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Fonte: BACEN

Subcomissão apresenta primeira versão do Estatuto do Trabalho
11/05/2018 – Fonte: Senado Notícias

A Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho (CDHET) apresentou nesta quintafeira (10) o relatório que formaliza a proposta da nova lei. O texto é uma sugestão
legislativa, que será relatada pelo senador Paulo Paim (PT-RS). A SUG 12/2018
regulamenta assuntos relativos à inclusão social, autorregulação sindical,
modernização do trabalho, salário mínimo mensal e jornada de trabalho de 40h
semanais.
Paim informou que a primeira versão do anteprojeto da Reforma Trabalhista conta
com mais de 700 artigos.

- Hoje, apresentamos a nova CLT. Foram nove meses de trabalho juntamente com a
Associação Latino Americana dos Juízes do Trabalho, a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho, a Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e as centrais sindicais.
Essas associações são autoras da sugestão legislativa protocolada nesta quinta-feira
no Senado.
Segundo o procurador regional do Trabalho, Alessandro Miranda, existem milhões de
trabalhadores que sequer sabem que estão trabalhando em condições de escravidão.
- É uma satisfação que possamos apresentar um documento social que visa combater
toda a precarização do trabalho na semana em que completamos 130 anos da abolição
dos escravos no Brasil – disse.
Para o senador Paulo Rocha (PT-PA), a proposta do Estatuto é uma forma de reagir
em favor da proteção social do trabalho.
- É fundamental que além da tarefa de reagir contra os direitos rasgados pela Reforma
Trabalhista, resgatemos a democracia do nosso país. Sem democracia não existem
direitos e igualdade. É preciso peitar a elite brasileira e defender os direitos do povo.
Saúdo esse momento histórico - comemorou.
Estatuto
A assistente técnica da Comissão de Diretos Humanos (CDH), Tânia Andrade,
apresentou a estruturação da proposta do Estatuto do Trabalho. O texto está dividido
em duas partes, sendo a primeira sobre o direito do trabalho e a segunda sobre o
direito processual.
Entre os vários capítulos, a primeira parte dispõe sobre assuntos relativos à vedação
de práticas análogas à escravidão e à proteção a mulheres, pessoas com deficiência,
crianças, adolescentes, idosos e contra a discriminação étnico-racial. Além de
regulamentar o tempo de trabalho, o direito ao descanso, o emprego rural e autônomo.
Segundo Tânia Andrade, a segunda parte da proposta não está consolidada. Ela
informou que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) fará outras proposições acerca da
Justiça do Trabalho e do processo em geral.
Sugestão legislativa
A Sugestão Legislativa (SUG) é uma ideia legislativa que se origina da sociedade e que
pode ter como ponto de partida debates relacionados ao assunto. Como qualquer SUG,
a proposta do Estatuto do Trabalho será discutida na CDH para aprimoramento após
ouvir setores da sociedade. A sugestão depois será votada pela CDH e se aprovada
passará a tramitar como projeto de lei, que terá que ser votado por outras comissões
permanentes do Senado.
Após 6 meses, nova lei trabalhista traz mudanças, mas ainda enfrenta
resistência; veja as consequências
11/05/2018 – Fonte: G1
Números mostram que pontos específicos da reforma já são realidade, enquanto
questões mais polêmicas 'travaram' acordos e são questionadas na Justiça.

Seis meses após sua criação, a reforma trabalhista saiu do papel e vem mudando aos poucos
a dinâmica das relações entre patrão e empregado. Contudo, ela ainda esbarra em forte
resistência por parte de sindicatos e insegurança jurídica nos tribunais. A nova lei trabalhista
entrou em vigor em 11 de novembro de 2017.

De um lado, os números mostram que as vagas de trabalho intermitente e as demissões por
acordo mútuo, duas das grandes novidades da nova lei, já são realidade. Nos tribunais, as
reclamações trabalhistas caíram drasticamente, assim como os pedidos de danos morais.
SAIBA MAIS SOBRE A NOVA LEI TRABALHISTA
Por outro lado, acordos coletivos emperraram diante do impasse entre empresas e
trabalhadores, especialmente em pontos específicos que têm sido questionados na Justiça do
Trabalho. O fim da contribuição sindical obrigatória é um deles e já teve reflexos na
arrecadação dos sindicatos, que caiu 80%.
Para o supervisor de informações sindicais do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), a insegurança jurídica existe porque a lei deu margem a
várias leituras.
“Ainda não se sabe qual a interpretação correta de alguns pontos, por isso ela vem sendo
muito questionada”.

MP caducou
Na esfera política, a medida provisória que corrigia pontos polêmicos da nova lei deixou de
valer sem ser votada e, com isso, retrocedeu nas mudanças previstas. Nem a previsão do
governo de que a reforma geraria milhões de empregos se concretizou, com números do
mercado de trabalho apontando para o aumento do desemprego.
Já no Supremo Tribunal Federal (STF) é discutida a primeira ação que questiona a
constitucionalidade da nova lei. Os ministros precisam decidir se o trabalhador considerado
pobre e com direito a justiça gratuito seria obrigado a pagar as despesas do processo em caso
de derrota, como estabelece a reforma. A votação começou nesta quinta-feira (10), mas foi
interrompida pelo pedido de vista de Luiz Fux e não há data para o julgamento ser retomado.
Veja abaixo os principais efeitos da nova lei trabalhista nos primeiros seis meses:
1. Demissões por acordo são realidade
Como era: Não existia. Antes, da reforma, só podia sacar o FGTS depositado pelo
empregador e os 40% da multa rescisória em cima do valor quem fosse mandado embora
sem justa causa. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode comunicar o trabalhador sobre
a demissão com 30 dias de antecedência ou pagar o salário referente ao mês sem que o
funcionário precise trabalhar.
O que diz a nova lei: Haverá a possibilidade de acordo na rescisão de contrato, com
pagamento de metade do aviso prévio e da multa de 40% sobre o FGTS. O empregado poderá
ainda movimentar até 80% do valor depositado na conta do FGTS. No entanto, não terá
direito ao seguro-desemprego. Entenda
O que aconteceu: Ao menos 41 mil trabalhadores sacaram o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) em comum acordo com o empregador para serem demitidos, segundo dados
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os números vão de novembro a fevereiro deste
ano. O total sacado nestes meses foi de R$ 242 milhões, com um valor médio de R$ 5.891
por trabalhador.

2. Queixas trabalhistas despencam
Como era: a lei não previa que o trabalhador pudesse
pagar os honorários do advogado da parte vencedora,
caso perdesse a ação. Também não havia multa por
possível má-fé e custas por faltar nas audiências.
O que diz a nova lei: O trabalhador que faltar a
audiências ou perder a ação terá de pagar custas do
processo e o valor devido ao advogado da empresa. Se o
juiz entender que ele agiu de má-fé, há multa e
pagamento de indenização.
O que aconteceu: O número de novas reclamações
abertas nas varas do trabalho caiu 45% no primeiro
trimestre deste ano, mostrou um levantamento feito pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Entre janeiro e
março, a quantidade de novos processos despencou
44,79%. Foram ajuizadas 355.178 ações, contra 643.404
no mesmo período de 2017. Na prática, o processo ficou
mais caro para o empregado e tende a inibir pedidos.
3. Pedidos por dano moral caem
Como era: Não existia um limite para o valor que um
empregado podia pedir como indenização por danos
morais por parte de seu empregador.
O que diz a lei: Com a reforma, o valor dos pedidos por
danos morais passou a ser de no máximo 50 vezes o
último salário do trabalhador. Além disso, se o juiz
entender que houve má fé, o autor da ação pode ser
multado em 10% do valor da causa.
O que aconteceu: É possível observar que o número de
pedidos relacionados a danos morais despencou desde o
início da reforma, segundo dados fornecidos pelo TST
ao G1. No primeiro mês da nova lei, os pedidos somaram
81.507 casos. Já no mês seguinte, as ocorrências caíram
para 15.596.
4. Novas vagas para intermitentes; adesão é baixa
Como era: A lei trabalhista não previa o regime de trabalho intermitente (por período, sem
regularidade).
O que diz a lei: O trabalho intermitente é pago por período trabalhado. O empregador só
convoca o trabalhador quando há serviço. Ele pode ficar dias, semanas e até meses em casa,
e vai receber todos os benefícios proporcionais ao tempo trabalhado. O trabalhador recebe
por hora, que não poderá ser inferior ao mínimo nem ao dos profissionais que exerçam a
mesma função na empresa.
O que aconteceu: As contratações ficaram bem abaixo do que o governo esperava, de dois
milhões de empregos em 3 anos, ou 55 mil por mês. Passados 3 meses da nova lei, a oferta
de vagas de trabalho intermitente teve adesão de poucas empresas, a maioria no comércio.
Após cinco meses da reforma, a geração de vagas não passou de 15 mil.
5. Arrecadação sindical cai drasticamente
Como era: O recolhimento da contribuição aos sindicatos pelo trabalhador formal era
obrigatório e descontado da folha de pagamento.

O que diz a lei: O pagamento da contribuição sindical, que equivale a um dia de trabalho,
não é mais obrigatório. Se optar por fazer a contribuição, precisa informar que autoriza
expressamente a cobrança. A empresa só pode fazer o desconto com a sua
permissão. Entenda
O que aconteceu: Dados do Ministério do Trabalho enviados ao G1mostram que a
arrecadação sindical (somando centrais, confederações, federações e sindicatos) passou de
R$ 170 milhões, em março do ano passado, para R$ 34 milhões em março deste ano, uma
redução da ordem de 80%. Desde o fim de 2017, sindicatos recorrem à Justiça para tentar
manter a cobrança, mas a maioria das ações tem sido rejeitada no TST.
Arrecadação sindical
Volume arrecadado em milhões de R$

6. Negociações travam acordos coletivos

O que diz a nova lei: Uma das maiores novidades da nova lei é que os acordos coletivos
podem prevalecer sobre o que determina a lei em alguns pontos. Isso trouxe mudanças
importantes, mas tem gerado resistência por parte de sindicatos patronais e empregados.
O que aconteceu: Com o fim da contribuição sindical obrigatória e novas regras para jornada
de trabalho e férias, muitos acordos (feitos entre empresa e sindicato) e convenções coletivas
(que abrangem categorias de trabalho) permanecem sem negociação. Na prática, o número
de acordos no primeiro quadrimestre caiu 27% em relação ao mesmo período do ano
passado, enquanto a quantidade de convenções recuou 42%.

