
 

 

05 DE JUNHO DE 2018 

Terça-feira 

 CURSOS DE JUNHO NO  SINDIMETAL/PR 

 INDÚSTRIA MOSTRA FÔLEGO EM ABRIL 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL SOBE 0,8% EM ABRIL ANTE MARÇO, REVELA IBGE 

 INDÚSTRIA DO BRASIL CRESCE MAIS QUE O ESPERADO EM ABRIL, MAS GREVE 

VAI PESAR À FRENTE 

 INA DE ABRIL AVANÇA 0,4% ANTE MARÇO, SEGUNDO DADOS FIESP 

 SETOR DE SERVIÇOS DO BRASIL TEM CONTRAÇÃO EM MAIO PELA 1ª VEZ NO 

ANO, MOSTRA PMI 

 É INACEITÁVEL APONTAR QUE BRASIL DESCUMPRE TRATADOS TRABALHISTAS, 

AFIRMA PRESIDENTE DA CNI 

 INCLUSÃO DO BRASIL EM LISTA DA OIT NÃO TEM SUSTENTAÇÃO NAS NORMAS 

TRABALHISTAS INTERNACIONAIS 

 REFORMA TRIBUTÁRIA ANTES DE 'RESOLVER' A PREVIDÊNCIA NÃO SERIA 

'DURADOURA', DIZ GUARDIA 

 PARCELAMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL É REGULAMENTADO 

 INADIMPLÊNCIA DE EMPRESAS SEGUE ESTÁVEL 

 COMBUSTÍVEIS E RECESSÃO REACENDEM O DEBATE SOBRE A REFORMA 

TRIBUTÁRIA 

 CONGRESSO NÃO VÊ ESPAÇO PARA UNIÃO REDUZIR O PREÇO DOS 

COMBUSTÍVEIS 

 WALMART SOFRE COM INEFICIÊNCIA E CONFLITOS TRABALHISTAS NO BRASIL 

 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA CRESCE 1,5% EM ABRIL E CONFIRMA 

RECUPERAÇÃO, DIZ CNI 

 VOCÊ PODE SER DEMITIDO SE FOR PEGO VENDO UM JOGO DA COPA? 

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DEU PARECER CONTRÁRIO A TABELAMENTO DE FRETE 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/
https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/a6/3c/a63c3c2e-1fcf-4628-9a6c-68dba384554f/indicadoresindustriais_abril2018.pdf
https://www.dci.com.br/industria/produc-o-industrial-sobe-0-8-em-abril-ante-marco-revela-ibge-1.712582
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http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho/noticias/inclusao-do-brasil-em-lista-da-oit-nao-tem-sustentacao-nas-normas-trabalhistas-internacionais/
http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho/noticias/inclusao-do-brasil-em-lista-da-oit-nao-tem-sustentacao-nas-normas-trabalhistas-internacionais/
https://g1.globo.com/economia/noticia/reforma-tributaria-antes-da-previdencia-nao-seria-duradoura-diz-guardia.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/reforma-tributaria-antes-da-previdencia-nao-seria-duradoura-diz-guardia.ghtml
http://www.contabeis.com.br/noticias/37255/parcelamento-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-optantes-pelo-simples-nacional-e-regulamentado/
http://www.contabeis.com.br/noticias/37255/parcelamento-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-optantes-pelo-simples-nacional-e-regulamentado/
http://www.contabeis.com.br/noticias/37260/inadimplencia-de-empresas-segue-estavel/
https://www.dci.com.br/economia/combustiveis-e-recess-o-reacendem-o-debate-sobre-a-reforma-tributaria-1.712517
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https://istoe.com.br/faturamento-da-industria-cresce-15-em-abril-e-confirma-recuperacao-diz-cni/
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 PROCON PODERÁ MULTAR MAIS DE 1.400 POSTOS EM SÃO PAULO 

 EMPRESAS MULTADAS NA GREVE TÊM 15 DIAS PARA PAGAR R$ 67 MI 

 RODRIGO MAIA ESTUDA TRIBUTAÇÃO SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS 

 PRODUTORES APONTAM BIODIESEL COMO SOLUÇÃO 

 JUSTIÇA SUSPENDE PRIVATIZAÇÃO DE DISTRIBUIDORAS DA ELETROBRAS ATÉ 

ESTUDO DE IMPACTO 

 EX-DIRETOR DA CAIXA DETALHA RECEBIMENTO DE PROPINAS DO SETOR DE 

ENERGIA 

 EX-DIRETOR DA CAIXA ENTREGA QUE RECEBEU PROPINA DE EMPRESA DO 

PARANÁ 

 ENTREVISTA-VOTORANTIM E CANADENSES MIRAM EXPANSÃO EM ENERGIA 

LIMPA NO BRASIL COM AQUISIÇÕES 

 COM GREVE, VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO VAREJO CAI 9% EM 

MAIO, DIZ ANAMACO 

 IPC-FIPE SOBE 0,19% EM MAIO E ACUMULA INFLAÇÃO DE 1,54% EM 12 

MESES 

 VENDAS DE VEÍCULOS CRESCEM 17% ATÉ MAIO 

 VENDA DE MOTOS RECUA APENAS 1,1% EM MAIO 
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CÂMBIO 

EM 05/06/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,778 3,779 

Euro 4,410 4,411 
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Indústria mostra fôlego em abril 

05/06/2018 – Fonte: CNI 
 
Os Indicadores Industriais de abril indicam que a indústria retomou sua recuperação, 

embora esse processo seja lento e ainda esteja longe de ser concluído. Após os ajustes 
sazonais, a maior parte dos indicadores de atividade industrial mostra alta na 

passagem de março para abril. 
 

Abril/2018 
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Produção industrial sobe 0,8% em abril ante março, revela IBGE 

05/06/2018 – Fonte: DCI  
 

A produção industrial subiu 0,8% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, 
divulgou nesta terça-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

O resultado veio acima da mediana positiva de 0,3% e, portanto, dentro das 
expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde 
uma queda de 0,9% a uma expansão de 1,3%. 

http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda/
https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/a6/3c/a63c3c2e-1fcf-4628-9a6c-68dba384554f/indicadoresindustriais_abril2018.pdf
https://www.dci.com.br/industria/produc-o-industrial-sobe-0-8-em-abril-ante-marco-revela-ibge-1.712582
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/


Em relação a abril de 2017, a produção aumentou 8,9%. Nessa comparação, sem 
ajuste, as estimativas variavam de um aumento de 3,5% a 9,1%, com mediana 
positiva de 7,6%. 

 
No ano, a indústria teve alta de 4,5%. No acumulado em 12 meses, a produção da 

indústria acumulou avanço de 3,9%. 
 

A produção da indústria de bens de capital teve alta de 1,4% em abril ante março, 
informou o IBGE. Na comparação com abril de 2017, o indicador mostrou crescimento 
de 23,2%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-

PF). 
 

No ano, houve crescimento de 14,0% na produção de bens de capital. No acumulado 
em 12 meses, a taxa ficou positiva em 10,1%. 
 

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou avanço de 0,4% na passagem 
de março para abril. Na comparação com abril de 2017, houve aumento de 14,8%. No 

ano, a produção de bens de consumo subiu 6,5%. No acumulado em 12 meses, o 
avanço foi de 5,3%. 
 

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de abril foi de alta de 2,8% ante 
março, além de avanço de 36,2% em relação a abril de 2017. Entre os semiduráveis 

e os não duráveis, houve alta na produção de 0,5% em abril ante março, mas alta de 
9,6% na comparação com abril do ano passado. 
 

Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção subiu 1,0% em abril 
ante março. Em relação a abril do ano passado, houve crescimento de 4,7%. No ano, 

os bens intermediários tiveram aumento de 2,4%. Em 12 meses, houve elevação de 
2,5% na produção. 
 

O índice de Média Móvel Trimestral da indústria teve alta de 0,3% em abril. 
 

Indústria do Brasil cresce mais que o esperado em abril, mas greve vai pesar 

à frente 

05/06/2018 – Fonte: Reuters 

 
A produção industrial do Brasil iniciou o segundo trimestre com alta acima do esperado 

devido ao forte desempenho nos setores de biocombustíveis e automóveis, sinal de 
fôlego que está em risco após a greve dos caminhoneiros que afetou a economia nas 
últimas semanas.  

 
Em abril, a produção da indústria cresceu 0,8 por cento sobre março, informou o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, melhor 
resultado desde dezembro (+2,9 por cento) e acima da alta de 0,5 por cento esperada 

em pesquisa da Reuters com analistas.  
 
Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 8,9 por 

cento, também melhor do que a expectativa de alta de 7,7 por cento e o resultado 
mais forte desde abril de 2013 (+9,8 por cento). 

  
“(Abril) foi o primeiro bom resultado de 2018, mas não é suficiente para voltar ao 
patamar do fim do ano passado”, afirmou o gerente da pesquisa, André Macedo. “A 

greve dos caminhoneiros significa que afeta o processo e o ritmo de produção. Ela vai 
afetar negativamente, mas o tamanho do reflexo ainda não sabemos.”  

