
 

 

24 DE ABRIL DE 2018 

Terça-feira 

 INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

 ENTRAVES DIFICULTAM RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA 

 CNI APONTA QUE PRODUÇÃO AUMENTOU E EMPREGO FICOU ESTÁVEL EM MARÇO 

 ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA CNI SOBE PARA 55,2 PONTOS EM MARÇO 

 CONFIANÇA RECUA EM ABRIL 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR RECUA EM ABRIL, APONTA FGV 

 SEM SUBSÍDIO OU REDUÇÃO DE IMPOSTO, NÃO HÁ INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

COMPETITIVA, DIZ PRESIDENTE DA VW 

 GOVERNO DECIDE EDITAR DECRETO PARA REGULAMENTAR NOVA LEI 

TRABALHISTA, DIZ PADILHA 

 RELATOR QUER ESPERAR 2 ANOS PARA VER SE REFORMA TRABALHISTA PRECISA 

DE AJUSTES 

 GOVERNO ESTÁ ANALISANDO O QUE FARÁ COM MP DA REFORMA TRABALHISTA, 

DIZ JUCÁ 

 PAGAMENTO DE BÔNUS CAI NO LIMBO SEM MP DA REFORMA TRABALHISTA 

 MP PERDE VALIDADE. E AGORA, QUEM VAI ‘DESCASCAR O ABACAXI’ DA 

REFORMA TRABALHISTA? 

 SETE PONTOS QUE PERDEM A VALIDADE SEM A MP DA REFORMA TRABALHISTA 

 DESEMPREGO TRAVA AVANÇO DE NOVIDADE DA REFORMA TRABALHISTA 

 ARTIGO: O FIM DA MP DA REFORMA TRABALHISTA 

 JUCÁ CULPA 'DISPUTA POLÍTICA' POR EXPIRAÇÃO DA MP TRABALHISTA 

 SEM MP DA REFORMA TRABALHISTA, ADVOGADOS PREVEEM SÉRIE DE 

ALTERAÇÕES NAS REGRAS 

 AJUSTE NA LEI TRABALHISTA FICA EM 2º PLANO 

 ARTIGO: MP 808 NÃO VIRA LEI, E AGORA? 

 BRASIL E CHILE TERÃO ACORDO PARA PROTEGER INVESTIMENTOS 
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https://www.bemparana.com.br/noticia/mp-808-nao-vira-lei-e-agora
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-e-chile-terao-acordo-para-proteger-investimentos/


 CDR VOTA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO PARA EMPRESAS DA ZONA 

FRANCA VERDE 

 MAIORIA DOS EXECUTIVOS SE IMAGINA TRABALHANDO EM STARTUPS NO 

FUTURO, INDICA PESQUISA 

 AMBIENTE DE NEGÓCIOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SERÃO DEBATIDOS 

NA QUARTA-FEIRA 

 SENADO DEVE VOTAR REGRAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO POR 

DESVIO USANDO EMPRESA 

 NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS CRESCEU 14,4% EM 

FEVEREIRO 

 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS TÊM ATÉ 9 DE JULHO PRA PEDIR PARCELAMENTO 

DE DÍVIDAS 

 LEI DE RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA 

 PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS MENORES NOS DESEMBOLSOS DOBROU EM 30 

ANOS, DIZ BNDES 

 COM NOVA POLÍTICA, BNDES VENDE R$ 21 BI EM PARTICIPAÇÕES DE 

EMPRESAS 

 BNDES: PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS MENORES NOS DESEMBOLSOS DOBROU 

EM 30 ANOS 

 O EMPREGO COM CARTEIRA ESTÁ DE VOLTA. E OS SALÁRIOS, SUBINDO 

 CDH DEBATE ACIDENTES DE TRABALHO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 SUPERÁVIT DA BALANÇA NA 3ª SEMANA DE ABRIL FICA EM US$ 1,217 BILHÃO 

 ILAN: PARA PRÓXIMO ENCONTRO, COPOM VÊ COMO APROPRIADO CORTE 

MODERADO ADICIONAL 

 ILAN DIZ QUE BRASIL PRECISA CONTINUAR NO CAMINHO DE AJUSTES E 

REFORMAS 

 MDIC: BRASIL E ARGENTINA PODEM TER ACORDO PARA CONVERGIR 

REGULAÇÃO DE VEÍCULOS 

 MDIC DIZ QUE ‘ROTA 2030 VAI SAIR, É COMPROMISSO DO GOVERNO COM O 

PAÍS’ 

 VOLKS: BRASIL PRECISA COMBATER GARGALOS DE INFRAESTRUTURA PARA 

COMPETIR 

 VOLKS: BRASIL E ARGENTINA PODEM MUDAR ACORDO AUTOMOTIVO ANTES DO 

FIM DO PRAZO 

 VENDA DE VEÍCULOS DEVE CRESCER MENOS NO 2º SEMESTRE, DIZ ANFAVEA 
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 MONTADORAS ESTÃO INVESTINDO ÀS CEGAS NO MERCOSUL POR INDEFINIÇÃO 

DE REGRAS DE LONGO PRAZO, DIZ GM 

 É GOLPE: MONTADORAS ALERTAM PARA FALSOS FUNCIONÁRIOS QUE ANUNCIAM 

CARRO MAIS BARATO 

 ETANOL RECUA EM 12 ESTADOS E SOBE EM 13 E NO DF, DIZ ANP; PREÇO 

MÉDIO CAI 1,59% 

 IPC-FIPE CAI 0,02% NA 3ª QUADRISSEMANA DE ABRIL 

 CORRIDA A FUNDO MULTIMERCADO AMPLIA FISCALIZAÇÃO SOBRE RISCO 

 

 
       

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      Fonte: BACEN 

 

Integração Internacional 

24/04/2018 – Fonte: CNI 
 

A edição do primeiro trimestre de 2018 do informativo Integração 
Internacional está disponível para download no canal de Assuntos Internacionais da 
CNI.  

 
Destaques da edição: 

 
   1.  A TPP de volta, mas sem seu carro-chefe; 
 

   2. A renegociação do NAFTA: avanço lento, resultados incertos; 
 

   3. Conjuntura: análise da balança comercial brasileira no primeiro trimestre de 2018. 
 

Entraves dificultam recuperação da indústria 

24/04/2018 – Fonte: CNI 
 

Os dados apontam limitações para uma recuperação mais intensa da indústria. As 
condições financeiras das empresas pioraram em março, os estoques, que vinham 
ajustados, apontaram algum excesso e a ociosidade, mesmo recuando, ainda está em 

um patamar muito alto. 

CÂMBIO 

EM 24/04/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,468 3,469 

Euro 4,241 4,242 
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CNI aponta que produção aumentou e emprego ficou estável em março 

24/04/2018 – Fonte: Agência Brasil 
 

A produção aumentou e o emprego ficou estável na indústria brasileira em março. É o 
que indica a Sondagem Industrial divulgada hoje (23) pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). 
 
De acordo com a confederação, o crescimento da produção em março foi mais intenso 

do que o usual para o mês. O índice de evolução da produção, de 55,2 pontos, ficou 
8,7 pontos acima do de fevereiro e é 2,1 pontos maior do que a média histórica dos 

meses de março. Os indicadores da Sondagem variam de zero a 100 pontos. Quando 
estão acima de 50 pontos indicam aumento da produção e do emprego no setor. 
 

O índice de evolução do número de empregados permaneceu estável em 49,6 pontos. 
Segundo a CNI, como está próximo da linha divisória dos 50 pontos, indica que o 

número de empregados apresentou estabilidade de fevereiro para março. Esse foi o 
segundo mês seguido de estabilidade após uma sequência de quedas. 
 

O indicador de nível de estoques, em relação ao planejado, ficou em 50,6 pontos, 
pouco acima da linha divisória de 50 pontos, indicando que os estoques estão 

levemente acima do planejado. O indicador de utilização da capacidade instalada subiu 
de 64% em fevereiro para 66% em março. Com isso, a ociosidade é de 34%. 
 

Expectativas 
Os índices de perspectivas para os próximos seis meses estão mais baixos do que em 

março, embora os indicadores ainda apontem para o aumento da demanda, da compra 
de matérias-primas, das exportações e do emprego. 
 

O índice de expectativa de demanda caiu para 58,4 pontos, o de compras de matérias-
primas recuou para 56 pontos, o de número de empregados ficou em 50,8 pontos e o 

de quantidade exportada alcançou 55,4 pontos. Os indicadores variam de zero a cem 
pontos. Quando estão acima de 50 pontos mostram empresários otimistas. 

 
O indicador de intenção de investimento também recuou frente a março e ficou em 
52,9 pontos em abril. Mesmo com a segunda queda consecutiva, o índice está 5,9 

pontos acima do de abril de 2017. O indicador varia de zero a cem pontos. Quando 
maior o índice, maior é a disposição dos empresários para investir. 

 
Ainda de acordo com a Sondagem Industrial, a elevada carga tributária, com 42,6% 
das assinalações, foi o principal problema enfrentado pelas empresas no primeiro 

trimestre. Em seguida, com 34,5%, aparece a falta de demanda interna e, em terceiro 
lugar, com 23,1% das menções, aparece a falta ou o alto custo da matéria-prima. 

 
Esta edição da Sondagem Industrial foi feita entre 2 e 12 de abril com 2.214 empresas. 
Dessas, 932 são pequenas, 778 são médias e 504 são de grande porte. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-04/cni-aponta-que-producao-aumentou-e-emprego-ficou-estavel-em-marco


Índice de produção da CNI sobe para 55,2 pontos em março 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

A atividade nas fábricas brasileiras cresceu de fevereiro para março, de acordo com 
sondagem publicada nesta segunda-feira, 23, pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). O índice que mede a produção do setor chegou a 55,2 pontos no mês passado, 
uma alta de 8,7 pontos em relação ao mês anterior (46,5 pontos).  

 
Em março, o índice ficou 2,1 pontos acima da média histórica para o mês. “É usual o 
crescimento do indicador na passagem de fevereiro para março, por conta do fim do 

carnaval e da reativação da atividade.  
 

O índice de março de 2018, contudo, mostra que o crescimento da atividade entre 
fevereiro e março foi mais intenso que o usual este ano”, avaliou a CNI no documento.  
 

Com a indústria produzindo mais, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) do setor 
também aumentou em março, para 66%, ante 64% em fevereiro. Ainda assim, 

apontou a CNI, a UCI de março ficou 2,5 pontos porcentuais abaixo da média 
registrada para o mês.  
 

O índice que mede a utilização da capacidade efetiva em relação ao usual aumentou 
1,1 ponto e chegou a 43,9 pontos no mês passado. O índice ainda está distante da 

linha divisória dos 50 pontos que marca a utilização do parque industrial usual para o 
mês, mas ainda assim foi o melhor resultado mensal desde fevereiro de 2014, quando 
o indicador estava em 44,7 pontos.  

 
A sondagem também mostra que nível de estoques na indústria ficou acima do 

planejado em março pelas empresas, com o indicador em 50,6 pontos. “Os estoques, 
que vinham ajustados, apontaram algum excesso”, avaliou o documento.  
 

Já o índice de evolução do número de empregados na indústria ficou estável em 49,6 
pontos, muito próximo da linha divisória dos 50 pontos, sinalizando nem alta nem 

queda significativa nos postos de trabalho do setor em relação a fevereiro. “É o 
segundo mês seguido de estabilidade após longa sequência de quedas do emprego”, 
destacou a CNI.  

 
Por outro lado, os índices de satisfação com a situação financeira e o lucro operacional 

pioraram no primeiro trimestre do ano, após sete trimestres consecutivos de melhora.  
 
O primeiro caiu 1,3 ponto para 46,0 pontos, e o segundo recuou 1,5 ponto para 41,3 

pontos. “Apesar da queda, os indicadores estão acima dos valores observados no 
primeiro trimestre dos últimos três anos”, ponderou a entidade.  

 
Já o índice de acesso ao crédito voltou a melhorar no trimestre, passando de 37,3 

pontos para 37,6 pontos.  
 
Mas, mesmo crescendo pelo sétimo trimestre consecutivo, o indicador evoluiu apenas 

8,6 pontos nesse período e ainda está muito distante da linha divisória dos 50 pontos, 
a partir da qual os empresários estariam satisfeitos com as condições de obterem 

financiamentos.  
 
Por fim, após três meses de melhora, as expectativas do setor se reduziram em abril. 

O índice de demanda passou de 59 pontos para 58,4 pontos; o de compra de matéria-
prima recuou de 56,7 pontos para 56,0 pontos; e o de emprego caiu de 51,4 pontos 

para 50,8 pontos. Já a intenção de investimentos se retraiu pelo segundo mês 
seguindo, de 53,3 pontos para 52,9 pontos em abril. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indice-de-producao-da-cni-sobe-para-552-pontos-em-marco/


Confiança recua em abril 

24/04/2018 – Fonte: CNI 
 

O ICEI de abril ficou em 56,7 pontos, um recuo de 2,3 pontos em relação ao mês 
anterior. O ICEI situa-se 2,5 pontos acima de sua média histórica (54,2 pontos) e 

mostra crescimento de 3,6 pontos na comparação com abril de 2017. 
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Confiança do consumidor recua em abril, aponta FGV 

24/04/2018 – Fonte: G1 

 
Segundo a pesquisa, tanto as avaliações sobre a situação atual quanto as 

expectativas em relação aos próximos meses pioraram. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O Índice de Confiança do Consumidor da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 2,6 pontos em 
abril, recuando de 92 para 89,4 pontos. Em relação ao mesmo período do ano passado, 
entretanto, o índice avançou 7,2 pontos. 

 
“A queda da confiança em abril é uma devolução de mais da metade da alta do mês anterior. 

Consumidores de todas as classes de rendas se sentem menos otimistas em relação à 
situação econômica nos próximos meses, influenciados em parte, pela redução das suas 
expectativas sobre o mercado de trabalho”, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora 

da Sondagem do Consumidor. 
 

O Brasil vem mostrando dificuldade em engatar um ritmo consistente de recuperação no início 
deste ano, mesmo em um ambiente de inflação e juros baixos, o que afeta os consumidores 

em meio ao desemprego ainda elevado. 
 
No trimestre até fevereiro, a taxa de desemprego avançou a 12,6% e o número de 

empregados com carteira de trabalho assinada atingiu o menor nível desde 2012, de acordo 
com dados do IBGE. 

 
Índice de confiança do consumidor 
 

A pesquisa coletou informações de 1612 domicílios entre os dias 2 e 18 de abril. 
Em abril, tanto as avaliações sobre a situação atual quanto as expectativas em relação aos 

próximos meses pioraram. O Índice de Situação Atual (ISA) caiu 2,3 pontos, para 76,3 pontos 
. Já o Índice de Expectativas (IE) recuo 2,5 pontos, para 99,0 pontos. 

https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/fd/ce/fdce3cb5-4c50-4298-91d0-e1475354ef84/indicedeconfiancadoempresarioindustrial_abril2018.pdf
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-consumidor-recua-em-abril-aponta-fgv.ghtml


Em relação à avaliação dos consumidores sobre o momento, o indicador que mede o grau de 
satisfação atual com a economia recuou 1,1 ponto, para 83,3 pontos enquanto o indicador 
que mede a situação financeira das famílias caiu 3,4 pontos, para 69,8 pontos. 

 
Segundo a FGV, o nível de confiança recuou em abril em todas as classes de renda, exceto 

para as famílias com renda mensal entre R$ 2.100 e R$ 4.800. A maior queda foi verificada 
nas famílias com renda até R$2.100, cujo índice caiu 14,1 pontos.  

 
"Para esses consumidores houve piora da satisfação sobre a situação financeira no momento 
e redução do otimismo em relação à economia, às finanças pessoais, intenção de compra de 

bens duráveis e emprego", destaca a pesquisa. 
 

Sem subsídio ou redução de imposto, não há indústria automotiva 
competitiva, diz presidente da VW 

24/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Pablo di Si afirma que sem programa de incentivo ao setor, novos 

investimentos no país terão de ser repensados  

  
 

O presidente da Volkswagen no Brasil e na América Latina, Pablo Di Si - Adriano Vizoni-
14.dez.2017 / Folhapress  

 
O presidente da Volkswagen no Brasil e na América Latina, Pablo Di Si, defende a 
edição de um novo programa de incentivos ao setor automotivo, como forma de 

melhorar a competitividade em relação a outros países. 
 