7. Geração de empregos não foi sentida
Situação anterior: A taxa de desemprego encontrava-se no patamar de 12% em novembro
do ano passado, quando a nova lei trabalhista passou a valer.
Expectativa: O então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estimou em outubro do ano
passado que a reforma trabalhista tornaria viável a geração de mais de seis milhões de
empregos no Brasil.
O que aconteceu: Por ora, não há sinais de que a reforma gerou novos empregos, apesar
da criação de vagas em novas modalidades, como o trabalho intermitente. O índice de
desemprego voltou a crescer desde o início da reforma. O nível de desempregados no Brasil
atingiu 13,1% no trimestre encerrado em março, maior nível desde maio do ano passado.
Isso significa que 13,7 milhões de pessoas estão sem emprego no país.
8. Medida provisória deixou de valer
O que diz a MP: A medida provisória pretendia corrigir distorções da nova lei trabalhista. Ela
questionava pontos da lei que criavam insegurança jurídica e eram considerados
inconstitucionais por juristas. A MP criava regras complementaras para pontos relacionados
ao trabalho intermitente, de gestantes e lactantes em locais insalubres, de autônomos, além
de regras para jornada de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso.
O que aconteceu: A MP perdeu a validade sem ser votada, fazendo com que as mudanças
já aplicadas definidas na MP deixassem de valer. O imbróglio jurídico sobre as regras criadas
pela MP e que deixaram de valer permanece.
Barroso vota para manter dispositivos da reforma trabalhista, mas impõe
critérios
11/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
No julgamento sobre as normas de acesso à gratuidade na justiça trabalhista,
impostas pela reforma trabalhista, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF), definiu dois critérios para o pagamento de honorários de
sucumbência para o trabalhador que perde uma ação e é beneficiário da gratuidade.
Barroso não votou por derrubar os dispositivos da reforma trabalhista questionados
pela Procuradoria-Geral da República, que definiram restrições ao acesso da justiça
gratuita, mas, em sua visão, são necessários alguns limitantes para que a cobrança
não afete verbas alimentares e o mínimo para a existência da pessoa.
A nova lei define que o beneficiário da justiça trabalhista, ao perder uma ação, precisa
pagar os custos de honorários da parte vencedora quando ele é ganhador de algum
tipo de benefício, seja no processo em questão ou em outra ação. Para Barroso, o
pagamento é proporcional desde que a cobrança não ultrapasse 30% do valor líquido
dos créditos recebidos.
Outro critério é de que o reclamante só pagará esse 30% das custas se ganhar na
causa mais de R$ 5,6 mil, que é o teto do INSS. “Valor mínimo de recebimento: só
começará a pagar custas acima de R$ 5 mil é critério justo. Se consideramos que
aposentado e pensionista tem esse valor como máximo para benefício”, disse Barroso.
“A medida claramente não é excessiva, porque não interfere no acesso à Justiça”,
disse Barroso sobre as normas definidas na Reforma Trabalhista. “O sujeito continua
a poder ingressar em juízo com sua reclamação trabalhista sem precisar pagar nada.
E se ele continuar pobre e não ganhar nada, ele continua sem ter de pagar nada”,
continuou Barroso.
A PGR questiona essa obrigatoriedade de pagamento, que acabou não derrubada no
voto de Barroso, mas limitada. Por outro lado, o ministro quer manter, como aprovado

na lei, a responsabilidade de pagamento de honorários periciais quando a pessoa perde
a ação e é beneficiária da justiça gratuita.
Sobre os honorários de sucumbência, Barroso disse considerar bastante razoável que
um beneficiário da justiça gratuita que perdeu a ação tenha que provar, após dois
anos do trânsito em julgado da sentença, que continua numa situação de
hipossuficiência, para poder se desvencilhar da cobrança.
Barroso também considerou proporcional que o autor da ação trabalhista, quando falta
a alguma audiência, fique responsável pelo pagamento dos custos processuais, mesmo
quando é beneficiário da justiça gratuita, se não justificar a ausência.
Excessos
Antes de votar, Barroso disse que considerava necessário fazer observações sobre a
eficiência da justiça trabalhista. Neste momento, o ministro teceu comentários sobre
o excesso de litigiosidade que prejudica o mercado de trabalho, o trabalhador e o
empreendedor, em sua visão.
Para Barroso, a reforma trabalhista enfrentou apenas um dos problemas do mercado
de trabalho brasileiro, ao tentar reverter o excesso de ações trabalhistas na justiça.
“Antiga justiça dava incentivo para os litígios judiciais trabalhistas. Criar ônus para
desmotivar litigância fútil é uma boa providência do legislador”, comentou Barroso.
O ministro entende que desincentivos mínimos para o acesso equilibram uma demanda
que pode ser excessiva e prejudicial a eficiência da justiça. Barroso citou os custos
que o Estado tem para manter a justiça brasileira.
Ele destacou que, em 2016, o Brasil gastou, de acordo com o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), R$ 85,5 bilhões, sendo que a Justiça do Trabalho ocupou 20% deste
orçamento.
Dispositivos da reforma trabalhista são constitucionais, entende Barroso
11/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Ação que questiona a constitucionalidade de artigos da reforma que obrigam
o trabalhador a bancar os gastos de um processo, mesmo sendo beneficiário
de justiça gratuita, começou a ser julgada no STF

Em julgamento desta quinta-feira (10) sobre as normas de acesso à gratuidade na
Justiça trabalhista, trazidas pela reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), o ministro Luís
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu critérios para o
pagamento de honorários de sucumbência para o trabalhador que perde uma ação e
é beneficiário da gratuidade.
A discussão é fruto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, ajuizada pela
Procuradoria-Geral da República (PGR). Entenda os detalhes do processo, suspenso
após a leitura dos votos de Barroso e de Edson Fachin, já que o ministro Luiz Fux pediu
vista (mais tempo para análise).

Barroso, relator da ADI, votou para não derrubar os dispositivos da reforma trabalhista
questionados pela PGR, que definiram restrições ao acesso da justiça gratuita. Na visão
do ministro, contudo, são necessários alguns limitantes para que a cobrança não afete
verbas alimentares e o mínimo para a existência da pessoa.
A legislação define que a parte vencida parcialmente - ou seja, quando apenas parte
da demanda é considerada procedente - na Justiça do Trabalho deve pagar os custos
dos honorários de sucumbência em relação aos pedidos que foram negados, ainda que
se trate de beneficiário da Justiça gratuita.
Para Barroso, o pagamento é válido, desde que a cobrança não ultrapasse 30% do
valor líquido dos créditos recebidos.
Outro critério apontado pelo ministro é de que o reclamante só pagará esse 30% das
custas se ganhar na causa mais de R$ 5,6 mil, que é o teto do INSS.
"A medida claramente não é excessiva, porque não interfere no acesso à Justiça",
disse Barroso sobre as normas definidas na reforma trabalhista. "O sujeito continua a
poder ingressar em juízo com sua reclamação trabalhista sem precisar pagar nada. E
se ele continuar pobre e não ganhar nada, ele continua sem ter de pagar nada",
continuou Barroso.
A PGR questiona essa obrigatoriedade de pagamento, que acabou não derrubada no
voto de Barroso, mas limitada. Por outro lado, o ministro votou por manter, como
aprovado na lei, a responsabilidade de pagamento de honorários periciais quando a
pessoa perde a ação e é beneficiária da justiça gratuita.
Sobre os honorários de sucumbência, Barroso disse considerar bastante razoável que
um beneficiário da justiça gratuita que perdeu a ação tenha que provar, após dois
anos do trânsito em julgado da sentença, que continua numa situação de
hipossuficiência, para poder se desvencilhar da cobrança. A reforma traz o seguinte:
“Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda
que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Barroso também considerou proporcional que o autor da ação trabalhista, quando falta
a alguma audiência, fique responsável pelo pagamento dos custos processuais, mesmo
quando é beneficiário da justiça gratuita, se não justificar a ausência.
Excessos
Antes de votar, Barroso disse que considerava necessário fazer observações sobre a
eficiência da Justiça trabalhista. Neste momento, o ministro teceu comentários sobre
o excesso de litigiosidade que prejudica o mercado de trabalho, o trabalhador e o
empreendedor, em sua visão.
Para Barroso, a reforma trabalhista enfrentou apenas um dos problemas do mercado
de trabalho brasileiro, ao tentar reverter o excesso de ações trabalhistas na justiça.
"A antiga justiça dava incentivo para os litígios judiciais trabalhistas. Criar ônus para
desmotivar litigância fútil é uma boa providência do legislador", comentou Barroso.
O ministro entende que desincentivos mínimos para o acesso equilibram uma demanda
que pode ser excessiva e prejudicial a eficiência da justiça. Barroso citou os custos
que o Estado tem para manter a justiça brasileira.

Ele destacou que, em 2016, o Brasil gastou, de acordo com o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), R$ 85,5 bilhões, sendo que a Justiça do Trabalho ocupou 20% deste
orçamento.
Divergência
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), por outro lado,
entendeu que as limitações impostas pela reforma para o acesso gratuito à Justiça do
Trabalho afrontam a Constituição. Em uma fala contundente, Fachin votou na sessão
desta quinta-feira para declarar inconstitucionais os dispositivos da reforma trabalhista
questionados pela PGR.
"Entendo que a restrição pode conter em si a aniquilação do único caminho de que
dispõem esses cidadãos para verem garantidos os seus direitos trabalhistas. O
benefício da gratuidade da Justiça é uma dessas garantias fundamentais. É preciso
restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso gratuito à Justiça
trabalhista", disse Fachin.
Para o ministro, o desrespeito nas relações no ambiente de trabalho "exige que sejam
facilitados e não dificultados" os meios para os trabalhadores verem reconhecidos seus
direitos fundamentais.
"A proteção constitucional ao acesso à Justiça e à gratuidade dos serviços judiciários
encontra guarida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A gratuidade da
Justiça apresenta-se como pressuposto para o acesso à própria Justiça", frisou.
Entenda o processo
A PGR quer que seja declarada inconstitucional a responsabilização da parte vencida
pelo pagamento de honorários periciais, ainda que a pessoa seja beneficiária da Justiça
gratuita. A norma anterior previa que os beneficiários da Justiça gratuita ficassem
isentos.
Agora, no entanto, a União custeará a perícia apenas quando o beneficiário não tiver
auferido créditos capazes de suportar a despesa, "ainda que em outro processo".
"A mera existência de créditos em outros processos não me parece situação para
afastar a condição de pobreza em que se encontrava a parte autora", criticou Fachin.
Após a leitura do voto de Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski - que ainda não se
posicionou - pediu a palavra.
"Certos princípios constitucionais, como da dignidade humana e cidadania, não podem
ser interpretados sob o ponto de vista da eficiência e do utilitarismo. O direito tem de
ter uma outra interpretação, um outro viés, que não uma base simplesmente
numerológica, de eficiência, de vantagem ou de aumento de riqueza", avaliou
Lewandowski.
O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, apontou que há abusos no número de
processos que chegam à Justiça do Trabalho. Para Gilmar, Barroso tem razão ao
apontar a necessidade de racionalização do sistema - os dois ministros já trocaram
farpas e acusações em sessões no STF, mas a discussão sobre a reforma trabalhista
tende a botá-los no mesmo lado.
"A disfuncionalidade do sistema custa caro para o Estado. A liberdade de litigar sem
responsabilidade não causa benefícios e causa um imenso prejuízo a todos os cidadãos
carentes de justiça".