 
O destaque em abril foi o aumento de 5,2 por cento na produção de coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis. Isso porque as usinas do país, segundo o 

IBGE, deram preferência pela fabricação do etanol em detrimento do açúcar.  

https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1J11M3-OBRTP
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1J11M3-OBRTP


Também ajudou o segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias, com 
aumento de 4,7 por cento, terceiro mês consecutivo de ganhos.  
 

Entre as categorias econômicas, a fabricação de consumos duráveis avançou 2,8 por 
cento no mês, enquanto a de bens de capital —uma medida de investimento— subiu 

1,4 por cento.  
 

No primeiro trimestre, a indústria cresceu 0,1 por cento, colaborando para o Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil expandir 0,4 por cento sobre os três meses anteriores.  
 

Mesmo com a inflação e os juros baixos, o cenário no Brasil é de confiança abalada, 
em um ano de eleição presidencial marcada por incertezas, economia instável, 

desemprego elevado e, mais recentemente, a greve de caminhoneiros que trouxe 
desabastecimento de forma generalizada.  
 

“Não se pode imaginar um nível maior de produção sem o mercado interno atuando 
de forma mais vigorosa. Isso é fundamental para o aumento do salário impactar o 

comércio e demandar a indústria”, afirmou Macedo.  
 
As contas sobre o crescimento da economia deste ano estão sendo reduzidas pelos 

analistas para em torno de 2 por cento, sobre cerca de 3 por cento esperados até 
pouco tempo atrás, e há quem fique ainda mais abaixo. 

 

INA de abril avança 0,4% ante março, segundo dados Fiesp 

05/06/2018 – Fonte: DCI  

 
O indicador de nível de atividade (INA) da indústria paulista avançou 0,4% em abril 

ante março, na série com ajuste sazonal, conforme dados divulgados pela Federação 
e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp).  
 

Sem ajuste sazonal, o indicador registrou alta de 9,1% em abril ante igual mês de 
2017, e avançou 0,6% em relação ao verificado em março de 2018. Já no acumulado 

do ano até abril ante igual período do ano anterior, houve alta de 5,8% no indicador. 
Em nota, o segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, afirma que a 
recuperação da atividade veio a um ritmo mais lento do que o esperado.  

 
“Com essa greve de caminhoneiros das últimas semanas e com a Copa do Mundo em 

junho e julho, fica difícil avaliar o cenário para frente. É possível que tenhamos um 
segundo trimestre de crescimento menor do que o previsto. Vamos ter de fazer, com 
cautela, uma reavaliação geral do cenário para o fechamento do ano”, aponta Roriz. 

 
Em relação ao uso da capacidade instalada, o nível médio de utilização em abril com 

ajuste sazonal ficou em 76,1%, ligeira alta ante março (75,8%). O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada (Nuci) em abril de 2017 estava em 74,8% na medida com 

ajuste sazonal. 
 
Faturamento  

O faturamento da indústria aumentou 1,5% em abril na comparação com março, na 
série livre de influências sazonais. Com isso, o indicador registra um crescimento de 

6,9% no primeiro quadrimestre do ano frente ao mesmo período de 2017.  
 
“O resultado confirma a tendência de alta do faturamento industrial”, afirmam os 

Indicadores Industriais, divulgados nesta segunda-feira, 4 de junho, pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os dados de abril confirmam a retomada 

em ritmo lento da atividade. Após duas quedas, as horas trabalhadas na produção 
subiram 2,2% em abril. 

https://www.dci.com.br/industria/ina-de-abril-avanca-0-4-ante-marco-segundo-dados-fiesp-1.712474


Setor de serviços do Brasil tem contração em maio pela 1ª vez no ano, mostra 

PMI 

05/06/2018 – Fonte: Reuters 

 
A demanda fraca, a inadimplência e condições difíceis de mercado levaram a atividade 

de serviços do Brasil a contrair em maio pela primeira vez neste ano, afetando o setor 
privado como um todo no segundo trimestre, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes 

de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira.  
 
O PMI de serviços do Brasil apurado pelo IHS Markit recuou a 49,5 em maio, abaixo 

da marca de 50 que separa crescimento de contração e na qual havia ficado em abril.  
Esse declínio, somado à desaceleração do crescimento da indústria, levou a uma 

contração da produção do setor privado, como mostrado pela queda do PMI Composto 
em maio a 49,7, de 50,6 em abril.  
 

“A demanda fraca e as pressões inflacionárias fortes inverteram a economia brasileira 
na metade do segundo trimestre”, destacou a economista do IHS Markit Pollyanna De 

Lima, alertando que a greve dos caminhoneiros encerrada na semana passada pode 
ter ainda travado a atividade.  
 

“Com a greve dos caminhoneiros impactando a oferta de combustível além de 
alimentos, transporte, saúde e escolas, não devemos ver uma recuperação nas 

condições econômicas no futuro próximo”, completou.  
 
No trimestre passado, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,4 por cento 

sobre o período anterior, mas o movimento deve ter sido abalado nos meses seguidos 
pela greve dos caminhoneiros.  

 
Assim, as contas sobre o comportamento a economia deste ano estão sendo reduzidas 
para em torno de 2 por cento, sobre cerca de 3 por cento esperados até pouco tempo 

atrás, e há quem fique ainda mais abaixo.  
 

De acordo com o IHS Markit, o volume de produção diminuiu em três dos cinco 
subsetores de serviços monitorados, com o crescimento dos novos pedidos registrando 
o nível mais fraco desde janeiro devido às incertezas de mercado.  

 
Entretanto, a demanda frágil e as contínuas tentativas de redução de custos 

provocaram novo corte de empregos no setor de serviços, nas categorias de 
Transportes e Armazenamento, Serviços ao Consumidor e Serviços Imobiliários e 
Empresariais.  

 
Os empresários citaram custos mais altos em maio de combustíveis e com isso a 

inflação de insumos atingiu o nível mais forte desde fevereiro. Ainda assim, as 
empresas ofereceram descontos dado o ambiente competitivo, com os preços de 

venda diminuindo pela primeira vez desde outubro de 2017, ainda que marginalmente.  
Diante desse cenário, o nível de otimismo entre os empresários de serviços chegou ao 
nível mais baixo em 26 meses.  

 
As preocupações com a depreciação do real e os problemas internos superam os planos 

de reestruturação, tentativas de marketing e projetos em fase de preparação, de 
acordo com a pesquisa.  
 

“O setor (de serviços) falhou em ganhar tração desde a sólida melhora vista em 
fevereiro, com o índice que mede a atividade sinalizando perda de força em cada mês 

desde então”, completou Pollyanna. 
 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1J11MQ-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1J11MQ-OBRBS


É inaceitável apontar que Brasil descumpre tratados trabalhistas, afirma 

presidente da CNI 

05/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 04-06-2018) 

 
Em plenária da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, 

Robson Braga de Andrade reforçou para representantes de 187 países que 
reforma trabalhista não violou convenções da OIT 

 

 
 
 Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, discursa na plenária da 107ª 

Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), em Genebra 
 

Ao passar pela mais ampla atualização em sete décadas, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) trouxe a legislação brasileira para o século 21, assegurando direitos 

fundamentais. Ao mesmo tempo, avançou ao contribuir para a criação de um ambiente 
de diálogo efetivo entre empresas e trabalhadores, ao valorizar a negociação coletiva.  
 

“A lei atualizada estabeleceu limites de temas e garantias cuja negociação é proibida. 
É inaceitável que se aponte o Brasil como um país que não cumpre suas obrigações 

trabalhistas”, disse o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson 
Braga de Andrade. 
 

A defesa da modernização da legislação do trabalho foi feita na plenária desta 
segunda-feira (4), na 107a Conferência Internacional do Trabalho, que ocorre na 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra.  
 
Diante de uma plateia com representantes dos 187 países-membros do organismo, 

Andrade – que é o delegado da bancada de empregadores neste ano – foi enfático ao 
dizer que a reforma trabalhista, ao fortalecer o diálogo entre empresas e 

trabalhadores, seguiu as premissas trazidas pelas convenções que tratam do direito à 
negociação.  
 

“A negociação busca contemplar os interesses dos parceiros sociais, reduzindo a 
crescente interferência de poderes públicos no estabelecimento de instrumentos 

coletivos de trabalho”, afirmou. 
 
Ele lembrou que o Brasil é um dos países que mais ratificou convenções da OIT, 97 ao 

todo, incorporando suas regras ao ordenamento jurídico brasileiro. A Convenção nº 
98, por exemplo, sobre a qual o Brasil foi instado a prestar esclarecimentos em 

Genebra, foi ratificada em 1952.  
 