A indústria deixou de ter benefícios fiscais em 2018, com o fim do Inovar-Auto, que 
vigorou por cinco anos e foi condenado pela OMC (Organização Mundial do Comércio) 

por violar acordos internacionais. Agora, o setor articula a criação de um novo 
programa, o Rota 2030, que enfrenta resistência do Ministério da Fazenda em meio 
ao aperto fiscal. 

 
Para Di Si, a concessão de créditos tributários não é protecionista, mas ajuda a 

equalizar a competitividade e favorece a pesquisa e o desenvolvimento no Brasil. 
 
Membro do B20, que congrega líderes empresariais das principais economias, ele 

afirmou ser otimista quanto à recuperação da economia brasileira e condenou a guerra 
comercial entre China e EUA em razão de seus efeitos no crescimento global. 

 
  
O sr. diz estar otimista com a economia brasileira. Mas alguns setores 

patinam: o país não gera emprego formal, o varejo dá sinais contraditórios e 
a indústria engasgou. 

Pablo Di Si -"Sou muito otimista. O trabalho da Fazenda, com redução da inflação e 
dos juros, é fantástico. E o crédito já começou a retomada. Veja o setor automotivo: 
as vendas cresceram 9% em 2017. Neste ano, quase 20% [15,6%]. Na Volks, estamos 

crescendo 35%. Isso está atrelado à economia, aos juros, ao crédito. A roda começou 
a girar. Pelo que os banqueiros me falam, outras indústrias também começaram a se 

movimentar Então, sou positivo, se tivermos um ano político mais ou menos tranquilo. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/sem-subsidio-ou-reducao-de-imposto-nao-ha-industria-automotiva-competitiva-diz-presidente-da-vw.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/sem-subsidio-ou-reducao-de-imposto-nao-ha-industria-automotiva-competitiva-diz-presidente-da-vw.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/mudanca-no-rota-2030-fara-vw-repensar-investimentos-no-brasil-diz-presidente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/ministerio-da-industria-tenta-emplacar-transicao-de-3-anos-para-rota-2030.shtml


O que precisa ser feito para acelerar a retomada? 
A confiança do consumidor já está alta. Mas o que está acontecendo nas indústrias é 
que, no primeiro ano da retomada, não houve novos empregos: usamos a capacidade 

instalada. Na Volks, este foi o primeiro mês em que contratamos, depois de quatro, 
cinco anos. E a retomada começou no ano passado! Outras indústrias devem estar 

passando pelo mesmo processo. É uma questão de tempo. 
 

O que está faltando para que o Rota 2030 saia? 
É vontade política. Vou a Brasília nesta semana, pela quinta vez [para uma reunião 
com o presidente Michel Temer]. Espero que tenhamos boas notícias. O que falta é a 

assinatura do termo. Está entre idas e voltas. 
 

O sr. acha que um programa como esse é de fato imprescindível, num país 
que perdeu tanto com a tentativa de criar campeões nacionais? Não há risco 
de favorecimento? 

Países em todo o mundo determinam seus setores estratégicos. Veja o exemplo da 
China: 20 anos atrás, eles não tinham indústria automobilística. Coreia do Sul, zero. 

Foi com incentivos setoriais que eles criaram uma indústria automotiva. 
 
No Brasil, é a mesma coisa. O Inovar-Auto foi muito bom para o setor e para o país. 

Os carros brasileiros eram atrasados tecnologicamente. Esse programa trouxe 
pesquisadores ao Brasil e melhorou a eficiência energética. 

 
O governo deixou de arrecadar R$ 7,5 bilhões, ao longo de cinco anos. Nesse mesmo 
período, as empresas beneficiadas investiram R$ 25 bilhões em pesquisa e 

desenvolvimento. Fora os tributos que a indústria gerou. Mas vai muito além dos 
números. Se isso não continuar, eu não tenho dúvida de que essa inteligência sai do 

Brasil e vai para outros lugares. 
 
Mas por que as indústrias tirariam mão de obra de um mercado que está 

crescendo quase 20% ao ano? 
O custo trabalhista é muito maior aqui.Não seria o caso de resolver com reforma 

tributária, em vez de benefícios fiscais?"Sim, mas você tem de equiparar o custo, com 
subsídios ou reforma tributária. O futuro será de quem tiver o conhecimento. Senão, 
você fica com commodity. Se ficarmos no negócio de fazer chapa dobrada, será 

commodity. Os investimentos da Volks foram feitos considerando que o Inovar-Auto 
iria continuar. A Volks não vai retirar esses R$ 7 bilhões. Mas, na próxima onda de 

investimentos, vamos repensar. 
 
Isso não pode ser visto como chantagem? 

Não. O governo diz quais são as regras do jogo, e depois cada um joga como quer. 
Nós vamos avaliar onde somos mais competitivos. Qualquer empresa faz isso. E, sendo 

honesto, não estou chantageando ninguém. Estou sendo claro. 
 

Em meio a um crescente protecionismo no mundo, é o momento de proteger 
a indústria automotiva? 
De forma nenhuma. O caminho é o livre-comércio. O mundo evoluiu nas últimas 

décadas graças a isso. Uma guerra comercial, para o americano, aumenta o custo em 
20%, 30%. E quem vai pagar? O consumidor. Sou totalmente contra o protecionismo. 

 
Mas o Inovar-Auto foi condenado por isso [na Organização Mundial do 
Comércio]. 

Um dos erros do Inovar-Auto foi esse. O objetivo inicial do programa era incentivar a 
pesquisa e desenvolvimento. Acabou virando um monstro de 50 cabeças e diferenciou 

o carro importado do nacional, com a criação de diferentes IPIs. Isso que foi condenado 
pela OMC. O Rota 2030 tem que excluir absolutamente isso. Tem que ser pesquisa e 
desenvolvimento. 



A forma como estamos colocando é: dar créditos tributários de acordo com a eficiência 
energética do veículo. Se você atinge xis por cento de eficiência energética, tem 
desconto de IPI --desde que a pesquisa seja feita no Brasil. 

 
E isso não é protecionismo? 

A carga tributária de um carro no Brasil é de 55%. É preciso equalizar o tributo com 
Estados Unidos ou China. Ou reduz o tributo ou dá subsídio, por questão de 

competitividade. 
 
O governo do Brasil lançou recentemente um plano de incentivo à indústria 

4.0. Como o sr. avalia a iniciativa? 
É um tema apaixonante; eu adoro. E eu sempre bato na mesma tecla: conhecimento. 

Senão, vamos ficar na commodity. No Brasil, o Senai é uma vantagem competitiva 
enorme; é uma instituição muito forte de aprendizado dentro do sistema. O programa 
lançado pelo governo é um primeiro passo muito bom. Porque não é só financiamento. 

Dinheiro você consegue em vários lugares, vai e vem. Mas a educação é central. 
 

Governo decide editar decreto para regulamentar nova lei trabalhista, diz 
Padilha 

24/04/2018 – Fonte: G1 

 
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou nesta segunda-feira (23) que o governo 

decidiu editar um decreto para regulamentar a nova lei trabalhista, informa o repórter Nilson 
Klava, da GloboNews. 
 

A nova lei entrou em vigor em novembro do ano passado, mas o governo enviou uma medida 
provisória (MP) com alguns ajustes. Essa MP perdeu a validade nesta segunda (23). O martelo 

sobre a edição do decreto foi batido numa reunião na noite desta segunda entre Padilha e o 
relator da proposta na Câmara, Rogério Marinho (PSDB-RN). 
 

Com a decisão, o governo não enviará ao Congresso projeto de lei ou medida provisória (MP). 
Portanto, não haverá mudanças no texto aprovado no ano passado pelo Congresso com as 

novas regras trabalhistas. O governo quer evitar ao máximo uma eventual nova derrota no 
Congresso. Isso porque reconhece que a base aliada está cada vez menor e as votações, 
caminhando a passos lentos no Congresso, principalmente em razão da proximidade das 

eleições. 
 

"Não vai ter PL e nem MP, não existe clima para isso. A lei vai valer na integralidade. O que 
governo pode fazer é esclarecer alguns pontos que já estão nela. Não vai ter aprimoramento 
ou inovação", disse Rogério Marinho, relator da proposta. 

 

Relator quer esperar 2 anos para ver se reforma trabalhista precisa de 
ajustes 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O relator da reforma trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), 
defende que a nova legislação vigore “em sua plenitude” a partir de agora sem a 

Medida Provisória 808 – que caduca nesta segunda-feira – e que a sociedade espere 
“um ou dois anos” para avaliar se é necessário ajustar alguns pontos.  

 
“A Câmara sempre defendeu que não houvesse modificação ao texto. O governo vai 
avaliar, através da Casa Civil, do Ministério do Trabalho e dos demais órgãos se há 

necessidade de esclarecer alguns pontos”, disse Marinho ao chegar na capital federal 
no início da noite desta segunda-feira, 23, antes de participar de reunião no Palácio 

do Planalto sobre o tema.  
 

https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2018/04/24/governo-decide-editar-decreto-para-regulamentar-nova-lei-trabalhista-diz-padilha.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2018/04/24/governo-decide-editar-decreto-para-regulamentar-nova-lei-trabalhista-diz-padilha.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/nova-legislacao-trabalhista-governo-edita-mp-para-fazer-ajustes-na-lei-em-vigor.ghtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-quer-esperar-2-anos-para-ver-se-reforma-trabalhista-precisa-de-ajustes/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/relator-quer-esperar-2-anos-para-ver-se-reforma-trabalhista-precisa-de-ajustes/


O tucano defende “deixar passar um ou dois anos para que a sociedade possa 
amadurecer a lei na prática” para, então, avaliar se é necessário algum ajuste ao 
texto.  

 
Questionado sobre como poderá ser feito eventual ajuste caso o governo mantenha o 

plano combinado com os senadores, o deputado diz que “não há ambiente para uma 
nova MP, nem para um projeto de lei”. “No máximo, há clima para um decreto”, 

defende. 
 

Governo está analisando o que fará com MP da reforma trabalhista, diz Jucá 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), afirmou, em nota, que o 
Palácio do Planalto está analisando de que forma fará alterações na reforma 
trabalhista: através da edição de um decreto ou de uma nova medida provisória (MP).  

 
A MP 808, editada em novembro do ano passado, sugeria alterações de pontos 

polêmicos do texto original, mas perde a validade nesta segunda-feira, 23.  
 
“O governo está analisando o que fará com a MP da reforma trabalhista, está 

analisando a edição de um decreto ou até mesmo uma nova MP. O compromisso do 
governo foi feito ao enviar a MP mas, por disputas políticas, o projeto não tramitou na 

Câmara dos Deputados. Há um vácuo pelo fato de a MP ter caducado, mas o governo 
fará o que for necessário para que haja uma complementação da reforma trabalhista”, 
escreveu Jucá.  

 
Sem a MP 808, a reforma trabalhista passa a vigorar com o texto integral aprovado 

pela Câmara e chancelado pelo Senado. A aprovação entre os senadores só foi possível 
após acordo com o líder do governo para que posteriormente fosse editada uma MP 
que modificasse alguns pontos.  

 
Medidas provisórias têm força de lei ao serem editadas pelo governo, mas deixam de 

vigorar se não forem votadas pelo Congresso dentro do prazo de validade. A MP que 
“caduca” hoje estabelecia, por exemplo, que trabalhadores contratados no regime 
intermitente – que permite à empresa convocar os trabalhadores quando necessário, 

remunerando-os pelas horas – teriam de pagar a diferença da contribuição ao INSS 
quando a renda mensal não atingisse um salário mínimo. 

 
Se não pagasse a diferença, o mês não seria contado para aposentadoria e seguro-
desemprego. Também previa regras para quarentena e fim de contrato para esses 

trabalhadores.  
 

A medida provisória ainda estabelecia outros pontos, entre eles, autorização para 
grávidas trabalharem em locais insalubres, desde que com autorização médica.  

 
Para os pontos que não forem regulamentados por decreto, ficarão valendo as regras 
da reforma aprovadas pelo Congresso Nacional e que entraram em vigor no final de 

2017. 
 

Pagamento de bônus cai no limbo sem MP da reforma trabalhista 

24/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Especialistas temem que, sem regra clara, prêmios se tornem salários 
disfarçados e isentos de contribuição previdenciária  

 
Entre os inúmeros pontos deixados em aberto pela queda da MP (medida provisória) 
que regulamentava trechos da reforma trabalhista, um deles tem sido pouco 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-esta-analisando-o-que-fara-com-mp-da-reforma-trabalhista-diz-juca/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/pagamento-de-bonus-cai-no-limbo-sem-mp-da-reforma-trabalhista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/juca-culpa-disputa-politica-por-expiracao-da-mp-trabalhista.shtml


comentado, mas preocupa especialistas: a possibilidade de pagamentos mensais de 
prêmio ao empregado sem nenhum encargo trabalhista. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
A brecha — que antes da reforma só era possível por meio de acordos de participação 

nos lucros negociados com o sindicato e pagos apenas duas vezes ao ano — pode ter 
efeitos negativos para o empregado. Mas pode atingir o governo também. 
 

Isso porque sobre as premiações não incidem encargos trabalhistas (como reflexos 
em férias e 13º salário), e previdenciários, algo que preocupa em tempos de escassez 

de recursos para fechar as contas da Previdência. 
 
Sobre as contribuições, o temor é que um processo já iniciado com a crise no mercado 

de trabalho se aprofunde. 
 

Entre o trimestre encerrado em fevereiro e o mesmo período de 2017, a Previdência 
perdeu 285 mil contribuintes. 
 

"A regra trabalhista abre um pouco a torneira para eventuais fraudes, com algum 
respaldo legal", diz Fabio Chong, sócio da área trabalhista do L.O. Baptista Advogados. 

Rodrigo Takano, sócio da área trabalhista do Machado Meyer, ressalta que, embora o 
texto da reforma diga que o prêmio é dado a partir de 'liberalidade'-- teoricamente, o 
empregador não poderia combinar algo com o empregado porque isso 

descaracterizaria o prêmio-- haveria margem para discussão". 
 

Opção por pagamento de prêmio atinge cargos mais altos 
Antes da reforma trabalhista, a regra geral dizia que bônus pagos habitualmente 
integravam o salário dos empregados para fins de encargos trabalhistas e 

previdenciários. 
 

De olho na redução dos custos para as empresas, o texto da reforma descolou a figura 
do prêmio a do salário. 
 

Prevendo um rombo na arrecadação do INSS, o governo, por meio da medida 
provisória, limitou esse pagamento a duas vezes ao ano e a 50% do valor do salário 

mensal. 
 

Com a queda da MP, volta a valer o texto original. Segundo escritórios de advocacia, 
já existem clientes querendo tratar programa de bônus como prêmios para não ter 
que recolher as verbas. O novo tratamento pode atingir qualquer trabalhador formal, 

em especial a partir dos níveis de gerência, onde o pagamento de prêmios é mais 
comum. 

 
Para Rodrigo Baldo, especialista em direito do trabalho do Miguel Neto Advogados, é 
temerário colocar uma regra sem limites. "A cabeça do empresário é iluminada. Ele 

gosta de pensar em estratégias e nossa função é orientá-lo", diz. 
 

Baldo acredita ser improvável que o empregador mude contratos já vigentes, pois eles 
podem, posteriormente, ser contestados na Justiça. 
 

O advogado acha possível, porém, que novos contratos sigam o modelo de prêmio da 
reforma trabalhista, com o cuidado do empregador de não ultrapassar 50% do salário. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/mp-da-reforma-trabalhista-caduca-sem-que-governo-saiba-como-resolver-polemicas.shtml


Isso, diz Baldo, serviria para preservar o empresário caso nova regra volte a restringir 
o pagamento como na MP. 
 

Além do prêmio, outros pontos preocupam especialistas como a presença de lactantes 
em locais de trabalho insalubres e a regulamentação do trabalho intermitente (por dia 

ou hora). Entre advogados, há desconfiança sobre o real interesse do governo em 
voltar a disciplinar a questão. A palavra de ordem é insegurança jurídica. 

 

MP perde validade. E agora, quem vai ‘descascar o abacaxi’ da reforma 

trabalhista? 

