunciado ainda em janeiro não surpreendeu, mas 
representou um revés para a equipe econômica do governo Michel Temer. Em janeiro de 
2016, Meirelles chegou a dizer em entrevista à Bloomberg, em Davos, que o Brasil estava 

muito perto de recuperar o grau de investimento. 
 

As agências têm uma longa escala de classificação, com mais 20 notas. Em resumo, são dois 
terrenos e uma muralha. Quem está a partir de um determinado nível tem o carimbo de grau 
de investimento. 

 
Quanto mais longe do muro, mais eficiente, confiável, robusta é a economia e menor o seu 

risco. O triplo A, por exemplo, é a nota da Alemanha. Alguns fundos de investimento só 
colocam dinheiro em países desse terreno. Do outro lado é o grau especulativo. Países 
arriscados, com economia problemática e menos confiável. Os investidores pensam duas 

vezes antes de entrar. 
 

Segundo analistas de mercado, historicamente, países costumam levar cerca de 5 a 10 anos 
para recuperar o selo de país bom pagador. 
 

Maia diz que algumas agendas propostas pelo governo vão caminhar no 

Congresso 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), indicou na noite 
desta terça-feira, 20, após evento em Brasília, que algumas das agendas propostas 
pelo governo vão caminhar no Congresso, mas que também há outros projetos já 

programados e que não fazem parte dos 15 pontos apresentados pelo Planalto. “Temos 
a duplicata eletrônica, o cadastro positivo”, citou Maia, em referência a projetos que 

tendem a caminhar na Câmara e no Senado. 
  
“Temos uma agenda no fim de fevereiro e março, e também os projetos que já 

tínhamos programado e anunciados em conjunto, sobre segurança pública”, afirmou 
Maia. “Na abertura do ano legislativo, já tínhamos tratado que haveria pauta na área 

de segurança pública”, completou, em referência ao presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB-CE).  
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Maia lembrou ainda que, em 8 de março, ocorre o Dia Internacional da Mulher. “Temos 
o compromisso com a bancada feminina de pautar três ou quatro projetos com peso 
nessa área no dia 8”, citou. “Então, tem espaço para alguns projetos do governo, que 

já estão sendo debatidos, mas tem alguns outros projetos que serão avaliados”, 
afirmou.  

 
Agronegócio. Sobre pautas específicas de interesse do agronegócio, Maia afirmou 

que está pronto o acordo para ser votado, na Câmara, o projeto de licenciamento 
ambiental. “Queremos votar nos próximos 30, 40 dias. Tem o acordo da bancada do 
meio ambiente e da bancada do agronegócio e isso é uma boa sinalização”, disse Maia. 

“Quer se criar um novo licenciamento que se garanta segurança jurídica para quem 
vai investir, mas também se garanta os limites da preservação do meio ambiente.”  

 
Questionado a respeito da proposta que pode possibilitar a venda de terras a 
estrangeiros, Maia afirmou que a questão precisa ser tratada com “certo cuidado, para 

que aqueles que são compradores finais de alimentos não sejam, na outra ponta, 
proprietários da terra”. “Vamos introduzir alguns debates”, disse.  

 
Maia participou da posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), que terá a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) na presidência da 

entidade. 
 

Arthur Maia não vê chance de votar Previdência por medidas 
infraconstitucionais 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-

BA) afirmou nesta terça-feira, 20, que não há possibilidade e “qualquer tipo de ânimo” 
para se votar no Congresso Nacional pontos da atual reforma por medidas 
infraconstitucionais, ou seja, sem ser por Proposta de Emenda à Constituição (PEC). 

O parlamentar baiano também atribuiu ao governo parte da culpa pela não votação 
da matéria.  

 
“Não vejo essa possibilidade. O que havia possibilidade de se votar por medidas 
infraconstitucionais foi feito pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT)”, afirmou Oliveira 

Maia, na primeira entrevista coletiva após o anúncio do enterro da reforma. Segundo 
ele, o estabelecimento da idade mínima e unificação dos regimes de Previdência de 

servidores públicos e trabalhadores privados, pontos considerados como o “núcleo” da 
reforma, só podem ser aprovados por mudança constitucional.  
 