Proposta para lei de falências prevê que empresas poderão fechar acordo
com credores para evitar recuperação judicial
11/05/2018 – Fonte: G1
Envio de texto ao Congresso foi anunciado pelo presidente Michel Temer. Prazo para
concluir processo de falência pode cair de 10 anos para 3 anos, prevê ministro da
Fazenda, Eduardo Guardia.
A proposta para a lei de falências, que está sendo encaminhada pelo governo ao Congresso
Nacional, permite que empresas em dificuldade financeira fechem acordo com seus credores
para pagamento das dívidas e, assim, evitar a abertura de processo de recuperação judicial,
informou nesta quinta-feira (10) o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.
Na quarta (9), o presidente Michel Temer anunciou, em vídeo publicado no Twitter,
que assinou o projeto que trata da nova lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial.
Temer classificou o texto de "moderníssimo."
De acordo com o governo, entre os objetivos do projeto está permitir que empresas viáveis
superem crise econômico-financeira; a preservação dos empregos e dos direitos dos credores;
e a liquidação célere das empresas consideradas inviáveis.
Recuperação
"Recuperação extrajudicial é regra lá fora. Grande parte das discussões se faz
extrajudicialmente", disse o ministro da Fazenda. No Brasil, atualmente, o processo precisa
passar pela Justiça.
Segundo Guardia, o texto do governo prevê que a proposta de recuperação extrajudicial feita
por uma empresa em dificuldade precisa ser aprovada por pelo menos dois terços dos
credores. Depois, basta que um juiz homologue o acordo.
O texto prevê ainda que os credores, e não apenas a empresa em dificuldade, apresentem
um plano de recuperação.
"O credor, se não concorda [com o plano apresentado pela empresa], hoje não tem
alternativa. No resto do mundo, o credor, se não concorda, tem a competência de apresentar
um plano também", disse o ministro da Fazenda.
Prazo e valores
De acordo Guardia, a proposta para a lei de falências também pretende agilizar os processos
no Brasil e permitir uma recuperação maior de créditos pelos investidores.
"Para cada R$ 1 no processo de falência, se recupera R$ 0,25", disse o ministro. Ele afirmou
que nos Estados Unidos, Europa e Canadá, para cada US$ 1 em discussão, se recuperam de
US$ 0,60 a R$ 0,70, e o prazo de conclusão do processo demora de um ano e meio a dois
anos.
"Hoje, se você entra em recuperação judicial, as consequências não são tão claras. O que a
gente está fazendo com a nova lei é dizer que, se entrou em recuperação judicial e não
aprovou, ou pela empresa ou credor, vai direto para a falência e precisa ter um prazo reduzido
para resolver a falência, para agilizar processos de leilão", declarou o ministro.
Guardia explicou que, com as mudanças que estão sendo propostas, o governo avalia que o
prazo para concluir a falência cairia de 10 anos para entre dois e três anos, em média.
"Queremos reduzir a possibilidade de recursos sem fim para dar celeridade ao processo
judicial", disse "Atualmente, há recursos e recursos e fica um processo sem fim", avaliou.

Passivos e obrigações
Outra novidade proposta pelo governo diz respeito à sucessão de passivos e obrigações.
Segundo Guardia, se uma empresa quer comprar uma subsidiária de outra em recuperação
judicial, há um risco de ficar com o ônus de dívidas trabalhistas, ambientais e previdenciárias,
entre outras. Pela nova regra, não haveria essa possibilidade, a não ser em exceções, como
casos de fraudes.
O texto estabelece ainda que investidores que aportarem recursos em empresas sob
recuperação judicial que acabarem em falência, terão prioridade no crédito frente aos demais
credores e também frente ao governo. Pelas regras atuais, esse investidor vai para o "final da
fila", junto com os demais credores.
"A regra atual não estimula o aporte de capital novo [em empresas em recuperação judicial]",
disse Guardia.
Em termos gerais, o ministro da Fazenda acredita que a nova lei de falências poderá, se
aprovada, melhorar o ambiente de negócios no Brasil e tornar a economia mais eficiente e
produtiva. Ele listou outras iniciativas que têm o mesmo objetivo, como o cadastro positivo,
a duplicata eletrônica, e novas regras de distrato de imóveis.
Ministros do STF discutem limites para a gratuidade da Justiça Trabalhista
11/05/2018 – Fonte: G1
Reforma trabalhista restringiu hipóteses de gratuidade em processos judiciais.
Julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Luiz Fux.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) começaram a discutir nesta quinta-feira
(10) regras da reforma trabalhista que restringiram as hipóteses de gratuidade para
trabalhadores pobres em processos judiciais movidos contra seus empregadores.
A sessão foi dedicada ao julgamento de uma ação da Procuradoria Geral da República (PGR)
contra a obrigação de um trabalhador de baixa renda pagar honorários de advogados e peritos
que atuaram no processo trabalhista, caso saia perdedor na causa.
A reforma trabalhista aprovada no ano passado diz que o trabalhador deve arcar com esse
custo se permanecer em condição de baixa renda dois anos após a decisão e ainda com
créditos que obtiver na mesma ação ou em outro processo em ganhar a causa.
No julgamento, houve dois votos: do relator, Luís Roberto Barroso, propondo mudanças nas
regras; e de Edson Fachin, defendendo derrubar integralmente os limites.
A análise foi interrompida por um pedido de vista de Luiz Fux, que quer mais tempo para
analisar a questão – não há data para retomada do julgamento.
Voto dos ministros
Em seu voto Luís Roberto Barroso defendeu a manutenção das regras, mas propôs a
imposição de dois limites: o trabalhador que perder só pagará se tiver crédito trabalhista
superior a R$ 5,6 mil e arcará somente com 30% do que receber além desse montante.

Em seu voto, Barroso disse que as novas regras buscaram reduzir a "litigância fútil", criando
ônus para os trabalhadores que acionam o Judiciário com má-fé. Por outro lado, propôs limites
para preservar o "mínimo existencial" necessário para o trabalhador se manter.
Na sequência, votou no julgamento o ministro Edson Fachin, defendendo derrubar as regras.
Ele argumentou que a gratuidade da Justiça é um direito fundamental, pois busca assegurar
direitos já negados numa relação de trabalho.
No voto, Fachin também defendeu eliminar regra que obriga o trabalhador a pagar custas de
um processo quando deixa de comparecer à primeira audiência sem justificativa.
Fachin: limitações impostas pela reforma trabalhista afrontam a Constituição
11/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira,
10, que as limitações impostas pela reforma trabalhista para o acesso gratuito à
Justiça do Trabalho afrontam a Constituição.
Em uma fala contundente, Fachin votou na sessão desta quinta-feira para declarar
inconstitucionais os dispositivos da reforma trabalhista questionados pela
Procuradoria-Geral da República (PGR). A nova lei impõe restrições ao acesso gratuito
à Justiça do Trabalho para os que não comprovarem renda insuficiente para arcar com
os custos das ações.
“Entendo que a restrição pode conter em si a aniquilação do único caminho de que
dispõem esses cidadãos para verem garantidos os seus direitos trabalhistas. O
benefício da gratuidade da Justiça é uma dessas garantias fundamentais. É preciso
restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso gratuito à Justiça
trabalhista”, disse Fachin.
Para o ministro, o desrespeito nas relações no ambiente de trabalho “exige que sejam
facilitados e não dificultados” os meios para os trabalhadores verem reconhecidos seus
direitos fundamentais.
“A proteção constitucional ao acesso à Justiça e à gratuidade dos serviços judiciários
encontra guarida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A gratuidade da
Justiça apresenta-se como pressuposto para o acesso à própria Justiça”, frisou o
ministro.
Gratuidade
A PGR quer que seja declarada inconstitucional a responsabilização da parte vencida
pelo pagamento de honorários periciais, ainda que a pessoa seja beneficiária da Justiça
gratuita.
A norma anterior previa que os beneficiários da Justiça gratuita ficassem isentos.
Agora, no entanto, a União custeará a perícia apenas quando o beneficiário não tiver
auferido créditos capazes de suportar a despesa, “ainda que em outro processo”.
“A mera existência de créditos em outros processos não me parece situação para
afastar a condição de pobreza em que se encontrava a parte autora”, criticou Fachin.
O julgamento da reforma trabalhista foi suspenso após a leitura dos votos de Fachin e
do relator, ministro Luís Roberto Barroso. O ministro Luiz Fux pediu vista (mais tempo
para análise).
Após a leitura do voto de Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski – que ainda não se
posicionou – pediu a palavra. “Certos princípios constitucionais, como da dignidade
humana e cidadania, não podem ser interpretados sob o ponto de vista da eficiência