24/04/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Sem vontade de aprovar, Câmara deixou medida provisória que esclarecia 
pontos da nova lei trabalhista vencer, deixando um vácuo perigoso, com alto 
risco de judicialização 

 

 
 

A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em julho do ano passado ainda tem 
um de seus pontos mais importantes indefinido. Nesta segunda-feira (23) perdeu a 
validade a medida provisória (MP) 808, publicada pelo governo federal em novembro, 

que complementava a reforma e explicitava que as mudanças atingiam todos os 
contratos de trabalho vigentes, afetando todos os trabalhadores formais. Sem o texto 

da MP, há um vácuo nesse entendimento, com riscos de judicialização do tema.  
 
Uma definição sobre esse ponto e outros da reforma trabalhista que deveriam ser 

ajustados pela MP deve demorar ainda alguns meses.  
 

O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que foi relator da reforma na Câmara, 
articula com o governo a publicação de um decreto que resolva as pendências deixadas 
pela caducidade da MP, que surgiu de um acordo que o Palácio do Planalto firmou com 

senadores para aprovar as mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 

Em nota, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), confirmou que o 
governo estuda fazer um decreto em substituição ao texto que expirou. Ela disse que 
o prazo da MP para ser votado e aprovado expirou por causa de “disputas políticas”.  

 
“O compromisso do governo foi feito ao enviar a MP, mas, por disputas políticas, o 

projeto não tramitou na Câmara dos Deputados. Há um vácuo pelo fato da MP ter 
caducado, mas o governo fará o que for necessário para que haja uma 
complementação da reforma trabalhista.” 

 
A Casa Civil da Presidência da República não informa o conteúdo do decreto e diz que 

ainda está estudando o tema. “Por enquanto a área técnica trabalha no levantamento 
de pontos que podem ser regulamentados por decreto. Ainda não há nada que 

podemos adiantar”, afirmou o órgão, em nota. 
 
Sem a MP, a reforma trabalhista pode ter ficado menor, atingindo apenas os contratos 

novos.  
 

"É nebuloso. Na minha opinião pessoal, com a caducidade da MP, a reforma trabalhista 
passa a se aplicar apenas a contratos celebrados a partir de 11 de novembro de 
2017, exceto quanto aos atos praticados durante a vigência da MP", avalia o 
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presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Guilherme Feliciano. 
 

Por outro lado, o risco de demissão de funcionários celetistas para regime intermitente 
também aumenta sem a medida provisória. Com a queda da MP, deixa de valer a 

quarentena para os trabalhadores com carteira assinada conforme as regras anteriores 
poderem ser demitidos e recontratados como intermitentes (que são chamados a 

trabalhar conforme a demanda do empregador, sem carga horária previamente 
definida).  
 

“A queda da MP tem baixo impacto na questão da reforma trabalhista e não impede 
que nada do que foi aprovado valha. Um dos maiores prejuízos é que a MP deixava 

claro que a reforma valia imediatamente para todos os contratos vigentes no Brasil. 
 
Isso ficou fora e terá de ser esclarecido pelo Judiciário”, afirmou Paulo Solmucci Jr., 

presidente da União Nacional das Entidades do Setor de Comércio e Serviços (UNESC) 
e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).  

 
Em sentido oposto, os juízes do trabalho avaliam que pode ser grande o impacto 
negativo na justiça com as incertezas geradas sem a MP, que teria sido negociada em 

acordo entre o governo de Michel Temer e os senadores, para corrigir problemas da 
reforma e evitar que o texto voltasse à Câmara.   

 
Outros pontos obscuros 
O trabalhador sai perdendo sem a MP, que esclarecia e limitava pontos considerados 

radicais da reforma trabalhista.  
 

Sem ela, a indenização em caso de dano extrapatrimonial volta a ficar atrelada ao 
salário do trabalhador; a negociação de jornada 12 por 36 pode ser feita 
individualmente; são mais amplas as possibilidades de gestantes trabalharem em 

ambientes insalubres; e o trabalhador autônomo pode ser contratado como exclusivo.  
 

“É preciso que os parlamentares que então votaram a favor daquele texto, fiando-se 
nesse malsinado acordo de correções futuras, reflitam agora sobre o que se poderá 
fazer, no Parlamento, para sanar as graves distorções que voltarão a vigorar 

plenamente”, afirmou Feliciano. 
 

Para alguns setores, o prejuízo com a queda da MP é maior, como no caso de bares e 
restaurantes. Durante a tramitação da reforma trabalhista, foram incluídas mudanças 
na Lei da Gorjeta, de maio de 2017, que determinava que esses valores eram 

obrigatoriamente destinados aos trabalhadores, mas garantindo aos empregadores 
retenção de até 20% do valor arrecadado para custear os encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas sobre a própria gorjeta.  
 

Mas, por erro no texto, as mudanças foram derrubadas pela reforma trabalhista, 
deixando um buraco jurídico que prejudica trabalhadores e empregadores. 
  

Solmucci afirmou que esse é um grave impacto com a caducidade da MP. O setor está 
em contato com o deputado Rogério Marinho para que seja editada uma nova lei sobre 

o tratamento das gorjetas, ou ainda a inclusão de emendas em outras MPs com objeto 
parecido.  
 

“A partir de terça vamos entrar num vácuo. Toda a lei que regulamentou a gorjeta 
deixa de existir e isso gera uma insegurança enorme.  

 
A expectativa é que se resolva nos próximos dois meses a lei da gorjeta. O governo 
está atento e buscando uma solução para isso”, disse o representante do setor de 

comércio e serviços.  
 



Sete pontos que perdem a validade sem a MP da reforma trabalhista 

24/04/2018 – Fonte: r7 

 
MP 808 alterava pontos polêmicos da reforma 

A medida provisória 808, que alterava 17 determinados pontos da reforma 
trabalhista, caducou na segunda-feira (17). Sem a medida, a reforma trabalhista 

passa a ser aplicada da forma como foi aprovada. 
 
O governo deve editar um decreto nos próximos dias para ajustar os pontos polêmicos 

da reforma, já que o Congresso Nacional perdeu o prazo para transformar a MP 
definitivamente em lei. 

 
Veja alguns dos pontos que mudam sem a MP: 
 

Grávidas e lactantes 
Com a MP: Ficam livres do trabalho insalubre,sem receber o adicional por 

insalubridade. A mulher poderia continuar o trabalho normalmente se apresentasse 
autorização médica. 
 

Sem a MP: Devem continuar trabalhando em atividades insalubres de grau mínimo e 
médio exceto com atestado médico. 

 
Trabalho intermitente 
Com a MP: Trabalhador que fosse demitido só poderia ser recontratado pela mesma 

empresa em regime intermitente depois de 18 meses. Este período é chamado de 
quarentena.  

 
Sem a MP: Não prevê quarentena para recontratar ex-empregado como intermitente. 
Não fornece detalhes sobre INSS e fim de contrato. 

 
Indenização 

Com a MP: Valor máximo de 50 vezes o teto dos benefícios da Previdência. 
 
Sem a MP: Valor máximo poderia ser de até 50 vezes o último salário. 

 
Jornada de 12 x 36 horas 

Com a MP: Acordo individual escrito para a jornada de trabalho de 12 horas, seguidas 
de 36 horas de descanso, só poderia ser feito no setor de saúde (como hospitais). Nos 

outros setores, a regra poderia ser aplicada mediante acordo coletivo da categoria. 
 
Sem a MP: Acordo individual é suficiente para jornada de 12 horas de trabalho com 

36 horas de descanso para todos os trabalhadores.  
 

Autônomos 
Com a MP: Fim da cláusula de exclusividade, mas MP afirmava que trabalhar para 
apenas uma empresa não gerava vínculo empregatício. 

Sem a MP: Permite possibilidade de contratar autônomo com cláusula de 
exclusividade. 

 
Validade 
Com a MP: Garantiria a validade das regras para contratos antigos e novos. 

 

https://noticias.r7.com/economia/sete-pontos-que-perdem-a-validade-sem-a-mp-da-reforma-trabalhista-24042018
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Sem a MP: Texto original da lei não deixa claro se normas valem para todos os tipos 
de contratos. 
 

Comissão de empregados 
Com a MP: Segundo o artigo 510-A da reforma, "nas empresas com mais de duzentos 

empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a 
finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores". 

 
Sem a MP: As comissões terão poder de decidir questões de trabalhadores de 
determinada empresa sem a participação do sindicato.  

 

Desemprego trava avanço de novidade da reforma trabalhista  

24/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Perfil dos desligados do primeiro trimestre é quase idêntico ao do mesmo 

período de 2017  
 

O pacto entre empregador e trabalhador demissionário, uma das novidades 

introduzidas pela reforma trabalhista do ano passado foi pouco adotado por causa da 
ainda alta taxa de desemprego. 
 

Pela regra, a empresa pode fazer acordo e pagar uma multa rescisória menor, e o 
empregado consegue sacar 80% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 

 
O perfil dos desligados do primeiro trimestre é quase idêntico ao do mesmo período 
de 2017, quando não existia a possibilidade: metade dos empregados que saíram tem 

até 15 anos de serviço, segundo o Ministério do Trabalho. 
 

 
 
Pela regra, a empresa pode fazer acordo e pagar uma multa rescisória menor, e o 

empregado consegue sacar 80% do FGTS - Gabriel Cabral/Folhapress  
 
“Esse ponto da lei pressupõe intenção por parte do trabalhador em pedir demissão, e 

a tendência, agora, é que haja poucos casos assim”, diz Clemente Ganz Lúcio, 
coordenador do Dieese (departamento intersindical de estudos). 

 
Em março foram 13,5 mil acordos como esse, mas o número de desligados foi de 

aproximadamente 1,3 milhão. 
 
“Foi uma quantidade pífia”, diz Ivo Dall’Acqua Junior, vice-presidente da 

FecomércioSP. Outras inovações das novas regras, como os contratos intermitentes, 
também foram timidamente adotadas, afirma. 

Em parte, isso se deve à pouca familiaridade com as novas regras, mas ele também 
aponta outro fator: o diálogo entre os sindicatos patronal e de empregados se 
deteriorou. 

 
“Houve um impacto na relação causado pela questão da contribuição sindical. Não deu 

para conversar sobre acordos, horário flexível, contrato intermitente e outros temas.” 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/04/desemprego-trava-avanco-de-novidade-da-reforma-trabalhista.shtml


Artigo: O fim da MP da reforma trabalhista 

24/04/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Alguns pontos que haviam sido corrigidos pela MP trabalhista voltarão a ser 
regidos pela reforma trabalhista, o que trará diversas consequências 

negativas  
 

 
Marcos Oliveira/Agência Senado  

   
Mais conhecida como “MP trabalhista”, a Medida Provisória 808/2017 chegou ao fim 
nesta segunda-feira sem que tenha ocorrido sua conversão em lei, trazendo inúmeras 

consequências às relações de emprego no país. 
 

A MP trabalhista foi criada para corrigir alguns pontos da lei da reforma trabalhista, 
pretendendo trazer maior clareza e segurança jurídica ao empresariado e aos 

trabalhadores.  
 
Contudo, a medida provisória trabalhista foi se esvaindo sem que houvesse a menor 

perspectiva de sua conversão em lei, trazendo novamente a discussão acerca da 
aplicação ou não da reforma trabalhista para os contratos de trabalho que já existiam 

antes da reforma. 
 
Não há sinais claros sobre quais medidas o governo federal e o Congresso Nacional 

pretendem adotar  
 

Alguns pontos que haviam sido corrigidos pela MP trabalhista voltarão a ser regidos 
pela reforma trabalhista, o que trará diversas consequências negativas. Uma delas se 
refere à jornada 12x36, que voltará a ter a sua constituição através de acordo 

individual entre empregado e empregador, privilegiando, assim, a ocorrência de 
abusos por ambas as partes. 

 
Além disso, a modalidade contratual do autônomo voltará a ser uma figura quase que 
inexistente na reforma trabalhista, uma vez que a MP trabalhista foi a responsável por 

regulamentar este tipo de contrato. 
 

O contrato de trabalho intermitente também sofrerá revés, uma vez que a MP 
trabalhista foi a responsável por esclarecer e tornar rápida a aplicação desta 
modalidade contratual. As limitações para utilização das verbas de gratificação, ajuda 

de custo etc. deixarão de existir, fomentando, assim, a má utilização destas verbas, o 
que poderá causar enorme prejuízo trabalhista, fiscal e previdenciário.  

 
Não há sinais claros sobre quais medidas o governo federal e o Congresso Nacional 
pretendem adotar para tornar a aplicação da reforma trabalhista mais segura e 

confiável. Por estes motivos, faz-se imprescindível que empregados e empregadores 
busquem se esclarecer sobre as consequências do fim da MP, além da própria aplicação 

da reforma trabalhista em nosso país – o que, inclusive, já é uma realidade para todos 
nós. 
 

Fábio Vasques é advogado. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/ofim-da-mpda-reforma-trabalhista-49w4qxt1iy4xbzvwpq3ra7epm


Jucá culpa 'disputa política' por expiração da MP trabalhista 

24/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Governo estuda fazer um decreto ou elaborar uma nova MP em substituição 
do texto que expirou  
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), divulgou nota nesta segunda-
feira (23) dizendo que a MP da reforma trabalhista caducou por "disputas políticas".  
 

Ele confirmou ainda que o governo estuda fazer um decreto ou elaborar uma nova 
medida provisória em substituição do texto que expirou. 

 
"O compromisso do governo foi feito ao enviar a MP mas, por disputas políticas, o 

projeto não tramitou na câmara dos deputados. Há um vácuo pelo fato da MP ter 
caducado mas o governo fará o que for necessário para que haja uma 
complementação  da reforma trabalhista." 

 
Editada em novembro do ano passado, a medida era parte de um acordo que o Palácio 

do Planalto firmou com senadores para aprovar as mudanças na CLT. 
 
Depois de ter sido prorrogada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), 

a MP expira nesta segunda sem ter sido ao menos discutida em comissão no 
Congresso. 

 
Os parlamentares não conseguiram formar uma comissão temporária para debater o 
tema. A MP chegou a ter mais de 200 emendas apresentadas, mas não foi debatida 

por falta de acordo. 
 

O governo vinha dizendo nos bastidores que não caberia a ele arrumar uma solução 
para o vencimento da medida, já que ela era de interesse dos senadores ou de setores 
de oposição.  

 
Contudo, o Planalto mudou de ideia para evitar que o fim da validade da MP traga 

insegurança jurídica nas relações de trabalho, o que poderia afetar o cenário de 
emprego do país. 
 

Técnicos da Casa Civil estudam com o Ministério do Trabalho uma solução para o caso, 
o que deve ser discutido em reuniões nos próximos dias.  

 
Uma possibilidade é a edição de um decreto que modifique pontos que envolvem a 
jornada intermitente e as condições para grávidas e lactantes trabalharem em locais 

insalubres. Esses trechos foram criticados por setores da sociedade e por senadores 
que resistiram em aprovar o texto sem essas modificações. 

 
Ao longo da tramitação da reforma trabalhista no Senado, o governo negociou com 
líderes da base para evitar modificações no texto, o que levaria mais tempo para a 

conclusão do projeto no Congresso. Em troca, prometeu alterar pontos de divergência 
por meio da MP, que caduca agora por falta de apoio para ser aprovada em tempo 

hábil.  
 

A reforma trabalhista foi a única da agenda apresentada por Temer a ser aprovada.  
 
As modificações no sistema previdenciário naufragaram por falta de apoio no 

Congresso. A simplificação tributária nem saiu da fase de elaboração pela equipe 
econômica. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/juca-culpa-disputa-politica-por-expiracao-da-mp-trabalhista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/mp-da-reforma-trabalhista-caduca-sem-que-governo-saiba-como-resolver-polemicas.shtml


Sem MP da reforma trabalhista, advogados preveem série de alterações nas 

regras 

24/04/2018 – Fonte: EM.com 

 
A Medida Provisória 808 - que prevê ajustes na reforma trabalhista - perde a validade 

nesta segunda, 23. Para virar lei, o texto precisaria ser aprovado pelo Congresso, mas 
o prazo não foi cumprido. Com a queda da MP haverá uma série de alterações nas 

regras trabalhistas novamente, avaliam advogados com atuação intensa na área. 
 
