
 

 

18 DE MAIO DE 2018 

Sexta-feira 

 TRABALHADORES DA SCANIA APROVAM ACORDO COLETIVO 

 CAMINHONEIROS PROMETEM PARAR POR CONTA DE AUMENTOS NO DIESEL 

 COMISSÃO DE MINISTROS ENTREGA PARECER SOBRE A REFORMA TRABALHISTA 

À PRESIDÊNCIA DO TST 

 EM PROCESSO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO, TST RECONHECE VÍNCULO DE 

TERCEIRIZADOS 

 COBRANÇA DE CUSTA PROCESSUAL SÓ VALE EM AÇÕES APÓS REFORMA, DIZ 

PARECER DO TST 

 REFORMA TRABALHISTA LIMITA QUALIDADE DO EMPREGO FORMAL E NÃO 

IMPEDE AVANÇO DE INFORMAIS 

 NOVA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEGUE POLÊMICA 

 ARTIGO: REFORMA EM QUEDA 

 A REFORMA TRABALHISTA SE APLICA A CONTRATOS FIRMADOS ANTES DO 

INÍCIO DA VIGÊNCIA? 

 3 MILHÕES PROCURAM EMPREGO HÁ MAIS DE 2 ANOS, DIZ IBGE 

 257 MIL PESSOAS PERDERAM TRABALHO COM CARTEIRA EM SP NO 1º TRI, DIZ 

IBGE 

 BRASIL TINHA 4,6 MILHÕES DE PESSOAS DESALENTADAS NO 1º TRIMESTRE, 

DIZ IBGE 

 INSS ESTIMA QUE ATÉ 20% DAS APOSENTADORIAS POR IDADE PEDIDAS POR 

INTERNET E TELEFONE TERÃO CONCESSÃO AUTOMÁTICA 

 GUIA DO MEI: ENTENDA O QUE ACONTECE COM QUEM FATURA MAIS QUE O TETO 

DE R$ 81 MIL POR ANO 

 BRASIL PERDEU 1,3 MI DE MEIS POR FALTA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 

 PADILHA DIZ QUE GOVERNO TRABALHA COM CRESCIMENTO DO PIB DE 2,5% 

EM 2018 
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 'SE O BRASIL NÃO ENFRENTAR O PROBLEMA FISCAL, A CRISE VAI VOLTAR’, 

AFIRMA MARCOS LISBOA 

 DÓLAR SOBE PELO 6º DIA SEGUIDO E BATE R$ 3,77 

 ARTIGO: O DÓLAR E TODOS CONTRA O GOVERNO 

 IBGE DIZ ESTUDAR DIVULGAR MENSALMENTE DADO DE SUBUTILIZAÇÃO DA 

FORÇA DE TRABALHO 

 VOLUME DE FUSÕES E AQUISIÇÕES CRESCE 120% NO PRIMEIRO TRIMESTRE, 

DIZ ANBIMA 

 COBRE OPERA EM QUEDA, EM MEIO AO DÓLAR VALORIZADO 

 CONSUMO DE ELETRICIDADE NO BRASIL CRESCE 3,9% ENTRE 1° E 15 DE 

MAIO, DIZ CCEE 

 PETROBRAS REAJUSTA PREÇOS DE GASOLINA E DIESEL NAS REFINARIAS PARA 

NOVAS MÁXIMAS 

 GM ANUNCIA 30 NOVOS CARROS PARA O BRASIL ATÉ 2022; CONFIRA ALGUNS 

DELES 

 AGRICULTORES SE ANTECIPAM À INDÚSTRIA E ‘LANÇAM’ TRATOR AUTÔNOMO 

 MOBILEYE, DA INTEL, FECHA ACORDO PARA INCLUIR DIREÇÃO AUTÔNOMA EM 

8 MILHÕES DE CARROS 

 BRASIL ESTUDA MODELOS PARA INCENTIVAR VEÍCULOS ELETRIFICADOS 

 GERDAU APRESENTA AÇOS ESPECIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA NOVA 

MOBILIDADE 

 VENDA DE MOTOS CRESCERÁ, APESAR DA ALTA DO DÓLAR 

 FINANCIAMENTO DE MOTOS VOLTA AO MAIS ALIMENTOS 

 PRÊMIO SESI ODS 2018 

  

 

 
       

     

      

             

                                             

       

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: BACEN 

 

 

CÂMBIO 

EM 18/05/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,736 3,737 

Euro 4,399 4,401 
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Trabalhadores da Scania aprovam acordo coletivo 

18/05/2018 – Fonte: DGABC 

Na Mercedes-Benz, os 7.800 colaboradores seguem paralisados pelo quinto dia 

seguido  

Os trabalhadores da Scania, em São Bernardo, aprovaram ontem, em assembleia 
realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, as cláusulas econômicas do acordo 
coletivo com validade de dois anos. 

 
A proposta aprovada garante reposição salarial pelo INPC (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor) na data base (setembro), aumento real de 2% a partir de janeiro de 
2019 e PLR (Participação nos Lucros e Resultados), cujo valor não foi revelado, paga 
em duas parcelas (junho e janeiro). 

 
Para 2019, os pagamentos seguem o mesmo calendário. A negociação garantiu 

também vale-compras mensal a partir da data base deste ano. O acordo termina em 
janeiro de 2020, com o pagamento da segunda parcela da PLR. 
 

“Conseguimos, nessa negociação, recuperar as perdas dos últimos anos, 
principalmente 2015 e 2016, quando tivemos de fazer negociações abaixo da inflação. 

Naquele momento, os trabalhadores entenderam a situação. Agora é o momento de 
recuperar”, avaliou Regis Guedes, coordenador do comitê sindical na Scania. 

 
O diretor executivo do sindicato e trabalhador na montadora, Carlos Caramelo, 
lembrou que “o momento vivido hoje na fábrica é resultado de negociações anteriores, 

que visaram novos investimentos, vinda de produtos e garantias de exportação, 
construídas a partir da mobilização dos trabalhadores”. 

 
A fábrica de São Bernardo é a única planta da Scania no Brasil. A empresa produz 
caminhões, chassis para ônibus e motores para geradores. Atualmente, conta com 

4.200 funcionários. 
 

MERCEDES - Os 7.800 colaboradores da Mercedes-Benz seguem com os braços 
cruzados pelo quinto dia consecutivo. O motivo é a campanha salarial por acordo 
coletivo que atenda às reivindicações de reajuste salarial, PLR e cláusulas sociais. A 

data base da categoria foi em 1º de maio. 
 

Em assembleia realizada na terça-feira foi informado aos metalúrgicos que a empresa 
apresentou duas propostas, mas que nenhuma delas atendia à pauta dos 
trabalhadores e foi rejeitada na mesa de negociação. 

 
Uma delas era não aplicar o INPC, com um abono de R$ 3.500. A outra previa 

reposição integral do INPC para salários de até R$ 10 mil e abono de R$ 500, mas com 
redução de 4% na jornada e nos salários dos mensalistas (setor administrativo) por 
12 meses.  

 

Caminhoneiros prometem parar por conta de aumentos no diesel 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna 
 
Os aumentos seguidos nos preços do diesel levaram os caminhoneiros autônomos a 

programarem uma paralisação em todo o País a partir de segunda-feira, 21, se não 
forem atendidas uma série de reivindicações apresentadas ao governo federal.  

 
Os caminhoneiros querem a redução da carga tributária sobre o diesel. Reivindicam a 
zeragem da alíquota de PIS/Pasep e Cofins e a isenção da Cide (Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico). Os impostos representam quase a metade do 
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valor do diesel na refinaria. Segundo eles, a carga tributária menor daria fôlego ao 
setor, já que o diesel representa 42% do custo da atividade.  
 

“O dia D é amanhã (sexta-feira, 18)”, disse o presidente da Associação Brasileira dos 
Caminhoneiros (Abcam), que reúne 700 mil caminhoneiros autônomos – não ligados 

às transportadores. Ele faz referência a resposta às reivindicações aguardada pela 
categoria até esta sexta-feira, 18, no final do dia. “A intenção não é fechar rodovias, 

mas os caminhoneiros não vão sair de casa, não vão carregar os caminhões.” Nesta 
sexta, o transporte rodoviário responde por 56% de tudo que é fabricado e consumido 
no País e os autônomos transportam a maior parte da carga rodoviária.  

 
Por conta dos reajustes diários no diesel, os caminhoneiros autônomos dizem estar no 

limite. Nos últimos 12 meses, o diesel subiu 15,9% no posto.  
 
O aumento é resultado da nova política de preços da Petrobrás, que repassa para os 

combustíveis a variação da cotação do petróleo no mercado internacional, para cima 
ou para baixo. Nos últimos meses, porém, o petróleo tem apresentado forte alta – 

ontem, chegou a bater na casa dos US$ 80 o barril, valor que não registrava desde 
novembro de 2014.  
 

Os motivos da alta são principalmente geopolíticos, somados aos 17 meses de redução 
da produção dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). 

“Os fatores geopolíticos não vão arrefecer rápido, por isso, o preço não vai cair, mas 
pode estimular investimentos para aumento de produção em países como o Brasil”, 
disse Mauricio Tolmasquim, professor da Coppe/UFRJ.  

 
Postos  

A reivindicação dos caminhoneiros é apoiada pelos donos de postos de combustíveis, 
que dizem estar perdendo margens com os aumentos de preços. Segundo o presidente 
da Fecombustíveis, Paulo Miranda Soares, o setor vai sugerir ao governo a redução 

dos impostos sobre os combustíveis e também que a Petrobrás faça o reajuste em 
intervalos maiores.  

 

Comissão de ministros entrega parecer sobre a Reforma Trabalhista à 
Presidência do TST 

18/05/2018 – Fonte: Relações do Trabalho/TST (publicado em 16-05-2018) 
 

 
 
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, recebeu nesta 

quarta-feira (15) parecer da comissão de ministros criada para estudar a aplicação da 
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17). O documento foi entregue pelo ministro Aloysio 

Corrêa da Veiga, que presidiu os trabalhos da comissão.  As conclusões serão 
encaminhadas aos demais ministros para julgamento pelo Pleno do TST em sessão 

com data ainda a ser definida. 
 
No parecer, a comissão sugere a edição de uma Instrução Normativa para 

regulamentar questões ligadas ao direito processual. “A Comissão pautou-se pela 
metodologia de elucidar apenas o marco temporal inicial para a aplicação da alteração 

ou inovação preconizada pela Lei 13.467/2017, nada dispondo sobre a interpretação 
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do conteúdo da norma de direito”, diz o documento.  O objetivo foi assegurar o direito 
adquirido processual, o ato jurídico processual perfeito e a coisa julgada. 
 

No que diz respeito ao direito material, os ministros concluíram que deverá haver uma 
construção jurisprudencial a respeito das alterações a partir do julgamento de casos 

concretos. 
 

Uma minuta de Instrução Normativa foi anexada ao parecer. O texto sugere que a 
aplicação das normas processuais previstas pela reforma é imediata, sem atingir, no 
entanto, situações iniciadas ou consolidadas na vigência da lei revogada.  

 
Assim, de acordo com a proposta, a maioria das alterações processuais não se aplica 

aos processos iniciados antes de 11/11/2017, data em que a Lei 13.467 entrou em 
vigor. 
 

Entre os dispositivos expressamente citados estão aqueles que tratam da 
responsabilidade por dano processual e preveem a aplicação de multa por litigância 

de má-fé e por falso testemunho (art. 793-A a 793-D). O mesmo entendimento se 
aplica à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 
791-A), que, de acordo com a Comissão, deve ser aplicada apenas às ações propostas 

após 11/11/2017. 
 

A minuta de Instrução Normativa prevê ainda que o exame da transcendência incidirá 
apenas sobre os acórdãos publicados pelos Tribunais Regionais do Trabalho a partir 
da entrada em vigor da reforma. 

 
Leia a íntegra do parecer aqui. 

 

Em processo anterior à nova legislação, TST reconhece vínculo de 
terceirizados 

18/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Em dois processos analisados em abril, os ministros concluíram que a 
terceirização foi ilícita  
 

  
O Santander informou que o banco vai recorrer da decisão - Sergio Moraes-7.out.2009 
/ Reuters  

 
Os ministros da 3ª Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) reconheceram 

vínculo de emprego de funcionárias de telemarketing contratadas por bancos por meio 
de empresas terceirizadas. Em dois processos analisados em abril, os ministros 
concluíram que a terceirização foi ilícita. Cabe recurso contra as decisões. 

 
Relator dos dois processos, o ministro Maurício Godinho Delgado esclareceu em seus 

votos que os contratos são anteriores à reforma trabalhista e, por isso, devem ser 
analisados de acordo com as regras da época. A reforma trabalhista, que amplia as 
modalidades de contratação, entrou em vigor em novembro. 
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Em 2017, o presidente Michel Temer também sancionou a lei que regulamentou a 
terceirização e permitiu que que as empresas terceirizem mão de obra para as 
chamadas atividades-fim. 