e do utilitarismo. O direito tem de ter uma outra interpretação, um outro viés, que não
uma base simplesmente numerológica, de eficiência, de vantagem ou de aumento de
riqueza”, avaliou Lewandowski.
O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, apontou que há abusos no número de
processos que chegam à Justiça do Trabalho. Para Gilmar, Barroso tem razão ao
apontar a necessidade de racionalização do sistema – os dois ministros já trocaram
farpas e acusações em sessões no STF, mas a discussão sobre a reforma trabalhista
tende a botá-los no mesmo lado.
“A disfuncionalidade do sistema custa caro para o Estado. A liberdade de litigar sem
responsabilidade não causa benefícios e causa um imenso prejuízo a todos os cidadãos
carentes de justiça”, disse Gilmar.
Secretário Especial da Micro e Pequena Empresa participa de evento dedicado
às MPMEs na ONU, em NY
11/05/2018 – Fonte: MDIC
No sábado (12/5), José Ricardo da Veiga, apresentará as políticas públicas do governo
brasileiro para MPMEs convergentes com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU
Dos dias 10 a 12 de maio o secretário Especial da Micro e Pequena Empresa, do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), José Ricardo da Veiga,
cumpre agenda em Nova Iorque, onde participa de reuniões e de um evento inédito
na sede da Organização das Nações Unidas (ONU).
O evento “Criando um futuro compartilhado para empreendedores e micro, pequenas
e médias empresas no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU” será organizado pelo Conselho Internacional para Pequenas Empresas (ICSB, na
sigla em Inglês). O objetivo é discutir as mudanças na perspectiva global para
empreendedores, start-ups e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em todo
o mundo.
O setor tem sido tópico econômico central para muitos governos. No entanto, de
acordo com os organizadores, iniciativas, programas, mensagens e políticas
divergentes fragmentam ainda mais o potencial de um movimento global liderado por
MPMEs.
Para combater esta fragmentação, durante o evento, serão lançadas as bases para
uma narrativa global comum sobre como as MPMEs podem ter seu maior impacto na
conquista e liderança dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU,
que são definidos para ajudar a resolver os desafios globais.
Na oportunidade, serão apresentadas políticas públicas desenvolvidas pelo governo
brasileiro para MPMEs convergentes com os ODS da ONU, como o tratamento
favorecido e simplificado previsto na Constituição Brasileira, entre outras.
Serviço
Evento principal: ICBS Fórum: “Creating a shared future for entrepreneurs and
micro,small and medium-sized enterprises in the framework of the UN Susteinable
Development Goals”
Data: 12/05 (sábado)
Horário: De 10 às 18h
Pronunciamento: Às 11:15 o secretário Especial da Micro e Pequena Empresa
participa do painel sobre a “Necessidade das MPMEs apoiarem os objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU” onde fará um pronunciamento.

Governo realiza segunda reunião do Comitê de Investimentos e Negócios de
Impacto
11/05/2018 – Fonte: MDIC

Grupo discute como ampliar empreendimentos que geram impacto socioambiental
positivo no país
O governo federal realizou nesta quarta-feira, em Brasília, a segunda reunião do
Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto.
O colegiado é responsável por articular políticas públicas voltadas aos
empreendimentos que geram impacto socioambiental, conhecidos como negócios de
impacto. No encontro, foi aprovado o Regimento Interno do Comitê e apresentados os
Planos de Trabalho de cada eixo da estratégia.
Na abertura da reunião, o secretário de Inovação e Novos Negócios, Marcos Vinícius
de Souza, lembrou que o Brasil foi destacado pela OCDE (Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) como referência em Negócios de
Impacto.
“Seremos um dos primeiros países a elaborar uma política pública para o setor.
Precisamos avançar em medidas que tornem o ambiente institucional brasileiro
preparado para estimular cada vez mais os negócios de impacto. Também precisamos
atrair investidores privados para esses empreendimentos”, disse.
O secretário contou que, no final de abril, esteve em Nova York a convite da ONU e da
OCDE para explicar como o governo brasileiro vem tratando o tema. Atualmente, os
integrantes do Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto discutem, entre outras
medidas, a ampliação da oferta de capital a esses empreendimentos e como conectálos a cadeias de fornecedores de grandes empresas.
A expectativa do governo é que, com os trabalhos realizados pelo Comitê de
Investimentos e Negócios de Impacto, o número de empreendimentos com ganhos
socioambientais cresça nos próximos anos.
Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto
A Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC atua como Secretaria-Executiva
do Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto, que terá duração de 10 anos.
O colegiado tem representantes da Casa Civil da Presidência da República, dos
Ministérios da Relações Exteriores (MRE), Fazenda (MF), Desenvolvimento Social
(MDS), Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC).
Também integram o Comitê membros da Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Financiadora de Estudos e Projetos,
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica
Federal, Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e Sebrae.

O colegiado tem dez representantes do setor privado e de organizações da sociedade
civil.
Agenda
Os Negócios de Impacto serão discutidos no Brazil Investment Forum, que acontece
nos dias 29 e 30 de maio em São Paulo.
Nos dias 6 e 7 de junho, O MDIC realizará o Fórum de Finanças Sociais em Brasília.
No segundo semestre, será realizado um seminário internacional em Nova Deli (Índia)
sobre o assunto.
Questão fiscal é o que preocupa os investidores, diz Morgan Stanley no BR
11/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil não está imune às turbulências do mercado externo, mas está, contudo, mais
preparado em relação a outros países emergentes para enfrentar a volatilidade,
acredita o responsável pelo banco de investimento do Morgan Stanley no Brasil,
Alessandro Zema.
Segundo ele, a desvalorização do real que aconteceu neste ano não foi tão grande
assim em relação a outras moedas, o déficit em conta corrente é muito menor que o
da Argentina, por exemplo, e o nível das reservas é muito maior. Para Zema, a
principal preocupação do investidor estrangeiro em relação ao País tem a ver com a
situação fiscal e de que forma ela será endereçada pelo próximo presidente. A seguir,
os principais trechos da entrevista:
Em meio a um cenário de turbulência global, como está o acesso das
companhias ao mercado de capitais este ano?
A atividade de mercado de capitais foi muito reduzida durante o período de recessão
e as empresas ficaram muito dependentes do crédito bancário. Agora, há cada vez
mais empresas acessando, tanto no mercado local quando no internacional. Com a
retomada do mercado de capitais, as empresas ficaram menos dependentes da relação
bancária e conseguiram diversificar as fontes de financiamentos.
A cautela em relação ao crescimento global e valorização da taxa de câmbio
ameaça essa atividade?
O contexto geral do Brasil ainda é muito positivo, com inflação abaixo da expectativa,
não vemos pressão inflacionária no curto prazo e o Banco Central está comprometido
em entregar inflação no centro da meta. A desvalorização do real que aconteceu neste
ano não foi tão grande assim em relação a outras moedas.
Certamente, incertezas fazem com que as empresas levem mais tempo analisando
oportunidades no mercado de capitais, mas não vejo no horizonte de curto prazo a
atividade diminuindo em decorrência dessa mais recente volatilidade. No curto prazo,
teremos muita atividade no mercado de capitais.
Tínhamos uma expectativa de que haveria uma atividade muito forte no ano passado,
como de fato foi, mas que as empresas ficariam mais reticentes no ano eleitoral. No
entanto, isso não se provou uma verdade. As empresas estão acessando o mercado
de capitais neste ano, talvez não nos mesmos volumes do ano passado, mas o
mercado segue receptivo a essas histórias. É possível que uma piora do cenário global
possa afetar o apetite, mas ainda não vemos isso acontecer.
Como está o apetite externo em relação a investimentos no Brasil?
O apetite externo é muito seletivo e não serão todas as histórias que virão a mercado
que funcionarão, mas o sucesso das últimas três emissões do mercado de ações
(Notredame, Hapvida e Banco Inter, que abriram capital) mostrou claramente que o
mercado está disposto a realizar investimentos.

O que afeta mais esse apetite, o cenário externo ou as eleições?
A eleição certamente é um fator de incerteza, mas de uma forma geral esse aspecto
não afetou esse apetite ainda. A medida que formos nos aproximando de outubro,
inevitavelmente esse fator influenciará mais. Eleição é uma variável importante, mas
nesse momento não é a principal. O ambiente macro externo e no Brasil tendem a
influenciar mais a atividade. Isso tendo em vista que hoje o mercado precifica que,
quem quer que seja eleito, endereçará a questão fiscal.
E qual tem sido o interesse dos investidores estrangeiros em reuniões com as
empresas?
Os investidores estão sempre interessados em entender melhor o cenário eleitoral,
muito interessados em entender o momento de recuperação macroeconômica do Brasil
e quão grande é a influência dos fatores externos em relação ao País. A expectativa
de aumento das taxas de juros lá fora sugere alguma preocupação sobre os efeitos
que haverá na economia brasileira. O Brasil não fica imune ao que acontece no resto
do mundo. Contudo, o Brasil, comparado a outros mercados emergentes, parece estar
muito bem preparado para enfrentar essas turbulências.
Ao contrário da Argentina, que passa por uma crise cambial e recorreu ao
FMI?
Exatamente. Temos um déficit em conta corrente muito menor do que o deles e nível
de reserva muito maior. Estamos muito mais bem preparados para enfrentar as
turbulências globais. A principal preocupação do investidor estrangeiro em relação ao
Brasil tem a ver com a situação fiscal e de que forma ela será endereçada.
Com o atual cenário de baixa taxa de juros, qual a expectativa de crescimento
do mercado de capitais no Brasil?
Sem dúvida nenhuma, a taxa de juros baixa ajuda os mercados de dívida e de ações.
Talvez uma mudança de patamar do mercado possa acontecer no próximo governo,
com toda a “boa vontade” do mercado com esse novo governo. Poderemos ver um
nível de atividade no mercado de capitais maior do que nos últimos dois anos, que já
registraram uma mudança drástica do patamar de atividade.
Após queda em fevereiro, vendas do varejo crescem 0,3% em março, aponta
IBGE
11/05/2018 – Fonte: G1
Na comparação anual, faturamento avançou 6,5%, o maior resultado desde abril de
2014.
As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,3% em março na comparação com o
mês imediatamente anterior, após um recuo de 0,2% em fevereiro. Já frente ao desempenho
de março de 2017, o faturamento avançou 6,5%, o maior resultado desde abril de 2014
(6,7%), segundo divulgou nesta sexta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
No acumulado no 1º trimestre, as vendas cresceram 3,8%, a quarta alta consecutiva, porém
em um ritmo mais lento do que nos últimos três trimestres. Em 12 meses, a alta é de 3,7%.
"A recuperação está em curso, mas perdeu ritmo em relação a 2017", avaliou a gerente da
Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Isabella Nunes. Ela destacou que, ao se
comparar o acumulado no ano, a perda de ritmo nas vendas ocorreu "com todas as atividades,
menos com hiper e supermercados por conta do volume de vendas da Páscoa.
Segundo o IBGE, o patamar atual de vendas do comércio ainda está 8% abaixo do nível
recorde alcançado em outubro de 2014.