O advogado Carlos Eduardo Dantas Costa, por exemplo, diz que uma das principais 

mudanças versa sobre a aplicação das regras da reforma trabalhista nos contratos de 
trabalho. 

 
"Na época da reforma trabalhista, houve uma série de posições defendendo que sua 
aplicação só se daria para contratos novos. Embora não houvesse necessidade, a MP 

previu expressamente a aplicação da reforma trabalhista para contratos vigentes.  
 

Com a queda da MP, esses questionamentos voltarão e, agora, com um argumento 
novo: o de que era a MP que assegurava a aplicação da reforma aos contratos 
vigentes", detalha Dantas Costa, sócio do Peixoto & Cury e professor da FGV-SP. 

 
O advogado também menciona a obrigação de o empregador entregar ao empregado 

os comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS. "A MP criou essa obrigação que, 
até então, não existia. Na prática, isso é muito difícil de ser operacionalizado pelas 
empresas. Com a MP caindo obrigação deixa de existir", diz. 

 
Carlos Eduardo Dantas Costa aponta, ainda, a questão da jornada de trabalho 12×36.  

 
"Pela MP, a jornada deveria ser pactuada necessariamente por acordo ou convenção 
coletiva, salvo para empresas do setor de saúde. Com a queda da MP, o acordo 12×36 

volta a ser admitido por acordo individual, ou seja, diretamente entre empresa e 
empregador." 

 
A advogada Paula Santone Carajelescov, do Rayes & Fagundes Advogados Associados, 
afirma que a MP era vista como uma forma de apaziguar parte das críticas à reforma 

trabalhista, atenuando aspectos considerados prejudiciais ao trabalhador. Paula 
considera que a perda da validade da MP "certamente reforçará a insegurança jurídica 

e as controvérsias que se instalaram no âmbito da Justiça do Trabalho a partir da 
reforma". 
 

De acordo com a advogada, entre os aspectos mais polêmicos está a alteração 
introduzida para as grávidas e lactantes. "A redação original da CLT, advinda da 

reforma trabalhista, estabelece que a mulher pode trabalhar em locais de 
insalubridade média ou mínima, a menos que apresente um atestado prevendo o 

contrário. Por sua vez, a MP inverteu a situação, proibindo o trabalho insalubre a 
menos que o atestado médico libere." 
 

Outro ponto mencionado por Paula Carajelescov é sobre a indenização por danos 
morais. "O texto original da CLT previsto com a reforma vinculava o valor da 

indenização ao salário percebido pelo trabalhador. A morte de um médico, por 
exemplo, valeria mais do que a morte de um auxiliar de limpeza laborando no mesmo 
local. Pela MP, o valor era vinculado ao teto do INSS, entre 3 e 50 vezes esse limite, 

dependendo da gravidade do caso." 
 

Luis Fernando Riskalla, sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados, aponta que a não 
conversão da Medida Provisória nº 808 em lei pode significar considerável obstáculo 
no avanço e aperfeiçoamento das normas trabalhistas. "Teremos outra alteração nas 

normas e práticas trabalhistas em 6 meses de vigência da reforma. Além de gerar 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/04/24/internas_economia,953743/sem-mp-da-reforma-trabalhista-advogados-preveem-serie-de-alteracoes-n.shtml
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insegurança jurídica aos empregadores e empresários, essa alteração certamente 
gerará incertezas aos empregados." 
 

Riskalla observa que entre as alterações mais significativas com a queda da Medida 
Provisória está a possibilidade de fixação da jornada 12 x 36 por meio de acordo 

individual e não mais por acordo coletivo. Também a possibilidade de gestantes 
trabalharem em ambiente insalubre com eventual afastamento somente por pedido 

médico e a base de cálculo de indenizações por danos morais, que deixa de ser o teto 
da previdência e volta a ser o salário do trabalhador. 
 

Ele acrescenta, ainda, que "esclarecimentos e conceitos importantes, como, por 
exemplo, a definição do que é prêmio, caem com a Medida Provisória". 

 
Segundo Wilson Sales Belchior, sócio do escritório Rocha, Marinho e Sales Advogados, 
com o fim da vigência da MP, os pontos que foram alterados da reforma trabalhista 

voltam a valer de acordo com as regras anteriores. 
 

"A incerteza e insegurança jurídicas são nítidas", entende Belchior. "Afinal, o conteúdo 
da reforma trabalhista já vem sendo aplicado pelos tribunais. O Tribunal Superior do 
Trabalho ainda não se pronunciou sobre questões específicas do direito intertemporal 

na Lei nº. 13.467/2017. 
 

Na prática, deixou a tarefa de entendimento sobre o que é válido ou não no caso 
concreto à interpretação individual dos magistrados. Dessa forma, para empregadores 
e empregados não há certeza sobre o conteúdo e a forma de aplicação dessas normas 

jurídicas, mesmo sabendo que a referida lei permanece constitucional e deve ser 
aplicada na sua integralidade", analisa. 

 
"Empregadores e empregados certamente sofrerão com insegurança jurídica 
estabelecida, pois suas relações de trabalho voltarão a ser disciplinadas por um texto 

legal carente de diversas previsões", afirma a advogada Renata Chiavegatto Barradas, 
da área trabalhista do Costa Tavares Paes Advogados. 

 
Segundo Renata, "não há dúvidas de que a Lei 13.467/17 deve ser integralmente 
aplicada a todos os contratos de trabalho formalizados após a sua vigência, mas o 

texto legal deixou muitas dúvidas a respeito da aplicabilidade imediata e integral da 
nova legislação aos contratos de trabalho formalizados antes da vigência da nova 

legislação e que tinham continuidade a partir dessa". 
 
Ela destaca que o Artigo 2.º da MP 808 "disciplinava justamente tal questão, deixando 

expresso que a lei tinha aplicação imediata e integral aos contratos que, embora 
formalizados antes de sua vigência, estavam em curso quando do início de sua 

validade". 
 

Ajuste na lei trabalhista fica em 2º plano 

24/04/2018 – Fonte: EM.com 
 

Sem qualquer mobilização do Congresso Nacional, a medida provisória que alterava 
pontos da reforma trabalhista caducou nessa segunda-feira, 23. Com isso, volta a 

valer, por exemplo, o que a nova legislação determina para itens como o trabalho 
insalubre de grávidas e lactantes.  
 

A lei, que entrou em vigor em novembro, não impede que elas trabalhem sujeitas à 
insalubridade. Governistas dizem que o Palácio do Planalto estaria estudando ajustes, 

mas a percepção é de que mudanças mais amplas nas regras devem ficar em segundo 
plano com a agenda eleitoral. 
 

Fonte que acompanha o tema disse ao Estadão/Broadcast que a área jurídica do 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/04/24/internas_economia,953787/ajuste-na-lei-trabalhista-fica-em-2-plano.shtml


governo estuda se e como pode fazer eventual ajuste. O tema foi debatido em reunião 
do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, com assessores jurídicos e 
representantes do Congresso nessa segunda à noite. Por enquanto, prevalece o 

entendimento de que é preciso um projeto de lei para alterar os pontos que já foram 
incorporados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 
Ao contrário da medida provisória, que entra em vigor imediatamente após a 

publicação, o projeto de lei tem de passar por análise e votação do Congresso. 
Por isso, a tendência, segundo Padilha informou ao Estado 
após o encontro, é que o governo opte por um ajuste pontual que independa de aval 

do Legislativo. Segundo ele, deve ser editado um decreto para regulamentar o trabalho 
intermitente. Porém, não há prazo para que isso ocorra.  

 
A alternativa do decreto foi informada também em nota pelo Ministério do Trabalho. A 
pasta também citou a possibilidade de editar portaria ou normativo próprio. 

 
O texto que caducou nessa segunda foi fruto de acordo político entre Executivo e 

Senado. Para aprovar a reforma mais rapidamente e sem alteração, o governo 
prometeu ajustar pontos reclamados por senadores, inclusive da base governista, em 
uma MP.  

 
Esses tópicos davam mais proteção ao trabalhador. A pressa do Planalto era para 

concentrar forças na tramitação da reforma da Previdência. A MP foi editada, mas 
empacou no Congresso. 
 

O fiador do acordo para a reforma foi o líder do governo no Senado, Romero Jucá 
(MDB-RR), que nessa segunda lavou as mãos e culpou a Câmara pelo desfecho.  

 
"O compromisso do governo foi feito ao enviar a MP, mas, por disputas políticas, o 
projeto não tramitou na Câmara", disse em nota. Segundo ele, o governo "analisa o 

que fará com a MP" e, ao prometer "fazer o que for necessário para que haja 
complementação da reforma", não descarta decreto ou até nova MP. 

 
A tramitação de qualquer iniciativa que requer aprovação do Congresso exige 
compromisso político dos parlamentares. E essa é uma hipótese que parece distante, 

pois o projeto teria de ser votado pelo mesmo parlamento que ignorou a MP. 
 

O relator da reforma na Câmara, Rogério Marinho (PSDB-RN), diz que "não há clima" 
para aprovar medida desse tipo no Congresso. Ele defende que as novas regras 
vigorem "em sua plenitude" e que a sociedade espere "um ou dois anos" para avaliar 

se é necessário ajustar pontos da lei. 
 

Se não houver reação do Executivo ou Legislativo, a Justiça do Trabalho deve voltar a 
ganhar protagonismo no esclarecimento de trechos da nova lei que já são 

questionados no mundo jurídico e foram esclarecidos na MP que caducou.  
 
Um dos artigos deixava claro que a reforma se aplicava na integralidade a todos os 

contratos, novos ou antigos. Caso o Executivo e Legislativo não cheguem a um 
entendimento, especialistas dizem que a opinião da Justiça voltará a exercer papel 

importante. 
 
"A reforma tentou diminuir a litigiosidade, mas acho que infelizmente o meio político 

cometeu um erro e o litígio pode voltar a crescer. Se trechos não forem esclarecidos 
por lei, a jurisprudência voltará a ditar o entendimento", diz o ex-presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região, Flávio Sirangelo.  
 
Para ele, o cenário reforça o protagonismo do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

que já estuda o tema e deve se posicionar sobre pontos da reforma. (Colaboraram 
Julia Lindner e Renan Truffi). As informações são do jornal 



Artigo: MP 808 não vira lei, e agora? 

24/04/2018 – Fonte: Bem Paraná 
 

A Medida Provisória 808, de 14 de novembro de 2017, por muitos chamada da 
“reforma da reforma”, que altera a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) já foi 

prorrogada por duas vezes pelo Congresso Nacional e tem validade somente até esta 
segunda-feira, 23 de abril. 

 
Tal medida trouxe uma série de ajustes para a lei número 13.467/17, que trata da 
reforma trabalhista, dentre os temas abordados estão a jornada de 12 horas de 

trabalho por 36 de descanso, a reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes 
das relações de trabalho, o trabalho das gestantes e lactantes em atividades 

insalubres, o trabalho autônomo, o trabalho intermitente, o negociado sobre o 
legislado, entre outros. 
 

A medida recebeu 967 emendas, um recorde histórico no congresso nacional, que 
retrata o momento de total insegurança jurídica que empregados e empregadores 

estão vivendo. 
 
O Congresso Nacional instalou, em março, comissões mistas para apreciar medidas 

provisórias e, entre elas, a MP 808/2017.  
 

Os colegiados, que têm senadores e deputados, são responsáveis pela primeira 
tramitação das matérias que, se aprovadas, seguem para os plenários da Câmara e 
do Senado. 

 
Porém, até o último dia em que a MP 808/2017 se mantém válida, não houve um 

grande avanço para que ela se torne Lei. A tramitação não teve movimentação eficaz 
desde que foi enviada pelo Presidente Michel Temer. 
 

A situação é preocupante, pois se de fato a Medida Provisória for por água abaixo, ao 
que tudo indica é o que irá acontecer, volta a valer a Lei 13.467/17 em todo seu teor, 

tal como veio, apressada e mal acabada, ferindo direitos fundamentais, como é o caso 
da saúde das gestantes e lactantes que trabalham em locais considerados insalubres 
em grau mínimo e médio.  

 
Elas não serão afastadas dos locais trabalho, a menos que apresentem um atestado 

médico. 
 
O trabalho intermitente ficará em um imenso vácuo, pois é a Medida Provisória que 

trata das questões controvertidas sobre o tema. 
 

Como fica a aplicação da lei 13.467 com relação aos contratos vigentes? Foi a medida 
que determinou, em seu artigo 2º, que a Lei 13.467/2017 seria aplicada aos contratos 

vigentes. Se a medida de fato não for transformada em lei, poderá ser questionada a 
aplicação da reforma para os contratos vigentes, passando então a valer a lei anterior. 
 

Ainda, no período de vigência da Medida Provisória, foram geradas diversas situações 
jurídicas, que poderão ser alvo de questionamentos.  

 
Antevejo tempos ainda mais difíceis não só para empregados e empregadores, mas 
também para os operadores do direito.   

 
Em tempos assim, importante lembrar da hierarquia das leis e que, portanto, nada 

está acima da nossa Constituição Federal, até para que tenhamos segurança jurídica. 
 
Ângela Glomb é advogada especialista em Direito do Trabalho 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/mp-808-nao-vira-lei-e-agora


Brasil e Chile terão acordo para proteger investimentos 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Brasil e Chile deverão assinar um protocolo de proteção de investimentos na área 
financeira na próxima sexta-feira, 27, durante a visita do presidente chileno, Sebastián 

Piñera, ao Brasil.  
 

“É uma garantia que, se uma instituição financeira tiver algum problema, haverá um 
mecanismo governo a governo para dirimi-lo”, disse o subsecretário-geral da América 
Latina e do Caribe do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulo Estivallet. 

“Não é preciso buscar mediação internacional, pois haverá um compromisso de 
resolver qualquer situação.”  

 
Instituições financeiras brasileiras têm forte atuação no Chile. Os chilenos, por sua 
vez, têm no Brasil seu principal destino de investimentos no exterior. O estoque chega 

a US$ 32 bilhões. Os investimentos brasileiros no Chile são da ordem de US$ 4 bilhões.  
 

O protocolo faz parte de uma geração de acordos internacionais que o Brasil começou 
a assinar em 2015, que oferecem uma proteção adicional a companhias que investem 
no exterior. Está prevista a designação de um ombudsman local que dará apoio às 

empresas quando houver problemas com o governo ou com a Justiça, por exemplo.  
 

“Isso fortalece a segurança jurídica para o funcionamento das instituições financeiras”, 
comentou o diretor do Departamento de Assuntos Financeiros e de Serviços do 
Ministério das Relações Exteriores, embaixador Norberto Moretti. E regras estáveis são 

importantes para atrair recursos.  
 

Mais amplo  
O protocolo financeiro, a ser assinado agora, complementa um acordo mais amplo 
assinado entre Brasil e Chile em 2015, que protege investimentos nos demais setores 

da economia. Na época decidiu-se que os bancos teriam um capítulo à parte, por se 
tratar de uma atividade altamente regulada.  

 
Além do Chile, o Brasil já tem Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos 
(ACFIs) com o Peru, Colômbia, México, Angola, Moçambique e Malaui. Um protocolo 

com as mesmas finalidades foi formalizado no Mercosul (Argentina, Paraguai e 
Uruguai) em dezembro passado.  

 
Durante a visita, deverá ser assinado também um acordo de compras governamentais, 
pelo qual empresas dos dois países poderão participar das licitações públicas em 

igualdade de condições.  
 

A regra valerá para compras de mercadoria ou serviço superiores a R$ 20 mil e para 
obras de valor maior do que R$ 2 milhões. “É um progresso notável, já que é um 

instrumento de política industrial e de desenvolvimento”, frisou o secretário de 
Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Jorge Arbache.  
 

CDR vota isenção de imposto de importação para empresas da Zona Franca 

Verde 

24/04/2018 – Fonte: Senado Notícias 

 
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) pode votar nesta quarta-

feira (25), a partir das 9h o o PLS 68/2016, do senador Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), que garante às indústrias instaladas na Zona Franca Verde isenção de Imposto 

de Importação na compra de máquinas, insumos e equipamentos. O projeto de lei é 
um dos cinco que estão na pauta. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/brasil-e-chile-terao-acordo-para-proteger-investimentos/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/24/cdr-vota-isencao-de-imposto-de-importacao-para-empresas-da-zona-franca-verde
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/24/cdr-vota-isencao-de-imposto-de-importacao-para-empresas-da-zona-franca-verde
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125020


A Zona Franca Verde, criada em 2009 e regulamentada em 2015, engloba indústrias 
localizadas nas áreas de livre comércio de Tabatinga (AM), Macapá e Santana (AP), 
Guajará-Mirim (RO), Brasiléia e Cruzeiro do Sul (AC). 