O presidente da CNI reforçou que os direitos fundamentais trabalhistas, consagrados 
no art. 7º da Constituição, permaneceram intocados, o que deve ser levado em 
consideração pela OIT na análise do caso brasileiro pela Comissão de Aplicação de 

Normas, que tem como papel institucional “assegurar o diálogo tripartite com o 
compromisso de preservar a relação empregado e empregador, que certamente 

garantirá a sustentabilidade das empresas e a geração de mais e melhores empregos”. 
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 Andrade lembrou que o Brasil é um dos países que mais ratificou convenções da OIT 
 

ENCONTRO – Pela manhã, antes de se dirigir à Plenária da 107a Conferência 
Internacional do Trabalho, Andrade foi recebido pelo diretor-geral da OIT, Guy Ryder.  
No encontro, o presidente da CNI manifestou preocupação com a utilização de critérios 

políticos, em detrimento de fundamentos técnicos, na análise do caso brasileiro no 
Comitê de Peritos, cujo relatório acerca do caso brasileiro trouxe a recomendação 

– infundada, na visão da CNI – de sua análise na Comissão de Normas da OIT. 
 
Ryder afirmou estar ciente de cenário político e econômico atual do Brasil e das 

mudanças no mercado de trabalho que estão em curso. Também afirmou que 
mudanças nas leis do trabalho, não apenas no Brasil, levem a resistências, mas 

assegurou que o trabalho feito pela OIT é técnico e que se preocupa com a utilização 
de critérios políticos e ideológicos na análise de casos como o do Brasil pela Comissão 
de Aplicação de Normas. 

 
ENTENDA O CASO – Formada por representantes de governos, empregadores e 

trabalhadores, a Comissão de Aplicação de Normas da OIT é o órgão responsável para 
analisar a aplicação de convenções da entidade por seus-países membros. Em 2018, 
o Brasil foi incluído na lista de 24 países que terão seus casos discutidos por, 

supostamente, ter violado a Convenção nº 98, ao estabelecer possibilidades e limites 
claros para a negociação coletiva no art. 611 da chamada reforma trabalhista (Lei º 

13.467/17). 
 
A CNI considera que a inclusão do Brasil na lista curta da Comissão de Aplicação de 

Normas, se deu sem qualquer fundamento, à luz das Convenções nº 98 e 154, que 
tratam do direito e do incentivo à negociação coletiva na fixação de condições de 

trabalho, preservando os direitos assegurados pela Constituição, não tendo relação 
alguma com supressão de direitos ou com precarização do trabalho. 
 

Inclusão do Brasil em lista da OIT não tem sustentação nas normas 

trabalhistas internacionais 

05/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 01-06-2018) 
 

Inclusão do Brasil em lista da OIT não tem sustentação nas normas 
trabalhistas internacionais 
 

Vice-presidente para a América Latina da OIE, Alexandre Furlan considera 

inusitado o Brasil ter de esclarecer pontos da nova lei do trabalho que sequer 
foram questionados na Justiça brasileira 
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 Furlan: O Brasil não está em "lista suja" nem foi condenado por supostamente violar 

tratados internacionais 
 
A inclusão do Brasil na lista de 24 países que devem prestar informações à Comissão 

de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é descabida 
e sem consistência técnica ou fundamento nas normas internacionais trabalhistas.  

 
Para o vice-presidente para a América Latina da Organização Internacional dos 
Empregados (OIE) e presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan, a modernização da legislação 
trabalhista no Brasil está em harmonia com todos os convênios da OIT e não tem 

qualquer relação com redução ou precarização das relações do trabalho. 
 
“Não há elementos concretos que sustentem as conclusões do Comitê de Peritos de 

‘riscos’ de violação à Convenção n.98. Até porque, do ponto de vista normativo, a 
legislação brasileira está indisputavelmente alinhada com suas regras de valorização 

do diálogo por meio da negociação coletiva”, disse, em entrevista à Agência CNI de 
Notícias. 
 

Furlan também destaca que o fato de que, embora esteja sendo questionada na OIT, 
a valorização da negociação coletiva – tema da Convenção n.98 da OIT – não é alvo 

de nenhuma das ações movidas contra a reforma trabalhista no Supremo Tribunal 
Federal (STF). “É, no mínimo, inusitado”, diz. Confira a seguir a entrevista: 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O Brasil violou, com a nova legislação 
trabalhista, a Convenção n.98 da OIT? 

Alexandre Furlan - De forma alguma. O Brasil, é preciso dizer, não está em “lista 
suja” da OIT, não foi condenado pela OIT por supostamente violar tratados 

internacionais.  
 
O Brasil está na lista para prestar informações à Comissão de Aplicação de Normas 

sobre a reforma trabalhista especificamente sobre o tema da negociação coletiva. Isso 
porque, o Comitê de Peritos, ao avaliar superficialmente a reforma e sem estar calcado 

em qualquer impacto prático da lei, deu uma interpretação extensiva à Convenção 
n.98. Essa avaliação levou o Brasil a constar na lista, mas não tem efeito vinculante. 
O cenário que se está pintando é de que a reforma trabalhista foi condenada como um 

todo pela comunidade internacional. 
 

 O que não é verdade e nós teremos a oportunidade de mostrar, sem sombra de 
dúvida, que a nova legislação não viola a Convenção n.98 da OIT. Pelo contrário, as 
normas estão em total harmonia. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Por que causa perplexidade a inclusão do Brasil 

na lista de países que terão de prestar esclarecimentos à Comissão de 
Aplicação de Normas da OIT? 
 

Alexandre Furlan - Já causou estranheza quando o Brasil, em 2017, figurou na lista 
longa de países quando a reforma trabalhista era apenas uma proposta legislativa, 

que só se tornaria lei um mês após o fim da Conferência da OIT. Agora, continua a 
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nos deixar perplexos porque a reforma está em vigor há apenas seis meses, tempo no 
qual pouco ainda se pode depreender de sua efetiva implementação. Ou seja, não há 
elementos concretos que sustentem as conclusões do Comitê de Peritos de “riscos” de 

violação à Convenção n.98. Até porque, do ponto de vista normativo, a legislação 
brasileira está indisputavelmente alinhada com suas regras de valorização do diálogo 

por meio da negociação coletiva. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Por que esse tema foi levado à OIT sem que se 
tenha esgotado as instâncias judiciais brasileiras? 
Alexandre Furlan - Há 23 ações diretas de inconstitucionalidade movidas no 

Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei que modernizou a legislação do trabalho. 
Nenhuma delas – reforço, nenhuma – questiona a constitucionalidade da valorização 

da negociação coletiva, a chamada prevalência do negociado sobre o legislado. 
 
É de se supor, assim, que até quem discorda das inovações trazidas pelo art. 611 da 

CLT, que dá balizas e limites para a negociação coletiva, não enxerga ali vício 
constitucional algum. E não há, porque a Constituição é clara em seu art. 7º que é um 

direito do trabalhador o reconhecimento da negociação coletiva.  
 
É, no mínimo, inusitado, portanto, que sem questionamento nas instâncias nacionais 

o tema seja objeto de análise em âmbito internacional, sustentada por uma 
interpretação distorcida de tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Quais seriam as distorções nos argumentos 
utilizados para incluir o Brasil na lista curta? 

Alexandre Furlan - O Comitê de Peritos da OIT entendeu que a nova lei trabalhista, 
ao exemplificar direitos passíveis de negociação coletiva, a norma estaria contrariando 

a ideia de que só se pode negociar para oferecer condições mais favoráveis à que está 
na lei. Há duas fragilidades aí.  
A primeira é que a Convenção n.98 da OIT, a qual o Brasil suspostamente violou, não 

traz em seu texto menção alguma à chamada norma mais favorável, noção utilizada 
como argumento central para a inclusão do Brasil na lista. Ou seja, se não está na 

convenção, não tem valor legal, não se trata de uma norma a ser seguida nem pelo 
Brasil nem pelos demais 164 países que a ratificaram. 
 

Segundo, porque – e isso, sim, está nas convenções e em decisões da OIT – os países 
têm autonomia para estabelecer suas normas “apropriadas às realidades nacionais” 

para estimular a negociação coletiva, o que a nova legislação faz, e nem o Estado nem 
normas legislativas devem constituir um obstáculo para que empregadores e 
empresas, espontaneamente, decidam as condições e termos de trabalho que lhes 

sejam mutuamente favoráveis. Se isso ocorrer, aí sim, o país vai em caminho oposto 
ao estabelecido na Convenção n.98. 

 

Reforma tributária antes de 'resolver' a Previdência não seria 'duradoura', 
diz Guardia 

05/06/2018 – Fonte: G1 
 

Crise causada pelo preço dos combustíveis reacendeu debate da reforma 
tributária. Para ministro da Fazenda, crescimento do país e menor carga 

tributária passam por reforma da Previdência.  
 

Com o debate sobre a reforma tributária ganhando força por causa da crise provocada 
pelo preço dos combustíveis, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que a 

medida não representaria uma "solução duradoura" se antes não forem resolvidos os 
gastos previdenciários  
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“Fazer uma reforma tributária sem ter resolvido o problema previdenciário não é uma 
solução duradoura”, afirmou o ministro durante seminário do Tribunal de Contas da 
União (TCU).  