“Não senti qualquer tipo de ânimo de votar qualquer mudança depois do que foi 
colocado. Não vejo ânimo, porque não há o que possa ser mudado por medida 

infraconstitucional”, declarou o relator, lembrando que a tramitação e votação de 
emendas à Constituição Federal no Congresso Nacional estão suspensas enquanto 

durar a intervenção federal na área da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, 
cuja previsão é acabar em 31 de dezembro deste ano.  
 

Na avaliação de Oliveira Maia, não há “de jeito nenhum” a possibilidade de votar a 
reforma por PEC nos próximos meses, pois não há perspectiva de melhora na 

segurança pública do Rio que permita a suspensão do decreto da intervenção. Para 
ele, a votação da matéria em novembro, após as eleições de outubro, dependerá do 
próximo presidente da República eleito, mesmo discurso defendido pelo presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).  
 

O relator afirmou que o projeto fracassou por “alguns problemas” desde que foi 
enviado ao Congresso. O primeiro, disse, foi do próprio governo, que enviou para o 
Legislativo um “projeto muito duro”. “Talvez naquela lógica da negociação: vou 

mandar 100 para conseguir 50”, ironizou. Segundo ele, esse texto duro – base de todo 
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o debate na comissão especial, período em que mais se divulgou a reforma – 
“contaminou negativamente” o debate sobre o tema.  
 

Outro problema, citou, foi a delação dos executivos do grupo J&F, que administra o 
frigorífico JBS, divulgada em maio do ano passado. Na avaliação de Oliveira Maia, a 

colaboração trouxe dois grandes prejuízos. O primeiro foi fazer o governo gastar todo 
seu capital político para rejeitar as duas denúncias contra o presidente Michel Temer, 

que foram baseadas nas delações. O segundo prejuízo foi a perda de tempo, ou seja, 
o atraso na tramitação da matéria.  
 

Na entrevista, Oliveira Maia ainda previu que o cenário sem a aprovação da reforma 
será “calamitoso” e exigirá mais sacrifícios para população. “Sem a reforma, o que 

escutei é que vai se aumentar imposto e privatizar”, disse. “Certamente a próxima 
reforma que virá, que não serei relator, será muito mais dura”, acrescentou o 
parlamentar baiano. 

 

Maia avisa governo que não colocará em votação itens da reforma da 
Previdência por projeto de lei 

21/02/2018 – Fonte: G1 
 

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), mandou um duro recado 
ao governo: não colocará em votação pontos da reforma da Previdência por meio de 

medidas infraconstitucionais — que não dependem de mudança na Constituição, como 
projeto de lei.  
 

A ideia passou a ser cogitada por integrantes do governo depois de o presidente Michel 
Temer jogar a toalha a admitir que não votará mais a reforma da Previdência.  

 
Além da constatação de que o governo não tinha os votos necessários, a promulgação 
da emenda é vetada pela Constituição enquanto durar a intervenção no Rio de Janeiro.  

No Palácio do Planalto, a possibilidade de votar alguns pontos da reforma da 
Previdência por meio de projeto de lei chegou a ser defendida por auxiliares de Temer 

e até mesmo por aliados na Câmara.  
 
Mas a movimentação foi barrada por Maia, que já na segunda-feira foi o primeiro a 

dizer que suspenderia a tramitação da reforma por causa do decreto de intervenção. 
Diante da advertência de Maia, o Planalto arquivou a articulação neste sentido.  

 
Do ponto de vista político, Maia também avisou que não há mais ambiente para tratar 
do tema. E que muitos aliados demonstraram alívio com a decisão de retirar da pauta 

a reforma da Previdência. Isso porque temiam os reflexos políticos da votação de uma 
medida impopular em ano eleitoral.  