 
O relator é senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que votou favoravelmente à proposta. 

O impacto orçamentário e financeiro da renúncia de receita decorrente da aprovação 
do projeto estava estimado em R$ 30,1 milhões em 2016 (quando foi apresentado o 

projeto), R$ 36,1 milhões em 2017, e R$ 43,3 milhões em 2018. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Semiárido 
A CDR também deve analisar, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado 

(PLS) 146/2014, que define os critérios de enquadramento de municípios na região do 
semiárido. 

 
De acordo com o projeto, a definição da região do semiárido deverá ser atualizada a 
cada cinco anos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 

por critérios de precipitação pluviométrica média anual, índice de aridez e risco de 
seca. 

 
Na justificativa, o autor da proposta, senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), 
explica que, "como a Constituição assegura ao semiárido do Nordeste a metade dos 

recursos aplicados em programas de financiamento ao setor produtivo destinados à 
Região, esse diferencial tem motivado os municípios a pleitearem sua inclusão no 

semiárido". 
 
O projeto tem como relator o senador José Pimentel (PT-CE), que é favorável à 

proposta, já aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). 
 

Minha Casa, Minha Vida 
Na mesma reunião, a comissão deverá analisar o PLS 331/2015, que destina 5% das 
unidades habitacionais produzidas com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida 

aos trabalhadores da construção civil. 
 

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) é a autora do projeto, relatado pela 
senadora Regina Sousa (PT-PI). 

 
Ela apresentou relatório favorável e observa que, apesar do grande alcance social do 
programa, ainda há entre os trabalhadores da construção civil amplas parcelas 

desassistidas, residindo em condições precárias.  
 

Na opinião da autora e da relatora, a proposta seria uma forma de amenizar essa 
situação. 
 

O senador José Medeiros (Pode-MT), no entanto, é contrário ao projeto. Ele apresentou 
voto em separado, sob o argumento de que os profissionais da construção civil, em 

sua maioria, já atendem aos requisitos necessários para se tornarem beneficiários do 
Minha Casa, Minha Vida. 
 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/117131
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121561


Maioria dos executivos se imagina trabalhando em startups no futuro, indica 

pesquisa 

24/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A maior parte dos gerentes e diretores de empresas se imaginam trabalhando em uma 

startup no futuro, de acordo com levantamento feito com cerca de 1.000 executivos 
feita pela empresa de recrutamento Michael Page 

 
Na pesquisa, 9 em cada 10 dos respondentes disseram que poderiam deixar o 
ambiente corporativo e trabalhar em uma startup no futuro. 

 
Além disso, 7 em cada 10 dos executivos participantes estão dispostos a abrir mão de 

parte do salário para ter horário mais flexível e melhor qualidade de vida. 
 
A enquete foi feita online, respondida por profissionais que já foram entrevistados para 

participar de processos seletivos gerenciados pela consultoria. 
Genis Fidelis, gerente da Michael Page, diz que, a disposição de muitos para trabalhar 

em empresas novas está associada a promessa que elas fazem de um trabalho com 
horários menos rígidos, estruturas menos amarradas e possibilidade de crescimento 
—mesmo que isso tudo muitas vezes não seja a realidade de muitas dessas 

companhias novatas. 
 

“Nunca os profissionais se importaram tanto com a marca própria. Eles querem que a 
empresa trabalhe em função deles, não eles em função da empresa. A startup passa 
a ideia de que se é dono de sua própria carreira”, diz. 

 
Por outro lado, Fidelis reconhece que a probabilidade de um profissional com altos 

salários trocar uma empresa grande por uma startup é maior entre os mais jovens. 
 
“Os executivos mais seniores, mesmo respondendo que se veem na startup no 

questionário, quando tiverem uma proposta, vão levar em conta a estabilidade que 
têm, o plano de previdência que a empresa oferece.” 

 
Segundo ele, startups têm se interessado mais por profissionais experientes conforme 
crescem e suas equipes aumentam. Isso porque passam a precisar de pessoas que 

saibam gerenciar grupos maiores e que tragam uma visão de longo prazo. 
 

Fidelis diz que a busca de startups por executivos a partir do serviço da Michael page 
aumentou 50% neste ano em relação ao ano passado. 
 

Ambiente de negócios e convenções internacionais serão debatidos na 

quarta-feira 

24/04/2018 – Fonte: Senado Notícias 
 

 PLS 487/2013 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Comissão Temporária para Reforma do Código Comercial promove na quarta-feira 
(25), a partir das 14h30, audiência pública interativa para discutir a melhoria do 
ambiente de negócios no Brasil com base nas convenções internacionais sobre o tema. 

http://planodenegocios.blogfolha.uol.com.br/2018/04/23/executivos-estao-dispostos-a-trabalhar-em-startups-indica-pesquisa/
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Foram convidados para participar do debate o presidente do Instituto para Reforma 
das Relações entre Estado e Empresa, Walfrido Jorge Warde Jr., o superintendente 
Jurídico da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Cassio Borges, e o 

representante da Confederação Nacional do Comércio (CNC) Felipe Fabro. 
 

A comissão foi criada para examinar o PLS 487/2013, apresentado pelo então 
presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), para a reforma do Código 

Comercial. 
 
Com 11 senadores titulares e 11 suplentes, o colegiado é presidido pelo senador 

Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE) e tem como relator o senador Pedro Chaves 
(PRB-MS). O vice-presidente é o senador Acir Gurgacz (PDT-RO). 

 
A reunião ocorrerá na sala 19 da Ala Alexandre Costa do Senado. Os internautas já 
podem enviar perguntas, críticas e sugestões para a audiência pelo site do 

programa e-Cidadania ou por meio do Alô Senado (0800 612211). 
 

Senado deve votar regras para responsabilização de sócio por desvio usando 
empresa 

24/04/2018 – Fonte: Senado Notícias 

 
Os senadores podem votar na próxima semana o projeto que estabelece regras e 

detalha ritos processuais para responsabilização de sócios que se utilizarem da 
empresa para a prática de fraudes ou atos abusivos, buscando proveito próprio. 
 

A legislação já prevê a chamada desconsideração da personalidade jurídica, instituto 
que permite a responsabilização de sócios e administradores por fraudes cometidas 

pela empresa.  
 
No entanto, a lei não delimita normas e ritos para aplicação da medida, o que estaria 

gerando indefinição e controvérsias. 
 

Mais informações sobre o PLC 69/2014 na reportagem de Larissa Bortoni, da Rádio 
Senado. 
 

Número de microempreendedores individuais cresceu 14,4% em fevereiro 

24/04/2018 – Fonte: Agência Brasil  

 
O número de microempreendedores individuais (MEIs) no país cresceu 14,4% em 
fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram criadas 

138.187 novas empresas nesse segmento, aponta pesquisa da empresa de consultoria 
Serasa Experian.  

 
Das 191.498 empresas criadas em fevereiro deste ano, 82,5% são MEI, um total de 

158.038. O total de novos microempreendedores individuais é o maior para fevereiro 
desde 2010, quando teve início a série histórica do Indicador de Nascimentos de 
Empresas. 

 
Nos dois primeiros meses do ano, foram criadas 338.184 MEIs no país, que 

representam 84,2% do total de 401.633 novas empresas. A representatividade desta 
modalidade tem sido crescente desde 2010, passando de um percentual de 46,1% do 
total em fevereiro de 2010 para 82,5% neste ano. 

 
Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, os números refletem a lenta 

recuperação do nível de emprego formal e a retomada do crescimento da economia, 
que favorecem a abertura de novos negócios, especialmente os de 
microempreendedores.  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437
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Nas demais modalidades de natureza jurídica, por sua vez, apenas o de Sociedades 
Limitadas registrou crescimento de 0,6%, com 13.712 novos negócios. A queda mais 
expressiva foi a de Empresas Individuais (-31,5%).  

 
Foram 9.579 novas empresas em fevereiro, enquanto em fevereiro de 2017 haviam 

sido criadas 13.984. Os demais segmentos somados também tiveram queda de 1,8%, 
com 10.169 novos negócios no mês deste ano contra 10.351 em fevereiro de 2017. 

 
 Em relação aos setores, o de serviços foi o que mais cresceu em fevereiro, com 
126.832 novas empresas, que representam 66,2% do total de empreendimentos 

criados. Em seguida, está o setor de comércio com 48.971 (25,6% do total) e o setor 
industrial com 15.101 empresas (7,9% do total). 

 
O Sudeste lidera o ranking de nascimento de negócios. Foram 99.575 novas empresas 
em fevereiro de 2018. O Sul aparece em seguida com 18,3% dos empreendimentos, 

um total de 35.011. O Nordeste ficou em terceiro, com 30.218 empresas; seguido pelo 
Centro-Oeste (18.013) e Norte (8.681). 

 

Micro e pequenas empresas têm até 9 de julho pra pedir parcelamento de 

dívidas 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (23) a regulamentação do Programa 
Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
que prevê o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas. A adesão ao 

programa poderá ser feita até o dia 9 de julho de 2018, de acordo com os 
procedimentos que serão estabelecidos pela Receita Federal, PGFN, Estados e 

Municípios. 
 
No último dia 3, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Michel Temer ao 

projeto que institui o refinanciamento dos débitos de micro e pequenos empresários, 
o chamado Refis das Micro e Pequenas Empresas.  

 
Com a rejeição do ato presidencial, os empresários podem alongar as dívidas com a 
Receita Federal. Apesar de ter vetado integralmente o projeto de lei, o presidente 

Temer já havia se manifestado, há algumas semanas, favoravelmente à derrubada do 
próprio veto, posição que foi confirmada em plenário pelo líder do governo no 

Congresso, deputado André Moura (PSC-SE). 
 
Os débitos apurados no Simples Nacional até a competência de novembro de 2017 

poderão ser parcelados em até 180 parcelas mensais. As cinco primeiras parcelas 
vencerão a partir do mês de adesão, correspondendo a 1% da dívida consolidada, 

corrigidas pela taxa básica de juros, a Selic. Caso o contribuinte não pague 
integralmente os valores correspondentes a 5% da dívida consolidada (com as devidas 

atualizações), o parcelamento será cancelado. 
 
O saldo restante (95%) poderá ser liquidado integralmente, em parcela única, com 

redução de 90% dos juros de mora, 70% das multas de mora, de ofício ou isoladas e 
100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; parcelado em até 145 

mensais e sucessivas, com redução de 80% dos juros de mora, 50% das multas de 
mora, de ofício ou isoladas e 100% dos encargos legais, inclusive honorários 
advocatícios; ou parcelado em até 175 mensais e sucessivas, com redução de 50% 

dos juros de mora, 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% dos 
encargos legais, inclusive honorários advocatícios. 

 
A escolha da modalidade ocorrerá no momento da adesão e será irretratável, informou 
a Receita Federal. O valor da parcela mínima será de R$ 50,00 para o 
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microempreendedor individual – MEI e de R$ 300,00 para as demais microempresas 
e empresas de pequeno porte. As parcelas serão corrigidas pela Selic. 
 

A Receita lembra que a adesão ao programa suspende eventual termo de exclusão do 
Simples Nacional, inclusive Ato Declaratório Executivo, que estiver no prazo de 

regularização de débitos tributários, que é de 30 dias a partir da ciência do respectivo 
termo. 

 
Os pedidos serão direcionados à RFB, exceto com relação aos débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União, os quais serão parcelados junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional; de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 
de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) encaminhados para inscrição 

em dívida ativa dos Estados ou Municípios, em virtude de convênio com a PGFN, que 
serão parcelados pelos estados e municípios. 
 

A Receita ressaçta ainda que o pedido de parcelamento implicará desistência 
compulsória e definitiva de parcelamento anterior (até a competência de novembrode 

2017), sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso o novo 
parcelamento venha a ser cancelado ou rescindido. O MEI deve entregar a Declaração 
Anual do Simples Nacional – DASN-SIMEI para os períodos objeto do parcelamento. 

 

Lei de Recuperações e Falência 

24/04/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 
STJ nega adesão de empresa em recuperação judicial ao Refis 

 
 

 
 
 

 
 

STJ nega adesão de empresa em recuperação judicial ao Refis 
 
Para 2ª Turma, tributos só podem ser parcelados por meio de programa específico 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou a uma empresa em recuperação judicial a 
possibilidade de parcelar as suas dívidas fiscais em prazo maior do que o estabelecido 

pela Lei nº 13.043, de 2014. A norma prevê pagamento em até 84 vezes e foi editada 
especificamente para as companhias em crise, mas nunca teve boa aceitação no 
mercado. 

 
Essa é a primeira vez que o STJ enfrenta o tema e, segundo advogados, a decisão 

representa uma perda enorme para as empresas em processo de recuperação. 
 

O parcelamento instituído em 2014 é considerado ruim pela quantidade de parcelas 
que oferece – bem menor do que qualquer Refis, por exemplo, que geralmente 
disponibiliza 180 meses para a quitação das dívidas – e porque a adesão implica a 

desistência de todas as discussões, administrativas e judiciais. 
 

“Esse parcelamento não pegou no mercado. Ele não atende ao espírito da Lei de 
Recuperação Judicial e Falências [Lei nº 11.101, de 2005]”, diz Guilherme Marcondes 
Machado, do escritório Marcondes Machado Advogados. 

 
No caso julgado pelo STJ, a empresa D’King Comércio de Alimentos tentava aderir ao 

chamado Refis da Crise (Lei nº 11.941, de 2009). O programa, além de oferecer até 
180 meses para o pagamento das dívidas, previa redução de multas e juros.  
 

http://www.contabeis.com.br/noticias/37022/lei-de-recuperacoes-e-falencia/
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A empresa havia ingressado com a ação em 2012, quando o prazo de inscrição ao 
Refis já tinha se encerrado. A D’King Comércio de Alimentos argumentava ter direito 
a tratamento diferenciado por estar em processo de recuperação judicial, com base no 

artigo 155-A do Código Tributário Nacional (CTN). O dispositivo estabelecia a edição 
de uma lei específica às empresas nessa situação e, naquela época, tal programa ainda 

não existia. 
 

Ao analisar o caso agora, os ministros da 2ª Turma do STJ seguiram entendimento do 
relator, Francisco Falcão. Levaram em conta o fato de o parcelamento especial já ter 
sido editado. Mas mesmo que ainda não tivesse sido, afirmaram, seria impossível a 

adesão a um programa cujo o prazo já havia se encerrado. Eles entenderam, para 
essa hipótese, que se aplicaria o programa oferecido regulamente pelo governo – com 

prazo de 60 meses. 
 
A interpretação também teve como base o artigo 155-A do CTN. Para os ministros, o 

parágrafo 4º é claro no sentido de que a “inexistência de lei específica impõe a 
aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação, nesse caso a Lei nº 

10.522, de 2002”. A decisão foi proferida de forma unânime (Recurso Especial nº 
1.578.158-SP). 
 

O entendimento do STJ, segundo o advogado Matheus Bueno de Oliveira, do PVG 
Advogados, “é um banho de água fria” para as empresas em processo de recuperação. 

“As companhias estavam acostumadas a um Judiciário mais complacente, onde 
prevalecia o princípio de sobrevivência da empresa”, diz. 
 

De acordo com ele, houve, por muito tempo, uma lacuna na lei. A norma que 
regulamenta os processos de recuperação judicial e falências é de 2005 e a que criou 

o parcelamento das dívidas tributárias foi editada somente em 2014. A solução, nesse 
período, veio por meio de jurisprudência. 
 

Havia um entendimento comum, entre os juízes, de que as empresas não podiam ser 
vítimas da ineficiência do Legislativo e do governo e, por isso, permitiam tanto que o 

plano de recuperação fosse homologado sem a apresentação da certidão negativa de 
débito (exigida pelo artigo 67 da lei de recuperação judicial e falências) como a adesão 
a parcelamentos que oferecessem os melhores prazos – mesmo que a data de 

inscrição do programa escolhido já tivesse se encerrado. 
 