 
Segundo Guardia, o país não tem uma alternativa que permita a retomada do 

crescimento econômico sem enfrentar o rombo fiscal. E, para ele, o crescimento das 
despesas do governo está vinculado, principalmente, aos gastos na Previdência.  

 
“A demografia joga contra nós. Se não enfrentarmos o problema previdenciário, a 
despesa vai continuar crescendo e não restará outra solução que não seja o aumento 

da carga tributária”, disse.  
 

Parcelamento para microempresas e empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional é regulamentado 

05/06/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 04-06-2018) 

 
No âmbito da Receita Federal, a adesão ao Pert-SN poderá ser efetuada 

exclusivamente pelos Portais e-CAC ou Simples Nacional no período de 4 de junho a 9 
de julho de 2018 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.808, 
de 2018, que regulamenta, no âmbito da Receita Federal, o Programa Especial de 

Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Optantes 
pelo Simples Nacional (Pert-SN). 

 
Lançado pela Lei Complementar nº 162, de 2018, e Regulamentado pelas Resoluções 
CGSN nºs 138 e 138, de 2018, o Pert-SN permite que as dívidas apuradas na forma 

do Simples Nacional ou do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (Simei), 
vencidas até 29 de dezembro de 2017, sejam renegociadas em condições especiais. 

 
Além da redução de litígios tributários, o Pert-SN objetiva proporcionar às micro e as 
pequenas empresas e aos microempreendedores Individuais melhores condições de 

enfrentarem a crise econômica por que passa o País, permitindo que voltem a gerar 
renda e empregos e a arrecadar seus tributos. 

 
O contribuinte poderá optar por uma dentre 3 modalidades. Para tanto, deverá 

recolher, a título de entrada, 5% da dívida consolidada sem reduções de juros e 
multas, em até 5 prestações mensais. O saldo (95%) poderá ser: 
 

I - liquidado integralmente, em parcela única, com redução de 90% (noventa por 
cento) dos juros de mora e de 70% (setenta por cento) das multas de mora, de ofício 

ou isoladas; 
 
II - parcelado em até 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, 

com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e de 50% (cinquenta por 
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou 

 
III - parcelado em até 175 (cento e setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, 
com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 25% (vinte e cinco 

por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas. 
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No âmbito da Receita Federal, a adesão ao Pert-SN poderá ser efetuada 
exclusivamente pelos Portais e-CAC ou Simples Nacional no período de 4 de junho a 9 

de julho de 2018, quando o contribuinte deverá indicar os débitos que deseja incluir 
no Programa. Para deferimento do pedido, o contribuinte deverá recolher a entrada 

no prazo de vencimento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). 
Além disso, não fará jus às reduções o contribuinte que deixar de recolher parcela(s) 

referente(s) ao(s) 5% de entrada. 
 
O contribuinte que já estiver em outros programas de refinanciamento poderá, à sua 

opção, continuar naqueles programas e aderir ao Pert-SN, ou migrar os débitos dos 
outros programas para o Pert-SN. Caso deseje parcelar débitos que estejam em 

discussão administrativa ou judicial, deverá desistir previamente do litígio e 
comparecer à unidade da Receita Federal de seu domicílio tributário até 3 dias antes 
da adesão ao Pert-SN para efetuar a desistência dos processos administrativos ou 

comprovar a desistência de processos judiciais. 
 

Inadimplência de empresas segue estável 

05/06/2018 – Fonte: Contábeis.com  
 

Inadimplência de empresas segue estável 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Já na comparação com o mês de abril de 2017, quando cerca de 5 milhões de CNPJs 
estavam inadimplentes, houve alta de 8%, de acordo com a Serasa 

 
O número de empresas inadimplentes apurado pela Serasa Experian encerrou o mês 
de abril em aproximadamente 5,4 milhões de CNPJs negativados, patamar semelhante 

aos registrados entre os meses de janeiro e março deste ano. 
 

Na comparação com o mês de abril de 2017, quando cerca de 5 milhões de CNPJs 
estavam inadimplentes, houve alta de 8%. 
 

Em relação ao montante acumulado de dívidas pelas empresas, que totalizou R$ 105,2 
bilhões em abril, ocorreu uma retração de 10,2% frente ao mesmo mês do ano 

passado. 
 

Segundo a Serasa, em abril deste ano o setor de serviços continuou a figurar como o 
único segmento a aumentar sua participação entre as empresas em situação de 
inadimplência: ficou com 47,8% do total e avançou 1,3 ponto porcentual na 

comparação com abril de 2017. 
 

O comércio representou 42,8% dos CNPJs negativados, uma redução de 1,1 ponto 
porcentual na comparação ano a ano. Já a indústria registrou queda de 0,2 ponto em 
relação ao mesmo mês do ano passado. 

 
Na avaliação dos economistas da Serasa, mesmo com a decisão de 22 de maio do 

Banco Central, de manutenção da taxa de juros em 6,5%, após sucessivas reduções, 
a expectativa é de que esse cenário possa contribuir para a estabilização do nível de 
inadimplência das empresas nos próximos meses, ao estimular a renegociação por 

meio do acesso facilitado a opções de acordos para quitação de suas dívidas. 
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Combustíveis e recessão reacendem o debate sobre a reforma tributária 

05/06/2018 – Fonte: DCI  
 

Tema já está na pauta de pré-candidatos e deve ser foco de discussão até às eleições, 
em outubro; crise econômica e greve dos caminhoneiros evidenciaram distorções 

presentes no sistema 
 

 
 
Paula Salati • São Paulo 
 

Os reflexos da recessão e da crise dos combustíveis reacenderam o debate sobre a 
importância de uma reforma tributária no Brasil. O tema estará no foco dos candidatos 

nas eleições de outubro e terá de ser enfrentado pelo próximo presidente e 
governadores.  
 

É o que avaliaram especialistas presentes no Fórum Internacional Tributário, ontem 
em São Paulo. Algumas pré-candidaturas já discutem uma reforma do sistema, como 

a de Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB), Manuela D’Ávila 
(PC do B).  
 

O vice-presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo 
(Sinafresp), Glauco Honório, comenta que a insatisfação com a tributação no Brasil foi 

exposta durante a greve dos caminhoneiros. Ele lembra que, em um primeiro 
momento, os manifestantes apenas discutiram a redução do preço dos combustíveis. 
Por outro lado, ao longo do processo, começaram a debater a formação de preços: 

quais são os impostos que incidem sobre os combustíveis, qual esfera de governo é 
responsável pela cobrança (federal, estadual). 

 
“Os caminhoneiros foram atrás do governo federal, mas sabemos que o imposto mais 
importante que incide sobre os combustíveis é estadual [ICMS], com enormes 

diferenças de alíquotas de um estado para outro, inclusive. No entanto, vemos que os 
caminhoneiros – e a sociedade como um todo – está começando, aos poucos, a se 

apropriar do debate tributário, a tomar conhecimento. E quando isso acontece é 
porque a situação está grave”, ressalta Honório. 
 

O presidente da Federação do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Charles Alcântara, 
conta que o governo federal tem dialogado com os governadores para uma redução 

da alíquota do ICMS sobre os combustíveis, o que, na sua avaliação, é inviável neste 
momento. “Você não pode reduzir um imposto tão importante quanto o ICMS e mudar 
o orçamento de um estado no meio de um exercício, com despesas programadas. O 

ICMS é mais de 90% da receita própria dos estados. Isso significaria diminuir os 
serviços de saúde, educação”, destaca. 
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O presidente da Fenafisco acrescenta que a carga tributária sobre os combustíveis 
sempre foi alta, mas que a disparada de preços é fruto da nova política de reajuste da 
Petrobrás, em vigor desde julho de 2017. Para Alcântara, a solução passar por discutir 

a tributação sobre os combustíveis em um contexto mais amplo de reforma do ICMS 
e do sistema tributário como um todo.  

 
“Nosso modelo tributário é muito oneroso no consumo e por isso funciona como uma 

barreira ao crescimento. Ele compromete a demanda interna, a renda disponível das 
famílias e, por conta disso, o comércio começa a vender menos e a reduzir 
encomendas da indústria. Isso vale para os combustíveis, especialmente para o diesel 

que tem um efeito cascata na economia”, diz. “É preciso diminuir a tributação no 
consumo, compensando essa redução com aumento da tributação direta sobre renda 

e patrimônio, especialmente dos mais ricos”, complementa. 
 
Crise econômica  

O diretor do Instituto Fiscal Independente (IFI), Rodrigo Orair, avalia que a recessão 
voltou a expor as desigualdades econômicas e sociais do País, estimulando o debate 

sobre as distorções da tributação da renda no Brasil. 
 
 “Nós estávamos anestesiados achando que a desigualdade estava resolvida no Brasil. 