 

Maia: não tem como se impor uma agenda à Câmara, vinda do Executivo 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na noite desta terça-feira, 

20, após evento em Brasília, que o governo não tem como impor uma agenda aos 
deputados. “Não tem como se impor uma agenda à Câmara, vinda do executivo”, 

afirmou Maia, em referência aos 15 pontos propostos pelo governo para substituir, no 
Congresso, a tramitação da reforma da Previdência. Segundo o parlamentar, a pauta 
do governo já está na Câmara. “Não é uma pauta nova.”  

 
Tecnicamente, enquanto a intervenção federal na área de segurança do Rio estiver em 

vigor, o Congresso não poderá votar qualquer proposta de emenda à Constituição 
(PEC), o que inclui as mudanças na Previdência. Por isso, o governo apresentou 15 
pontos de interesse legislativo, que não passam por PECs, para 2018.  
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“O executivo já fez algumas propostas. Outras foram propostas construídas por 
parlamentares”, afirmou Maia. “Hoje eu vi também que o senador Eunício (Oliveira, 
presidente do Senado) não ficou confortável”, acrescentou.  

 
“Porque o governo quer retirar a Previdência da frente, não dá para se criar outra 

pauta”, afirmou Maia. “Vamos pensar com calma. Boa parte dos temas já está 
tramitando na Câmara e alguns, no Senado”, acrescentou.  

 
O presidente da Câmara afirmou que, se o desejo do governo é a construção de uma 
pauta nova, do ponto de vista do interesse da sociedade é preciso focar na questão 

fiscal. “Temos que ver que tipo de projetos podem (surgir). Temos que pensar outras 
agendas que possam ajudar a organizar as contas públicas”, defendeu.  

 
Maia disse que, em 2019, há dois grandes problemas já previstos: o do cumprimento 
da “regra de ouro” e o teto de gastos. “A previsão já é que o teto de gastos tenha um 

estouro acima de R$ 20 bilhões”, citou. “Acho que tem que se pensar em algumas 
agendas para que se possa tratar da despesa, até porque essas agendas que estão 

colocadas hoje são agendas que já estão colocadas. Como disse, é um café velho e 
frio”, afirmou, em referência a comentário feito mais cedo a respeito dos 15 pontos 
propostos pelo governo.  

 
De acordo com Maia, o Congresso deve pensar do ponto de vista do interesse público. 

“(Pensar) onde podemos encontrar, dentro do parlamento, da legislação, os caminhos 
para colaborar para que o próximo governo entre numa condição melhor do que está 
se projetando no momento atual”, afirmou, lembrando que não se pode nem mesmo 

mexer mais na regra de ouro, suspensa assim como a reforma da Previdência.  
 

Maia participou nesta noite da posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), que terá a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) na 
presidência da entidade. 

 

Briga política ameaça agenda econômica 

21/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Proposta de Temer é agilizar tramitação no Congresso de 15 projetos  

 

  
 
O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Henrique 

Meirelles (Fazenda) em evento no Rio - Ricardo Moraes/Reuters  
 
Em mais uma disputa política entre o Palácio do Planalto e o Congresso, o presidente 

da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta terça-feira (20) o 
anúncio de 15 pautas prioritárias feito pelo governo do presidente Michel Temer na 

segunda (19). 
 
Irritado, Maia afirmou que não tratará de maneira prioritária os projetos citados. 

"Essa não será a pauta da Câmara. A pauta da Câmara será a que nós junto com os 
líderes entendermos que é relevante", disse Maia. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/briga-politica-ameaca-agenda-economica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/nao-sera-a-pauta-da-camara-diz-maia-sobre-agenda-economica-do-governo.shtml


Dos projetos apresentados, 11 já estão em tramitação no Congresso. "É meio sem 
sentido, os projetos já estão na Câmara. Se o governo quer uma pauta econômica a 
mais, apresente uma", afirmou. 

 
"A pauta do Congresso quem faz somos nós, não é o governo que faz pauta aqui. Ele 

pode encaminhar projetos e aí eu pautarei ou não. Não é o governo que pauta aqui, 
não", afirmou o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). 