A lógica era a de que as empresas em processo de recuperação judicial recebessem o 
tratamento mais benéfico possível ao mesmo tempo em que o Fisco – seja estadual 
ou federal – não ficasse sem receber o que lhe é devido. 

 
Depois de 2014, porém, o judiciário ficou dividido. Há decisões contrárias às empresas, 

mas ainda existem juízes que, a partir da argumentação de que o programa de 84 
parcelas não cabe no plano de recuperação da companhia, autoriza a adesão a 

parcelamentos maiores. 
 
Uma decisão recente nesse sentido foi proferida pela 2ª Vara de Falências e 

Recuperação Judicial de São Paulo (processo nº 1007989-75.2016.8.26.0100). O juiz 
Marcelo Sacramone condicionou a manutenção da recuperação judicial do Grupo Gep, 

titular das marcas Luigi Bertoli e Cori, à adesão de parcelamento das dívidas 
tributárias, mas frisando que a companhia poderia escolher “o melhor” programa. 
 

O juiz afirmou, na decisão, que o prazo de 84 meses previsto pela lei de 2014 “não é 
condizente ao tratamento exigido pelos empresários em recuperação judicial” e 

considerou ainda como inconstitucional o fato de a adesão implicar a renúncia dos 
processos em que a companhia questiona tributos ou cobra créditos do Fisco. 
 

Essa não é uma discussão que se finda com o julgamento no STJ, entende o advogado 
Renato Mange, do escritório que leva o seu nome. Ele chama a atenção que a análise 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/refis


do caso envolvendo a D’King Comércio de Alimentos foi feita por uma das turmas que 
trata de direito público e não pelas turmas de direito privado (3ª e 4ª), que julgam os 
processos de recuperação judicial. 

 
“O que se discutiu, então, foi somente a questão do imposto”, afirma Mange. “Pode 

ser que a turma de direito privado tenha uma outra visão sobre esse tema. Elas podem 
aplicar, por exemplo, o artigo 47 [da Lei de Recuperação Judicial e Falências], que 

preza pela manutenção da empresa”, completa. 
 
Em nota, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informa que “não impôs 

nem impõe restrições além daquelas previstas nas leis de cada parcelamento”. No 
caso julgado pelo STJ, acrescenta, “a empresa buscava aderir a parcelamento fora do 

prazo regulamentado”. Para a PGFN, “o direito líquido e certo da empresa”, que é o de 
receber tratamento diferenciado por estar em recuperação judicial, “estaria atendido 
pela Lei nº 13.043/14”.  

 

Participação de empresas menores nos desembolsos dobrou em 30 anos, diz 
BNDES 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Em quase 30 anos, as micro, pequenas e médias empresas (MPME) dobraram sua 
participação nos desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Segundo o artigo “A atuação histórica do BNDES: o que os dados têm 
a nos dizer?”, estudo produzido pelo Departamento de Pesquisa Econômica do BNDES, 
no período 1990-94, as MPMEs ficavam em média com 16% dos desembolsos do banco 

de fomento. De 2015 a 2017, a participação ficou em 33%.  
 

“Outra constatação dos autores é que os setores econômicos mais apoiados pelos 
BNDES variaram conforme a dinâmica da economia brasileira. Ao longo da história da 
instituição, a indústria recebeu a maior parte dos desembolsos do Banco, mas em 

determinados períodos, como entre os anos 2011 e 2017, o setor de infraestrutura se 
destacou.  

 
Desde os anos 90, também ganharam força os setores de agropecuária e comércio e 
serviços (incluído neste último o apoio do BNDES a estados e municípios)”, diz a nota 

divulgada nesta segunda-feira, 23, pela assessoria de imprensa da instituição de 
fomento.  

 
Ainda conforme a nota, o artigo mostra ainda que, a partir dos anos 2000, o BNDES 
atingiu o maior tamanho ao longo de sua história.  

 
“No auge da crise mundial, em 2009 e 2010, os financiamentos do BNDES alcançaram 

o equivalente a 21% da formação bruta de capital fixo (FBCF) e 4,3% do PIB, 
respectivamente, refletindo a atuação anticíclica da instituição”, diz a nota.  

 
Por causa da crise fiscal e da recessão, porém, o BNDES mudou de rumo. Desde 2015, 
os desembolsos vêm retrocedendo, atingindo, atualmente, níveis observados no fim 

da década de 1990.  
 

Segundo a assessoria de imprensa do BNDES, uma das fontes para o estudo é o site 
“Memória BNDES”, lançado recentemente.  
 

“A página apresenta os 65 anos de história do BNDES, por meio de uma linha do tempo 
com os principais acontecimentos do País e da instituição e de depoimentos de ex-

empregados e autoridades, desde a criação, em junho de 1952, até os dias atuais”, 
diz a nota. 
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Com nova política, BNDES vende R$ 21 bi em participações de empresas 

24/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Em busca de recursos desde 2015, banco ainda reduz investimentos; média 
anual foi R$ 3 bi para R$ 290 mi  
 

 
 

Logotipo do BNDES na calçada em frente ao banco no Rio de Janeiro - Nacho Doce-
11.jan.2017 / Reuters  
Desde que abandonou a política dos campeões nacionais e começaram a faltar 

recursos do Tesouro, o BNDES vendeu R$ 20,5 bilhões em ações. O cálculo inclui os 
desinvestimentos a partir 2015 até o início deste ano. 

 
O valor é quase 70% superior aos R$ 12 bilhões registrados nos quatro anos 
anteriores. 

 
A estratégia de reduzir o tamanho do banco de fomento e sua atuação no mercado de 

capitais começou com o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ainda no governo 
Dilma, mas ganhou tração após o impeachment e a posse de Michel Temer. 
 

O BNDESPar, braço de participação em empresas do BNDES, levantou R$ 8,5 bilhões 
na compra da Fibria pela Suzano no início deste ano, superando os R$ 6,6 bilhões de 

2017, que já era um recorde para os últimos 10 anos. 
 
Entre as principais ações vendidas pelo BNDES, estão Petrobras, Vale, Braskem e a 

Taesa (distribuidora de energia da Cemig). O banco também aderiu à oferta pública 
de aquisição de ações da CPFL, quando a empresa passou para as mãos da chinesa 

State Grid. 
 

A orientação não deve mudar com a troca na presidência do BNDES. O economista 
Paulo Rabello de Castro, que acelerou a venda de ações, saiu e entrou em seu lugar 
Dyogo Oliveira, que era ministro do Planejamento. 

 
"A ideia continua sendo investir, acompanhar o crescimento e a governança e sair 

depois que nosso papel estiver cumprido", disse Eliane Lustosa, diretora da área de 
planejamento do BNDES. 
 

Os desinvestimentos vem colaborando com o lucro do BNDES e auxiliando o banco na 
tarefa de devolver recursos para o Tesouro e ajudar a cobrir o rombo das contas do 

governo federal. Em 2017, o BNDESPar respondeu por 43% do lucro do Sistema 
BNDES. Nos últimos 10 anos, a média anual foi de 31%. 
 

Os investimentos do banco de fomento também são reveladores da mudança de 
orientação. Entre 2007 e 2010, auge da política dos campeões nacionais, o BNDES 

comprou R$ 51 bilhões em ações, com destaque para a capitalização da Petrobras, 
realizada pelo governo Lula em 2010. 
 

A partir daí, com o mercado já sofrendo os impactos da crise do subprime nos Estados 
Unidos, o BNDES adquiriu, em média, R$ 3 bilhões em ações entre 2011 e 2014. A 
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partir daí, os desembolsos caíram para R$ 1,86 bilhão em 2015, R$ 639 milhões em 
2016 e apenas R$ 289 milhões no ano passado. 
 

Para Sérgio Lazzarini, professor do Insper, a estratégia de desinvestimento faz 
sentido, mas a carteira do BNDES ainda continua muito grande. Em dezembro de 

2017, a carteira de ações da BNDESPar estava avaliada em R$ 78,5 bilhões. Desse 
total, 54% são ações de Petrobras, Vale, Eletrobras e outros empresas do setor 

elétrico. 
 
"Um banco de fomento deveria empresas menores em setores transformadores como, 

por exemplo, energia limpa. Para isso, uma carteira de R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões seria 
suficiente." 

 
A tendência é que as vendas de ações cresçam. Para facilitar as decisões, a área de 
mercado de capitais dividiu as ações na carteira do BNDESPar em quatro categorias: 

"maduras e prontas para a venda", "maduras, mas que ainda precisam de avanços", 
"não maduras" e "problemáticas". 

 
Segundo apurou a Folha com pessoas próximas ao banco, na categoria "maduras e 
prontas para a venda", estão companhias como Vale e Totvs. A Fibria também estava 

nessa classificação. No grupo de empresas "maduras, mas que ainda precisam de 
avanços", ficam JBS e Marfrig. 

 
No caso dos frigoríficos, as empresas já cresceram o suficiente para viabilizar a saída 
do banco, mas ainda faltariam melhoras de governança que permitiriam uma 

valorização mais expressiva dos papeis. Daí a necessidade de esperar para vender um 
volume mais significativo de ações. 

 
No grupo "não maduras", está a fabricante de semicondutores Unitec, que foi iniciada 
pelo empresário Eike Batista, quase foi à lona, mas está se recuperando. Na categoria 

"problemáticas", entra a fabricante de etanol de segunda geração Granbio, encontra 
dificuldade para decolar. 

 
Lustosa confirma que existem essas classificações, mas não comenta as empresas 
incluídas em cada uma. Ela disse apenas que as empresas podem migrar de um grupo 

para o outro rapidamente conforme a evolução dos seus negócios e as oportunidades 
de venda que surgirem. 

 
Principais ações vendidas pelo BNDESPar em bolsa  
2012: BRF, Itaú, Bradesco  

2013: Suzano, CPFL Energia, BRF  
2014: Suzano, Banco do Brasil, Klabin  

2015: JBS, Fibria, Suzano  
2016: Braskem, Petrobras, Taesa  

2017: CPFL (OPA), Vale, Petrobras 
 

BNDES: Participação de empresas menores nos desembolsos dobrou em 30 
anos 

24/04/2018 – Fonte: Exame 

 
No período 1990-94, as MPMEs ficavam em média com 16% dos desembolsos 
do banco de fomento. De 2015 a 2017, a participação ficou em 33% 

 
Em quase 30 anos, as micro, pequenas e médias empresas (MPME) dobraram sua 

participação nos desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 
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Segundo o artigo “A atuação histórica do BNDES: o que os dados têm a nos dizer?”, 
estudo produzido pelo Departamento de Pesquisa Econômica do BNDES, no período 
1990-94, as MPMEs ficavam em média com 16% dos desembolsos do banco de 

fomento. De 2015 a 2017, a participação ficou em 33%. 

 

 
“Outra constatação dos autores é que os setores econômicos mais apoiados pelos 

BNDES variaram conforme a dinâmica da economia brasileira. Ao longo da história da 
instituição, a indústria recebeu a maior parte dos desembolsos do Banco, mas em 
determinados períodos, como entre os anos 2011 e 2017, o setor de infraestrutura se 

destacou. 
 

Desde os anos 90, também ganharam força os setores de agropecuária e comércio e 
serviços (incluído neste último o apoio do BNDES a estados e municípios)”, diz a nota 

divulgada nesta segunda-feira, 23, pela assessoria de imprensa da instituição de 
fomento. 
 

Ainda conforme a nota, o artigo mostra ainda que, a partir dos anos 2000, o BNDES 
atingiu o maior tamanho ao longo de sua história. 

 
“No auge da crise mundial, em 2009 e 2010, os financiamentos do BNDES alcançaram 
o equivalente a 21% da formação bruta de capital fixo (FBCF) e 4,3% do PIB, 

respectivamente, refletindo a atuação anticíclica da instituição”, diz a nota. 
 

Por causa da crise fiscal e da recessão, porém, o BNDES mudou de rumo. Desde 2015, 
os desembolsos vêm retrocedendo, atingindo, atualmente, níveis observados no fim 
da década de 1990. 

 
Segundo a assessoria de imprensa do BNDES, uma das fontes para o estudo é o site 

“Memória BNDES”, lançado recentemente. “A página apresenta os 65 anos de história 
do BNDES, por meio de uma linha do tempo com os principais acontecimentos do País 
e da instituição e de depoimentos de ex-empregados e autoridades, desde a criação, 

em junho de 1952, até os dias atuais”, diz a nota. 
 

O emprego com carteira está de volta. E os salários, subindo 

24/04/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
  

Em março deste ano foram criados 56 mil empregos com carteira assinada, já 
descontadas as vagas fechadas. No primeiro trimestre deste ano, foram mais de 200 

mil. A tendência é positiva, mas ainda está muito longe de suprir o buraco de empregos 
que sumiram em 2015 e 2016, quando quase 2,9 milhões de empregos com carteira 
deixaram de existir.  

 
Uma boa notícia do número de março é que os salários dos empregos que têm sido 

criados estão crescendo. Em relação a fevereiro, houve crescimento real de mais de 
1%. O que estamos vendo é um movimento de retomada atingindo trabalhos formais 
e com salários mais altos.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ricardo-amorim/2018/04/23/o-emprego-com-carteira-esta-de-volta-e-os-salarios-subindo/


No ano passado, os empregos começaram a voltar, mas os de pior qualidade – foram 
mais de 1,8 milhão de empregos sem carteira assinada, e a maioria com salários 
baixos. Com a aprovação da reforma trabalhista em novembro, a expectativa era de 

geração de empregos formais, uma vez que cai o risco jurídico para as empresas.  
 

O que a gente vê é a confirmação de uma tendência de recuperação econômica. No 
ano todo, expectativa é de que tenhamos a geração de 2 milhões de empregos com 

carteira. 
 

CDH debate acidentes de trabalho em audiência pública 

24/04/2018 – Fonte: Senado Notícias  
 

Segurança e saúde no trabalho serão temas de audiência pública na Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) nesta terça-feira (24). A iniciativa 
é do senador Paulo Paim (PT-RS), vice-presidente da comissão, que quer tratar do 
assunto sob a ótica das vítimas de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. 

 
De acordo com dados do último Anuário Estatístico da Previdência Social (Aepes), 

durante o ano de 2016 foram registrados 578,9 mil acidentes do trabalho no INSS. 
Comparado com 2015, o número de acidentes de trabalho teve um decréscimo de 
quase 7%. 

 
Do total de acidentes, 74,5% foram acidentes típicos, 22,7% de trajeto e 2,6% de 

doenças do trabalho. A maioria das vítimas era do sexo masculino (69,4%). Ainda 
segundo a Previdência, em 2017 havia 240.638 trabalhadores afastados do trabalho, 
recebendo auxílio-doença. 

 
Foram convidados para participar da audiência a procuradora do Trabalho e vice-

coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do Ministério Público 
do Trabalho, Juliana Carreiro Corbal Oitaven; o chefe da Divisão de Ações Prioritárias 
da Advocacia Geral da União (AGU), Fernando Maciel; presidente do Sindicato Nacional 

dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Carlos Silva; presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme Guimarães 

Feliciano. 
 
A audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de 

participação popular. Quem tiver interesse em participar pode fazê-lo por meio 
do Portal e-Cidadania (www.senado.leg.br/ecidadania) e do Alô Senado, através do 

número-0800612211. 
 
A reunião está marcada para 14h30, na sala 6 da Ala Nilo Coelho. 

 

Superávit da balança na 3ª semana de abril fica em US$ 1,217 bilhão 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,217 bilhão na terceira 

semana de abril, informou nesta segunda-feira, 23, o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. O período inclui operações realizadas entre os dias 16 e 22 deste 

mês.  
 

O saldo positivo na primeira semana foi fruto de US$ 4,701 bilhões em exportações e 
de US$ 3,484 bilhões em importações.  
 

Com o resultado, a balança comercial acumula um superávit de US$ 4,541 bilhões 
apenas no mês de abril. No acumulado do ano até a terceira semana deste mês, o 

saldo é positivo em US$ 18,490 bilhões.  
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/23/cdh-debate-acidentes-de-trabalho-em-audiencia-publica
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/superavit-da-balanca-na-3-semana-de-abril-fica-em-us-1217-bilhao/


Média  
A média diária das exportações da terceira semana chegou a US$ 940,3 milhões, 
abaixo da média observada até a segunda semana (US$ 980,2 milhões) devido à 

queda nas exportações de produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados. Do 
lado das importações, a média da terceira semana (US$ 696,8 milhões) ficou acima 

da média até a segunda semana (R$ 647,8 milhões).  
 