De repente vem a crise e, junto com ela, novos estudos mostrando que, na verdade, 
a concentração de renda no Brasil não só não caiu nos últimos anos, como é uma das 

maiores do mundo”, analisa Orair.  
 
Um extenso estudo da Fenafisco e Anfip, “A reforma tributária necessária” mostra, que 

70% da renda das pessoas que ganham acima de 320 salários mínimos por mês não 
é tributável. Para aqueles que ganham de 40 a 60 salários mínimos, essa porcentagem 

chega a 40%, enquanto para a faixa entre 2 a 3 salários mínimos, esse percentual cai 
para 8%. 
 

Congresso não vê espaço para União reduzir o preço dos combustíveis 

05/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-05-2018) 

 
Orçamento apertado, Lei de responsabilidade Fiscal e teto de gastos limitam 
ação do governo  
 

Com o fim da greve dos caminhoneiros –que resultou em desconto de R$ 0,46 no litro 
do óleo diesel– e a normalização do abastecimento de combustíveis, o comando do 

Congresso não vislumbra um cenário de queda de preços de gasolina, etanol e gás de 
cozinha. Em Brasília, o litro da gasolina é vendido à população por aproximadamente 
R$ 5 nos postos. O botijão de gás chega a R$ 80. 

 
Para os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), a margem de manobra orçamentária é muito pequena para o governo atuar 
na redução do patamar. 
 

Maia destaca ainda que o governo se depara com travas da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e da emenda à Constituição que estabeleceu um teto para os gastos. 

 
O deputado acredita que a única política a ser feita no momento é o uso de impostos 

flutuantes, que seriam reduzidos no caso de alta do valor do petróleo. A providência, 
porém, não reduz o patamar de preço dos combustíveis, apenas suaviza as oscilações. 
Essa medida ganha força desde de semana passada no Ministério de Minas e Energia 

como forma de amortecer o impacto da volatilidade do preço na bomba. 
 

Está prevista para esta segunda-feira (4) uma reunião de representantes da pasta 
com técnicos do Ministério da Fazenda e da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para 
tentar aprofundar a discussão. 
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Na sexta, ao anunciar Ivan Monteiro como seu escolhido para comandar a Petrobras, 
o presidente Michel Temer disse em pronunciamento que não haveria mudança na 
política de preços da empresa. 

 
No caso do gás, Maia, que é pré-candidato à Presidência, defende que o governo crie 

um mecanismo que beneficie os mais pobres. Uma solução seria ampliar o benefício 
do Bolsa Família, direcionando o recurso para a compra do botijão. Mas, reconhece 

que a proposta tem limitações. 
 
"Agora tem que ter paciência, entender que não tem mágica, que a Petrobras já foi 

usada de forma equivocada. ["¦] Há um problema grave, o orçamento público está 
esgotado. Não há mais espaço para grande interferência no Orçamento", disse à Folha. 

Senadora condena valores irracionais e pede corte no ICMS 
 
A líder do MDB no Senado, Simone Tebet (MS), afirma que a Petrobras é uma empresa 

estatal e, por isso, precisa dar uma parcela de contribuição para que a população não 
seja penalizada. Para ela, o atual patamar dos combustíveis e do gás de cozinha é 

"irracional, absurdo e precisa ser reduzido". 
 
Tebet afirma que o estabelecimento de um colchão que evite variações bruscas nos 

preços não é suficiente. Defende que a solução do problema passe necessariamente 
por cortes no ICMS, imposto arrecadado pelos estados. 

 
Em média, 28% do preço da gasolina na bomba corresponde à cobrança de ICMS. A 
emedebista argumenta que a alta dos combustíveis levou a um aumento da 

arrecadação do tributo, o que engordou os cofres estaduais: "Não há como negar que 
quem mais está ganhando com a alta dos combustíveis são os estados." 

 
Os governos estaduais, no entanto, dizem não poder abrir mão do que arrecadam. 
 

Em Pernambuco, por exemplo, o secretário de Planejamento, Márcio Stefanni, diz que 
o combustível representa 20% da arrecadação do estado. 

 
"Estamos executando o orçamento com a previsão de receita. O ICMS paga saúde e 
educação. Reduzir este tributo seria mais um ataque ao pacto federativo", disse 

Stefanni. 
 

"Os estados e municípios estão com orçamentos estrangulados. Ajustar o equívoco da 
política de preços dos combustíveis no atual modelo de receitas públicas é gravíssimo, 
vai comprometer serviços", ponderou André Horta, secretário de Tributação do Rio 

Grande do Norte e coordenador dos secretários estaduais no Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária). 

 
Diante da crise, no entanto, dois projetos foram apresentados no Senado com o 

objetivo de estabelecer um teto para a cobrança de ICMS. Hoje, cada estado tem 
liberdade para definir sua alíquota. 
 

Um dos textos, apresentado pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), 
e pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) define que a alíquota de ICMS não 

poderá ultrapassar 7% no caso do diesel e 18% para gasolina e etanol. 
 
O segundo projeto, de autoria do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), fixa em 12% a 

alíquota máxima de ICMS sobre o gás de cozinha. Hoje, a média nacional está em 
14%. 

 
Mas Eunício Oliveira, que comanda a pauta do Senado, diz não ter previsão de colocar 
estas propostas em votação na Casa. Ele também insiste que é preciso garantir a 

previsibilidade dos preços e inclui na discussão das mudanças tributárias os 
interessados em assumir a Presidência da República em 2019. 



"Reforma tributária tem que ser debatida com os candidatos a presidente, assim, a 
população vai escolher sabendo o que pensa e o que fará o novo presidente que será 
eleito. É necessário este debate com aqueles que pensam em governar o país", disse 

Eunício. 
 

Desde 2016, quando a Petrobras adotou a nova política de preços, que leva em conta 
o valor do dólar e do barril de petróleo, o litro da gasolina teve alta de mais de 20%. 

No caso do ICMS, o presidente da Câmara afirmou que é preciso dialogar com os 
governadores. "Está todo mundo quebrado", disse, defendendo também reformas 
administrativa e tributária. 

 

Walmart sofre com ineficiência e conflitos trabalhistas no Brasil 

05/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-05-2018) 
 
Empresa começou no Brasil vendendo tacos de golfe  

 
Loja do Walmart em São Paulo - Paulo Whitaker/Reuters  
 

A aquisição da operação brasileira do Walmart pela Advent ficou dentro do previsto: 
80% da fatia local da gigante global fica com o fundo. 

 
Os planos de saída do Brasil acontecem em um momento de reformulação da 

estratégia internacional do grupo. Em abril, o Walmart cedeu o controle da Asda no 
Reino Unido para a concorrente local J Sainsbury por US$ 10 bilhões. 
 

O que o Walmart precisa fazer agora é concentrar esforços em outras batalhas que 
acontecem em seu próprio território, segundo Olegário Araújo, pesquisador do 

GVcev (Centro de Excelência em Varejo da FGV). 
 
Em meados do ano passado, a rede alemã Lidl, que tem cerca de 10 mil lojas ao redor 

do mundo, abriu sua primeira unidade nos Estados Unidos. Famosa pela política de 
preços baixos, um rótulo que o Walmart sempre assumiu como seu, a Lidl registrou 

preços 9% mais baixos que os do concorrente americano, segundo pesquisa da 
consultoria Jefferies. 
 

Na largada, enquanto iniciava sua expansão em território americano, a rede alemã 
pressionou o Walmart a baixar ainda mais os preços num momento em que a deflação 

nos alimentos nos EUA pressionava as margens no varejo.    
 
Na mesma época, outra frente de ataque veio da gigante do comércio eletrônico 

Amazon, que se impôs como um rival no mundo físico. Em junho do ano passado, a 
Amazon anunciou a compra da rede de lojas físicas de alimentos Whole Foods por US$ 

13,7 bilhões.   
 
A disputa com a Amazon transpõe as fronteiras americanas. Neste mês o Walmart 

anunciou a compra, por US$ 16 bilhões, da Flipkart, a maior varejista online da Índia, 
que a Amazon também tentara comprar.  

 
O Walmart atua em 28 países com 11.610 lojas, sendo os EUA e o México os mais 
importantes, com quase 8.000 unidades. 
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As decepções no Brasil remetem a experiências anteriores em mercados como Coreia 
do Sul e Alemanha que o Walmart abandonou no passado.  
 

Aqui, especificamente, a empresa ficou conhecida por ter entrado no mercado 
cometendo vários tropeços. Começou há mais de 20 anos vendendo acessórios de 

golfe e outros itens que não despertavam o menor interesse nos consumidores 
brasileiros. 

 
Ao longo dos anos, a empresa sofreu no país com uma série de dificuldades como a 
localização ruim de algumas lojas, operações ineficientes, conflitos trabalhistas, 

precificação inadequada e outras dificuldades que levaram a tentativas de 
reestruturação. 