 
A pauta com medidas já em discussão foi apresentada após o governo desistir de votar 
a reforma da Previdência. Com a intervenção federal na segurança do Rio, a 

Constituição não pode ser emendada, o que inviabilizou a reforma. 
 

Estão na lista de projetos, por exemplo, a autonomia do Banco Central, a reforma do 
PIS/Cofins, a reoneração da folha de pagamento e a privatização da Eletrobras. 
 

Pelas estimativas do governo, o pacote geraria uma economia de cerca de R$ 50 
bilhões entre cinco e dez anos. 

 
BANCO CENTRAL 
Líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá (MDB-RR) disse que seis 

propostas já passaram pelo Senado e dependem da Câmara para ir à sanção. Há três 
projetos já votados pelos deputados que precisam de aval do Senado. Um deles, a 

mudança na Lei Geral de Telecomunicações, enfrenta resistência de Eunício. 
 
Sobre a autonomia do BC, Jucá afirmou que vai elaborar um projeto em cima de 

propostas que já existem. Uma delas mesmo é uma PEC e, por alterar a Constituição, 
será adaptada em projeto de lei. 

 
Ele disse que a proposta de sua autoria prevê mandato duplo para o BC, tanto para 
controlara a inflação quanto cuidar do nível de crescimento e de geração de emprego. 

"O banco central americano já tem esse duplo mandato." 
 

Jucá disse ainda que a pauta foi bem recebida pelo mercado. No entanto, relatórios 
divulgados por instituições financeiras e agências de risco foram críticos às medidas. 
 

Para o ministro Dyogo Oliveira (Planejamento), o bom do pacote é sua viabilidade. "A 
ideia não é lançar grandes novidades, até porque o tempo não permite. São pautas 

conhecidas, mas são importantes e têm viabilidade de aprovação. É o que importa." 
 

‘Que pauta prioritária que eu não sei?’, diz Eunício sobre as 15 medidas 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), minimizou nesta terça-feira, 20, 
o pacote com 15 projetos apresentado pelo governo como alternativa à aprovação da 

reforma da Previdência.  
 
Questionado sobre as chances de as medidas entrarem em pauta no Senado, Eunício 

reagiu com ironia. “Que pauta prioritária que eu não sei? Que 15 pontos? A pauta do 
Congresso quem faz somos nós do Congresso, não é o governo que faz pauta aqui. 

Ele pode encaminhar projetos e aí eu pautarei ou não. Não é o governo que pauta 
aqui, não”, resumiu.  
 

A lista de projetos foi anunciada na segunda-feira, 19, pelos ministros da Casa Civil, 
Eliseu Padilha; da Fazenda, Henrique Meirelles; do Planejamento, Dyogo Oliveira; e 

da Secretaria de Governo, Carlos Marun, já que a tramitação da Previdência foi 
suspensa em razão de decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. Entre os 
projetos, constam a regulamentação do teto remuneratório, a privatização da 

Eletrobras e a autonomia do Banco Central.  
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As declarações de Eunício coincidem com a reação do presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o democrata afirmou que 
desconhece a lista elaborada pela equipe do presidente Michel Temer e disse que não 

vai dar prioridade para as matérias tramitarem na Câmara. “Não conheço os 15 
projetos, nem li, nem vou ler.”  

 
“O anúncio foi precipitado, sem um diálogo mais profundo, essa não será a pauta da 

Câmara. Nós vamos pautar o que nós entendemos relevante, no nosso tempo”, disse 
Maia. Para o presidente da Câmara, o pacote apresentado cheira “a café velho e frio, 
que não atende à sociedade”. “A pauta da Câmara é da Câmara, os projetos já estão 

aqui, se o governo quer uma pauta econômica nova, que apresente uma pauta 
econômica nova”, disse. 