O resultado veio próximo do que era esperado pelos analistas. A expectativa em pesquisa da
Reuters era de alta de 0,30% na comparação mensal e de avanço de 5,50% sobre um ano
antes.
Segundo o IBGE, o principal motivo para a perda de ritmo nas vendas do varejo, esclareceu
Isabella, se deve ao movimento do mercado de trabalho, devido ao aumento do desemprego
e redução da renda. "O que o mercado de trabalho mostrou é que havia sim uma sazonalidade
para o primeiro trimestre, mas para além da sazonalidade houve uma redução de vagas maior
do que a esperada", destacou a gerente.
Na comparação com fevereiro, as vendas cresceram em março em 5 das 8 atividades
pesquisadas, com avanço em 18 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Espírito
Santo (5,1%); Distrito Federal (4,4%) e Acre (4,1%).
Veja o resultado das vendas do varejo por segmento em março:
 supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,1%)
 tecidos, vestuário e calçados (0,7%)
 artigos de uso pessoal e doméstico (0,7%)
 combustíveis e lubrificantes (1,4%)
 Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-5%)
 Livros, jornais, revistas e papelarias (-1,2%)
 Móveis e eletrodomésticos (0,1%)
 Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,1%)

Vendas de combustíveis em queda. Na comparação com março de 2017, as vendas de
combustíveis e lubrificantes recuaram 4,8%, exerceu a maior contribuição negativa no
resultado total do varejo. Essa é a nona taxa negativa consecutiva nessa comparação e no
ano, a queda acumulada nas vendas chega a 5,1%. Segundo o IBGE, a elevação dos preços
de combustíveis acima da inflação oficial do país, "é fator relevante que ainda vem
influenciando negativamente o desempenho do setor".
Já as vendas de móveis e eletrodomésticos recuaram 3,3% na comparação anual, exercendo
a segunda maior influência negativa no faturamento global do varejo frente a março do ano
passado. O resultado negativo interrompeu sequência de dez taxas positivas. Nos últimos
doze meses, entretanto, a alta é de 9,1%, mantendo a trajetória de recuperação iniciada em
março de 2016.
Dados do Imposto de Renda mostram distorções na tributação das pessoas
físicas no Brasil
11/05/2018 – Fonte: G1
Quanto maior a renda, maior é a parcela de rendimentos livres da cobrança
do imposto de renda, o que faz com que os mais ricos paguem alíquota efetiva
menor.
Os brasileiros mais ricos pagam proporcionalmente menos imposto de renda e têm uma
parcela muito maior de rendimentos livres da cobrança do tributo. É o que mostra a "Pirâmide
do IR", uma calculadora elaborada pelo G1 a partir dos dados mais recentes disponibilizados
pela Receita Federal.
Declarou o IR? Calculadora mostra em que lugar da pirâmide de renda você está

A base de dados refere-se ao universo de 28 milhões de declarantes do Imposto de Renda
Pessoa Física no ano passado e revela a dimensão da desigualdade de renda no país e
diferenças do atual modelo de tributação entre as classes sociais.
Os 1,62% mais ricos detém quase metade das isenções de IR. Dos R$ 844 bilhões de
rendimentos que ficaram livres da cobrança do tributo no ano passado, R$ 390,5 bilhões, ou
46,27% do total, ficaram concentrados nas faixas daqueles com renda acima de R$ 52.800
por mês ou acima de R$ 633,6 mil por ano.
Essa elite de 324 mil brasileiros das últimas 5 faixas do topo da pirâmide recebeu 22,7% de
toda a renda declarada ao Fisco em 2017, ao passo que o valor de IR cobrado nessas faixas
correspondeu por 16,2% da mordida total do tributo.
“Temos um sistema no qual o imposto de
renda é pouco progressivo e que viola os
princípios
básicos
de
isonomia.
Dependendo do tipo de ocupação, se
você é um trabalhador assalariado ou
pessoa jurídica, mesmo tendo a mesma
renda e desempenhando uma função
parecida, a tributação pode ser muito
diferente”,
afirma
Rodrigo
Orair,
especialista em tributação e diretor da
Instituição Fiscal Independente (IFI),
órgão ligado ao Senado.
Pelas regras atuais, a alíquota do tributo
cresce conforme o rendimento aumenta,
mas só até certo ponto, uma vez que a
tabela progressiva do IR só incide sobre
os chamados rendimentos tributáveis e
porque a maior parte dos ganhos dos
mais ricos vem de lucros e dividendos,
que são isentos de tributação de IR para
as pessoas físicas.

Entenda como é calculado o valor devido e fórmula da restituição
Cálculo feito pelo economista Sergio Gobetti, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), para o G1, mostra que a alíquota de IR efetivamente paga, considerando todos os
rendimentos, inclusive os isentos, cresce somente até a faixa dos brasileiros com renda
mensal entre R$ 26.401 a R$ 35.200, quando chega a uma mordida de 12%.
A partir daí, ela entra em trajetória de queda, recuando a 5,86% para quem ganha mais de
R$ 281.600 mensais – mesma alíquota que incide sobre aqueles com rendimentos entre R$
6.161 e R$ 8.800 por mês.
“A progressividade na realidade tem um joelho, só vai até um certo ponto. Fica evidente que no topo do topo a renda
do capital predomina e que o efeito da isenção se traduz nessa alíquota efetiva mais baixa para quem ganha mais",
afirma Sergio Gobetti.
Mordida do Fisco por faixa de renda
Alíquota efetiva de imposto de renda, considerando todos os rendimentos e não só os
tributáveis

Isenção maior para os mais ricos
Quanto maior é a renda, maior é a fatia de isenção sobre o rendimento total. No 5º degrau
da pirâmide, na faixa com renda mensal entre R$ 2.641 a R$ 4.400, o percentual de renda
isenta é 11,57%. A proporção sobe para 40,7% na faixa de renda entre R$ 35.201 a R$
52.800 e chega a 67,69% no topo da pirâmide, para quem ganha mais de R$ 281.600
mensais.
“Quem é muito rico tem um volume de isenção muito grande no qual não incide o imposto de renda progressivo,
uma vez que as alíquotas incidem basicamente sobre a renda do trabalho assalariado, aposentadorias e aluguéis”,
afirma Rodrigo Orair
Segundo Gobetti, os lucros e dividendos recebidos pelas pessoas físicas responderam por
cerca de R$ 350 bilhões do total das isenções de IR no ano passado, ou o equivalente a 40%
do total de rendimentos isentos.
“Hoje, pela experiência internacional é injustificável que se mantenha isenção total para lucros
e dividendos”, afirma o economista. Ele explica que na maior parte dos países a tributação
acontece tanto no âmbito das empresas como para as pessoas físicas.
“Há inúmeros mecanismos para aliviar uma dupla tributação dos lucros na medida em que as
empresas já pagaram, mas também temos que evitar a dupla isenção”, opina Gobetti, citando
os diferentes regimes tributários especiais em vigor no Brasil e a prática recorrente de
profissionais liberais atuarem como empresa para escapar de uma mordida maior do fisco.
Não são somente os empresários, entretanto, os beneficiários do atual volume de isenções.
"Tem uma série de títulos financeiros que também são isentos, como letras imobiliárias, e
tem isenções da elite do funcionalismo público, como o auxílio-moradia que foi se
generalizando e virando uma renda disfarçada", lembra Orair.
+ Veja lista de rendimentos isentos de IR
Sistema tributário complexo
Apesar de defenderem uma revisão do atual montante de isenções, os tributaristas afirmam
que qualquer discussão sobre mudanças e correções de distorções no imposto de renda
precisam estar inseridas numa ampla revisão do complexo sistema tributário brasileiro.
Atualmente, a tributação sobre consumo pesa mais do que a sobre renda e patrimônio, o que
é considerado um modelo injusto pelos especialistas consultados pelo G1.

O pesquisador do Ibre/FGV e professor
do IDP, José Roberto Afonso, afirma que
é preciso repensar o imposto de renda
com o resto do sistema tributário e em
linha com o resto do mundo. "Se mexer
nele isoladamente, é possível danos
colaterais para a própria arrecadação e
para a equidade que resulte em
distorções maiores do que as já
existentes", afirma.
"Nenhum país do mundo tem quase
tantos donos de empresas quanto
empregados em empresas privadas e
isso
resulta
de
contribuições
previdenciárias
excessivamente
pesadas, comparada ao resto do
mundo", observa.
Para Orair, sem uma ampla discussão,
propostas recorrentes como a de criação
de uma nova faixa de tributação com
alíquota de 20% ou 35% (hoje, a
máxima é de 27,5%) podem incentivar
um aumento ainda maior da chamada pejotização, quando um empregado se torna um
prestador de serviço, atuando como microempresa).
“O grosso da renda de quem está no topo da pirâmide já é isenta. Se aumentar a alíquota, quem será afetado é a
parte dos contribuintes assalariados e funcionários públicos. O topo do topo não será atingido.”
Para Gobetti, não se trata apenas de passar a tributar mais os mais ricos, mas de tornar o
sistema mais neutro e eficiente.
“No Brasil, tributa-se muito as empresas e pouco a renda, sobretudo a do capital. O ideal do
ponto de vista de tributação ótima é que as várias fontes de renda, quer seja do trabalho ou
do capital, sejam tributadas por alíquotas parecidas paras pessoas da mesma faixa de renda."
Tendência internacional
O debate em torno de uma tributação de renda mais progressiva tem sido defendido no
exterior como instrumento para reduzir a desigualdade social e também como medida de
estímulo para o crescimento mais inclusivo. Em relatório publicado em abril, o Fundo
Monetário Internacional (FMI) sugeriu que o Brasil deveria aumentar os impostos sobre a
renda de indivíduos e reduzir impostos indiretos.
“O debate está muito quente no exterior, é uma tendência internacional. Vários países estão
reduzindo a tributação no nível da empresa e aumentando a tributação da pessoa física",
afirma Orair, citando os recentes estudos e medidas dos governos Macron, Trump e Macri.
Os tributaristas destacam ainda o impacto das pesquisas do francês Thomas Piketty, o
economista que ganhou fama mundial com seu best-seller "O Capital no Século XXI", em que
mostrou que o capitalismo vem concentrando renda. Uma das conclusões mais contundentes
de seus estudos é de que a desigualdade no Brasil não caiu tanto quanto se imaginava nos
últimos anos. Veja algumas conclusões do estudo de Piketty:




1% mais ricos concentra 28% de toda a renda no Brasil;
55% da renda nacional está nas mãos dos 10% mais ricos;
A participação da classe média na renda caiu entre 2001 e 2015 de 34% para 32%.