 
Mudanças promovidas pela nova lei, que enfrentam resistência de juízes do trabalho 

e do Ministério Público do Trabalho, ainda estão em análise pelo próprio TST e no STF 
(Supremo Tribunal Federal). 

 
Em um dos casos, divulgados pelo jornal Valor Econômico, analisados pela 3ª turma 
do TST no mês passado, uma profissional de telemarketing contratada por outra 

empresa foi reconhecida como funcionária do Itaú. 
 

Segundo relatório de Delgado, ela atendia clientes, via telefone, prestando serviços 
que mostravam ser "inserida no processo produtivo do banco". Procurada, a assessoria 
de imprensa do banco Itaú afirmou que a terceirização de qualquer atividade hoje é 

permitida. 
 

Em outro processo, uma profissional de telemarketing com contrato terceirizado pediu 
reconhecimento de vínculo empregatício direto com o banco Santander. Ela relata que 
fazia operações com cartão de crédito, pagamento de contas, consumo, empréstimos 

e seguros. 
 

"Ficou demonstrado que a atividade executada pela recorrente era essencial à 
atividade-fim do banco", constatou o ministro. 
 

O Santander informou que o banco vai recorrer da decisão. 
 

Cobrança de custa processual só vale em ações após reforma, diz parecer do 

TST 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna 

 
O ônus de arcar com honorários e as custas processuais em casos de derrota só deve 

passar para os trabalhadores que entraram na Justiça contra seus empregadores após 
o início da vigência da nova Legislação Trabalhista.  
 

A conclusão está no parecer da comissão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que 
tenta pacificar a jurisprudência das novas regras, e que ainda será levado ao plenário 

do órgão.  
 
O texto da reforma trabalhista foi publicado em 13 de julho do ano passado e entrou 

em vigor no dia 11 de novembro. No entendimento dos nove ministros que formam a 
comissão, somente as ações judiciais iniciadas após desta data em diante estarão 

sujeitas à norma que passou para o trabalhador os custos do processo em cada de 
derrota na Justiça.  

 
A nova lei estabelece no artigo 790-B que “a responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que 

beneficiária da justiça gratuita”. Para os ministros da comissão, esse trecho não deve 
ser aplicado aos processos antigos.  

 
Segundo o parecer, outro trecho da nova lei que só deve valer para os processos 
iniciados a partir de 11 de novembro é o artigo 793-C, que estabelece que “o juízo 

condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por 
cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e 
com todas as despesas que efetuou”.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cobranca-de-custa-processual-so-vale-em-acoes-apos-reforma-diz-parecer-do-tst/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cobranca-de-custa-processual-so-vale-em-acoes-apos-reforma-diz-parecer-do-tst/


Além disso, para os ministros da comissão, apenas os processos novos – ingressados 
a partir de 11 de novembro – têm a obrigatoriedade de que os sindicatos participantes 
de convenção ou acordo coletivo participem como litisconsortes em ações que 

busquem anular cláusulas desses instrumentos. 
 

Reforma trabalhista limita qualidade do emprego formal e não impede 

avanço de informais 

18/05/2018 – Fonte: Reuters 
 
Seis meses depois de entrar em vigor, a reforma trabalhista do governo Michel Temer 

não foi capaz de limitar o crescimento do mercado informal ou impedir a deterioração 
do emprego formal no país, quadro que adia a melhora do mercado de trabalho e da 

demanda interna, necessária para a recuperação econômica.  
 
“Ainda tem taxa de desemprego muito alta e não vai cair muito rapidamente neste 

ano, especificamente porque ainda temos cenário de incerteza que faz com que os 
empresários fiquem mais contidos para contratar”, avaliou o diretor de Macroeconomia 

do Ipea, José Ronaldo de Souza, referindo-se às eleições presidenciais de outubro.  
 
Dados do Caged, do Ministério do Trabalho, mostram que os modelos de contratação 

parcial e intermitente, criados pela reforma trabalhista, representam fatia cada vez 
maior do saldo de novas vagas criadas mensalmente, atingindo 11,38 por cento de 

todas os postos com carteira de trabalho gerados em março.  
 
Foram abertos 6.392 postos intermitentes e parciais em março, diante do total de 

56.151 vagas no geral, segundo último dado disponível. A fatia mais que dobrou em 
relação ao início do ano, quando é possível fazer a primeira comparação com o saldo 

positivo no Caged. (veja tabela abaixo)  
 
De modo geral, esses empregos se concentram em funções de baixos salários, como 

digitador, professores, servente de obras, faxineiro, entre outros, segundo o 
ministério.  

 
A nova legislação trabalhista entrou em vigor em meados de novembro passado, com 
mudanças em mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

 
Prevê, entre outros pontos, que acordos entre empregados e empregadores se 

sobrepõem à legislação vigente, busca diminuir a ação da Justiça trabalhista nas 
negociações entre as partes, permite o trabalho intermitente e o fatiamento das férias 
em três períodos.  

 
Na época, o governo defendeu que as mudanças gerariam mais empregos, num 

momento de alta taxa de desocupação, que permanece até agora e atinge mais de 13 
milhões de pessoas, segundo a Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que contabiliza empregos formais e informais.  
 
INSEGURANÇA JURÍDICA  

Segundo o IBGE, o lento avanço do emprego tem ocorrido em vagas informais, sem 
benefícios trabalhistas como férias e 13º salário, que cresceram 3,95 por cento no 

primeiro trimestre deste ano, ante queda de 1,22 por cento nos postos formais, que 
além de benefícios também pagam salários maiores.  
 

Empregados com carteira assinada receberam, em média, uma remuneração 68 por 
cento maior que trabalhadores informais no primeiro trimestre deste ano, segundo o 

IBGE, ante 60 por cento no mesmo período de 2017.  
 
A deterioração na qualidade dos empregos formais, segundo analistas ouvidos pela 

Reuters, afeta a demanda doméstica, componente que sustentou o crescimento da 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1II2T1-OBRBS
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economia na década anterior à recessão de 2015-2016, uma vez que este trabalhador 
consome menos que empregados com carteira assinada e por tempo indeterminado 
pela falta de segurança sobre quanto tempo continuará na função e sua renda.  

 
“A atividade econômica tem melhorado mas o mercado de trabalho tem reagido pouco 

ao crescimento de lado da economia”, disse o professor de economia do Insper Sergio 
Firpo.  

 
“A recessão tirou do emprego muita gente que agora está trabalhando por conta 
própria. Mas só está ali porque tem expectativa de crescimento da economia, senão 

tivesse não conseguiria vender nada. O setor informal só tem aumentado porque a 
economia tem perspectiva de melhora.”  

 
O governo ainda não regulamentou pontos importantes da reforma, elevando a 
insegurança jurídica para as empresas, na avaliação dos especialistas ouvidos pela 

Reuters.  
 

Também pesa para o trabalhador informal ou temporário não possuir o mesmo acesso 
a crédito, em especial para bens de maior valor, além de dispor de menos renda 
disponível para consumo, uma vez que custeia do próprio bolso despesas com saúde 

e alimentação, que eventualmente seriam arcadas em conjunto com empregadores.  
 

O cenário básico de economistas ouvidos pela Reuters para o mercado de trabalho 
prevê leve melhora neste ano, impulsionada por vagas informais e suave elevação da 
massa salarial, mas com a taxa de desemprego pressionada e acima dos dois dígitos 

até o fim de 2019, a depender do compromisso do futuro ocupante do Planalto com 
as contas públicas e reformas.  

 
Geradora de empregos de salários mais altos, a indústria não deve mostrar 
recuperação nas contratações este ano, em especial por grande folga na capacidade 

instalada ao mesmo tempo em que há incerteza sobre quem será eleito em outubro.  
 

“Precisa de um novo governo que esteja comprometido com projeto sério de equilíbrio 
fiscal”, disse o gerente de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, 
Flavio Castelo Branco. “Se tiver bons indicativos, o setor privado vai reagir 

positivamente.”  
 

Saldo de vagas formais de emprego com dados do Caged:  
NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18  
Saldo de vagas -12.292 -328.539 77.822 61.188 56.151  

Intermitente 3.067 2.574 2.461 2.091 3.199  
Parcial 231 -1.004 1.497 3.067 3.193  

P+I/Total N/A N/A 5,09% 8,43% 11,38%  
Fonte: Caged  

Estoque de vagas de empregos (em milhões):  
1T/2017 4T/2017 1T/2018  
Nº de empregos formais 33,406 33,321 32,913  

Nº de trabalhadores informais 38,351 40,683 39,867  
Salário formal/informal 60% 77% 68%  

Fonte: Pnad Contínua (IBGE)  
 

Nova lei de recuperação judicial segue polêmica 

18/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

Projeto enviado ao Congresso corrige alguns problemas da lei atual, como melhores 
chances para o recomeço de um empresário após falência, mas ainda confere muito 
poder ao fisco e bancos 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/37157/nova-lei-de-recuperacao-judicial-segue-polemica/


 
 
 

 
 

 
 

 
O texto enviado ao Congresso pelo presidente Michel Temer do projeto da nova Lei de 
Recuperação Judicial e Falências corrige alguns rumos, mas segue com sérios 

problemas para as empresas em dificuldades financeiras. 
 

Dentre as questões levantadas por especialistas, a principal trata do papel que será 
desempenhado pelos bancos e pelo fisco nas recuperações. Segundo o promotor de 
falências do Ministério Público de São Paulo, Eronides Santos, nada melhorou em 

relação ao material que foi vazado à imprensa no fim de 2017, quando o pré-projeto 
foi enviado pelo Ministério da Fazenda à Pasta da Casa-Civil.  

 
“Há uma relutância do fisco em participar totalmente da recuperação. As condições 
diferenciadas de parcelamento propostas pela Receita Federal às recuperandas são 

menos benéficas que as oferecidas para empresas em plenas capacidades financeiras 
em programas como o [Programa de Recuperação Fiscal] Refis”, avalia. 

 
Pelo projeto em tramitação no Congresso, o parcelamento de débitos tributários com 
o fisco poderá ser feito em até 120 meses, contra os 84 atuais. Por outro lado, uma 

disposição polêmica foi incluída, que é a possibilidade da Fazenda decretar falência da 
empresa em caso de não pagamento.  

 
No caso dos bancos, Santos ressalta que as instituições podem tomar ativos das 
companhias por alienação fiduciária, mas que isso não se reflete na cobrança de taxas 

de juros menores, apesar do risco ser reduzido com a garantia. 
 

Muito debate 
A especialista em direito empresarial, sócia da banca Chenut Oliveira Santiago 
Advogados, Paola Ladeira Bernardes, não acredita que a lei passe com a redação atual.  

 
“Existem questões defasadas e muitos debates ainda vão acontecer. Esse assunto está 

embrionário, mas já há pontos causando polêmica, como é o caso da viabilização da 
segunda chance ao empresário falido”, afirma. 
 

Hoje, a Lei 11.101/2005, conhecida como Lei de Recuperação Judicial e Falências, 
disciplina que após pedir falência um empreendedor fica proibido de abrir uma nova 

empresa por cinco anos e fica com diversos apontamentos negativos em instituições 
como a Serasa Experian, de modo que o patrimônio que construir depois da falência 

pode ser alcançado por penhora para pagamentos de débitos passados. 
 
“O projeto enviado ao Congresso reduziu para dois anos esse período de quarentena 

e agora o empresário pode pedir pela extinção dos apontamentos negativos uma vez 
concretizado o processo falimentar e prescritos os créditos. Há melhores condições 

para o recomeço do executivo”, comenta Paola. 
 
A advogada lembra que por mais que seja considerado uma mudança positiva por 

muitos, esse ponto não é unanimidade na comunidade jurídica nem entre os 
legisladores, podendo haver mudanças no futuro, assim como pode ocorrer para essa 

previsão do fisco de decretar a falência da empresa em caso de inadimplência no 
pagamento de imposto. 
 

O sócio do Felsberg Advogados, Thomas Felsberg, entende, contudo, que vários pontos 
foram positivos, como a aceleração do processo de recuperação e a menor chance do 

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


Judiciário perpetuar o processo de recuperação da empresa. “Uma vez aprovado o 
plano, a empresa deve poder sair, mas o texto atual obriga a empresa a passar mais 
dois anos em juízo”, lamenta o advogado. 

 

Artigo: Reforma em queda 

18/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

Com a queda da Medida Provisória 808, que não foi votada pelo Congresso dentro do 
prazo, o Brasil novamente se vê diante de uma insustentável situação de insegurança 
jurídica.  

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

Com a queda da Medida Provisória 808, que não foi votada pelo Congresso dentro do 
prazo, o Brasil novamente se vê diante de uma insustentável situação de insegurança 

jurídica. E pior: sem saber qual rumo tomar para não serem ainda mais lesados pela 
mudança de regra no meio do jogo. 
 

A MP 808 trazia 17 ajustes em pontos importantes da Reforma Trabalhista, como 
forma de aperfeiçoar a legislação e equilibrar os ânimos de setores ligados ao 

empresariado, trabalhadores e judiciário. 
 