 

Agenda não resolve crise fiscal, dizem analistas 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Além de serem consideradas por analistas insuficientes para resolver a crise fiscal e 

compensar a suspensão da reforma da Previdência, a maior parte das medidas 
apresentadas pelo governo tramita há tempos no Congresso. “À exceção da 
privatização da Eletrobras, são todas medidas que estavam dormindo. E o que dorme 

não é tão relevante, senão já teria sido pautado”, disse o especialista em contas 
públicas Raul Velloso.  

 
Em tramitação desde 2013 e parado há mais de um ano, o projeto da nova lei de 
licitações, agora tornado prioridade, tem o objetivo de reduzir gargalos e burocracias 

para empresas públicas e privadas. O projeto foi aprovado no Senado em 2016 e 
enviado à Câmara, onde não avançou.  

 
Os projetos do novo cadastro positivo e da emissão da duplicata eletrônica estão 
parados desde o ano passado. O cadastro positivo – que prevê a formação de um 

banco de dados de bons pagadores e, em tese, dar a eles acesso a taxas de juros mais 
baixas – é uma das principais bandeiras do Banco Central.  

 
A intenção em retomar as discussões para a criação de regras para os cancelamentos 
de compra e venda de imóveis na planta – os distratos – pegou de surpresa as 

principais associações empresariais do ramo.  
 

A equipe econômica corre o risco de frustração de receitas mesmo com medidas que 
têm capacidade para beneficiar a área fiscal. Na avaliação da pesquisadora do Instituto 
Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Vilma Pinto algumas 

iniciativas podem criar uma expectativa que não se concretizará.  
 

“Pode ter um erro de projeção muito alto. Veja o exemplo da repatriação em 2017: o 
governo esperava um valor elevado e conseguiu só R$ 1,6 bilhão.”  

 
A dificuldade do governo daqui para frente também será definir uma estratégia de 
votação no Congresso diante da reação negativa dos presidentes da Câmara e do 

Senado. Além disso, as medidas encontram-se em estágios diferentes. “Gostaria de 
ver o governo e as lideranças afunilarem estas 15 prioridades para votação”, afirma o 

economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita.  
 
A economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, classifica a lista do governo 

como incompleta e sem prioridades. Avalia que, diante do pouco tempo que resta ao 
governo, o pacote deveria conter medidas factíveis com visão fiscal. “Não está claro 

que há (no pacote) uma estratégia de governo.”  
 
O governo terá ainda de enfrentar uma dificuldade adicional: não poderá contar com 

“ressalvas” na elaboração do Orçamento de 2019 para garantir o cumprimento da 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/agenda-nao-resolve-crise-fiscal-dizem-analistas/


chamada “regra de ouro”, que impede a emissão de títulos da dívida para bancar 
despesas correntes, como salários. Esse é o entendimento de consultores da Câmara 
e do Senado. A restrição pode colocar a equipe econômica numa encruzilhada, devido 

ao impedimento de mudar a Constituição para flexibilizar a regra enquanto vigorar a 
intervenção no Rio. 

 

Postergação de reforma traz impactos para a economia, diz Secovi-SP 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
A postergação da reforma da previdência trará consequências negativas para a 

economia brasileira, na avaliação do presidente do Secovi-SP, Flávio Amary, que, 
entretanto, ainda acredita na aprovação da medida no médio prazo. “Era muito 

importante a aprovação da reforma ainda em maio de 2017, quando estava para ser 
votada, ou até agora em fevereiro, quando também estava prevista. A postergação 
traz um impacto para economia. Mas não tenho dúvida de que ainda irá acontecer”, 

disse, em entrevista à imprensa.  
 

Depois de assumir a suspensão da tramitação da reforma da Previdência, o governo 
federal anunciou uma agenda com 15 temas que serão prioritários a partir de agora 
no Congresso Nacional. Entre as pautas, está a regulamentação dos distratos, uma 

reivindicação que vem sendo feita pelos empresários da construção e que mobiliza 
grupos de trabalho em Brasília há pelo menos três anos.  