“Tanto do ponto de vista de quem valoriza a questão da justiça social e uma menor
desigualdade, como também de quem entende a importância de um sistema tributário mais
neutro e eficiente, e necessário discutir mudanças”, resume Gobetti.
Os números sobre imposto de renda disponibilizados pela Receita Federal estão disponíveis
no relatório "Grandes Números IRPF - ano calendário 2016".
Dólar volta a subir nesta sexta-feira, a R$ 3,56
11/05/2018 – Fonte: G1
Na véspera, a moeda terminou o dia em queda de 1,36% sobre o real, vendida
a R$ 3,5461, maior recuo em três meses.
O dólar operava em alta em relação ao real nesta sexta-feira (11), em movimento de
ajuste após fechar na véspera na maior queda em três meses. Depois de três dias de
altas consecutivas, a moeda recuou diante da divulgação de dados mais fracos sobre
a inflação nos Estados Unidos, o que arrefeceu temores de que o banco central
americano, o Fed, intensifique o ritmo de alta dos juros no país.
Às 9h13, o dólar subia 0,40%, a R$ 3,5603 na venda. Veja mais cotações.
Na quinta-feira (10), a moeda terminou o dia em queda de 1,36% sobre o real, vendida
a R$ 3,5461.
O Banco Central realiza nesta sessão novo leilão de até 8,9 mil swaps cambiais
tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de
junho.
Se mantiver e vender esse volume diário até o final do mês, o BC terá rolado
integralmente os 5,650 bilhões de dólares que vencem no mês que vem e terá
colocado o equivalente a 2,8 bilhões de dólares adicionais.
Governo não cogita abrir mão de impostos para conter alta de preço dos
combustíveis, diz ministro da Fazenda
11/05/2018 – Fonte: G1
'Infelizmente, neste ano, dada a situação fiscal que todos conhecem, não
estamos discutindo nenhuma possibilidade de redução de impostos', disse
Eduardo Guardia ao G1.

Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, diz que, devido à situação fiscal, governo não
considera reduzir tributos sobre combustíveis
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta quinta-feira (10) ao G1 que
não há possibilidade neste ano de o governo abrir mão de parte da arrecadação de
impostos para conter a alta de preço dos combustíveis.
Embora os tributos correspondam a 45% do preço da gasolina, segundo dados da
Petrobras, o ministro afirmou que, devido à crise fiscal, não há espaço para diminuir
o peso dos impostos na composição do preço dos combustíveis.

"Infelizmente, neste ano, dada a situação fiscal que todos conhecem, não estamos
discutindo nenhuma possibilidade de redução de impostos", afirmou.
O aumento de tributos, somado aos reajustes feitos pela Petrobras, fez disparar o
preço dos combustíveis, o que vem gerando preocupação no governo. Nesta quintafeira, caminhoneiros fizeram uma carreata de protesto contra o preço dos
combustíveis.
Desde julho do ano passado, quando a tributação subiu e a Petrobras mudou a política
de reajuste, o preço da gasolina aumentou 20,4% e o diesel 18,15%. No acumulado
de 2018, gasolina avançou 3,07% e o diesel subiu 5,08%.
Diante das dificuldades para cumprir a meta de déficit fiscal para 2017, o governo
anunciou em julho aumento do PIS/Cofins sobre combustíveis (gasolina, diesel e
etanol). Naquele momento, informou que esperava arrecadar cerca de R$ 10 bilhões
a mais no ano passado.
Os tributos federais foram elevados ao limite máximo permitido pela lei. Além dos
impostos cobrados pela União, também há incidência sobre os combustíveis do
Imposto sobre Criculação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo estadual.
Diante dos questionamentos, a Petrobras tem informado que a parcela do preço na
refinaria, pelo qual é responsável, representa menos de 50% do preço do diesel e
menos de 33% do preço da gasolina.
Nas últimas semanas, o preço do dólar e do petróleo, que também contribuem para
formar o preço dos combustíveis, vêm subindo.
Contas públicas
Ao justificar a impossibilidade de abrir mão de arrecadação de tributos, o ministro da
Fazenda, Eduardo Guardia, argumentou com a necessidade de se cumprir a meta de
déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública)
de até R$ 159 bilhões para este ano. O mercado financeiro estima um rombo menor,
de R$ 136 bilhões em 2018, abaixo da meta.
"Eu não estou satisfeito com o déficit de R$ 159 [bilhões] ou R$ 136 [bilhões]. Isso
tem de virar um superávit. A gente não pode conviver com déficit", argumentou
Guardia.
Segundo ele, somente com a contenção de despesas por meio do teto de gastos
públicos (sistema pelo qual os gastos não podem crescer acima da inflação do ano
anterior), o ajuste necessário levaria dez anos.
Na visão do ministro, é preciso fazer um ajuste nas contas públicas de pelo menos
quatro pontos do Produto Interno Bruto (PIB).
Guardia explicou que o rombo nas contas públicas está ao redor de 1,7% do Produto
Interno Bruto (PIB), e avaliou que o superávit necessário, classificado por ele como
"estrutural", está entre 1,7% e 3% do PIB.
"Precisa acelerar isso aqui. Não estou falando em aumentar a carga, mas não estou
falando em reduzir. A composição da carga pode se discutir. Falar: olha não quero
tributar gasolina e quero, pegando o gancho do meu assunto preferido aqui, olhar os
gastos tributários [renúncias fiscais]", declarou Guardia.

Fiat voltará a liderar entre marcas no Brasil, diz novo presidente do grupo
11/05/2018 – Fonte: G1
Para o italiano Antonio Filosa, marca que atualmente ocupa 3ª posição em
vendas estará 'fortíssima' em 2020, explorando 'novas áreas'. Ele falou ainda
sobre potencial de picapes e sobrevida do Uno.
"Se combinarmos com os concorrentes e todo mundo estiver de acordo...", brinca o
italiano Antonio Filosa, novo presidente da Fiat Chrysler para a América Latina, ao ser
perguntado sobre quando a Fiat retomará a liderança entre as marcas no Brasil.
"Enxergo 2020 como o ano em que poderíamos chegar a ser fortíssimos como Fiat
também", respondeu.
Apoiada em grandes volumes de vendas, a Fiat foi a que marca mais perdeu que mais
perdeu espaço entre as maiores, de 2013 para cá. Ela deixou o topo do ranking de
emplacamentos durante a crise, há 2 anos, sendo substituída pela Chevrolet. Neste
ano, de janeiro a abril, ficou atrás também da Volkswagen.
Nem somando as vendas da Fiat com a Jeep, a marca dos SUVs do grupo, a FCA
conseguiu superar a maior rival em 2017. Filosa diz que a essa história vai mudar.
"O plano este ano é a liderança do grupo FCA (Fiat mais Jeep) no Brasil. A partir do
próximo, temos plano de desenvolvimento também da marca Fiat, para entrar em
áreas de mercado que estamos estudando agora e que antes não frequentávamos",
afirmou.
Em seu primeiro encontro com jornalistas em São Paulo, na última quinta-feira (10),
o executivo não revelou quais são essas áreas. Disse que tudo ficará "mais claro" no
mês que vem, quando os passos do grupo para os próximos 5 anos serão apresentados
em Turim, na Itália.
O novo presidente da FCA falou ainda sobre:





Aposta em picapes: "Sonho de ter mais uma marca no Brasil";
Sobrevida do Uno: "Brasileiro gosta de ter opção";
Atraso no Rota 2030: "Estou muito otimista";
'Era' Filosa: "Agora é a hora da napolitização"

1. Aposta em picapes
Uma das expectativas para o crescimento da Fiat é de que a marca invista mais no
segmento de picape, com um modelo maior do que a Toro, além de uma sucessora da
Strada.
Uma das opções seria um modelo baseado na RAM 1500, da marca americana que
também faz parte do grupo, a fim de concorrer com com a Chevrolet S10.
Filosa falou sobre o potencial do segmento, citando o uso em pequenos negócios e no
agronegócio, mas não cravou a chegada da marca.
"Com esses 2 'motores' (da economia), estamos estudando muitas coisas. Uma delas
é realizar esse pequeno sonho de ter mais uma marca no Brasil."
2. Sobrevida do Uno
A Fiat está renovando seu portfólio no Brasil, com a substituição de diversos modelos:
Palio, Punto, Bravo, Siena... O número de modelos também foi enxugado: o Argo, por
exemplo, entrou no lugar do Palio e do Punto. Ainda assim, a marca tem 3 hatches à

venda que, em determinadas versões, podem ser sobrepor: além do Argo, Mobi e Uno,
o mais antigo deles.
Lançado em 2010, nos tempos em que o Brasil batia recordes na venda de carros, o
Uno não teve mudança de geração -apesar de a FCA chamar o atual de "terceira
geração". Foram pequenas mudanças visuais e nos motores, a última em 2016,
quando o compacto adotou os primeiros motores 1.0 de 3 cilindros da marca, além do
1.3 de 4 cilindros, também inédito.
Entre os top 3 nas vendas até 2013, o Uno terminou o ano passado em 16º no ranking,
considerando apenas automóveis. Até abril deste ano, está em 42º. Mesmo assim,
Filosa diz que ainda há espaço para ele. "O brasileiro gosta de ter opção".
3. Atraso no Rota 2030
O presidente da Fiat se disse otimista sobre a implantação do novo plano automotivo,
chamado Rota 2030, apesar do atraso. O programa deveria ter começado a valer no
início do ano, e algumas montadoras já dizem que o impasse poderá comprometer
investimentos.
Filosa afirmou que os planos que a FCA vai anunciar em junho são fundamentados no
que espera que o regime automotivo contenha.
"Baseado nesse otimismo, eu trouxe este plano, que está fundamentado sobre isso (o
Rota 2030)."
4. 'Era' Filosa
Filosa foi questionado sobre se a Fiat tomou um caminho "muito alemão" nos últimos
anos, sob a gestão do brasileiro Stefan Ketter, se tornando mais lenta para "ler" os
desejos do mercado e responder rapidamente com produtos às vezes inusitados e que
viraram sucesso.
O executivo negou e usou a criação da fábrica da Jeep, em Goiana (PE), como um
exemplo de que essa agilidade continua existindo.
"O mercado brasileiro foi um dos últimos que foi atrás de SUVs e nós nos antecipamos,
com o investimento de alguns bilhões de reais com a fábrica que é a mais automatizada
do mundo, que eu ajudei a fazer, porque estava no time do Stefan, da 'germanização'",
relembrou.
"Tivemos essa ousadia criativa de gerar lá em Pernambuco um pólo automotivo, com
2 modelos, 17 fornecedores, 200 novos concessionários. Tudo isso em 3 anos ou um
pouco menos."
Mas Filosa admitiu que haverá mudanças, após o foco em Fiat e Jeep nos últimos anos.
Disse que vai começar uma 'era' napolitana, lembrando a cidade onde nasceu.
"Agora é napolitanização. Os planos que vamos anunciar serão para ambas, ou quem
sabe para 3 ou 4 marcas."
Indústria de veículos do Brasil se preocupa com alta de juros na Argentina
11/05/2018 – Fonte: G1
Argentina é responsável atualmente por cerca de 70% das exportações brasileiras no
setor.
As montadoras de veículos instaladas no Brasil estão preocupadas com o salto dos juros na
Argentina, mercado que é responsável atualmente por mais de 70% das exportações
brasileiras no setor.