Sem entrar no mérito de discutir a legitimidade ou não dessas alterações, fato é que 

a omissão de boa parte da classe política, que manobrou para não votar a MP no prazo, 
prejudica em uma tacada os brasileiros. 

 
Isso porque, sem saber direito a regra do jogo, as empresas vão se blindar diminuindo 
o ritmo das contratações.  

 
O trabalhador, que tinha a esperança de recuperar o espaço perdido no mercado, 

precisará esperar os políticos resolverem seus problemas para conseguir um novo 
emprego. E o judiciário com a insegurança de não saber quais caminhos se balizar 
com suas defesas e julgamentos. 

 
Uma das grandes apostas do governo com a reforma foi regularizar parte do mercado 

informal, por meio do trabalho intermitente. Pela lei original, basicamente, era possível 
contratar funcionários horistas, ou seja, que ganhavam tão somente por hora 

trabalhada.  
 
A MP 808, por sua vez, passou a permitir que este colaborador também pudesse ser 

diarista. Incorporou ainda algumas particularidades que deram clareza ao tema, 
deixando as empresas mais seguras para realizar este tipo de contratação. 

 
Entre os avanços trazidos pela MP no caso do Intermitente, destacava como o 
trabalhador intermitente devia se comportar caso recebesse ao longo do mês uma 

renda inferior a um salário-mínimo, bem como destacava particularidades sobre 
auxílio-doença, maternidade, rescisão, período inativo, dentre outros aspectos. E 

agora, com a queda da MP, deixa um campo vago. 
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Ainda sobre intermitente, a MP dizia também que, até 2020, o empregado CLT comum 
não poderia ser desligado e se transformar em intermitente na mesma empresa. 
Agora, diante da queda da MP, passa a ser possível tal prática.  

 
Digamos, por exemplo, que o empresário opte por demitir um empregado hoje e 

transformá-lo em intermitente, no vácuo deixado pela queda da MP. Caso o governo 
edite um novo texto novamente proibindo essa prática, a empresa deverá ser 

penalizada? 
 
Pois é. Essas são apenas algumas das questões que poderão causar confusão e 

fornecer subsídios para brigas judiciais intermináveis, em que todos têm razão e 
ninguém é tratado de forma realmente justa. 

 
A queda da MP é um sério regresso para a sociedade, pois deixa novamente a sensação 
de que o povo foi ludibriado às custas do interesse político. Essa é a única certeza até 

então. 
 

Dilma Rodrigues, diretora de RH da Attend Assessoria Consultoria e Auditoria S/S 
 

A Reforma Trabalhista se aplica a contratos firmados antes do início da 
vigência? 

18/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
Parecer emitido pela AGU nesta semana esclareceu a questão e trouxe maior 
segurança jurídica 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
A Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu nesta semana um parecer, nº 00248/2018, 

no qual considera aplicável à todos os contratos os novos dispositivos trazidos pela 
Reforma Trabalhista, o que inclui os que foram firmados antes do início da vigência da 

Lei em novembro do último ano. 
 
Na última terça-feira, dia 15 de maio, o Ministério do Trabalho publicou no Diário Oficial 

da União o entendimento da pasta sobre a Modernização Trabalhista. 
 

Apesar de não ter força de Lei, o parecer deixa claro e nos dá um norte de como 
deverá ser a atuação dos fiscais trabalhistas, pelo fato de se tratar de uma diretriz 

interna que obrigatoriamente deverá ser seguida pelos servidores em todas as 
atividades de fiscalização. 
 

O Ministério do Trabalho reforçou também que mesmo diante da queda da Medida 
Provisória 808/2017, que regulamentava diversos pontos polêmicos da Reforma, não 

se modifica o fato de que as alterações trabalhistas sejam aplicáveis a todos os 
contratos firmados de acordo com a CLT.  
 

Com aprovação do atual Ministro do Trabalho, temos a geração de um efeito vinculante 
que traz segurança jurídica a empregadores e empreendedores. 

 
Em suma, a Reforma Trabalhista pode ser aplicada de forma ampla e imediata, a todos 
os contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do início da vigência dos 

mesmos. 
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3 milhões procuram emprego há mais de 2 anos, diz IBGE 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna 
 

Três milhões de pessoas desocupadas no mercado de trabalho estão procurando 
emprego há mais de dois anos, conforme os dados do primeiro trimestre de 2018. Os 

dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  
 
O contingente de pessoas desempregadas há mais de dois anos representa 22% do 

total da população desocupada no primeiro trimestre, que chegou a 13,7 milhões de 
pessoas. Na comparação com os três primeiros meses de 2017, houve crescimento de 

4,8% no total de pessoas desempregadas há mais de dois anos.  
 
A maioria dos desempregados procura ocupação há mais de um mês, mas menos de 

um ano – 6,384 milhões de pessoas.  
 

Esse contingente encolheu em 8,5% ante o primeiro trimestre de 2017. Por outro lado, 
o total de pessoas procurando emprego há menos de um mês saltou 14,6% entre o 
primeiro trimestre de 2017 e os três primeiros meses de 2018.  

 
Para o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, os dados são 

“bastante preocupantes”. 
 

257 mil pessoas perderam trabalho com carteira em SP no 1º tri, diz IBGE 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna 
 

Na passagem do quarto trimestre de 2017 para o primeiro trimestre deste ano, 257 
mil pessoas perderam emprego com carteira assinada no setor privado em São Paulo, 
conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

 
Mais cedo, o IBGE informou que a taxa de desocupação no Estado de São Paulo subiu 
de 12,7% no quarto trimestre de 2017 para 14,0% no primeiro trimestre deste ano.  

 
A população classificada como empregada com carteira assinada no setor privado ficou 

em 10,054 milhões de pessoas em São Paulo, no primeiro trimestre, queda de 2,5% 
em relação ao trimestre imediatamente anterior.  
 

No primeiro trimestre de 2017, entretanto, a taxa de desemprego em São Paulo estava 
em 14,2%. Nesse tipo de comparação, a queda na população com carteira assinada 

foi menor, de 1,8%, ou 183 mil pessoas a menos.  
 

Na passagem do quarto trimestre de 2017 para os três primeiros meses deste ano, 88 
mil pessoas entraram na população classificada como empregador, uma alta de 7,9%. 
Outras 60 mil pessoas passaram à população empregada no setor privado sem 

carteira, variação de 2,8%, considerada estabilidade pelo IBGE.  
 

Além disso, 334 mil pessoas entraram para a fila do desemprego, ao somarem a 
população desocupada de São Paulo no primeiro trimestre, uma alta 10,5% ante o 
quarto trimestre de 2017.  

 
Dos 13,7 milhões de desocupados no Brasil no primeiro trimestre, 3,513 milhões estão 

em São Paulo. 
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Brasil tinha 4,6 milhões de pessoas desalentadas no 1º trimestre, diz IBGE 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna 
 

O Brasil tinha 4,6 milhões de pessoas desalentadas no primeiro trimestre deste ano, 
o que equivale a uma taxa de desalento de 4,1% da força de trabalho ampliada. Os 

dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Tanto o contingente quanto a taxa registraram os recordes da série histórica 
da Pnad Contínua, iniciada em 2012.  
 

Segundo o IBGE, 60,6% (2,8 milhões de pessoas) do contingente de desalentados são 
do Nordeste. Entre as unidades da federação, os maiores contingentes de 

desalentados estavam na Bahia (805 mil) e Maranhão (430 mil). Mesmo assim, 
Alagoas tinha a maior taxa de desalento (17,0%), enquanto o Rio de Janeiro e Santa 
Catarina, a menor (0,8%, ambos).  

 
Na definição do IBGE, a população desalentada é definida como aquela que estava 

fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguia trabalho 
adequado, ou não tinha experiência ou qualificação, ou era considerado muito jovem 
ou idosa, ou não havia trabalho na localidade em que residia – e que, se tivesse 

conseguido trabalho, estaria disponível para assumir a vaga.  
 

Dessa forma, a população desalentada faz parte da força de trabalho potencial.  
 
Crescimento de 195%  

Os dados sobre a subutilização da força de trabalho, divulgados na Pnad Contínua 
mostram que a situação do mercado de trabalho não é favorável, disse Cimar Azeredo, 

coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.  
 
“Alguns indicadores mostram avanço, outros mostram que o mercado de trabalho 

continua em situação delicada”, afirmou Azeredo, citando que, nos últimos trimestres, 
houve queda tanto do número de desocupados quanto do contingente de pessoas 

ocupadas. “Por isso, é fundamental a divulgação da subutilização”, disse.  
 
Mais cedo, o IBGE informou que a taxa de subutilização da força de trabalho atingiu 

seu nível recorde no primeiro trimestre, com 24,7%. São 27,7 milhões de pessoas 
nessa situação.  

 
Em quatro anos, do primeiro trimestre de 2014, ano do auge do mercado de trabalho, 
até o primeiro trimestre deste ano, a população subutilizada cresceu 73%, ou 11,7 

milhões de pessoas a mais nesse grupo.  
 

O destaque foi o crescimento da população desalentada (pessoas que estão aptas a 
trabalhar, mas desistiram de procurar ocupação por falta de oportunidades ou 

qualificação), que avançou 194,9% na mesma comparação de quatro anos. Das 11,7 
milhões de pessoas que ingressaram na população subutilizada, 3 milhões entraram 
para a população desalentada – ou seja, o desalento responde por 26,2% do aumento. 

 

INSS estima que até 20% das aposentadorias por idade pedidas por internet 
e telefone terão concessão automática 

18/05/2018 – Fonte: G1 
 

A partir de segunda (21), segurados não poderão mais agendar para pedir 
aposentadoria por tempo de serviço e salário-maternidade.  
 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve conceder de forma automática até 
20% dos pedidos de aposentadoria por idade e salário-maternidade, que, a partir de 
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segunda-feira (21), deverão ser solicitados exclusivamente por telefone ou pela 
internet. Nesses casos, a concessão do benefício não demorará mais do que 30 
minutos.  

 
Essa é a expectativa do órgão, segundo José Francisco da Silva Neto, chefe de divisão 

de gestão e implantação de sistema da diretoria de atendimento do INSS.  
 

O INSS já concede esses benefícios de forma automática desde setembro de 2017.  
 
Essa forma de requisição convivia com o modelo antigo, em que o contribuinte podia 

optar por agendar uma consulta em um posto do órgão. Só que, a partir de segunda, 
o atendimento presencial para solicitação deixará de existir.  

 
Juntos, aposentadoria por tempo de serviço e salário-maternidade responderam por 
1,4 milhão de pedidos em 2017.  

 
Mudanças no sistema 
 

A concessão automática passou a ser possível após o INSS promover algumas 
mudanças internamente, como:  

 introduzir processo de requisição eletrônica no ano passado, já que até então 

tudo era feito por meio de formulários em papel; 
 integrar as várias bases governamentais de dados que devem ser checadas, 

como o “Meu INSS” (central de serviço para o cidadão), o CNIS (cadastro 
nacional de informações sociais) (CNIS) e o Prisma (sistema de benefícios 
sociais do governo); 

 simplificar alguns sistemas, que possuíam muitas regras para identificar 
fraudes, mas acabavam barrando muitas concessões instantâneas. 

 “A partir do momento que a gente viu que a concessão automática é possível, 
pensamos em encerrar o modelo convencional e antigo. Vamos direcionar tudo 
para o novo modelo, ou seja, é o sistema que vai checar todos os pedidos de 

aposentadoria. Todos serão submetidos ao sistema que irá avaliar se estão em 
condições.” 

 
'Malha-fina' do INSS 
No caso da aposentadoria, por exemplo, o sistema vai checar, entre outros detalhes, 

se o segurado cumpre alguns requisitos para a aposentadoria, como a idade mínima 
ou tempo de serviço exigidos pelas regras atuais.  

 
Ainda assim, oito em cada dez segurados não terão o benefício concedido 
automaticamente. Eles terão de ir a uma agência do INSS para complementar 

informação ou prestar esclarecimentos. Isso ocorrerá quando o sistema identificar 
“sinalizações de que pode haver alguma pendência”, diz Neto. Não quer dizer, no 

entanto, que terão o benefício negado.  
 
Algumas das pendências podem ser:  

 
 contribuição para o INSS feita pela empresa empregadora fora do prazo; 

 registro de vínculos concomitantes, o que ocorre quando, em um mesmo 
período, mais de uma empresa recolhe contribuições para um mesmo 

contribuinte; 
 existência de benefício já ativo e que seja incompatível com o pedido feito ao 

INSS.  

 “Dá para fazer uma analogia com a Receita Federal", compara Neto. "Você faz 
sua declaração de Imposto de Renda e só vai até a Receita se cair na malha 

fina.” 
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Prova de fogo 
Neto reconhece que, no início, a “malha fina” do INSS vai ser bastante extensa, mas 
tende a ser menos restritiva no futuro. “À medida que a gente for melhorando o 

sistema, a concessão automática vai ser ampliada.”  
 