 
Atualmente, há projeto sobre o tema no Senado, de autoria de Romero Jucá, e um 
texto na Câmara, elaboradora pelo Executivo, que aguarda avaliação da Comissão de 

Direitos do Consumidor.  
 

“Vamos ver se o governo pretende trabalhar no Senado ou na Câmara. Não tem o 
texto final sobre o tema”, disse Amary. ” Mas, se conseguir resolver o problema do 
distrato, talvez tenha um impacto mais positivo para o setor do que a reforma da 

previdência”, completou. 
 

Sem reforma, sistema previdenciário pode gerar alta de impostos, diz 

Tesouro 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Um dia após o governo retirar oficialmente da pauta da Câmara a proposta de emenda 

constitucional que muda as regras da aposentadoria, a secretária do Tesouro Nacional, 
Ana Paula Vescovi, fez nesta terça-feira, 20, uma defesa da reforma da Previdência, 
que, segundo ela, não só é a medida mais importante do ajuste fiscal como representa 

uma alternativa para o País evitar o aumento da carga tributária.  
 

Após lembrar de estimativas que apontam a um crescimento de 8,5% para cerca de 
19% dos gastos previdenciários como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) nas 

próximas três décadas, Ana Paula comentou que o sistema da Previdência traz uma 
sobrecarga de despesas que pode levar a um aumento grande de impostos.  
 

Se concretizado, o avanço da carga tributária tira crescimento potencial do Brasil, 
observou a secretária do Tesouro em aula magna proferida na abertura do curso de 

graduação do Insper.  
 
Segundo ela, o ajuste das despesas obrigatórias, sendo a Previdência a mais 

importante delas, se tornou inevitável já que, pressionada por um orçamento 
engessado por gastos obrigatórios, a margem de liberdade fiscal, onde o governo tem 

efetivamente flexibilidade para reduzir despesas, é de apenas R$ 85 bilhões e esse 
montante não pode ser totalmente extinto, já que, entre outras coisas, financiam o 
custeio da máquina administrativa.  
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“Tem pouco espaço para fazer ajuste pelo lado das despesas. Temos que mudar as 
despesas obrigatórias”, assinalou Ana Paula. 
  

Ao responder a uma pergunta sobre a demora em se votar a reforma da Previdência, 
Ana Paula lembrou que a intervenção federal no Rio de Janeiro impede a tramitação 

de emendas constitucionais, mas também apontou o “claro desafio” que o Planalto 
vinha tendo para conseguir votos suficientes para a aprovação da matéria.  

 
Apesar disso, ela considerou que houve um ganho de acúmulo de informação no 
debate, já que, segundo ela, a sociedade está hoje mais consciente da necessidade de 

aprovação da reforma das aposentadorias. “O Brasil, no momento mais oportuno, vai 
enfrentar essa questão”, disse. 

 

Compras e vendas da rede de distribuição de aço crescem em janeiro, diz 

Inda 

21/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

As compras da rede de distribuição de aço subiram 0,7% em janeiro ante o mesmo 
mês do ano anterior, com um volume de 251,8 mil toneladas, segundo dados do 
Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Ante o mês imediatamente 

anterior, o aumento foi de 13,9%.  
 

Já as vendas de aços planos pela rede somaram 283,8 mil toneladas no mês passado, 
crescimento de 18,8% ante o mesmo mês de 2017. Ante dezembro a alta foi de 
24,4%.  

 
Os estoques, com isso, somaram 868,5 mil toneladas, queda de 3,6% ante o mês 

imediatamente anterior. O giro de estoques recuou, fechando em 3,1 meses.  
 
As importações, por sua vez, encerram com volume de 118,2 mil toneladas, queda de 

5,2% ante janeiro do ano passado, porém alta de 41,7% ante dezembro, segundo 
dados do Inda.  

 
Para fevereiro, a entidade estima que tanto as compras como as vendas caiam cerca 
de 15%. 

 

Mecanismos de Financiamento às Exportações 

21/02/2018 – Fonte: FIEP 
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