 
Foram dores de cabeça demais para uma operação cujo faturamento gira em torno de 
1,5% das vendas totais da gigante no mundo. 

 
De sua passagem pelo Brasil, a multinacional levará lições, mas também deixou 

conhecimento para o varejo local, segundo Eugenio Foganholo, diretor da Mixxer, 
consultoria especializada em varejo e bens de consumo. 
 

“O Brasil foi um dos primeiros países em que o Walmart entrou depois de EUA, México 
e Canadá. Foi aqui que ele entendeu que só consegue operar com vantagem onde ele 

é dominante, tem muita participação de mercado e liderança, como nos EUA”, diz 
Foganholo. 
 

Embora seja o terceiro do ranking brasileiro, ele fica distante atrás de Carrefour e GPA. 
Seu faturamento no Brasil ficou em torno de R$ 28,2 bilhões em 2017, muito atrás 

dos dois primeiros que rondam os R$ 50 bilhões cada um, segundo dados da Abras 
(associação do setor). 
 

A primeira fase de expansão aqui ocorreu por meio da abertura de lojas. Quase dez 
anos depois, em 2004, o Walmart comprou a rede Bompreço no Nordeste, e depois 

bandeiras como BIG e Mercadorama, sem, no entanto, se tornar dominante em 
nenhuma região do país sobre os varejistas locais. 
 

“Depois de um período no Brasil, em todos os outros países onde atuou, ele só entrou 
depois que comprava alguma rede que tinha alguma dominância”, diz Foganholo.  

 
A derrapada na escolha inicial dos produtos ofertados como tacos de golf e coletes 
salva-vidas foi rapidamente corrigida, mas se tornou um símbolo dos choques culturais 

sofridos pela empresa no Brasil. 
 

Segundo especialistas, a política de preços também foi equivocada. A estratégia 
conhecida como “preço baixo todo dia” não atraiu o consumidor do varejo alimentar 

brasileiro, que está acostumado a promoções eventuais em produtos específicos. 
 

Faturamento da indústria cresce 1,5% em abril e confirma recuperação, diz 
CNI 

05/06/2018 – Fonte: Isto É (publicado em 04-05-2018) 

 
Os Indicadores Industriais de abril, divulgados nesta segunda-feira, 4, pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que o setor está retomando sua 

recuperação, “embora esse processo seja lento e ainda esteja longe de ser concluído”.  
 

No mês de abril, pela série dessazonalizada do estudo, o faturamento da indústria 
aumentou 1,5% na comparação com março, representando uma alta de 6,9% no 
primeiro quadrimestre do ano em relação ao mesmo período de 2017. “Os resultados 

confirmam a tendência de alta do faturamento industrial”, cita a pesquisa. 

https://istoe.com.br/faturamento-da-industria-cresce-15-em-abril-e-confirma-recuperacao-diz-cni/
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A maior parte dos indicadores, incluindo o faturamento, mostra crescimento na 
passagem de março para abril. As horas trabalhadas registraram a maior alta (2,2%) 
desde janeiro de 2016, revertendo as perdas de fevereiro e março; e o emprego 

cresceu, mesmo que em um porcentual pequeno, pelo oitavo mês seguido (0,1%). 
 

O estudo mostra ainda que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou 
praticamente estável (78,1%) em abril, com um recuo de 0,1 ponto porcentual (p.p) 

em relação a março. “Mesmo com a queda, o porcentual de utilização da capacidade 
é o segundo maior desde julho de 2015”, diz o estudo.  
 

“O resultado é 1,6 p.p. acima do registrado em abril de 2017 e a UCI média do primeiro 
quadrimestre de 2018 é 1,2 p.p. superior ao registrado no primeiro quadrimestre de 

2017”, completa. 
 
Dois indicadores tiveram queda em abril, a massa salarial real e o rendimento médio 

real do trabalhador industrial, “mostrando que o mercado de trabalho ainda segue em 
fase de ajustes”. Tanto o recuo da massa salarial quanto o do rendimento médio real 

foi de -0,4%, cada um. Nos dois casos também, o desempenho de abril interrompe 
uma sequência positiva de três meses. 
 

Você pode ser demitido se for pego vendo um jogo da Copa? 

05/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-05-2018) 

 
Não importa o que dizem as pesquisas: por mais que o desinteresse do brasileiro pelo 
futebol aparentemente esteja aumentando, a Copa do Mundo é capaz de tirar o foco 

do mais compenetrado trabalhador.  
 

Mesmo quem normalmente não liga para o esporte tem dificuldade em ficar alheio ao 
que está acontecendo no torneio. Para os amantes do futebol, então, mesmo a mais 
obscura das partidas merece sua dose de atenção.  

 
Acontece que isso pode trazer consequências bem desagradáveis para a sua vida 

profissional. Aplicativos de celular, transmissões via streaming, placar em tempo real 
na internet. Foi-se o tempo em que só quem tinha acesso a uma TV ou rádio podia se 
informar sobre o andamento de uma partida.  

 
Mas como usufruir de tantas ferramentas sem arranjar encrenca no trabalho? E as 

empresas, como devem lidar com essa nova realidade? O UOL Esporte fez estas 
perguntas para advogados trabalhistas e especialistas em recursos humanos.  
 

 

Fábio Melo/Folhapress 

 

 

Torcedores assistem a jogo da seleção na copa de 2014 em Ribeirão Preto (SP) 
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Dá justa causa?  

"Alguém que deveria estar trabalhando, mas está acompanhando um jogo de futebol, 
pode sim ser mandado embora", diz o advogado, e professor de direito do trabalho da 

USP, Estêvão Mallet.  
 
Ele alerta que, ao descumprir sua obrigação, o funcionário pode até ser demitido por 

justa causa. "Pode ser visto como um caso de insubordinação se a empresa disse que 
ele não deveria ver os jogos", explica o advogado.  

 
O conselho de Mallet é simples e claro: se o chefe disser que não é para se distrair 
com a Copa, segure a onda e não o faça. "O melhor a fazer é agir com transparência 

e lealdade. Perguntar para a empresa o que você pode fazer", diz o especialista.  
 

Ou seja, a velha e boa comunicação é a melhor saída. Em vez de tentar "dar um 
migué", tente entrar em um acordo propondo, por exemplo, mudar o horário de 
trabalho. Aqui, claro, entra também a responsabilidade do empregador. Ele deve dizer 

as coisas com clareza e transparência antes de a Copa começar.  
 

"O ideal é que a empresa, dentro de suas possibilidades, procure atender às 
expectativas dos funcionários. Não faz sentido, só porque alguém não gosta de futebol, 
criar um obstáculo intransponível para que se assista até aos jogos do Brasil", 

recomenda Mallet.  
 

Nem toda empresa pode ser flexível  
Diretor de serviços da Leme Consultoria, Renan Sinachi lembra que também é preciso 
estar atento às particularidades de cada empresa. Funcionários de hospitais, 

determinadas fábricas e, por exemplo, controladores aéreos, evidentemente têm 
muito menos, ou nenhuma, margem para sucumbir aos anseios futebolísticos.  

 
"Primeiramente, é preciso respeitar a cultura de cada local. Há empresas mais 
flexíveis, que colocam TVs para os funcionários assistirem aos jogos, os liberam mais 

cedo ou permitem que entrem mais tarde. É há aquelas que, por questões de 
produtividade, culturais ou logísticas, não fazem o mesmo. É o caso de uma fábrica 

que não pode parar uma linha de produção", diz Sinachi.  
 

Nestes casos, ele explica, é preciso entender que, se a empresa não quer que você 
assista aos jogos, é porque há um motivo bem claro para isso. "E o empregado que 
desrespeitar as orientações está sujeito a penalidades, inclusive demissão por justa 

causa", adverte o especialista.  
 

Tais consequências, é importante destacar, não valem apenas para casos extremos. 
Por exemplo, largar o trabalho para ir ao bar da frente assistir Marrocos X Honduras. 
Quem se valer, sem autorização, das ferramentas digitais mencionadas no início da 

matéria, poderá sofrê-las igualmente.  
 

"Não deixa de ser uma forma de abandono do trabalho. A partir do momento em que 
você disponibiliza uma carga horária para a empresa, recebe a remuneração e não 
entrega o combinado, fica sujeito a sanções", diz o consultor.  

 
Sinachi conta que a Leme, inclusive, já foi contratada para orientar empresas sobre 

como proceder durante a Copa do Mundo. "Costumamos orientar o cliente a divulgar, 
meses antes da Copa, uma cartilha sobre qual será a postura da empresa. Isso permite 
ao colaborador inclusive planejar as férias, caso seja para ele algo muito importante. 

Também é preciso que todos saibam sobre o planejamento. Não adianta os 
funcionários de uma área estarem a par e os de outra, não", explica.  

 



O terceiro ponto que Sinachi considera importante é ter bom senso. "Você sabe que a 
Copa é culturalmente importante para o brasileiro. Então, se o empregador pegar 
algum desvio de conduta, o ideal é conversar, ser compreensivo. Até porque, na 

medida em que o Brasil vai avançando, todo mundo acaba entrando no clima" diz o 
especialista.  