O processamento das informações do INSS é feito e armazenado pela Dataprevi, que 
mantém uma central de dados no Rio. Neto conta que já há um acordo para a estatal 

ampliar a capacidade assim que a demanda exigir.  
 
"A partir do dia 21, vai ser uma grande prova de fogo. A gente vai ter que medir o 

volume de requisições e, à medida que for aumentando o fluxo, já está combinado 
que eles possam aumentar a infraestrutura lá."  

 

Guia do MEI: entenda o que acontece com quem fatura mais que o teto de R$ 

81 mil por ano 

18/05/2018 – Fonte: G1 
 

Empreendedor com renda excedente deixa de fazer parte do MEI e passa a ser 
microempresa ou empresa de pequeno porte; veja como funciona 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
Ser microempreendedor individual (MEI) é a forma mais "barata" de se tornar uma empresa, 

que prevê o pagamento de menos impostos. Esse regime tributário foi criado justamente para 
incentivar quem está começando e por isso há também um limite para os ganhos: o 

faturamento não pode passar de R$ 81 mil por ano (cerca R$ 6,75 mil por mês). 
 
O G1 preparou uma série de reportagens com o Guia do MEI para esclarecer dúvidas ao longo 

desta semana: 
 

Cresci demais. E agora? 
Os trabalhadores por conta própria e empresários que estouram o teto de faturamento deixam 
de ser MEI e precisam se tornar uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Se não 

se adaptarem, podem ter de pagar "multas" salgadas. 
 

Vale ressaltar que faturamento significa todo o valor recebido no ano, sem descontar nenhum 
custo. Veja no vídeo abaixo orientações do Sebrae para o MEI que faturou mais R$ 81 mil por 

ano. 
 
O MEI é uma porta de entrada para a formalização do pequeno negócio. Os especialistas 

ressaltam que deixar o MEI pode ser um caminho natural de uma empresa de sucesso, que 
tende a crescer e saltar para outros regimes tributários, como o Simples Nacional, para 

microempresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. 
 
O G1 preparou um guia de perguntas e respostas para ajudar o MEI que cresceu "demais" a 

regularizar sua situação. 
 

Posso continuar sendo MEI mesmo que fature pouco mais que R$ 81 mil? 
Não. Ao transmitir a declaração anual do MEI, o sistema identificará automaticamente que o 
valor está excedente e, no ano seguinte, o empreendedor já deixará de ser MEI. 
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Faturei mais de R$ 81 mil no ano. O que acontece com meu MEI? 

Depende do valor excedente. 
Faturamento até R$ 97,2 mil 

 
Se o valor excedente faturado no ano for menor que 20% de R$ 81 mil (ou seja, se a renda 
total não ultrapassar R$ 97,2 mil), ele terá de pagar as contribuições mensais (DAS) regulares 

até dezembro mais uma DAS complementar sobre valor excedente. 
 

A partir de janeiro do ano seguinte, esse empreendedor já passará a recolher o imposto 
Simples Nacional como microempresa. Os percentuais iniciais desse tributo são de 4%, 4,5% 
ou 6% do faturamento mensal, dependendo da atividade desempenhada (comércio, indústria 

e/ou serviços). 
 

Entre R$ 97,2 mil e R$ 360 mil 
 
Já se o MEI faturar entre R$ 97,2 mil e 360 mil, ele terá de recolher impostos como 

microempresa não apenas sobre o valor excedente. O pagamento será retroativo ao mês de 
janeiro ou ao mês de inscrição (caso o MEI tenha menos de um ano). 

 
"É uma espécie de multa, porque o governo entende ele já tinha se desenquadrado há mais tempo e não 
comunicou", explica a analista de negócios de Sebrae-SP, Ana Roberta Amarante. 

 
De R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões 

Quem fatura de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões já é considerado empresa de pequeno porte, 
com tributação mais alta que a de microempresa. O pagamento também é retroativo. 
 

Percebi que vou faturar mais de R$ 81 mil. O que fazer? 
O desenquadramento como MEI pode ser solicitado no Portal do Simples Nacional, no site da 

Receita Federal. Mas o recomendado nesses casos é já procurar um contador porque esse 
profissional é exigido tanto para microempresas como para empresas de pequeno porte. 
Comunicando a Receita antes de se desenquadrar, o empreendedor pode evitar a "multa 

retroativa". 
 

Brasil perdeu 1,3 mi de MEIs por falta de pagamento de contribuição 

18/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
MEIs devem entregar a Declaração Anual do Simples Nacional até o dia 30 
 

A cada mês, 260.000 microempreendedores individuais (MEIs) têm o CNPJ cancelado 
por falta de pagamento das contribuições mensais. Somados, representam 1,3 milhão 

de MEIs que perderam a condição de microempreendedor só em 2018. Esse número 
pode crescer ainda mais. No fim do mês, 6,8 milhões de MEIs devem entregar 
a Declaração Anual do Simples Nacional (Dasn-Simei), informando a receita bruta total 

de 2017 e se empregou alguém no período. 
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Quem não enviar a declaração na data pode pagar multa no valor mínimo de 50 reais 
ou de 2% ao mês sobre os tributos decorrentes das informações prestadas no Dasn. O 
MEI que não regularizar seus débitos pode perder a condição de microempreendedor 

e as dívidas passam a ficar vinculadas ao seu CPF. 
 

Para evitar o cancelamento do CNPJ, o Sebrae está promovendo a Semana do MEI – 
evento em que oferece cursos para capacitar e melhorar o conhecimento de gestão 

dos MEIs. 
 
“O principal objetivo da Semana do MEI é comunicar e lembrar o microempreendedor 

que ele tem essas obrigações e o limite para envio da declaração é o mês de maio”, 
afirma Alexandre Robazza, gerente do Sebrae na unidade da República, no centro de 

São Paulo. 
 
Durante a Semana do MEI são realizados, em média, 240 consultas diárias. Um dos 

microempreendedores atendidos foi Fabiano Gonçalves, 35. Em 2013, ele abriu a Mega 
Criações, empresa do setor de informática que presta serviços como o de 

desenvolvimento de sites. Gonçalves estava buscando no Sebrae informações sobre 
finanças para a próprio negócio, além de orientação para conseguir mais clientes e 
aumentar o faturamento. 

 
“Trabalho com vários clientes, às vezes a pessoa quer o custo lá embaixo e um retorno 

excelente. Então, tenho que reduzir o preço do meu serviço. Mas já tive clientes que 
pegaram empresas de grande porte e pagaram preços absurdos, sendo que eu presto 
o mesmo serviço. Você acaba sendo desvalorizado”, contou ele. 

 
Gonçalves conta que possui cerca de 10 clientes fixos e que a maioria dos novos 

contatos é feita por recomendação. Atualmente, ele fatura cerca de 3.000 reais 
mensais. 
 

“Geralmente, a pessoa é muito boa no que faz, que é a parte técnica, mas deixa a 
desejar na parte de gestão”, afirmou a consultora do Sebrae Jurema Villa. “Quantas 

empresas de bairro abrem e fecham depois de seis ou sete meses? Muitas vezes as 
empresas fecham e não é culpa da crise. É que a pessoa não fez um planejamento 
adequado e não observou o cliente”, comentou. 

 
Quando Vandelerne Gregorio, 50, decidiu criar a empresa Valed para a locação de 

brinquedos em 2017, tinha a expectativa de lucrar mensalmente 2.500 reais. Até 
agora, ela não conseguiu alugar nenhum dos brinquedos comprados. Nesta quarta-
feira, Vanderlene foi ao Sebrae em busca de orientação. “Vim para saber como posso 

divulgar meu trabalho. Já publiquei o serviço nas redes sociais, mas até agora não 
apareceu nada. Quero saber onde eu estou errando, se é na divulgação ou no preço”, 

afirmou. 
 

Ela investiu 5.000 reais na compra dos brinquedos, como pula-pula e piscina de 
bolinhas. Vanderlene investiu na Valed após ser desligada da empresa em que 
trabalhava. Ela recebeu a última parcela do seguro-desemprego nesta semana. 

 
A microempreendedora conta que queria ter o próprio negócio. “Sempre tive vontade 

de ter algo voltado para festas, mas como eu trabalhava direto não amadureci a ideia, 
que veio assim que eu saí da empresa”, contou. 
 

A artista circense Natalia Torres, 41, criou uma empresa de eventos que presta 
serviços de recreação e maquiagem artística. Ela comanda a empresa sozinha, desde 

que a sócia se afastou no início do ano. “Ela era responsável por essa parte do MEI. 
 
Quando ela saiu, fui pagar os boletos [de contribuição mensal] e percebi que muitos 

débitos estavam em aberto. Não consegui resolver isso por telefone e vim aqui pedir 
um socorro”, disse. 
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Segundo ela, o lucro mensal varia entre 4.000 reais e 5.000 reais. “Até 2012, eu tinha 
vários clientes fixos. Hoje, tenho só um por causa da crise”, disse. “Já lucrei 20.000 
reais por mês. Agora, eu só consigo pagar minhas contas, mas não considero uma 

renda boa porque tenho que pagar escola particular, plano de saúde, supermercado, 
as coisas só aumentam de preço”. 

 
A microempreendedora Sonia Soares, 62, foi ao Sebrae pela primeira vez nesta 

quarta-feira para fechar a empresa de roupas que criou há cinco anos. “Nunca tive 
dinheiro porque tinha que comprar manequim, alugar um local. Sozinha não dava. 
Comecei a comprar roupa no Brás e revender, mas também levei muito calote”. 

 
Segundo ela, há uma dificuldade em conseguir emprego pela idade. Atualmente, ela 

recebe um auxílio do bolsa-família no valor de 82 reais. “Não é fácil procurar emprego, 
já espalhei meu nome em São Paulo inteira e nada”. 
 

A microempreendedora contou que não fez um planejamento antes de abrir a 
empresa. “Na época, eu só pensei ‘vou virar sacoleira'”. 

 
De acordo com o gerente do Sebrae, a falta de planejamento aumenta as chances de 
que o negócio dê errado. “Porque uma MEI quebra? Pela falta de planejamento. Nossa 

grande dica é que o microempreendedor procure o Sebrae para aprender a planejar 
antes de fazer qualquer coisa. É precisa entender seu cliente e saber como resolver a 

dor dele”, disse ele. “É raro que a pessoa venha no Sebrae antes de colocar dinheiro 
no negócio”. 
 

Segundo ele, há dois perfis de MEIs no Brasil. “O primeiro é aquele que olha para o 
mercado e acha uma oportunidade de negócio. A outra parcela, que cresceu muito nos 

últimos anos, é a de quem empreende por necessidade, que perdeu o emprego e agora 
tem que correr atrás”. 
 

O segundo grupo de MEIs corre mais risco de se dar mal na empreitada. “Em geral, 
quem empreende por necessidade tem mais urgência e não se organiza 

financeiramente. A necessidade por dinheiro faz com que a pessoa saia atropelando 
as etapas, mas só adia um pouco o fato de que ela vai cair de um precipício”, 
afirmou Robazza. 

 

Padilha diz que governo trabalha com crescimento do PIB de 2,5% em 2018 

18/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Na última projeção oficial do governo, do fim de março, a expectativa era de 

avanço de 2,97%  
  

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quinta-feira (17) que o governo 
mantém a previsão de um crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,5% para 

este ano, em uma visão que colocou como conservadora. 
 
De acordo com Padilha, os resultados abaixo do esperado no primeiro trimestre deste 

ano —a economia encolheu 0,13%— levaram o governo a manter a previsão do final 
de 2017. "Nós vínhamos numa projeção do PIB crescendo 3%, mas agora nesse 

primeiro trimestre não tivemos o crescimento esperado e nós do governo, de forma 
conservadora, estamos mantendo a previsão que tínhamos lá no final do ano passado", 
disse Padilha em entrevista a agências internacionais. 

 
"Nossa previsão é que fique entre 2,5% e 3%. Hoje, na análise feita, a tendência é 

projetando mais para direção dos 2,5%. Nós, no governo, preferimos não trabalhar 
com número superior a 2,5%", completou. 
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Na última projeção oficial do governo, feita no fim de março, a expectativa era de um 
avanço de 2,97%.  
 

Questionado se as políticas econômicas do governo já não estão mais dando resultado, 
já que tanto o resultado do PIB quanto da geração de empregos foram piores nesse 

início de ano do que o esperado, Padilha afirmou que o cenário internacional não tem 
ajudado. 

 
"Ele [o governo] está no rumo certo. O ajuste fiscal era absolutamente indispensável. 
A busca de geração de emprego tem apresentado resultados, as políticas estão 

acontecendo", disse Padilha. 
 

"Mas não podemos desconhecer a circunstância econômica internacional. O mundo 
não vai da forma que gostaríamos que fosse para que pudéssemos ter um crescimento 
acima do que estamos tendo." 