No acumulado de abril, a média diária de exportações foi de US$ 966,9 milhões, abaixo 
do verificado em abril do ano passado (US$ 982,2 milhões), embora tenha havido 
crescimento nas vendas de produtos básicos.  

 
Já nas importações, a média diária até a terceira semana de abril, de US$ 664,2 

milhões, ficou acima da média de abril do ano passado (US$ 595,4 milhões). 
 

Ilan: para próximo encontro, Copom vê como apropriado corte moderado 
adicional 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta tarde de segunda-feira, 
23, durante evento em São Paulo, que a política monetária tem que balancear duas 

dimensões: “reagir para assegurar que a inflação convirja para a meta numa 
velocidade adequada; garantir que a conquista da inflação baixa perdure, mesmo 

diante de choques adversos”.  
 
O comentário, feito em evento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (Iedi), na capital paulista, retoma ideias já presentes nas comunicações mais 
recentes do BC. De acordo com Goldfajn, o Comitê de Política Monetária (Copom) vê 

como apropriado para a sua próxima reunião, em maio, “uma flexibilização monetária 
moderada adicional”.  
 

O colegiado “julga que isso mitiga o risco de postergação da convergência da inflação 
às metas”. Atualmente, a Selic (a taxa básica de juros) está em 6,50% ao ano. A 

expectativa do mercado é de que o Copom promova corte de 0,25 ponto porcentual, 
para 6,25% ao ano, em maio.  
 

Para as reuniões após maio, “o comitê vê como adequada a interrupção do processo 
de flexibilização monetária, visando avaliar os próximos passos”, acrescentou 

Goldfajn. “O Copom ressalta que os próximos passos da política monetária continuarão 
dependendo da evolução da atividade econômica, balanço de riscos, possíveis 
reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e projeções e expectativas de 

inflação.”  
 

Ao abordar especificamente a inflação, Goldfajn repetiu que há riscos em ambas as 
direções – de redução e de elevação do índice de preços. No caso do risco de redução, 

ele citou “possível propagação, por mecanismos inerciais, do nível baixo de inflação”.  
 
Entre os riscos de elevação, ele citou “frustração das expectativas sobre a continuidade 

das reformas e ajustes necessários na economia brasileira e reversão do corrente 
cenário externo favorável para economias emergentes”. De acordo com Goldfajn, “a 

política monetária tem flexibilidade para reagir a riscos de ambos os lados”.  
 
Cenário global  

Ao tratar da economia internacional, Goldfajn retomou a ideia de que o cenário tem 
se mostrado favorável, com crescimento econômico e juros baixos. “Isso tem 

contribuído até o momento para manter o apetite ao risco em relação a economias 
emergentes”, afirmou. Especificamente sobre o Brasil, ele pontuou ainda que o 
conjunto de indicadores de atividade mostra recuperação consistente da economia. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-para-proximo-encontro-copom-ve-como-apropriado-corte-moderado-adicional/
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Ilan diz que Brasil precisa continuar no caminho de ajustes e reformas 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta tarde de segunda-feira, 
23, durante evento em São Paulo, que o Brasil “precisa continuar no caminho de 

ajustes e reformas para manter a inflação baixa, a queda da taxa de juros estrutural 
e a recuperação sustentável da economia”. O comentário retoma uma ideia já presente 

nos discursos mais recentes de Goldfajn, inclusive nas Reuniões de Primavera do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), na semana passada.  
 

Goldfajn reafirmou ainda que houve avanços significativos na agenda de reformas e 
ajustes da economia, “com diversas medidas estruturais já aprovadas e diversas 

iniciativas em andamento”.  
Sobre a conjuntura econômica, Goldfajn pontuou que há recuperação consistente, com 
a inflação convergindo em direção às metas, mas existem riscos. “O cenário 

internacional encontra-se benigno, mas não podemos contar com essa situação 
perpetuamente”, acrescentou. 

 

MDIC: Brasil e Argentina podem ter acordo para convergir regulação de 

veículos 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Igor Calvet, afirmou nesta segunda-
feira que Brasil e Argentina poderão fechar, em meados deste ano, um acordo para 

convergência regulatória no setor automotivo.  
 

A convergência regulatória, segundo ele, envolve a definição de parâmetros similares 
para segurança veicular e emissões de gases poluentes, para que as fábricas 
instaladas nos dois países possam produzir de acordo com as mesmas normas. O 

assunto foi discutido entre os dois governos na semana passada. Uma próxima reunião 
está marcada para junho.  

 
O acordo, disse o secretário, vai incluir um plano de ações, para detalhar de que forma 
se dará a convergência regulatória. As declarações de Calvet foram dadas durante 

apresentação em evento do setor automotivo em São Paulo, realizado pela editora 
AutoData. 

 

MDIC diz que ‘Rota 2030 vai sair, é compromisso do governo com o País’ 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Igor Calvet, garantiu nesta segunda-
feira, 23, que as discussões em torno do Rota 2030 serão finalizadas e o programa 

será anunciado em breve. “O Rota 2030 vai sair. É um compromisso do governo com 
o País”, disse Calvet, durante evento do setor automotivo em São Paulo, realizado pela 
editora AutoData.  

 
O Rota 2030 é um programa que vem sendo discutido desde o ano passado e tem 

objetivo de definir regras para a cadeia automotiva por um período de 15 anos. Um 
dos pontos em discussão envolve incentivos fiscais para investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento. Previsto inicialmente para ser lançado no segundo semestre do ano 

passado, a política demora para ser finalizada porque a Fazenda resiste em oferecer 
reduções de tributos, em um momento em que o governo se esforça para equilibrar 

as contas públicas.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-diz-que-brasil-precisa-continuar-no-caminho-de-ajustes-e-reformas/
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Calvet, que defende o estímulo fiscal, disse que o valor da renúncia em discussão, de 
R$ 1,5 bilhão, está sendo “superestimado” por quem o critica.  
 

“Para um incentivo de R$ 1,5 bilhão, o programa exige um investimento de R$ 5 
bilhões em pesquisa e investimento. É uma conta superavitária”, disse o secretário. 

“Estamos mudando a lógica em relação ao Inovar-Auto. Tem de cumprir a exigência, 
para depois receber o benefício”, afirmou.  

 
O secretário lembrou a recente promessa feita pelo presidente Michel Temer de que o 
programa será lançado em maio, e reafirmou que amanhã (terça-feira) haverá uma 

reunião entre o presidente e representantes das montadoras. “Teremos uma notícia 
de para qual lado iremos”, disse.  

 
Em resposta ao presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), Antonio Megale, que no início do evento disse que o setor 

começava a se desorganizar, em razão da demora no anúncio do programa, Calvet 
afirmou que o Rota 2030 será responsável pela reorganização da indústria. “Será o 

coordenador de esforços do setor”, afirmou.  
 
Calvet comentou também o acordo entre Brasil e Argentina para o comércio de 

veículos, que expira em 2020. Segundo ele, o governo brasileiro colocou sobre a mesa, 
na semana passada, uma proposta para aumentar a relação do flex, regra do acordo 

segundo a qual, para cada US$ 1 importado da Argentina, o Brasil pode exportar US$ 
1,5 para o país vizinho.  
 

“O flex precisa refletir relação comercial real entre os dois países, não pode ser fator 
de restrição”, disse.  

 
O secretário, além disso, afirmou que discutiu com o governo argentino o acordo que 
está sendo negociado entre Mercosul e União Europeia.  

 
Para Calvet, não faz sentido haver livre comércio entre os dois blocos e não haver 

dentro do Mercosul, para o comércio de veículos. “Foram questões bem recebidas pela 
Argentina”, disse. 
 

Volks: Brasil precisa combater gargalos de infraestrutura para competir 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
Para mostrar as dificuldades das montadoras instaladas no Brasil para competir com 
outras ao redor do mundo, o presidente da Volkswagen para a América do Sul, Pablo 

Di Si, recorreu ao futebol.  
 

“Não podemos jogar contra o Barcelona ou o Real Madrid e sermos da quarta divisão 
do Brasil ou da Argentina”, disse nesta segunda-feira, 23, o executivo, que é argentino 

e foi jogador de futebol antes de entrar para o mundo dos negócios.  
 
Para ele, não adianta o Brasil firmar acordos de livre de comércio com outros países 

se antes não combater os gargalos de infraestrutura, que elevam os custos e atrasam 
a entrega dos produtos. Na sua avaliação, o livre comércio no setor automotivo deve 

ser buscado no médio e longo prazo, para que o País tenha tempo de se preparar para 
competir.  
 

“Se você vai jogar a Champions League principal competição entre clubes da Europa 
daqui a 10 anos e não treina, vai tomar de 15 a zero. Com as montadoras vai acontecer 

o mesmo”, disse o executivo, que criticou principalmente o tempo que os carros levam 
para deixar os terminais dos portos.  
 

Ele participa de evento do setor em São Paulo, realizado pela editora AutoData. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/volks-brasil-precisa-combater-gargalos-de-infraestrutura-para-competir/


Volks: Brasil e Argentina podem mudar acordo automotivo antes do fim do 

prazo 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
Brasil e Argentina podem mudar, no segundo semestre deste ano, as regras do acordo 

de exportação e importação de veículos, que começou em 2015 e expira somente em 
2020, afirmou nesta segunda-feira, 23, o presidente da Volkswagen para a América 

do Sul, Pablo Di Si. As mudanças, se confirmadas, devem ampliar o prazo de vigência 
e aumentar o flex, nome que o setor dá para a quantidade de dólares que o Brasil 
pode exportar para a Argentina a cada US$ 1 importado de lá.  

 
A última vez que o acordo foi renovado, em 2016, estabeleceu que o flex seria de 1,5. 

Isso significa que, para cada US$ 1 importado das fábricas argentinas, as brasileiras 
podem exportar US$ 1,5. O combinado foi que a relação se manteria até 2019, com 
uma elevação para 1,7 nos últimos 12 meses de vigência, que se encerrariam em 

junho de 2020.  
 

Agora, o governo brasileiro quer elevar o flex e ampliar o prazo. Na opinião do 
presidente da Volkswagen, o novo flex deverá ficar entre 1,5 e 2, com a possibilidade 
de haver um aumento gradual a cada ano. Di Si afirmou que, se dependesse dele, o 

flex aumentaria a cada ano até chegar a 2 em 2030.  
 

As discussões entre Brasil e Argentina em torno do acordo ocorrem meses depois de 
o governo argentino ter começado a cobrar garantias das empresas que não estavam 
respeitando o flex. Como o mercado brasileiro estava em queda, havia pouca demanda 

por carros argentinos. Do outro lado, o mercado argentino crescia e demandava cada 
vez mais carros brasileiros. O desequilíbrio fez com que a proporção chegasse a algo 

próximo de 2 entre julho de 2015 e junho de 2017.  
 
Di Si nega que as conversas para ampliar o flex tenham sido motivadas pelo 

desequilíbrio. No entanto, ele disse que as garantias cobradas são uma forma de 
restringir o comércio. A Volkswagen foi uma das montadoras que receberam a 

notificação do governo argentino.  
 
O executivo também rejeitou a ideia de que uma mudança do acordo, antes do fim da 

sua vigência, vai contra a tão demandada previsibilidade para os negócios. Isto 
porque, para ele, o aumento do flex estimularia o comércio, em vez de travar. “Se é 

uma mudança positiva para os dois lados, eu concordo”, disse o executivo, que 
participa de evento do setor em São Paulo, realizado pela editora AutoData.  
 

Segundo o presidente da Volkswagen, as últimas reuniões entre Brasil e Argentina 
foram muito produtivas. Ele aposta em um acerto no segundo semestre. Os dois 

governos, afirmou, caminham para um entendimento comum. 
 

Venda de veículos deve crescer menos no 2º semestre, diz Anfavea 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Antonio Megale, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o mercado de 

veículos deve apresentar taxas menores de crescimento das vendas no segundo 
semestre, em comparação com as taxas que estão sendo registradas no primeiro 
semestre. A justificativa é o fato de o segundo semestre do ano passado ter mostrado 

resultados superiores aos do primeiro semestre do ano passado.  
 

Os meses do ano já encerrados, que vão de janeiro a março, apresentaram expansão 
de 15,6% em relação a igual período do ano passado.  
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“São taxas que provavelmente não vão se repetir no segundo semestre”, disse o 
executivo.  
 

A previsão para o ano inteiro é de alta de 11,7%, estimativa que está mantida pela 
Anfavea, em razão da expectativa de taxas menores no restante do ano.  

 
Megale participou de evento do setor em São Paulo, realizado pela editora AutoData.  

 
Rota 2030  
Segundo Megale, com o atraso na definição do Rota 2030, nova política do governo 

para a indústria automobilística, o setor começa a se desorganizar. “Quando a coisa 
não está alinhavada com o governo, começamos a ter iniciativas independentes”, disse 

o executivo.  
 
O Rota 2030 é um programa que vem sendo discutido desde o ano passado entre as 

empresas e o governo e tem o objetivo de definir regras para a cadeia automotiva por 
um período de 15 anos. Um dos pontos em discussão envolve incentivos fiscais para 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  
Previsto inicialmente para ser lançado no segundo semestre do ano passado, o 
programa demora para ser finalizado porque o Ministério da Fazenda resiste em 

oferecer reduções de tributos, em um momento em que o governo se esforça para 
equilibrar as contas públicas.  

 
Em defesa do incentivo, Megale argumentou que as montadoras são multinacionais 
que vão decidir investir onde for mais barato. “E hoje nós temos um problema de 

custo”, afirmou o presidente da Anfavea. Segundo ele, os investimentos que ocorrem 
hoje foram decisões tomadas lá atrás.  

 
O presidente da Anfavea e os presidentes das montadoras associadas terão uma 
reunião na terça-feira, 24, com o presidente Michel Temer. A ideia é discutir o Rota 

2030. No entanto, nada será assinado no encontro. Recentemente, Temer prometeu 
anunciar o programa em maio.  

 
O secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Igor Calvet, garantiu nesta segunda-

feira que as discussões em torno do Rota 2030 serão finalizadas e o programa será 
anunciado em breve. “O Rota 2030 vai sair. É um compromisso do governo com o 

País”, disse Calvet, também durante evento do setor automotivo em São Paulo, 
realizado pela editora AutoData. 
 

Montadoras estão investindo às cegas no Mercosul por indefinição de regras 

de longo prazo, diz GM 

24/04/2018 – Fonte: G1/Auto Esporte 
 

Fabricantes devem se reunir nesta terça, 24, com Temer, para cobrar a 
divulgação do Rota 2030, novo regime automotivo. País está sem política para 
o setor desde o começo do ano. 

 
 

 
 
 

 
 

A indústria de veículos no Mercosul está cobrando dos principais membros do bloco, Brasil e 
Argentina, a definição de uma política de longo prazo para o setor que seja capaz de dar 
previsibilidade para os investimentos e maior competitividade ao setor, em um momento em 

que o bloco negocia um acordo comercial com a União Europeia. 
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Segundo o presidente da General Motors para o Mercosul, Carlos Zarlenga, sem uma definição 
clara sobre a política industrial no Brasil para os próximos anos e a aprovação de regras futuras 

para o comércio de veículos no Mercosul "a indústria está investindo às cegas". 
 

 
"É fundamental trabalharmos hoje para termos uma previsibilidade sobre o que vai 

acontecer a partir de 2020. Todos os investimentos anunciados hoje (pelo setor) 
passam do horizonte de 2020. Estamos investindo às cegas e isso não pode 
acontecer", disse Zarlenga durante seminário do setor promovida pela editora 

AutoData. 
 

Reunião com Temer 
Uma comitiva de presidentes de montadoras de veículos, mais a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), deve se reunir nesta terça-feira (24) com o 

presidente Michel Temer, na expectativa de fazer o governo federal avançar na aprovação da 
política industrial conhecida como Rota 2030. 

O encontro deveria ter acontecido no último dia 12, mas as mudanças geradas pela saída de 
ministros interessados em disputar as eleições de outubro acabaram adiando a reunião. 
 