 
Não sabe o que fazer? Pergunte  

"Infelizmente, na nossa legislação você pode demitir sem que exista uma justificativa 
clara", diz o também advogado Fábio Tibiriçá. Na opinião dele, ser pego assistindo, 
por exemplo, a um jogo da Copa online, não é motivo para demissão por justa causa 

nem por abandono de trabalho.  
 

"A falha está na pessoa se desviar daquela atividade para a qual ela foi contratada. 
Não caracteriza abandono de trabalho, que acontece quando a pessoa deixa de ir ao 
trabalho por um tempo considerável", diz Tibiriçá.  

 
"O que caberia, no caso, seria o patrão dar uma advertência", acredita o advogado. 

Ele ressalta, entretanto, que caso você seja pego se distraindo com a Copa 
reiteradamente, aí pode sim acabar demitido por justa causa.  
 

"Meu conselho para o trabalhador é: não faça isso no horário de trabalho. Se for fazer, 
peça permissão."  

 
Fernando Medina, diretor de operações da consultoria Luandre, também destaca a 
importância de estar atento às políticas internas da empresa. "Se não estiver claro o 

que pode fazer durante a Copa, vale a pena falar com a área de Recursos Humanos 
para esclarecer. Eu não acho legal a pessoa ficar assistindo a um jogo no celular ou 

notebook no ambiente de trabalho. Pega mal para a imagem dela", diz Medina.  
 
"Às vezes, o funcionário está fazendo um ótimo trabalho e acaba marcado porque 

alguém passou e viu que ele estava vendo um jogo", alerta o consultor. "Já do ponto 
de vista da empresa, não adianta falarmos para ela ser totalmente liberal se a empresa 

é formal. O chefe pode liberar os empregados e acabar se complicando por isso", 
explica.  
 

Pessoalmente, Medina acredita ser contraproducente não permitir que se assista pelo 
menos aos jogos do Brasil. "A pessoa vai ficar com a cabeça em outro lugar, vai gerar 

uma desmotivação. Mesmo uma empresa que, por exemplo, lida com atendimento ao 
público, pode reduzir a carga, fazer escala. Quem atende em um jogo, não atende no 
outro. Até porque, durante um jogo, a demanda será menor."  

 

Ministério da Fazenda deu parecer contrário a tabelamento de frete 

05/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-05-2018) 
 

Documento é evidência de que promessas a caminhoneiros enfrentam 
resistência de área técnica  
 

Uma das medidas tomadas pelo governo Temer para encerrar a paralisação dos 

caminhoneiros, o tabelamento do frete, foi criticada pelo Ministério da Fazenda em 
documento de 2017, obtido pela Folha. 

 
Na época, a questão foi analisada pois estava em discussão como projeto de lei na 
Câmara dos Deputados. No parecer, o ministério alegava que os valores 

tabelados restringem a competição e elevam os preços do transporte de cargas. 
De acordo com o documento, o valor mais alto nos fretes acaba sendo pago, no final, 

pelo consumidor 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/ministerio-da-fazenda-deu-parecer-contra-tabelamento-de-frete.shtml


O parecer, elaborado pela então Seae (Secretaria de Acompanhamento 
Econômico), foi feito para contrapor o projeto de lei que criaria o tabelamento 
e estava, na época, em discussão na Câmara dos Deputados.  

 
Na última semana, com a pressão dos manifestantes, o governo decidiu converter o 

projeto de lei em medida provisória, publicada no fim da noite do último domingo (27), 
para atender a exigência de celeridade dos manifestantes em suas demandas. Entre 

os principais pedidos, estava a fixação de preços mínimos no frete para cessar a 
paralisação. 
 

O documento, a que a Folha teve acesso, é restrito e foi preparado a pedido da 
Câmara dos Deputados para a análise do projeto de lei.  

 
Nele, os técnicos alertam que, com o tabelamento, "o escopo de competição entre os 
ofertantes [de frete] seria reduzido, afetando-se o processo de barganha e a potencial 

concessão de descontos (...) por meio de ações como: barganha junto a fornecedores, 
política de compras, seleção de fornecedores e produtos substitutos". 

 
Como não há alternativa efetiva ao transporte rodoviário de cargas no Brasil, 
prossegue o texto, a elevação de preços seria paga, ao fim, pelos consumidores, já 

que os mais diferentes setores produtivos teriam um custo mínimo de frete 
inescapável. Os efeitos seriam danosos sobre a economia como um todo.  

 
"O modal rodoviário é predominante na matriz de transportes brasileira e, caso seja 
estabelecida uma política de preços mínimos, espera-se tanto a redução da 

competitividade e da produtividade da economia --em razão do acréscimo dos custos 
logísticos, com possíveis impactos negativos sobre o PIB e a balança comercial, como 

a elevação do custo de vida, resultando em elevação da inflação." 
 
O parecer da Seae é mais uma evidência de que as decisões políticas tomadas para 

acalmar os caminhoneiros são alvo de críticas de técnicos que trabalham no governo 
e enfrentarão resistência.  

 
Não caiu bem na Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) a ordem de reservar 
30% de sua demanda de frete para autônomos, sem licitação. Na última sexta-feira 

(1), com a interferência branca do governo na política de preços dos combustíveis 
adotada pela Petrobras, o presidente da companhia, Pedro Parente, pediu demissão. 

 
Em audiência no Senado na última terça-feira (29), o presidente do Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Barreto, afirmara que políticas de 

controle e tabelamento de preços são vistos com "extrema reserva" pelos conselheiros. 
 

Há cerca de dois meses, o plenário do Cade decidiu abrir investigação contra dois 
sindicatos de transportes de cargas de Itajaí (RS) para apurar a prática de tabelamento 

de frete e proibição de precificação abaixo do custo.  
 
Os sindicatos fizeram uma consulta alegando a “necessidade de limitar o valor do frete 

para que não ocorra aviltamento da atividade e consequente sucateamento da 
mesma”.  

 
Acabaram na mira. 
Em seu voto, a conselheira relatora, Paula Azevedo, observou que a conduta é proibida 

pela lei 12.529/11, que pune com multa empresas e gestores envolvidos em ações 
anticoncorrenciais. 

 
A conselheira afirmou que "o tabelamento de preços é reconhecidamente lesivo à 
concorrência por reduzir a competitividade entre agentes ao suprimir a liberdade de 

fixar preços próprios e ao afetar o mecanismo de equilíbrio de preços do mercado, 
importando em prejuízos aos consumidores finais." 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/greve-dos-caminhoneiros/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/temer-anuncia-reducao-no-diesel-e-preco-minimo-de-frete-leia-integra-do-pronunciamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/temer-anuncia-reducao-no-diesel-e-preco-minimo-de-frete-leia-integra-do-pronunciamento.shtml


Além disso, ela lembrou que, desde 2014, dos 25 processos envolvendo tabelamento 
de preços adotados por associações ou sindicatos, todos foram condenados pelo Cade. 
 

Procon poderá multar mais de 1.400 postos em São Paulo 

05/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 04-05-2018) 

 
Locais fazem parte de lista com 4.521 postos denunciados por prática abusiva 

de preços  
 

O Procon-SP informou nesta segunda-feira (4) que poderá multar 1.429 postos da 
cidade de São Paulo por suposta práticas abusivas. O valor da multa varia conforme o 

faturamento e se a empresa é reincidente. 
 

Esses estabelecimentos fazem parte de uma lista com 4.521 postos denunciados ao 
Procon por suposta prática abusiva de preços na semana passada, durante a 
paralisação dos caminhoneiros. 

 
Os consumidores que encontravam preços abusivos podiam denunciar ao órgão. Só as 

denúncias consideradas completas é que serão investigadas. 
 
Segundo o órgão, esses proprietários de postos serão notificados para explicar o 

motivo de estar com preços bem acima dos praticados habitualmente. Se tiverem 
como comprovar a alta, não serão multados. Para isso, precisarão mostrar nota fiscal 

informando o valor pago pelo combustível. 
 
Eles terão prazo de dez dias para responder às solicitações do Procon após a 

notificação. 
 

O órgão disse que a prática abusiva se configura quando há um aumento injustificado. 
Para o presidente do Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de São Paulo), José Alberto Paiva Gouveia, os preços abusivos 

devem ser investigados. 
 

“Os preços abusivos em qualquer área, seja de combustível, seja de alimentos, têm 
de ser investigados e punidos, o que não pode é focar só em uma categoria”, afirmou 
Gouveia. 

 
Nesta terça-feira (5), em parceria com a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis), o Procon fará fiscalização em postos da capital. O objetivo 
é fiscalizar preço e qualidade dos combustíveis. 
 