 
Apesar disso, defendeu o ministro, o momento de crise por que passa a Argentina, um 

dos maiores parceiros comerciais do país, não deve contaminar o Brasil ou os países 
do Mercosul. 
 

CESSÃO ONEROSA 
Um acordo sobre os termos da renegociação do contrato de cessão onerosa entre 

Petrobras e União deve ser concluído na semana que vem, afirmou Padilha. 
 
O prazo para a conclusão dos trabalhos de uma comissão interministerial que discute 

o assunto vence nesta quinta-feira, mas na véspera uma fonte da equipe econômica 
afirmou à Reuters que um relatório sobre as discussões não seria divulgado conforme 

previsto. 
 
O contrato inicial, assinado em 2010, concedeu à estatal o direito de produzir até 5 

bilhões de barris de óleo equivalente em determinadas áreas do pré-sal da Bacia de 
Santos. Na ocasião, a Petrobras pagou 74,8 bilhões de reais por esse direito. 

 
No entanto, uma revisão desse valor --considerando variáveis como dólar e barril do 
petróleo-, que poderá determinar se a Petrobras terá de pagar mais ao governo ou 

receber recursos, já estava prevista na assinatura do contrato. 
 

O dólar opera em alta nesta sexta-feira (18), pelo 6º dia seguido, após ter fechado na 
casa de R$ 3,70 na véspera, na maior cotação em mais de 2 anos.  Às 10h11, a moeda 
dos EUA subia 1,95%, a R$ 3,7735. Na máxima da sessão até o momento chegou a 

R$ 3,776. O dólar turismo era negociado a R$ 3,92. Veja mais cotações.  
 

Na véspera, o dólar fechou em alta pelo 5ª dia seguido, a R$ 3,7015 na venda, maior 
valor desde março de 2016, com os investidores reagindo à decisão inesperada do 

Banco Central de manter a taxa Selic em 6,5%. O dólar turismo atingiu R$ 3,86 e nas 
casas de câmbio chegou a ser vendido a R$ 4,16 no cartão pré-pago, já incluindo o 
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).  

 

'Se o Brasil não enfrentar o problema fiscal, a crise vai voltar’, afirma Marcos 
Lisboa 

18/05/2018 – Fonte: G1 
 

Para economista e presidente do Insper, fraqueza da economia neste início 
de ano é um reflexo da interrupção das reformas; G1 publica série de 

entrevistas sobre 'Desafios do Crescimento'. 
 

O Brasil tem um caminho difícil pela frente e sem margem de manobra para fugir da agenda 
de reformas, afirma o economista e presidente do Insper, Marcos Lisboa. Na avaliação dele, 
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se o país não resolver a questão fiscal, é provável que a economia brasileira sofra com uma 
crise econômica pior do que a enfrentada nos últimos anos. 
 

"Se o Brasil não enfrentar o problema fiscal, vamos nos preparar porque a crise vai voltar 
talvez mais severa do que já foi", disse. 

 
A fraqueza da economia neste início de 2018, segundo o economista, já é um reflexo da 

paralisia do governo, que deixou a agenda de reformas de lado desde meados do ano 
passado. 
 

"Não fazer nada hoje é condenar o país a ficar pior", disse Lisboa, que foi secretário de política 
econômica durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

  
 
 

 
 

 
 

O G1 começa a publicar nesta sexta-feira (18) uma série de entrevistas com economistas 

para debater o atual estágio da economia e os caminhos para a retomada do crescimento. Na 
próxima semana, o entrevistado será o economista Bernard Appy, diretor do Centro de 

Cidadania Fiscal.  
 
A seguir os principais trechos da entrevista concedida ao G1. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A economia neste início de ano parece travada. Houve um excesso de otimismo 
com a expectativa de recuperação? 

O Brasil tem problemas graves. A interrupção da recessão veio quando o país sinalizou que 
estava começando a discutir com menos incompetência e mais seriedade os problemas. No 
fim de 2016, tentamos começar essa agenda (de reformas). E aí deu-se o benefício da dúvida 

para o país e a economia parou de piorar. Mas os problemas não desapareceram. Não fazer 
nada hoje é condenar o país a ficar pior. 

 
Quais são as reformas prioritárias? 

São várias. A Previdência é urgente. É inacreditável o país não ter feito essa reforma há 20 
anos. Mas não é só a Previdência. Há essa profusão de programas sociais, alguns funcionam 
muito bem, como o Bolsa Família, outros são ineficazes, não têm avaliação. Também o nosso 

fracasso em educação. O Brasil aumentou o gasto com educação para 6% do PIB e os nossos 
resultados são lamentáveis quando comparados com países emergentes que gastam menos. 

Não é pouca coisa a ser feita. 
 
O investimento também dá sinais de fraqueza. O que está impedindo a melhora? 

A estrutura tributária do Brasil é completamente disfuncional. Como eu vou investir no Brasil 
se eu não sei qual vai ser a estrutura tributária daqui a um ano? Eu não sei a regra do jogo, 

a estrutura tributária muda dia sim, dia não. Tem empresas no Brasil que recebem duas, três 
notificações de medidas tributárias por dia.  
 

 
 



Então não adianta baixar juros e achar que o investimento vai voltar? 
Baixa juros é bacana, acho ótimo. A inflação caiu, mérito do Banco Central. Agora, não dá 
para imaginar que o país vai iniciar uma trajetória de crescimento sustentável, aumentando 

a capacidade produtiva, com o grau de incerteza que nós temos. Vai que o Brasil continua 
irresponsável e não faz reforma da Previdência? Aí é melhor ir embora. O investimento aposta 

no Brasil no curto prazo, mas o investimento em fábricas grandes é feito em um lugar em 
que se conheça as regras do jogo nos próximos 10, 20 anos. 

 
A previsão é que o Brasil só volte a ter superávit em 2022. Como todo esse quadro 
se ajusta a isso? 

Se não fizer reforma, não vai voltar a ter superávit em 2022. Vai ter que mexer em 
previdência, vai ter que fazer a reforma do Estado, vai ter que mexer em vários programas 

ineficazes. 
 
Aumentar imposto também? 

Vai ter que aumentar imposto também. E vai ter que reduzir as distorções tributárias. Tem 
todo um ajuste para fazer que é imenso. A gente não chegou na situação que está por ter 

feito pouca bobagem. 
 
As reformas ficaram para o próximo presidente agora. O que esperar? 

Pois é, mas o país vai ficar pior. E isso ocorre por duas razões: internamente, o país piora 
porque o caso é grave. E segundo: os Estados Unidos estão crescendo forte há três trimestres. 

Em algum momento a taxa de juros vai subir lá. Se o Brasil interrompe a agenda de reformas 
e o cenário muda lá fora, o país vai colher no ano que vem a inação de agora. Ou fazemos 
reformas ou vai ficar pior. 

 
Qual é o prazo que o governo tem para fazer essas mudanças e conseguir dar fôlego 

à economia? 
A nossa janela de oportunidade para evitar a volta da crise está se esgotando. São reformas 
duras, difíceis. A reforma da Previdência dos servidores públicos é urgente e houve uma 

resistência das corporações que estão na elite dos trabalhadores a rever benefícios que não 
são sustentáveis.  

 
Estamos vendo como esse debate é difícil no Brasil. No setor privado, as desonerações 
fracassaram. Ficou clara a dificuldade que foi começar a retirar a distorção que era a TJLP 

(Taxa de Juros de Longo Prazo), com resistência do setor privado, governadores, vários 
políticos. A disputa entre o Brasil velho e o Brasil novo está sofrida. Todo dia é uma disputa 

de medidas protecionistas, para conceder mais distorções, mais proteções para grupos de 
interesse do setor público e setor privado. 
 

O cobertor está curto para lidar com tantos interesses? 
Acho que é mais do que o cobertor curto. O dinheiro acabou. O país está precisando discutir 

essa impressionante quantidade de pedágios que paga sem saber muito bem para quem. Por 
que o Brasil ainda tem esse regime cartorial? Faz sentido ter o sistema de cartórios que o 

Brasil tem? A gente não pode reclamar do fato de o Brasil ser um país caro. Toda vez que 
você vai comprar alguma coisa você está dando muito dinheiro para vários grupos de 
interesse. 

 
E é possível resolver isso ou o Brasil já perdeu essa briga? 

Agora pelo menos tem um Brasil novo disputando a briga. Era muito pior no passado. Eu acho 
que a boa notícia é que tem uma clareza de agenda para reduzir esses imensos pedágios que 
o Brasil paga, colocar as contas públicas em ordem, saber que vamos ter de rever o regime 

dos servidores públicos ou os Estados e municípios vão quebrar.  
 

O estado brasileiro prometeu o que não tem condições de entregar. Mas se a gente consegue 
enfrentar essa agenda, a boa notícia é que tem muita coisa bacana para fazer. 
 

 
 



O Brasil tem um imenso potencial para crescer. A gente não cresce mais por incompetência nossa. 
A discussão eleitoral está olhando para os problemas centrais? 
Isso me preocupa. Estamos vendo palavras de ordem que nem de longe arranham os 

problemas do país. Qual é a proposta da reforma da Previdência, como é que vai enfrentar a 
crise dos Estados, qual é a proposta para segurança? O que a gente assiste hoje são palavras 

de ordem. Eu fico surpreso de ver uma garotada que defende fechar o museu. Não quer ir ao 
museu, não vai. Esse aspecto do debate vale para os dois lados e é preocupante, sem o 

detalhamento dos problemas reais e graves que o país tem. 
 

Dólar sobe pelo 6º dia seguido e bate R$ 3,77 

18/05/2018 – Fonte: G1 
 

Na véspera, moeda dos EUA fechou em alta de 0,61%, a R$ 3,7015 na venda. Bovespa 
recua 3,3% nesta quinta-feira (17) e cotação do dólar volta a subir  
 

Alta de mais de 11% no ano 
No ano, até o fechamento da véspera, o dólar acumula alta de 11,71%.  

 
Na pesquisa Focus do Banco Central, há apostas de que o dólar chegará a R$ 3,81 em 
outubro, quando ocorrerão as eleições presidenciais. E essa estimativa está em alta.  

 
No começo de maio, por exemplo, a cotação máxima esperada para outubro não 

passava de R$ 3,7.  
 
O Banco Central realiza nesta quinta-feira leilão de até 4.225 contratos de swap 

cambial tradicional -- equivalente à venda futura de dólares - para rolagem do 
vencimento de junho. Também ofertará até 5 mil novos swaps.  

 

Artigo: O dólar e todos contra o governo 

18/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
BC causa ira e confusão no mercado; dólar caro piora imagem política de 

governistas  
 

  
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, que na quarta (16) manteve os juros 

em 6,5% ao ano - Ueslei Marcelino - 10.abr.18/Reuters  
 
O povo dos mercados teve alguns prejuízos, precisou rever onde coloca seu dinheiro 

e ficou desnorteado com a decisão do Banco Central de não mexer na taxa de juros, 
o que causou viva irritação na praça. 

 
O revertério do BC explica o tumulto desta quinta-feira (17) nos negócios. Como de 
costume, porém, um dia apenas não permite saber qual o novo tom do mercado, se é 

que a banda vai tocar mesmo de outro modo. As notícias econômicas dos últimos dias 
talvez tenham mais importância para a política eleitoral. 

 
Um primeiro motivo do tumulto foi uma rearrumação da casa da finança. Como o BC 
decidiu manter a Selic em 6,5% ao ano, contrariando expectativa quase geral, teve 

gente que amanheceu comprando ou vendendo dinheiro a preço errado, digamos, 
levando prejuízo. Uma perda relevante aqui costuma demandar compensações ali, 

vendas de certos ativos. Uma reação em cadeia, grosso modo. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/cotacao-do-dolar-em-18052018.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2018/05/o-dolar-e-todos-contra-o-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/alta-do-dolar-faz-bc-manter-taxa-basica-de-juros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/dolar-vai-a-r-370-com-exterior-e-apos-bc-manter-juro-bolsa-tem-pior-dia-em-1-ano.shtml


Segundo, além de recomposição das aplicações, a decisão do Banco Central provocou 
incerteza e, assim, levou gente para a retranca. Sejam as dúvidas boas ou não, 
investidores e negociantes de dinheiro passaram a perguntar: 

 
1) O BC está vendo mais risco de a alta do dólar chegar à inflação, mais do que se 

imaginava? 
2) O mero aumento do risco de que o dólar afete a inflação pode agora ter mais 

impacto nos juros, mesmo que as expectativas de inflação continuem comportadas? 
3) Em que medida os movimentos de taxas de juros estarão mais dependentes da 
taxa de câmbio, do "preço do dólar"? 

4) É possível que o BC volte a elevar os juros antes do ano que vem, talvez já em 
outubro? 

 
Era o que se ouvia ontem pela praça do mercado. Figuras mais graúdas ou menos 
ligadas à operação financeira cotidiana pareciam menos nervosas. Isto é, bem menos 

propensas a ver mudanças significativas e de curto prazo na taxa básica de juros e na 
atividade econômica devidas ao tumulto do dólar e à pequena reviravolta do BC. 