 
"Estamos discutindo isso, Rota 2030, há um ano e meio, espero uma surpresa positiva amanhã", disse Zarlenga. 

Porém, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, presente no mesmo seminário foi mais pessimista, comentando 
que na terça-feira "não deve ser assinado nada". 
 

 
O Rota 2030 pretende ditar as regras de incentivo ao setor abordando temas como economia 

no consumo de combustível e obrigatoriedade de equipamentos de segurança nos veículos. 
A política automotiva anterior, Inovar Auto, terminou no final do ano passado e, a partir 
deste ano, o mercado passou a conviver com importações de veículos que pagam apenas 

imposto de importação, e não mais uma sobretaxa de até 30%, caso os importadores não 
invistam em produção e pesquisa e desenvolvimento nacionais. 

 
Segundo Zarlenga, entre este ano e 2030 são estimados investimentos no Brasil pelo setor 
automotivo de R$ 30 bilhões em pesquisa e desenvolvimento por ciclo de 5 anos, ante de R$ 

25 bilhões aplicados entre 2012 e 2018. 
 

Brasil e Argentina 
No caso da GM, a pauta de desenvolvimento inclui veículos elétricos e modelos unificados que 
possam ser vendidos no Brasil e na Argentina sem precisarem de alterações para atender a 

regras específicas locais, algo conhecido como "reconhecimento mútuo" e que segundo ele 
poderá ser colocado em prática no Mercosul em 30 dias. 

 
 

Além da política industrial no Brasil, o setor busca também a discussão de regras que vão substituir o 
acordo automotivo atual entre Brasil e Argentina, que vence em meados de 2020. 
 

Os dois países possuem 76 fábricas de veículos, das quais 65 estão no Brasil, e uma 
capacidade de produção anual de 6 milhões de unidades. 

 
Atualmente, o comércio bilateral é regido por uma regra conhecida como "flex" em que a cada 
1 dólar que o Brasil importa da Argentina sem incidência de tarifas, o Brasil pode exportar ao 

vizinho 1,5 dólar também sem sobretaxas. 
 

"O setor esta começando a se desorganizar...Há um alinhamento político entre Brasil e 
Argentina e os países passam por um momento de crescimento muito forte (de suas indústrias 
de veículos). Mas nosso questionamento é que para se organizar o setor é preciso ter uma 

visão de mais longo prazo", disse Megale, da Anfavea. 
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Segundo Zarlenga, da GM, a indústria automotiva do Brasil e da Argentina deve crescer 3,6% 
ao ano, em média, nos próximos 10 anos, com o Brasil passando de vendas internas previstas 
para 2018 de 2,7 milhões de veículos para 2,9 milhões em 2019 e chegando a 4 milhões em 

2027. 
 

Para a Argentina, o crescimento esperado pela empresa sai de 1 milhão em 2018 para 1,2 
milhão em 2027. 

 
"Temos regras claras hoje (sobre o flex) que terminam em julho de 2020. O ponto é que não 
dá para esperar 2020 chegar para se ter uma nova regra", disse o presidente da GM Mercosul. 

 
União europeia 

Além do comércio bilateral entre Brasil e Argentina, a indústria automotiva do Mercosul --
formado também por Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está suspensa-- tem pela frente a 
possibilidade de entrada em vigor no próximo ano do livre comércio de veículos entre Brasil e 

México, conforme regido pelo acordo bilateral atual, disse Megale. Ele defendeu gradualismo 
na abertura, pedindo o mesmo nas discussões do Mercosul com a União Europeia. 

 
"Tem chances reais de sair (acordo Mercosul-UE), embora estejamos discutindo há 20 anos. 
Mas ele tem que vir com gradualidade. A UE hoje tem 1,7 habitante por veículo e o Mercosul 

tem 4,45, enquanto isso a UE tem 17% de sua capacidade ociosa enquanto as montadoras 
no Mercosul têm 41%." 

 

É golpe: montadoras alertam para falsos funcionários que anunciam carro 

mais barato 

24/04/2018 – Fonte: G1  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Bandidos se fazem passar por trabalhadores das fabricantes que teriam recebido veículos como 

indenização. Eles anunciam em classificados na internet e jornais. 
 
As principais montadoras do Brasil têm alertado para golpes envolvendo a oferta de veículos 

zero quilômetro com preço abaixo do mercado. 
A maioria tem uma história parecida: 

 
 começa com anúncios em classificados na internet ou em jornais de veículos mais 

baratos que os das concessionárias; 
 ao responder o contato da vítima, o suposto vendedor diz que é funcionário ou ex-

funcionário da fabricante e que está vendendo o veículo mais barato porque o recebeu 

como indenização ou tem direito a desconto; 
 a vítima é orientada pelo golpista a depositar o valor em uma conta bancária e, no fim, 

não recebe nada. 
  

À EPTV, um homem de Monte Mor (SP) relatou que teve um prejuízo de R$ 9,4 mil, ao tentar 

comprar uma moto da marca Honda. 
 

A montadora tem, desde 2016, um comunicado na página de abertura de seu site em que diz 
que recebeu denúncias de fraude pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e pelas 
redes sociais. E que identificou anúncios falsos de venda de veículos da marca "com valores 

bem abaixo da tabela de mercado". 

https://g1.globo.com/carros/noticia/e-golpe-montadoras-alertam-para-falsos-funcionarios-que-anunciam-carro-mais-barato.ghtml
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https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/estelionatarios-se-passam-por-funcionarios-de-montadora-de-veiculos-em-sumare-e-aplicam-golpe-empresa-faz-alerta.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/estelionatarios-se-passam-por-funcionarios-de-montadora-de-veiculos-em-sumare-e-aplicam-golpe-empresa-faz-alerta.ghtml


"Nesses anúncios, divulgados em sites de ofertas e classificados de jornais, os estelionatários se passam por atuais e 
ex-funcionários da Honda", diz o alerta da fabricante. 
 

Avisos semelhantes são encontrados nas páginas das principais montadoras no Brasil. 
 

Elas informam que não vendem veículos por meio de funcionários e que toda a negociação, 
venda e entrega é feita pela rede de concessionárias autorizadas. E aconselham os clientes a 

irem pessoalmente à loja antes de fechar a compra. 
 
Variações da história 
 

A Toyota e a Ford dizem que esse tipo de golpe vem sendo aplicado em várias regiões do 
país. 

 
Durante a negociação, os estelionatários usam logomarca das empresas para enviar supostos 
registros da compra por e-mail e informam o número de um falso serviço de atendimento ao 

consumidor da marca, para confirmar a história. 
 

O esquema tem variações: em certos casos, o golpista primeiro pede que seja depositada 
uma parcela do valor do veículo para "reservá-lo". 
 

"Induzem o consumidor a adquirir o veículo como sendo um negócio 'imperdível', bastando, para garantir a reserva, 
que seja realizado depósito ou transferência eletrônica de aproximadamente 10% do valor total do bem", diz o alerta 

da Toyota. 
 
A Chevrolet informa que não está publicando nenhum anúncio de jornal com o título "Quer 

comprar um carro?", oferecendo automóveis Prisma com desconto especial de funcionários. 
 

Outros golpes 
 

A Chevrolet alerta também para outro tipo de golpe "clássico": o envio de falsas ofertas por 
e-mail com arquivos que precisam ser executados ou baixados. 

 
A marca diz que "não envia e-mails para seus clientes com links para download de arquivos 

com o objetivo de participar de alguma promoção". E dá exemplos de e-mails de fraudadores. 
 
Um dos e-mails falsos avisa o suposto cliente sobre um reembolso e oferece um link falso para download do 

"comprovante". Outro fala sobre uma "pesquisa sigilosa". 
 

"Não responda às perguntas e tampouco realize qualquer compra através da internet com a 
promessa de reembolso com depósito em sua conta", diz a montadora. 
 

Sites falsos das marcas 
Desde 2016, a Fiat alerta para sites falsos envolvendo o nome da marca, "com o objetivo de 

aplicação de um possível golpe e obtenção de vantagens indevidas". 
 
Segundo a montadora, foram identificados 3 sites fraudulentos: http://grupofiat.com, 

http://consorciofiatgrupo.com.br e www.fiatgrupo.com.br 
 

De acordo com a Fiat, os falsos sites oferecem planos de consórcios de automóveis e imóveis como se fossem, de 
fato, produtos oferecidos pela marca, "o que não corresponde à verdade". 

 
A Mercedes-Benz colocou um aviso que abre antes mesmo de a página oficial da marca 
carregar, afirmando que a o site é o único autorizado a fornecer informações sobre veículos 

da montadora no Brasil e que eles são comercializados exclusivamente pela rede de 
concessionários da marca. 

 

http://g1.globo.com/carros/marcas/toyota.html
http://g1.globo.com/carros/marcas/ford.html
http://g1.globo.com/carros/marcas/chevrolet.html
http://g1.globo.com/carros/marcas/fiat.html
http://www.fiatgrupo.com.br/
http://g1.globo.com/carros/marcas/mercedes-benz.html


Etanol recua em 12 Estados e sobe em 13 e no DF, diz ANP; preço médio cai 

1,59% 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 12 Estados 

brasileiros na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.  

 
Em outros 13 Estados e no Distrito Federal houve alta. Sem medição na semana 
anterior, não houve base de comparação de preços no Amapá.  

 
Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado 

apresentou baixa de 1,62% sobre a semana anterior, de R$ 2,848 pra R$ 2,802 o litro.  
No período de um mês, os preços do combustível recuaram 2,71% nos postos 
paulistas.  

 
A maior queda no preço do biocombustível na semana passada, de 5,68%, foi em 

Goiás. A maior alta semanal, de 2,87%, ocorreu no Rio Grande do Norte.  
 
Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 1,59% no preço 

do etanol na semana passada.  
 

Além de São Paulo, no período de um mês, os preços do etanol recuaram apenas em 
Goiás, Minas Gerais e Paraná, todos Estados grandes produtores do biocombustível e 
com a colheita e o processamento da safra de cana-de-açúcar 2018/2019 já iniciados.  

 
O destaque de alta mensal foi Mato Grosso, com 14,77% no período. Na média 

brasileira o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou queda de 2,01% na 
comparação mensal.  
 

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 
2,159 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,740 o litro, no Rio 

Grande do Sul.  
 
São Paulo tem também o menor preço médio estadual, de R$ 2,802 o litro, e o maior 

preço médio ocorreu no Rio Grande do Sul, de R$ 4,069 o litro.  
 

Competitividade  
Com o início da safra de cana-de-açúcar 2018/2019 e do aumento da oferta de etanol 
hidratado, os valores médios do biocombustível voltaram a ser vantajosos sobre os da 

gasolina em postos de Goiás e São Paulo, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-
Taxas.  

 
O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, 

tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado 
vantajoso.  
 

Em Goiás, o hidratado é vendido em média por 66,45% do preço da gasolina e, em 
São Paulo, em 69,95%, ou seja, praticamente dentro do limite.  

 
Mato Grosso, com paridade em 70,42%, e Minas Gerais, onde o etanol vale, em média, 
70,73% do preço da gasolina são os Estados onde o limite desfavorável entre o etanol 

e o combustível de petróleo está mais próximo aos 70%.  
 

A gasolina é mais vantajosa no Rio Grande do Sul. Naquele Estado, o preço do etanol 
atinge 93,60% do cobrado em média pela gasolina. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/etanol-recua-em-12-estados-e-sobe-em-13-e-no-df-diz-anp-preco-medio-cai-159/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/etanol-recua-em-12-estados-e-sobe-em-13-e-no-df-diz-anp-preco-medio-cai-159/


IPC-Fipe cai 0,02% na 3ª quadrissemana de abril 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 
registrou leve baixa de 0,02% na terceira quadrissemana de abril, depois de 

apresentar redução marginal de 0,01% na segunda quadrissemana deste mês, de 
acordo com dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe).  
 
Na terceira prévia de abril, migraram para deflação ou perderam força os grupos de 

Habitação (de 0,08% na segunda quadrissemana para -0,01% na terceira 
quadrissemana) e Transportes (de 0,15% para 0,09%). No caso de Alimentação, os 

custos recuaram 0,17%, repetindo a variação da leitura anterior.  
 
Por outro lado, reduziram deflação ou subiram com maior intensidade os segmentos 

de Despesas Pessoais (de -0,51% para -0,42%), Saúde (de 0,67% para 0,76%), 
Vestuário (de 0,22% para 0,23%) e Educação (de 0,11% para 0,12%).  

 
Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe na terceira quadrissemana 
de abril:  

– Habitação: -0,01%  
– Alimentação: -0,17%  

– Transportes: 0,09%  
– Despesas Pessoais: -0,42%  
– Saúde: 0,76%  

– Vestuário: 0,23%  
– Educação: 0,12%  

– Índice Geral: -0,02% 
 

Corrida a fundo multimercado amplia fiscalização sobre risco 

24/04/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Com a queda dos juros, o brasileiro saiu da toca da renda fixa e achou um novo 
“queridinho”: o fundo multimercado. Em 2017, o número de investidores desse 
produto mais que dobrou. Só no primeiro trimestre do ano, foram mais de 200 mil 

novas contas.  
 

A corrida em peso para essa aplicação motivou a instituição que representa o setor a 
voltar os olhos a uma questão essencial nesse ramo: a chamada suitability – termo 
em inglês para a análise do perfil de risco do investidor.  

 
A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) 

anunciou na última semana que, com a explosão pela procura desses produtos, irá 
reforçar a supervisão das análises.  

 
Os fundos multimercados funcionam como uma cesta de investimento e misturam 
diferentes ativos, como títulos de renda fixa, ações, moedas e até commodities. Em 

2017, eles captaram R$ 101 bilhões.  
 

Antes de indicar esse produto a um cliente, porém, a instituição financeira precisa 
verificar se ele é compatível com a tolerância ao risco do investidor. Para isso, o banco 
ou corretora deve aplicar um questionário, que identificará se o perfil é conservador, 

moderado ou arrojado.  
 

“São muitos cotistas buscando fundo multimercado, cada vez mais complexo, com 
exposição a ações e ativos no exterior”, observa o superintendente de supervisão de 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-cai-002-na-3-quadrissemana-de-abril/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/corrida-a-fundo-multimercado-amplia-fiscalizacao-sobre-risco/


mercados da Anbima, Guilherme Benaderet. “É importante que façamos uma 
verificação mais no detalhe sobre como esses produtos estão sendo oferecidos.”  
 

Nessa missão, o “xerife”, responsável pela regulação do mercado, é a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Já a Anbima, como órgão de autorregulação, auxilia nesse 

processo.  
 

Benaderet explica que, ao final de todo ano, os distribuidores de fundos prestam 
contas sobre seus procedimentos de suitability, que são analisados no primeiro 
trimestre do ano seguinte.  

 
Porém, neste ano, a associação irá antecipar essa avaliação, com foco nos fundos que 

mais captaram, mais atraíram investidores ou têm maior exposição ao risco: “Iremos 
solicitar os questionários apresentados, verificar se foram preenchidos corretamente 
e se a carteira estava adequada ao investidor.”  

 
As instituições começarão a ser contatadas em maio.  

 
Guia  
A diretora da corretora Planner, Priscila Vargas, explica que as normas de suitability 

definidas pela CVM estabelecem um guia básico. Mas, mesmo assim, uma pessoa pode 
ser considerada agressiva em uma instituição financeira e moderada em outras. “Cada 

lugar dá pesos diferentes a critérios como liquidez, prazo e renda.”  
 
Para ela, a classificação deve levar em conta aspectos dinâmicos. “Alguém pode ter 

investido por décadas grande parte da renda em ações, mas se precisar de um 
tratamento médico caro, o perfil dela não pode ser arrojado.”  

 
O gestor da Rio Bravo Investimentos, Daniel Pettine, afirma que, agora, o aperto da 
fiscalização sobre a análise do perfil do investidor é importante. Como exemplo, ele 

cita que há um ano, 35% dos aportes estavam em multimercado; hoje 60% dos 
recursos na modalidade. “Nos preocupamos que uma volatilidade maior assuste o 

cliente, que pode decidir retirar os recursos na pior hora possível.”  
 
O diretor de investimentos do Itaú, Claudio Sanches, concorda. “O cliente pode achar 

que volatilidade é apenas para cima, então precisamos de cautela na recomendação 
dos produtos.” 

 