O banco central da Argentina elevou na semana passada a taxa de juros do país para 40%,
em medida para conter a desvalorização do peso ante o dólar e em meio aos esforços da
autoridade monetária para atingir a meta de inflação de 15% para este ano. Foi a terceira alta
dos juros da Argentina apenas em 2018.
Segundo o presidente da associação de montadoras de veículos do Brasil (Anfavea), Antonio
Megale, nos próximos dois meses o setor vai ter mais claro quais serão os impactos dos juros
argentinos sobre a demanda por veículos produzidos no Brasil.
De janeiro a abril, 75% das exportações brasileiras, de 253,4 mil veículos, foram para a
Argentina, que por sua vez tem 70% de sua produção de veículos destinada ao Brasil.
"Porenquanto,não teve nenhumimpacto,nenhumcancelamento,mas aindaémuito cedo paraisso",disse Megale,
se referindo aos embarques de veículos do Brasil para a Argentina.
Junto com o crescimento da demanda interna, as exportações brasileiras ajudaram a elevar
a produção das montadoras no Brasil no primeiro quadrimestre em 20,7% sobre um ano
antes, para 965,7 mil veículos.
"Nos preocupa o impacto que (a alta de juros na Argentina) poderá ter no nosso setor, deve
impactar o financiamento dos produtos", afirmou Megale.
"Estamos olhando isso com bastante atenção porque aArgentinaé parceiro comercial importantíssimo parao Brasil."
Segundo ele, a projeção da Anfavea para as vendas de veículos no mercado interno da
Argentina é de 850 mil veículos em 2018 ante projeção da indústria do país vizinho de um
volume próximo de 1 milhão de unidades.
Ele afirmou que a indústria brasileira vem buscado novos mercados neste ano para diversificar
suas vendas externas, como o Oriente Médio, onde o Brasil já foi um importante fornecedor
de veículos décadas atrás.
Atualmente a capacidade ociosa da indústria de veículos do Brasil é de 39%, bem abaixo dos
mais de 50% do início de 2017, ano em que o setor interrompeu um ciclo de quatro anos de
quedas nas vendas internas. Segundo os dados da Anfavea, a produção em abril cresceu na
comparação anual pelo 18º mês consecutivo.
Megale afirmou que a Argentina ganhou mais importância para as exportações brasileiras
neste ano porque o México está comprando menos do Brasil, em meio às discussões do país
para reformulação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que está sendo
exigida pelos Estados Unidos.
Na avaliação do presidente da Anfavea, o aumento dos juros na Argentina tem um lado
positivo, pois sinaliza que Buenos Aires está agindo para combater a inflação em meio ao
movimento de desvalorização do peso influenciado pela alta de juros nos EUA.
Em abril, a produção argentina de veículos subiu 21,4%, acumulando no quadrimestre
expansão de 20,4% sobre o mesmo período de 2017, segundo dados da contraparte
argentina da Anfavea, a Adefa. Enquanto isso, as exportações da Argentina de janeiro a abril
subiram 31,4%.
Rota 2030 prevê 15 anos para compensar créditos
11/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
Atendendo a um pleito das montadoras, a nova política industrial para o setor
automotivo, o Rota 2030, dará prazo de até 15 anos para as empresas abaterem no
pagamento de impostos federais os créditos gerados por investimentos em pesquisa
e desenvolvimento (P&D) realizados nos três primeiros anos do programa.

Essa fórmula de transição para uso dos incentivos fiscais foi o último ponto de um
embate entre as equipes dos Ministérios da Fazenda e da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços (MDIC) que se arrastou por meses e precisou ser arbitrado pelo presidente
Michel Temer. A expectativa é de que o programa, que substitui o Inovar-Auto,
encerrado em dezembro, seja anunciado nos próximos dias. As equipes estão
redigindo uma medida provisória (MP) e atos normativos que a regularão.
Segundo fontes ouvidas pelo jornal ‘O Estado de S. Paulo’ e pelo ‘Broadcast’ (serviço
de notícias em tempo real do Grupo Estado), o pacote deverá incluir a previsão de que
as montadoras premium, que produzem carros de luxo, possam abater este ano os R$
300 milhões em créditos tributários acumulados nos últimos anos. Não haverá
tratamento diferenciado para essas montadoras a partir do anúncio do programa, para
evitar questionamentos na Organização Mundial do Comércio (OMC).
A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será reduzida de acordo
com a eficiência energética dos veículos: de imediato, cairá apenas o porcentual pago
por carros híbridos e elétricos, de 25% para 7%.
Investimentos
O desenho final do Rota 2030 vai prever que os incentivos tributários para montadoras
que investirem em P&D serão de até R$ 1,5 bilhão por ano. Para ter acesso a esse
total, a indústria precisará investir cerca de R$ 5 bilhões ao ano. Essa cifra é próxima
ao que foi realizado nos últimos anos.
O problema era a forma do incentivo fiscal. O MDIC defendia que os créditos pudessem
ser usados para quitar qualquer tributo federal. A Fazenda, que eles só fossem
utilizados para abater Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), tal como previsto na Lei do Bem, de 2005.
A indústria era contra a proposta da Fazenda porque o IRPJ e a CSLL só são pagos
quando a empresa tem lucro. Porém, elas alegam que tiveram prejuízos nos últimos
anos e continuarão a ter baixa lucratividade por algum tempo. Ou seja, não teriam
como usar o crédito tributário obtido com os investimentos em P&D.
A fórmula de transição tenta resolver esse impasse. Pelo que ficou acordado, os
créditos que elas obtiverem nos três primeiros anos do programa não perderão a
validade e poderão ser utilizados nos próximos 15 anos. Já os investimentos em P&D
realizados a partir do quarto ano do programa terão de ser abatidos no próprio
exercício.
Ainda há discussão sobre o início da contabilização dos investimentos para efeito de
geração de crédito. A tendência é que seja a partir de janeiro de 2019. Porém, avaliase a possibilidade de serem considerados também gastos realizados este ano, a partir
da publicação da MP.
Principais pontos do programa
R$ 1,5 bilhão por ano
Incentivo tributário para investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
R$ 5 bilhões
Investimento necessário para utilizar esse valor. Total próximo ao investido nos
últimos anos.
Regra de transição
Será de 3 anos. A partir do 4º ano os investimentos terão de ser abatidos no próprio
exercício
Duração do programa
15 anos
IPI de híbridos e elétricos
Imposto cai de 25% para 7%

Secex investiga suposto dumping em aço elétrico GNO importado da
Alemanha
11/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (Secex/MDIC) abriu investigação para averiguar a existência de dumping nas
exportações da Alemanha para o Brasil de laminados planos de aço ao silício,
denominados magnéticos, de grãos não orientados, mais conhecidos como aços
elétricos GNO.
O produto é utilizado, por exemplo, nos núcleos de geradores e motores elétricos,
reatores para sistemas de iluminação, medidores de energia, motores para
compressores herméticos de geladeiras, freezers e condicionadores de ar.
A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Digitalização traz ganhos extras à indústria
11/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Accenture prevê migração de valor para serviços digitais
A digitalização está reinventando a indústria na forma de fazer seus produtos, mas
também (e muito) na forma de vende-los. No caso dos fabricantes de veículos, um
carro não terá seu valor agregado somente pelo que ele é (um conjunto mecânico de
peças e chapas de aço), mas pelos serviços digitais que traz e experiência que pode
proporcionar ao usuário. Essa transformação é intensa e disruptiva, muda o enfoque
dos negócios, mas poderá gerar milhões em novos ganhos para quem souber fazer a
migração de valores.
Esta é a previsão da Accenture, consultoria internacional especializada em
digitalização, que já trata o novo negócio industrial como “Indústria X.0”. Segundo
recente estudo da empresa, levando em conta só o setor automotivo, processos e
produtos digitalizados podem reduzir em até 14% os custos por empregado; para cada
US$ 10 bilhões em faturamento, US$ 200 milhões extras podem ser ganhos com a
manufatura digital (a chamada indústria 4.0) que produz sob demanda e evita
desperdícios, outros US$ 200 milhões adicionais virão da venda de serviços digitais
aos clientes e mais cerca de US$ 70 milhões são gerados por novos modelos de
negócios.
“Há muito valor aprisionado no negócio que agora pode ser
destravado pela tecnologia digital”, destaca Eric Shaeffer, diretor da
Accenture especialista em transformação digital da indústria e autor
do livro Industry X.0.

Shaeffer foi um dos palestrantes do Congresso da IFS, empresa desenvolvedora de
softwares de gestão que promoveu o evento com parceiros como a Accenture para
divulgar o avanço da digitalização e soluções nesse caminho. Segundo o especialista,
a indústria automotiva está se movendo para gerar mais valor digital aos seus

produtos.
NOVAS FONTES DE VALOR

Um desses exemplos vem da Faurecia, fornecedora de origem francesa especializada
em interiores de veículos, que recentemente apresentou um cockpit para carros do
futuro desenvolvido em parceria com a Accenture, Amazon Alexa, Parrot Automotive
e CES. “Identificamos mais de 20 fontes de faturamento com o novo cockpit, como
serviços médicos: o motorista pode passar por vários exames enquanto está em
trânsito no carro”, exemplifica Shaeffer.
Outro exemplo recente é o novo plano estratégico da Audi apresentado esta semana,
com foco redobrado na digitalização. O fabricante vai abrir um departamento para
desenvolver “valor digital” aos produtos e criar uma nova plataforma de tecnologia da
informação para conectar seus carros e serviços.
Ao comprar um veículo da marca, os clientes poderão adquirir várias funcionalidades
on-line. Com isso, a estimativa é que os serviços digitais vendidos pelo portal myAudi
deverão gerar contribuição anual para o lucro operacional de € 1 bilhão até 2025.
“A verdade é que no futuro muito próximo ninguém vai comprar um carro baseado só
em sua potência ou outros atributos físicos do produto, mas na experiência que ele
pode oferecer. Isso será possível com a digitalização e uso intensivo de inteligência
artificial (IA)”, afirma o consultor. “A IA é a tecnologia chave para transformar
produtos em ‘produtos X.0’”, acrescenta.
Ele cita outro levantamento da Accenture, em que 68% das empresas consultadas
acreditam que a IA vai transformar seu negócio, e na Europa 35% das indústrias dizem
que nos próximos três anos a IA fará parte de pelo menos metade de seus produtos.
MIGRAÇÃO DIGITAL
Até bens aparentemente básicos, como pneus, por exemplo, passam pela disrupção
digital que transforma produtos em serviços. Na era de coisas “chipadas” e conectadas,
a francesa Michelin já tem projeto para começar a cobrar frotistas pelo uso por
quilômetro rodado de seus pneus, em vez de vender o produto em si.
A conexão on-line dos pneus com a rede de computadores permite ao fornecedor
monitorar a rodagem, calcular a cobrança e mandar produtos novos automaticamente
ao usuário após o fim da vida útil. A digitalização torna isso possível, oferece novas
experiências aos clientes e muda o modelo de negócios.