 
Na dúvida, quem estava na linha de frente vendeu ou foi mais agressivo. Ações, que 
estavam a bom preço e, em especial, as mais vendáveis (líquidas), foram à liquidação, 

como Petrobras e bancos. 
 

Até agora comportadas neste paniquito, as taxas de juros deram um pulo como não o 
faziam desde o Joesley Day, faz um ano, o dia em que repercutiu no mercado a notícia 
do grampo de Michel Temer. O ajuste, embora grande, em boa parte apenas 

compensou as apostas (sic) baseadas na crença de que o BC cortaria a Selic em mais 
0,25 ponto. 

 
Até terça-feira (29), quando o BC publicará sua exposição de motivos, não será 
possível saber direito se vai haver mexida maior nos juros, em especial nos de prazo 

mais longo. É preciso que a poeira assente. Mesmo o pessoal do dinheiro está 
desnorteado. 

 
Política 
Tenha ou não efeitos mais significativos sobre o destino das taxas de juros e sobre a 

atividade econômica, a corrida do dólar a R$ 3,70 vai contribuir para a desmoralização 
de governistas e associados. O preço do dólar é um termômetro com efeito psicológico 

considerável, mesmo que apenas esteja a indicar uns dias de frio excepcional e 
passageiro no verão. 
 

O dólar caro impressiona ainda mais nestes dias de frustração com a economia real, 
que se levantara da cama no fim de 2017 e desmaiou neste primeiro terço de 2018. 

O governismo está ainda mais morto, politicamente. Agora é saber para onde e como 
vão debandar, o MDB em particular. 

 
Vinicius Torres Freire -Na Folha desde 1991. Foi secretário de Redação, editor de 
'Dinheiro', 'Opinião' e correspondente em Paris.  

 

IBGE diz estudar divulgar mensalmente dado de subutilização da força de 
trabalho 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estuda a possibilidade de incluir 
os dados sobre a subutilização da força de trabalho nas divulgações mensais da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), disse nesta 
quinta-feira, 17, o coordenador de Trabalho e Rendimento do órgão, Cimar Azeredo.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/inflacao-acelera-em-abril-para-022-com-remedio-e-plano-de-saude-mais-caros.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885213-dia-de-panico-nos-mercados-faz-bolsa-desabar-9-e-dolar-subir-a-r-339.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1885213-dia-de-panico-nos-mercados-faz-bolsa-desabar-9-e-dolar-subir-a-r-339.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1884926-audio-mostra-temer-dando-aval-a-compra-do-silencio-de-cunha-diz-jornal.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ibge-diz-estudar-divulgar-mensalmente-dado-de-subutilizacao-da-forca-de-trabalho/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ibge-diz-estudar-divulgar-mensalmente-dado-de-subutilizacao-da-forca-de-trabalho/


Hoje, os dados sobre a subutilização da força de trabalho (que agrega os desocupados, 
os subocupados por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial) são 
divulgados apenas na Pnad Contínua Trimestral. Essa pesquisa traz dados sobre o 

mercado de trabalho detalhados por unidade da federação a cada três meses.  
 

Paralelamente, o IBGE divulga todo mês a Pnad Contínua Mensal, com dados sobre o 
mercado de trabalho para trimestres móveis, somente nos agregados para o Brasil, 

sem dados regionais. A ideia, segundo Azeredo, é divulgar informações sobre a 
subutilização nessas divulgações mensais, também apenas com dados agregados 
nacionalmente.  

 
Segundo Azeredo, ainda não está certo que o IBGE fará essa alteração na divulgação 

da Pnad Contínua, mas isso seria importante porque os dados de subutilização 
mostram que o mercado de trabalho “continua em situação delicada”, embora alguns 
indicadores, como o próprio contingente de desempregados, tenham melhorado 

recentemente.  
 

“Existe uma importância de divulgar isso. Estamos com esse projeto, mas não está 
certo ainda”, afirmou Azeredo, em entrevista para comentar os dados da Pnad 
Contínua Trimestral do primeiro trimestre de 2018. 

 

Volume de fusões e aquisições cresce 120% no primeiro trimestre, diz 
Anbima 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Puxado pela aquisição da Fibria pela Suzano Papel e Celulose, os anúncios de fusões 
e aquisições no primeiro trimestre deste ano, envolvendo aquisições de controle, 

incorporações e vendas de participações minoritárias, chegaram a R$ 52,3 bilhões, um 
crescimento de 120% na comparação ao volume verificado no mesmo período de 
2017, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 

e de Capitais (Anbima).  
 

O boletim da associação identifica que o montante foi o maior em um primeiro 
trimestre desde 2012. A aquisição da Fibria pela Suzano Papel e Celulose movimentou 
R$ 47,7 bilhões.  

 
Foram 16 operações no período, número inferior às 40 negociações que aconteceram 

no primeiro trimestre de 2017. Segundo a Anbima, a distribuição por setores, 
entretanto, ficou mais equilibrada: 25% delas foram no segmento de indústria e 
comércio, 18,8% em alimentos e bebidas e 12,5% no setor de assistência médica.  

 
“Percebemos certa cautela nos movimentos de fusões e aquisições neste primeiro 

trimestre de 2018. Em um ano de incertezas, observamos um menor número de 
transações, com predominância daquelas realizadas entre empresas brasileiras”, 

afirma Dimas Megna, coordenador do Subcomitê de Fusões e Aquisições da Anbima, 
em nota. A maior parte das operações do trimestre (75%) movimentou valores 
inferiores a R$ 499 mil.  

 
Devido à aquisição da Fibria pela Suzano, o volume das operações ficou concentrado 

no setor de papel e celulose, que respondeu por 91,2% dos recursos do trimestre, 
seguido por alimentos e bebidas (3%) e TI e Telecomunicações (1,9%).  
 

Quase a totalidade do volume das operações (97%) se deu entre empresas brasileiras, 
enquanto os 3% restantes ocorreram com empresas estrangeiras comprando a 

participação de investidores minoritários ou adquirindo o controle acionário de 
empresas brasileiras.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/volume-de-fusoes-e-aquisicoes-cresce-120-no-primeiro-trimestre-diz-anbima/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/volume-de-fusoes-e-aquisicoes-cresce-120-no-primeiro-trimestre-diz-anbima/


Entre as formas de pagamento das operações, a assunção de dívida (quando uma 
empresa assume a dívida da outra como parte do pagamento) ganhou espaço, 
respondendo por 24,2% do total em comparação à média de 9,8% dos últimos três 

anos. Os fundos de private equity responderam por 2,9% dos recursos, estando 
presentes em apenas quatro operações. 

 

Cobre opera em queda, em meio ao dólar valorizado 

18/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
Os contratos futuros de cobre operam em queda nesta sexta-feira, após uma 

sequência de pregões de dólar valorizado, que tende a penalizar as commodities.  
 

Às 7h30, o cobre para três meses, negociado na London Metal Exchange (LME), caía 
0,42%, a US$ 6.833,50 por tonelada, ao mesmo tempo em que o WSJ Dollar Index, 
que mede a força do dólar ante uma cesta de 16 divisas, avançava 0,1%. Já o cobre 

para julho, negociado na Comex, a divisão de metais da Nymex, recuava 0,70%, a 
US$ 3,0675 por libra-peso.  

 
O dólar mais forte costuma prejudicar commodities precificadas na moeda americana, 
pois as deixa mais caras para detentores de outras divisas. “O movimento de hoje é 

porque o dólar está subindo”, disse Matthew Turner, analista de metais na Macquarie.  
 

Entre outros metais negociados na LME, o alumínio subia 0,66%, para US$ 2.305,00 
por tonelada, o zinco caía 0,02%, a US$ 3.092,50, o níquel avançava 1,44%, a US$ 
14.805,00, o estanho recuava 0,12%, a US$ 20.650,00, e o chumbo caía 0,32%, a 

US$ 2.355,50.  
 

Consumo de eletricidade no Brasil cresce 3,9% entre 1° e 15 de maio, diz 

CCEE 

18/05/2018 – Fonte: Reuters 

 
O consumo de eletricidade no Brasil registrou alta de 3,9 por cento entre 1° e 15 de 

maio quando na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com 
boletim semanal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nesta 
quinta-feira.  

 
O consumo no mercado regulado, no qual os consumidores são atendidos pelas 

distribuidoras, cresceu 2,5 por cento, enquanto o consumo no mercado livre de 
energia, no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, teve 
aumento de 7,4 por cento.  

 

Petrobras reajusta preços de gasolina e diesel nas refinarias para novas 
máximas 

18/05/2018 – Fonte: G1 

 
A Petrobras elevará os preços do diesel em 0,80% e os da gasolina em 1,34% nas refinarias 
a partir de sábado (19), informou a petroleira em comunicado no seu site nesta sexta-feira 

(18). 
 

Com os reajustes, os preços dos combustíveis irão a novas máximas dentro da política em 
vigor desde julho, a R$ 2,3488 o litro de diesel e R$ 2,0680 o litro de gasolina, destaca a 
Reuters. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cobre-opera-em-queda-em-meio-ao-dolar-valorizado/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1II2UT-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1II2UT-OBRBS
https://g1.globo.com/economia/noticia/petrobras-reajusta-precos-de-gasolina-e-diesel-nas-refinarias-para-novas-maximas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/petrobras-reajusta-precos-de-gasolina-e-diesel-nas-refinarias-para-novas-maximas.ghtml


 
 
 

 
 

 
 

 
 

Este é o 5º reajuste diário seguido. Na véspera, a companhia elevou em 1,80% o preço da 

gasolina, e subiu 0,95% o preço do diesel. No acumulado na semana, a alta chega a 6,98% 
nos preços da gasolina e de 5,98% no diesel. A decisão de repassar o aumento do valor da 

combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustíveis. 
 
A escalada nos preços acontece em meio à disparada nos preços internacionais do petróleo. 

Nesta quinta, o barril de petróleo Brent superou US$ 80 pela 1ª vez desde novembro de 2014. 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano 
passado.  Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive 

diariamente. Desde então, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de 
57,34% e o do diesel, valorização de 57,78%, segundo dados do Valor Online. 

 
Impacto no preço cobrado nos postos 
Na semana passada, o preço médio da gasolina nos postos do país atingiu novas máximas no 

ano, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
 

O preço médio do litro de gasolina para os consumidores ficou em R$ 4,257, ante R$ 4,225 
na semana anterior, o que corresponde a uma alta de 0,76%. Na última pesquisa, havia 

recuado 0,02%. 
 
Com o novo aumento, a gasolina acumula alta de 3,85% desde o início do ano, e avança 

21,28% desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços, em julho do ano passado. 
 

GM anuncia 30 novos carros para o Brasil até 2022; confira alguns deles 

18/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Líder de vendas no mercado latino-americano, a General Motors (GM) quer ampliar a 
distância para as marcas rivais. A fabricante anunciou que lançará 30 lançamentos até 

2022 na região do Mercosul. O Brasil, claro, é o maior mercado produtor e consumidor 
da marca e deverá ser contemplado com o pacote completo. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/petrobras-eleva-em-180-o-preco-da-gasolina-e-em-095-o-do-diesel.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/petrobras-eleva-em-180-o-preco-da-gasolina-e-em-095-o-do-diesel.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-chegar-a-us-80-o-barril-e-bater-maxima-desde-2014-preco-do-petroleo-fecha-estavel.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/preco-medio-da-gasolina-volta-a-subir-e-vai-a-r-4257-aponta-anp.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/preco-medio-da-gasolina-volta-a-subir-e-vai-a-r-4257-aponta-anp.ghtml
http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/gm-anuncia-30-novos-carros-para-o-brasil-ate-2022-confira-alguns-deles-f12vxm2cx1smolepzf4n9in45


A empresa comunicou ainda por meio de nota que do total de produtos, dez serão 
séries especiais. "Esta é a maior renovação da linha Chevrolet na história da marca na 
região", afirmou Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul. 

 
A estratégia é semelhante à da Volkswagen, que em 2017 divulgou uma ofensiva com 
20 novos modelos até 2020. A intenção da montadora alemã é voltar ao topo de 

vendas no mercado brasileiro - atualmente está na vice-liderança, atrás justamente 
da Chevrolet. 

 
A montadora norte-americana não especificou quais serão os novos modelos ou onde 

eles serão produzidos. Mas é possível adiantar algumas das novidades. O primeiro da 
lista já está no forno para estrear: a reestilização de meia-vida do monovolume Spin.  
Ela será apresentada entre junho e julho com um visual inspirado no atual Cobalt. 

 
Em 2019 a família Cruze (hatch e sedã) passará por uma reestilização, bem como o 

Camaro - ambos já revelados nos Estados Unidos. 
 

 
A reestilização do Cruze já foi apresentada nos Estados Unidos.  
 

As estrelas do pacote serão as novas gerações de Onix e Prisma, além do Cobalt e 
Montana, previstas para 2020. Eles usarão a futura plataforma modular GEM (Global 

Emerging Markets), desenvolvida em parceria com a chinesa SAIC, e consumirão R$ 
4,5 bilhões de investimentos nas unidades brasileiras da GM em São Caetano do Sul 

(SP), Joinville (SC) e Gravataí (RS) - o total de aporte para os novos modelos compacto 
e médios na América Latina soma R$ 13 bilhões.  
 

A lista terá também pelo menos três utilitários esportivos. Um compacto de entrada 
para concorrer com o Volkswagen T-Track ('SUV do up!), a nova geração (ou 

substituto) do Tracker, além de um SUV compacto-médio entre Tracker e Equinox. 
 
A picape S10 e o grandalhão Trailblazer são outros a mudarem de geração entre 2020 

e 2021. Há rumores que a fabricante apostará num subcompacto de entrada, abaixo 
do Onix, para o segmento mais popular. O elétrico Bolt também deverá dar as caras 

por aqui.  
 
No grupo das séries especiais provavelmente estarão linhas aventureiras urbanas e 

com apelo esportivo, como o Onix Activ ou Effect. 
 

Em 2017, a Chevrolet vendeu 517.127 mil veículos no Brasil (394.157) e Argentina 
(122.970 mil).  
 

 
 



Agricultores se antecipam à indústria e ‘lançam’ trator autônomo 

18/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Aproveitando softwares de piloto automático nos maquinários, produtores 
modificam dispositivo de segurança e põem trator para trabalhar sozinho.  

 
 

 
 
 

 
  

 
O vídeo https://www.youtube.com/watch?v=gB3unA6jKVc de um trator da marca 
John Deere trabalhando numa lavoura brasileira sem nenhum condutor, realizando 

manobras, levantando e abaixando o arado, faz sucesso e causa espanto nas redes 
sociais.  

 
O espanto não está propriamente no conceito de um veículo autônomo, bastante 
difundido pelos protótipos de empresas como Tesla, Google e Uber, mas no fato de a 

máquina já estar a campo realizando tarefas que vão além de apenas escolher o 
melhor caminho à frente. 

 
Ainda que não seja possível identificar a origem, o vídeo é reconhecido como autêntico 
pelo próprio fabricante do trator. A John Deere informou que o piloto automático está 

presente há vários anos nos tratores da linha 8R, mas um dispositivo de fábrica impede 
que a máquina trabalhe sem o operador. 

 
“Nossos tratores têm um sistema de segurança que exige a presença do operador. Se 
ele não estiver sentado, o trator não funciona. O que pode ter acontecido é que o 

usuário burlou este dispositivo, colocando um peso sobre o banco ou alterando a parte 
eletrônica”, avalia Maurício de Menezes, gerente de marketing tático da John Deere 

no Brasil. 
 
Mas se no vídeo os agricultores conseguiram colocar o trator para trabalhar sozinho, 

por que ainda é exigida a presença do operador?  
 

A resposta passa por desafios tecnológicos ainda não vencidos, garantias de segurança 
e necessidade de regulamentação. 
 

“Hoje a John Deere oferece o que há de mais avançado no mercado, permitindo todas 
as manobras de maneira automática, mas não autônoma. Apertando um só botão é 

possível executar três ou quatro funções. Mas a equação é complexa, estamos 
caminhando no sentido de integrar todas essas tecnologias em uma só”, explica 

Menezes. 
 
Vazio normativo 

O consultor de máquinas agrícolas Arno Dallmeyer, de Santa Maria (RGS), destaca o 
vazio normativo sobre o assunto. “O grande problema é a responsabilidade civil. Se 

este trator fizer uma injúria ou dano a alguém, quem é o responsável? Não se pode 
condenar o trator, então vamos responsabilizar o dono, o fabricante, o operador ou o 
gerente da fazenda? Enquanto isso não for resolvido e não houver jurisprudência, não 

vai funcionar”, avalia. 
 

Por enquanto, a brincadeira dos produtores que filmaram o trator “fantasma” sequer 
pode ser considerada uma infração legal ou de trânsito. “A Polícia Rodoviária não pode 
ir lá na propriedade e responsabilizar o sujeito. Ali é uma zona neutra. Nesse caso do 

http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/mercado/agricultores-se-antecipam-a-industria-e-lancam-trator-autonomo-727tredv4a3b7xtqnx2q6xmev
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vídeo, alguém fez a brincadeira, não tem como saber quem foi e nem dá para 
responsabilizar, por que tratar-se de propriedade privada”, observa Dallmeyer. 
 

Inteligência agronômica 
A fabricante Case apresentou seu protótipo de trator autônomo há dois anos e, desde 

então, vem se dedicando a desenvolver a inteligência agronômica da máquina, para 
que possa fazer sozinha uma série de operações com máximo de segurança.  

 
“A máquina vai sentir as condições e se ajustar sozinha. Esse será o próximo passo de 
automação, antes de chegar propriamente ao veículo autônomo”, acredita Sérgio 

Soares, diretor de desenvolvimento de Produto e Engenharia Agrícola da CNH 
Industrial para a América Latina.  

 
Soares lembra que o dia a dia de um trator é mais complexo do que de um automóvel 
de passeio. “Tem menos riscos e menos gente em volta, mas envolve uma interface 

muito grande do implemento com o trator, da colheitadeira com as ferramentas. A 
inteligência artificial da máquina tem que processar tudo e integrar ao sistema 

autônomo. As tecnologias existem, algumas delas inovadoras, mas ainda não têm 
escala”, enfatiza. 
 

Na multinaciona Agco, dona das marcas Massey Ferguson, Valtra e Fendt, as 
máquinas-conceito autônomas já existem, como o projeto do robô agrícola Mars. O 

que falta, segundo Niumar Aurélio, supervisor de Marketing da companhia, “são 
ajustes em questões relacionadas à segurança e à regulamentação”. 
 

 “A máquina com piloto automático é completamente normal no campo, seja no trator, 
no pulverizador ou colheitadeira. Mas ainda não dá para prescindir da presença do 

operador, que tem um caráter muito mais gerencial, para controlar a qualidade da 
operação e verificar se a máquina está dentro dos parâmetros de diminuição do 
consumo de combustível e emissões. É algo muito menos relacionado a tarefas 

repetitivas, como controlar o trajeto da máquina”, aponta Aurélio. 
 

Nos Estados Unidos, há quatro anos a fabricante de implementos Kinze desenvolveu 
um software para automatizar tratores. O operador fica na colheitadeira enquanto o 
trator leva e traz sozinho o vagão com cereais. Ainda não existe produção em série 

das máquinas; por enquanto os protótipos são apenas alugados para os produtores. 
 

O engenheiro Amílcar Centeno, consultor de Campinas (SP) que morou nos EUA e 
trabalhou por trinta anos no setor de maquinários agrícolas, acredita que a automação 
é inevitável e será acelerada pela escassez de mão-de-obra. 

 
“Esse processo de urbanização é a grande motivação econômica pela busca da 

automação. Começamos o século 20 com 75% da população no campo e terminamos 
com apenas 3%. Se olharmos globalmente, a automação já é uma realidade. A 

questão agora é apenas expandir essa tecnologia”. 
 

Mobileye, da Intel, fecha acordo para incluir direção autônoma em 8 milhões 
de carros 

18/05/2018 – Fonte: G1 

 
Contrato começará em 2021, quando será lançado um chip criado para direção 
completamente autônoma. 

 
A Mobileye assinou contrato para fornecer solução de direção autônoma a 8 milhões de carros 

de uma montadora europeia, disse um representante da empresa israelense controlada pela 
Intel.  Os termos financeiros do acordo e o nome da montadora não foram divulgados. 
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O contrato é um dos maiores assinados até agora pela Mobileye e um sinal sobre como 
montadoras e fornecedores estão acelerando a introdução de características que automatizam 
determinadas tarefas - como direção em estrada e freios de emergência. 

 
O objetivo é gerar receita enquanto a tecnologia para permitir a direção totalmente autônoma 

em todas as condições está a anos de distância da aplicação em massa. 
 

O acordo para os sistemas avançados de direção assistida começará em 2021, quando o chip 
EyeQ5 da Intel, que é desenhado para direção completamente autônoma, for lançado. 
 

O modelo será uma nova versão do EyeQ4, que será implementado nas próximas semanas, 
disse Erez Dagan, vice-presidente sênior para desenvolvimento avançado e estratégia da 

Mobileye. 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Intel e a Mobileye estão competindo com uma série de outros produtores de chips e de 
sistemas de visão de máquina, incluindo a Nvidia, para fornecer os cérebros e os olhos de 

carros autônomos. 
 

O futuro sistema estará disponível para uma variedade de modelos de carros que terão 
automação parcial, na qual o veículo é dirigido automaticamente, mas o motorista precisa 
ficar alerta, assim como em modelos integrando um sistema mais avançado de automatização 

condicional. 
 

A Mobileye, comprada pela Intel no ano passado por US$ 15,3 bilhões, diz que cerca de 27 
milhões de carros de 25 montadoras usam algum tipo de sistema de direção assistida e que 
a Mobileye tem uma participação de mercado de mais de 70 . 

 
No nível 3, o carro é autônomo, mas o motorista tem cerca de 10 segundos para assumir a 

direção se o sistema não puder continuar. 
 
A Mobileye está trabalhando com diversas montadoras, tais como General Motors --para seu 

sistema Super Cruise--, Nissan, Audi, BMW, Honda, Fiat Chrysler e a chinesa Nio, para 
fornecer suas tecnologias nível 3 até o próximo ano. 

 
Em sua sede em Jerusalém, a Mobileye também está testando uma tecnologia mais 

avançada, nível 4, em sedãs híbridos Ford Fusion, que usa 12 pequenas câmeras e quatro 
chips EyeQ4. 
 

Em um teste presenciado por repórteres da Reuters, esses carros foram capazes de 
transitarem por ruas de Jerusalém ao meio do dia sem interferência de motorista.  

 

Brasil estuda modelos para incentivar veículos eletrificados 

18/05/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

Plano Nacional de Eletromobilidade lançado em 2017 pode impulsionar 

segmento no País  
 

Enquanto muitos países estão adiantados sobre os diferentes tipos de incentivos 
dedicados aos veículos eletrificados, sejam eles híbridos, híbridos plug-in, 100% 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27453/brasil-estuda-modelos-para-incentivar-veiculos-eletrificados


elétricos e os movidos a célula de combustível, o Brasil ainda está engatinhando no 
tema.  
 

O País lançou o Plano Nacional de Eletromobilidade em 2017, no âmbito do MDIC, 
Ministério da Indústria, composto por seis grupos de discussão - bastante semelhante 

ao plano implementado na Alemanha em 2010, que conta com a participação de 150 
pessoas, entre representantes do governo, empresas, universidades, entidades e 

sociedade civil. 
 
O modelo de eletromobilidade a ser seguido pelo País foi um dos assuntos da palestra 

Situação da Eletromobilidade no Brasil e no Mundo, apresentada por Juliano Mendes, 
gerente de negócios (para montadoras) da Baterias Moura, durante o Seminário de 

Segurança Veicular e Eletroeletrônica realizado na quinta-feira, 17, em São Paulo, pela 
AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. 
 

Mendes explica que o plano de eletromobilidade é responsável por encontrar a maneira 
adequada ao País na introdução massiva de veículos eletrificados no mercado, como 

forma de cumprir com as metas climáticas a partir de novos níveis de emissões de 
CO2 e outros gases nocivos provenientes do transporte de pessoas e cargas.  
 

Assim como outros países, o Brasil também se comprometeu a reduzir de forma 
escalonada suas metas de emissões. Como exemplo, cita a Europa, onde é estimada 

uma redução de CO2 por montadora para emissão média de 95g/km de CO2 até 2020.  
 
“O outro ciclo europeu de longo prazo, de 10 gr de CO2/km, é muito disruptivo. E é o 

que vai elevar de fato o volume de veículos elétricos entre 2025 e 2030; além dos 
carros movidos a célula de combustível, no futuro”, exemplifica. “O que tem ajudado 

os países que estão puxando esses segmentos são os mecanismos governamentais 
[incentivos]”, afirma. 
 

No Brasil, esse processo está nas mãos dos seis grupos que Mendes mencionou: o 
primeiro é responsável por traçar projeções de vendas e produção dos veículos 

eletrificados no País no futuro, além de manter conversas com agentes do sistema 
financeiro para eventuais linhas de crédito e financiamento de projetos, produtos, 
pesquisa e desenvolvimento.  

 
O grupo dois, que ele participa, diz respeito às baterias e determina qual o know how 

do Brasil nesta área e quais os planos a serem traçados até 2030; o terceiro grupo 
trata de toda a necessidade relacionada a infraestrutura de carregamento, enquanto 
o quarto cuida de regulação e certificações necessárias para o segmento de carros 

eletrificados.  
 

O grupo cinco é responsável por estudos de mapeamento da cadeia produtiva e do 
desenvolvimento de mão de obra qualificada e, por fim, o grupo seis olha para o 

segmento denominado levíssimos, como scooters, bicicletas e carros elétricos de baixa 
velocidade. 
 