“O valor dos produtos está migrando muito rápido do hardware para
o software e para o ambiente totalmente digital. O segredo para
ganhar com isso é se adaptar rapidamente às novas tecnologias”,
aconselha Shaeffer.

Outro levantamento da Accenture mostra a velocidade da migração de valores para o
universo digital. A consultoria prevê que nos próximos anos a digitalização deverá
representar cerca de 70% do valor dos bens industriais (contra 10% hoje), enquanto
softwares terão fatia de 20%, mecânica e eletrônica ficarão com apenas 5% cada
(eram 100% há 20 anos).
Dessa forma, todas as indústrias serão ou estão sendo atingidas pela disrupção digital,
que traz à tona um novo mundo virtual formado por equipamentos e utensílios
conectados em nuvem (a internet das coisas, IoT na sigla em inglês), análise veloz de
bilhões de dados (o big data), automação em massa, gestão compartilhada entre
pessoas e equipamentos, aprendizado de máquinas (machine learning) e muita
inteligência artificial.
Ninguém duvida da reinvenção digital da indústria, mas poucos estão preparados para
ela. Pesquisa recente da Accenture constatou que 80% dos empresários entrevistados
disseram que a digitalização irá transformar totalmente os negócios, mas apenas 17%
afirmaram que têm alguma estratégia traçada para viver nesses novos tempos nos
próximos anos.
Lifan X80 chega em junho às revendas
11/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Modelo será o SUV de 7 lugares mais acessível, com preço estimado entre R$ 110 mil
e R$ 120 mil
A Lifan começa a vender em junho o utilitário esportivo X80, um modelo grande, com
4,82 metros de comprimento e lugar para sete pessoas. O preço estimado deve se
situar entre R$ 110 mil e R$ 120 mil, abaixo de concorrentes com a mesmo número
de assentos.
Para efeito de comparação, outro modelo com 4,80 m e sete lugares, o Kia Sorento,
tem preço inicial de R$ 159.990 (valor promocional). E recém-lançado Peugeot 5008,
pouco menor (4,64 m), começa em R$ 154,990. O X80 foi mostrado no Salão do
Automóvel de 2016. Tem motor 2.0 turbo com injeção direta de gasolina e produz
cerca de 180 cavalos.
A versão vendida no Brasil deve vir com câmbio automático de seis marchas. O interior
tem acabamento caprichado nos bancos, portas e no painel, que recebe detalhes
imitando madeira.
Todos os X80 têm teto solar elétrico, bancos dianteiros com aquecimento, arcondicionado automático, controles eletrônicos de tração e estabilidade, central
multimídia com GPS, conexão Bluetooth, câmera de ré e chave presencial.
O modelo deve vir montado direto da China, sem escala na fábrica uruguaia, onde a

Lifan monta o X60. O próximo a chegar às cerca de 40 revendas é o X70 (veja aqui).
Com 4,4 metros, ele concorrerá em tamanho com o Jeep Compass, mas seu preço
estimado em R$ 80 mil estará mais para uma briga com o Renegade.

DAF vende mais 40 caminhões à Transzilli, de Goiás
11/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Empresa passa a contar com 143 veículos da marca em sua frota
Mais 40 caminhões DAF farão parte da frota da Transzilli Expresso e Logística,
empresa especializada no transporte, armazenagem e distribuição de produtos
refrigerados no Brasil. Com sede em Aparecida de Goiânia (GO), a companhia adquiriu
o novo lote composto pelo modelo XF 105, versão 6x2 com motor que entrega 460 cv
de potência.
A venda foi feita por meio da concessionária Somafertil. Com isso, a transportadora
amplia para 143 o número de caminhões DAF em sua frota, hoje composta por um
total de 500 veículos.
“É um cliente muito importante para nós, pois é uma das maiores transportadoras de
carga fria do país. É uma empresa referência entre os transportadores, então
desenvolvemos um relacionamento muito bom com eles e hoje temos orgulho em
saber que eles são um dos maiores clientes da DAF no Brasil”, diz o gerente comercial
da Somafertil Caminhões, Danilo Ferreira.
“Os caminhões DAF chegaram na hora certa e para ficar. O espaço e conforto interno
são essenciais para os motoristas que passam dias nas estradas e eles sempre elogiam
isso dos veículos da DAF. Eles não querem mais trocar de caminhão. A tecnologia
embarcada também é muito boa, além da economia de combustível e a baixa
manutenção. Sabemos que o pós-venda é muito importante e com eles há flexibilidade
e parceria. Temos ainda um ótimo relacionamento com a concessionária Somafertil,
que nos atende prontamente desde 2014. Quando colhemos tantos resultados
positivos nas operações, queremos adquirir ainda mais veículos da marca”, diz o
presidente da Transzilli, Osvaldo Zilli.
Grupo de empresas automotivas trabalha por soluções de blockchain
11/05/2018 – Fonte: Automotive Business
Uma série de companhias com foco na indústria automotiva decidiu unir esforços no
Mobi, Mobility Open Blockchain Initiative, um grupo dedicado a definir normas e
padrões para o uso de blockchain na mobilidade. Segundo a organização, a tecnologia
é capaz de tornar o transporte mais seguro, sustentável e acessível. Já participam da
iniciativa como membros fundadores ZF, BMW, Bosch, Ford, GM e Renault.

A blockchain é vista como uma possível solução para garantir a segurança cibernética
dos carros autônomos e conectados. A tecnologia permite registrar e armazenar
informações em tempo real e em ordem cronológica.
Tudo é armazenado de forma descentralizada e, assim, cada operação é confirmada e
autenticada sucessivamente antes de ser registrada. É um tipo de banco de dados
que, por suas características, é visto como à prova de fraude, já que um hacker não
conseguiria invadir o sistema e vazar ou alterar as informações registradas nele. O
que entra para a blockchain é imutável.
As empresas que integram o Mobi querem desenvolver padrões para que companhias
automotivas usem a blockchain para prevenir ataques cibernéticos aos veículos. A
ideia ali é criar um banco de dados que inclua informações de diversas formas de
mobilidade, concentrando os dados de carros, da infraestrutura e de fornecedores de
serviços e garantindo que os diversos elos da cadeia de mobilidade tenham acesso às
mesmas informações.
Rolls-Royce cede e lança seu primeiro SUV, o Cullinan
11/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Com vendas confirmadas também no Brasil, modelo de alto luxo suporta
qualquer terreno
A Rolls-Royce, no auge dos seus quase 112 anos, cede ao segmento que mais cresce
na última década, o de SUVs, e faz sua estreia à altura ao revelar as primeiras
imagens do Cullinan, na quinta-feira, 10. Uma das marcas de veículos mais
tradicionais do mundo escolheu o nome do maior diamante já descoberto, que agora
reside entre as joias da coroa britânica, para cravar seu modelo dois-volumes no
mundo aventureiro dos utilitários esportivos com requinte e ultraluxo. Pela primeira
vez, segundo a própria fabricante, um Rolls-Royce pode realizar viagens fora de
estrada.
O Cullinan é o segundo modelo da marca a ser construído sobre uma plataforma 100%
em alumínio - o primeiro foi o Phantom, com a diferença de que sua carroceria teve
sua rigidez melhorada em 30% para suportar situações fora de estrada. Ele foi
concebido para rodar nos mais diferentes e exigentes terrenos, entre pedras, rios,
neve, deserto e estradas de terra, com testes reais feitos em cada um deles (veja
vídeo no fim do texto).
Equipado com o motor Rolls-Royce V12 twin-turbo, de 6,75 litros, que oferece 563 cv
de potência, possui sistema de tração integral nas quatro rodas, que lhe permite
superar os diferentes obstáculos em solos não convencionais. Entre seus valiosos
recursos, oferece o inédito Viewing Suite ou Equipamentos de Observação, que
consiste em dois assentos estrategicamente localizados no porta-malas: acionados por
meio de um botão, são projetados e posicionados automaticamente no assoalho do
carro, transformando-se em dois lugares – com uma mesa ao centro – para descanso
ou, como o próprio nome sugere, um local confortável para observação do ambiente
externo.
“O estilo de vida ultraluxuoso está evoluindo e a Rolls-Royce ocupa a liderança. O luxo
não é mais um conceito urbano. Mais e mais, trata-se de abraçar e experimentar o
mundo de forma mais ampla. Nossos clientes esperam ir a qualquer lugar com luxo,

sem obstáculos e de forma livre, conquistando lugares mais desafiadores e
desfrutando as experiências mais enriquecedoras da vida, onde quer que estejam. Por
este motivo, eles pediram para criar um Rolls-Royce capaz de oferecer luxo onde quer
que estejam. O Cullinan tem essa proposta. Qualquer lugar sem esforço”, declarou em
nota o CEO da marca, Torsten Müller-Ötvös.
Com interior que esbanja luxo em cada centímetro, o Cullinan será disponível em duas
cores, Vermelho Magma, com interior trabalhado todo em tom terroso e painel com
detalhe em madeira, e a cor Cinza Tungstênio, com interior em branco e detalhes em
azul em um dos tons tiffany.
No Brasil, será vendido pela Rolls-Royce Motor Cars São Paulo, uma empresa do Grupo
Via Italia e distribuidor exclusivo dos veículos da marca de luxo no País. Ainda não há
informações sobre quando o modelo estará disponível ou sobre seu preço.