“Está em andamento”, diz Mendes, ao ser questionado sobre as definições traçadas 
até agora. Parte do que se trata no plano de Eletromobilidade no Brasil está 

contemplado no Rota 2030, nova política industrial a ser divulgada pelo governo e que 
ainda não saiu do papel. 
 

Sobre o que pode vir de âmbitos governamentais a fim de estimular os veículos 
elétricos no mercado brasileiro, Mendes elenca frentes como a e eletrificação de frotas 

públicas, a redução de impostos para estes veículos, como o IPI [que deve ir a 7% 
com o Rota 2030], a criação de fundos para pesquisa e desenvolvimento voltados para 
a eletromobilidade, o próprio desenvolvimento e atualização do plano nacional de 

Eletromobilidade, todos em âmbitos federais. 



Ele também aponta iniciativas em níveis municipais, como eletrificação dos ônibus 
para o transporte público, redução de impostos de propriedade, liberação de veículos 
elétricos em faixas exclusivas, isenção de rodízio e isenção do pagamento de 

estacionamento em áreas públicas.  
 

“São Paulo é um exemplo do que pode vir a ser um modelo a ser seguido em outras 
capitais no Brasil, com a PL300 (projeto de lei) sancionada em janeiro deste ano e que 

prevê que 100% da frota seja formada por veículos limpos em até 20 anos. O plano 
já conta com uma meta de 38% menos de emissão de CO2 em cinco anos.” 
 

Outro fator determinante para a vinda gradativa de veículos elétricos no mercado 
brasileiro são as novas metas de eficiência energética.  

 
No Inovar-Auto, essa medida se mostrou eficaz, gerando uma nova leva de motores 
muito mais eficientes, além de impulsionar o desenvolvimento e a produção local. Para 

ele, a continuidade de exigências deste tipo pode catapultar a chegada de veículos 
elétricos no País. 

 
“Enquanto no Inovar-Auto, a meta era 1,82 megajoule por quilômetro, a proposta do 
Rota 2030 é de 1,60 megajoule/km, mas isso não é oficial. É um caminho natural para 

a eletrificação, por ser um nível facilmente atingido por modelos híbridos, como Toyota 
Prius e Ford Fusion”, diz. 

 
Quanto a isso, as montadoras já estão se mexendo. O engenheiro de produto da GM 
no Brasil, Regis Errerias, que participou do evento, confirma que seu modelo elétrico 

Bolt está no plano de 20 lançamentos que a Chevrolet prevê para o mercado brasileiro 
até 2022. A Volkswagen também já prometeu que em breve trará ao País versões 

híbrida e elétrica do Golf.  
 
“Ainda estamos estudando o modelo de negócio e discutindo com o governo os tipos 

de incentivos a serem adotados”, disse.  
 

“Nos Estados Unidos, um elétrico pode custar de US$ 37 a 38 mil e com incentivos 
federais, o produto chega para o cliente por US$ 29 mil a US$ 30 mil”, exemplifica. 
“Debater autonomia é importante, mas antes de qualquer coisa, o cliente pensa no 

preço.”  
 

Gerdau apresenta aços especiais para atender demandas da nova mobilidade 

18/05/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

Lançamento conclui primeira etapa de projeto de mudança cultural e 
inovação na companhia  
 

Há três anos a Gerdau começou a desenvolver uma nova linha de aços especiais para 
atender a demanda da indústria automotiva e do setor de geração de energia eólica.  
 

Na quinta-feira, 17, as novidades enfim foram apresentadas ao mercado: as famílias 
GG Max, GG Tech e GG Custom prometem uma série de novas possibilidades, como 

mais leveza, resistência e, em alguns casos, flexibilidade de uso.  
 

“Temos expectativas de mercado, mas é um lançamento muito mais tecnológico do 
que simplesmente comercial. Com os produtos, conseguiremos atender bem mais as 
novas demandas da mobilidade, ajudar as empresas a inovar e desenvolver soluções 

de acordo com as tendências atuais”, conta Mauro Franco, diretor de marketing da 
companhia.  

 
A chegada da novidade também conclui uma etapa de forte transformação na Gerdau. 
É o “aço digital”, como diz Fladimir Gauto, diretor de aços especiais da companhia.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27452/gerdau-apresenta-acos-especiais-para-atender-demandas-da-nova-mobilidade


Nos últimos anos a empresa promoveu profunda atualização em sua cultura interna 
para ganhar mais agilidade, fomentar a colaboração entre os funcionários e, claro, 
melhorar o atendimento aos clientes.  

 
 

TRANSFORMAÇÃO CULTURAL E REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 
A ideia, aponta o executivo, era tornar a empresa mais simples, ágil, com capacidade 
de responder às novas demandas em ritmo mais adequado. A fórmula da empresa foi 

criada – e segue em aprimoramento, segundo o executivo - a partir de muita pesquisa 
com outras organizações e setores.  

 
O pontapé inicial foi a saída dos profissionais da família fundadora do comando da 
empresa para ocupar apenas cadeiras no conselho de administração. A liderança do 

negócio passou às mãos de executivos.  
 

Outra mudança relevante foi a queda das barreiras internas: há contato direto entre 
todas as áreas, sem salas ou baias dividindo a companhia. O acesso aos diretores e à 
presidência também ficou mais simples.  

 
Segundo a organização, foi esta revolução interna que pavimentou o caminho para 

levar a revolução digital às usinas. Com plano de investimento que chegou a R$ 150 
milhões em 2016, a Gerdau incluiu sensores em todo o seu processo produtivo, 
mapeando cada etapa, o que, aponta a companhia, permite aumentar a eficiência e a 

produtividade.  
 

O aporte também garantiu que a empresa adotasse inovações como o uso de realidade 
virtual para treinar colaboradores, desenvolver um aplicativo para agendar a carga e 

a descarga dos caminhões que transportam os materiais e usar drones para captar 
imagens e fazer de forma digital o inventário do pátio de sucata – iniciativa que, 
sozinha, gerou economia de 93 horas de trabalho por mês. 

 
O investimento mais do que compensou, segundo a empresa, que calcula ter gerado 

economias de R$ 600 milhões só em 2017.  
 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TAMBÉM PASSOU POR MUDANÇA 

 

Segundo a Gerdau, a nova família de produtos é a primeira criada com a nova 
abordagem da área de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).  
 

Ele diz que a empresa decidiu trabalhar para antecipar tendências, quebrar 
paradigmas. Um dos caminhos para isso, conta, é colaborar e compartilhar 

conhecimento.  
 

“Firmamos parceria com muitas universidades instituições e o resultado foi 
surpreendente. Levamos o nosso conhecimento e eles nos ajudaram em muita coisa”, 
diz, citando organizações como FEI, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas e 

Unisinos.  
 

Segundo o líder de P&D, as soluções ganharam eficiência e mais velocidade. “O 
mercado já não pode mais esperar respostas lentas, ciclos que precisam de muito 
tempo”, diz. Freese aponta que os produtos atendem a demandas de downsizing dos 

motores dos carros, redução de custos, de peso dos veículos e, consequentemente, 
de emissões.  

 
Ele destaca que as famílias de aços especiais também são adequadas aos conceitos de 
Indústria 4.0, já que a produção é completamente rastreável, um fator positivo para 

os clientes da Gerdau.  



No longo prazo, a meta é que as melhorias garantam um salto na posição de mercado 
da companhia. “Queremos nos tornar a escolha global de fornecimento de aços 
especiais das empresas”, conclui.  

 

Venda de motos crescerá, apesar da alta do dólar 

18/05/2018 – Fonte: Automotive Business 
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Honda e Yamaha devem segurar reajustes e estimam mercado ao menos 10% 
maior em 2018  
 

A alta do dólar não deve atrapalhar em curto prazo o crescimento do setor de motos, 

que depois de seis anos seguidos de queda voltou a registrar números positivos.  
 

“Não prevemos reajustes em curto prazo”, afirma o diretor comercial da Honda, 
Alexandre Cury, que acredita em acomodação da moeda americana em valores abaixo 
dos picos atuais. Na Honda, na Yamaha, a dependência de peças importadas é maior 

para os modelos de alta cilindrada. 
 

Sobre as vendas no mercado interno, o executivo não duvida de uma alta maior ou 
igual a 10% em 2018, mantidas as condições atuais de inflação, de crédito e de 
confiança na economia. Ele se refere aos anos seguidos de retração do mercado de 

duas rodas e consequente aumento da idade média das motos em circulação.  
 

Na Yamaha, o diretor de relações institucionais Hilário Kobayashi recorda que a alta 
do dólar também impacta os preços dos componentes nacionais, mas mesmo assim 
não acredita em reajustes em curto prazo nem prejuízo ao atual desempenho do 

mercado.  
 

“Conseguiremos crescer 10% sem problemas, mas para crescer 15% teríamos 
dificuldades em relação à logística de insumos”, afirma Kobayashi, referindo-se ao 
tempo de espera de componentes, que já causou falta de algumas cores e versões de 

diferentes modelos no começo deste ano. 
  

A projeção inicial da Abraciclo, associação dos fabricantes, previa para 2018 um total 
de 865 mil unidades e pequena alta de 1,6%. Um novo número deve ser revelado na 
primeira metade de julho.  

 
Os executivos de Honda e Yamaha concederam entrevista durante anúncio da volta 

ao financiamento de motos pelo programa Mais Alimentos. 
 

Financiamento de motos volta ao Mais Alimentos 

18/05/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

A Abraciclo, que reúne os fabricantes de motos, e a Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) assinaram acordo de cooperação para 

o financiamento de motos pelo programa Mais Alimentos.  
 
O documento se destina apenas a produtos feitos no Brasil e estará restrito a modelos 

de baixa cilindrada. Ação semelhante já havia sido anunciada em 2014, mas, segundo 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27450/venda-de-motos-crescera-apesar-da-alta-do-dolar
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27449/financiamento-de-motos-volta-ao-mais-alimentos


a Abraciclo, nenhuma moto foi vendida pelo canal porque os créditos não foram 
liberados. Com isso elas foram excluídas do programa em 2015.  
 

 
 

As condições previstas seriam as mesmas do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), com prazo até 120 meses para financiamento, taxa de 

juros entre 2,5% e 5,5% e carência de 36 meses.  
 
O Banco do Brasil será o agente financeiro. Além das motos, a linha de crédito valerá 

também para quadriciclos, motores de popa e motores estacionários.  
 

O crédito para as motos faz parte do Plano Safra, para o qual o governo anunciará em 
6 de junho cerca de R$ 30 bilhões. Em 1º de julho serão divulgadas as condições finais 
para as motos, como faixa de cilindrada e modelos disponíveis. Nem a Sead nem a 

Abraciclo têm ideia de quantas unidades serão financiadas.  
 

De acordo com a Sead, a possibilidade de financiar as motos e os outros produtos 
beneficia diretamente 4 milhões de famílias cadastradas como produtores rurais. 
 

Se a ideia de incluir a venda de motos num programa de agricultura familiar parece 
estranha, vale dizer que já existem diferentes implementos desenvolvidos para elas 

como semeadores e pulverizadores, por exemplo. 
 
As motos também são utilizadas no monitoramento de rebanhos e outras tarefas por 

causa do baixo consumo de combustível e da agilidade.  
 

PRODUTOS HONDA E YAMAHA 

 
Até 1º de julho, as fabricantes definirão com a Sead quais serão os modelos 
beneficiados pelo Mais Alimentos. Em princípio serão motos com cilindrada de 150 a 

160 cc de uso misto, cidade-campo. Da Yamaha há a 150 Crosser e da Honda, a NXR 
160 Bros.  

 
Se a gama se estender até 300 cc entrarão também as Yamaha Lander 250 e Ténéré 
250 e as Honda XRE 190 e XRE 300. Também da Yamaha estão incluídos os motores 

de popa e da Honda, os quadriciclos Fourtrax e os motores estacionários, que podem 
ser utilizados para moagem de grãos, geração de energia ou bombeamento de água, 

entre outras funções. 
 
Durante o anúncio sobre o retorno das motos ao Mais Alimentos, Automotive 

Business também ouviu executivos de Honda e Yamaha sobre as perspectivas atuais 
de mercado. 

 

Prêmio Sesi ODS 2018 

18/05/2018 – Fonte: Sesi 
 
As inscrições para o Prêmio Sesi ODS 2018 já estão abertas! 
 

Pelo terceiro ano, o Sesi lança o Prêmio Sesi ODS 2018 para reconhecer o trabalho 
em prol dos ODS realizados por organizações privadas e públicas de todo o Paraná. 

http://portalods.com.br/noticias/faca-sua-inscricao-no-premio-sesi-ods-2018/


Confira o regulamento e faça a sua inscrição. 
 
 

 
 

http://portalods.com.br/wp-content/uploads/2018/05/REGULAMENTO-SESI-ODS.pdf
http://pesq.p2aprocessamentos.com/FichaCadastral.aspx