Para o professor de direito financeiro e econômico da USP (Universidade de São Paulo) 
de Ribeirão Preto Gabriel Loretto Lochagin, a ação é questionável. Os preços 

acompanham o mercado. O que pode ser investigado e punido é a formação de cartel 
(empresas combinarem o preço final). 
 

“É uma interferência. O Estado tem competência para regular, mas não para 
determinar a formação dos preços”, disse. 

 
“Se identificar problemas no mercado de distribuição, o Cade [Conselho de 

Administração de Defesa Econômica] é mais importante do que o Procon nesse tipo 
de ação”, afirmou Lochagin. 
 

Segundo o professor, o Procon deve ter uma função mais informativa e, constatado 
crimes, ajudar no esclarecimento da população e acionar o Ministério Público. 

 
O professor de direito econômico da USP na capital Diogo Coutinho, porém, afirmou 
que os preços dos combustíveis são uma questão de direito do consumidor.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/procon-podera-multar-mais-de-1400-postos-em-sao-paulo.shtml


“A não aplicação do desconto não é uma questão concorrencial. É uma observância da 
lei regulatória. Os postos são obrigados a seguir. O consumidor tem direito de ir ao 
Procon, sim, e o próprio governo pode ir ao Procon também”, disse. 

 
Segundo Coutinho, o mercado de combustíveis tem forte influência governamental. “É 

um mercado todo regulado. Tem uma estatal [a Petrobras] que é monopolista. O preço 
é formado no gabinete de uma instituição pública, que é a Petrobras”, afirmou. “Isso 

não significa que não tenha concorrência para baixo, nos postos.” 
 

Empresas multadas na greve têm 15 dias para pagar R$ 67 mi 

05/06/2018 – Fonte: Tribuna /PR  
 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na 
segunda-feira, 4, dar um prazo de 15 dias para nove transportadoras pagarem multas 
que totalizam R$ 67,2 milhões, por terem descumprindo a ordem da Corte de liberar 

as rodovias obstruídas pela greve dos caminhoneiros.  
 

Na quarta-feira passada, 30, o ministro concedeu o mesmo prazo para 96 empresas, 
que devem um total de R$ 141,4 milhões em multas. Os dados das novas 
transportadoras foram apresentados ao STF na semana passada.  

 
Assim como na outra decisão, caso não seja efetuado o pagamento das multas, Moraes 

determinou que as empresas sofrerão penhora de bens. A sanção é resultado de 
decisão do próprio ministro, que, ao atender pedido da União feito no dia 25 de maio, 
permitiu aplicação de multa de R$ 100 mil por hora às entidades e empresas que 

atuassem na interdição de vias.  
 

Complemento  
Na decisão de segunda-feira, no entanto, o ministro pede que a Advocacia-Geral da 
União (AGU) detalhe um pedido de complementação de multas relativo às 96 

transportadoras que sofreram sanção na primeira leva apresentada ao Supremo.  
 

Segundo a AGU, “o valor cobrado das 96 empresas que já constavam na primeira 
relação de companhias que desobedeceram a determinação do Supremo subiu de R$ 
141,4 milhões para R$ 272,3 milhões, uma vez que veículos de muitas delas 

continuaram impedindo o livre tráfego nas rodovias”. 
 

Rodrigo Maia estuda tributação sobre lucros e dividendos 

05/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Medida também é promessa de campanha de Ciro Gomes  

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia - Pedro Ladeira/Folhapress  

 
Um grupo de trabalho formado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), analisa a volta da cobrança do imposto, eliminado no governo de 
Fernando Henrique Cardoso. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresas-multadas-na-greve-tem-15-dias-para-pagar-r-67-mi/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/06/rodrigo-maia-estuda-tributacao-sobre-lucros-e-dividendos.shtml


DOIS LADOS   
“Já estou tratando disso”, diz Maia, afirmando que a tributação pode ser uma forma 
de fazer os mais ricos pagarem mais no país, diminuindo, por outro lado, a tributação 

das empresas. 
 

EU PROMETO   
A cobrança de impostos sobre lucros e dividendos é promessa de campanha de Ciro 

Gomes (PDT-RJ). De acordo com estudos do Ipea, ela poderia, se adotada, gerar uma 
receita de R$ 43 bilhões anuais. 
 

Produtores apontam biodiesel como solução 

05/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Aumento da mistura no diesel, reduziria dependência externa e limitaria alta 
de preço, diz setor  
 

Não dá para imaginar o Brasil se livrando totalmente da dependência do diesel. O país, 
porém, pode reduzir o peso desse combustível na matriz energética já a curto prazo. 

É o que lideranças das indústrias e associações de produtores de biodiesel mostraram 
ao governo no fim de maio, durante a paralisação dos caminhoneiros. 
 

A produção de biodiesel, que teve início no país em 2005 e busca a substituição de 
parte do diesel por combustíveis renováveis, foi desenvolvida com o objetivo de buscar 

uma inclusão social e desenvolvimento regional no país. 
 
Hoje são 51 fábricas em diversas regiões, e a capacidade de industrialização está 

próxima de 8,1 bilhões de litros. 
 

 
Campo de soja na cidade Luis Eduardo Magalhães, na Bahia - Avener Prado/Folhapress  

 
As principais matérias-primas da produção desse combustível renovável são soja 

(75%) e gordura animal (20%). Os outros 5% vêm de óleo utilizado para frituras, 
além de óleos de algodão, palma e canola. 
 

A abundância de matéria-prima permite evolução rápida da produção de biodiesel. 
Além de abundantes, esses produtos são nacionais, o que reduz a dependência 

externa, segundo Donizete Tokarski, diretor-superintendente da Ubrabio (União 
Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene). 
 

O aumento contínuo das produções de soja e de proteína animal é garantia de matéria-
prima para o setor, de acordo com ele. 

 
Além disso, Tokarski acredita que a participação do óleo de cozinha será cada vez 
maior no biodiesel. Atualmente tem presença de apenas 1,5% no Brasil. Nos EUA, 

líderes mundiais na produção desse combustível, chega a 16%. 
 

"É um programa jovem, mas ainda pode avançar muito", diz Erasmo Carlos Battistella, 
presidente da Aprobio (Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil). 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/produtores-apontam-biodiesel-como-solucao.shtml


Localizadas em regiões produtivas de grãos e de proteínas, as fábricas de biodiesel 
trazem a chamada "economia circular", promovendo desenvolvimento regional, diz 
Plinio Nastari, presidente da Datagro. 

 
O consumo anual brasileiro de diesel é de 55 bilhões de litros --aí incluída uma mistura 

de 10% de biodiesel. 
 

Em uma década, o consumo de diesel, mais o de biodiesel, será de 72 bilhões de litros. 
Desse volume, 14,4 bilhões poderão vir do biodiesel, se a mistura, hoje em 10%, for 
a 20%. 

 
O setor precisa, porém, de previsibilidade e continuidade da política de mistura, diz 

Battistella. Um aumento da participação do biodiesel no diesel poderia ser limitador 
do aumento dos preços do derivado de petróleo, papel exercido pelo etanol anidro na 
gasolina. A mistura do álcool anidro na gasolina é de 27%. 

 
No longo prazo, o biodiesel também poderia ser competidor do diesel, assim como o 

etanol hidratado é da gasolina. 
 
Para que isso ocorra, o setor fez ao governo propostas de curto e médio prazos. 

 
As de curto prazo seriam a mistura de biodiesel de 15% no Centro-Oeste, principal 

região produtora de soja e que tem capacidade ociosa na produção de biodiesel, 
segundo Daniel Amaral, gerente da Abiove (Associação Brasileira da Indústria de Óleos 
Vegetais). 

 
A mistura diminuiria o passeio do diesel de Paulínia (SP) para o Centro-Oeste, além 

de agregar valor à soja e trazer benefícios ambientais. 
 
O biodiesel seria parte da solução para os preços do derivado de petróleo. Em 12 

meses, o preço dele ficou R$ 0,13 abaixo do do diesel, diz Amaral. Em algumas regiões, 
a diferença supera R$ 0,50 por litro. 

 
O gerente econômico da Abiove diz que o setor propõe, ainda, um avanço contínuo do 
calendário nacional de mistura do biodiesel ao diesel. No próximo ano, a taxa subiria 

para 11%, chegando a 15% em 2023. 
 

Para ele, é importante também que o Ministério de Minas e Energia faça testes para a 
utilização de mistura de 20% em casos específicos, como em frota de ônibus 
municipais, em máquinas agrícolas, em ferrovias e em grandes transportadoras 

rodoviárias. 
 

O setor quer ainda que um grupo de trabalho inicie testes para o uso de 100% de 
biodiesel em diversos tipos de máquina, o que, em pequena escala, já é feito na 

agropecuária. 
 
Com o tempo, teremos uma bomba de biodiesel nos postos, segundo Battistella. 

 

Justiça suspende privatização de distribuidoras da Eletrobras até estudo de 
impacto 

05/06/2018 – Fonte: DCI   
 

Tribunal quer em até 90 dias estudo sobre impacto da privatização nos contratos de 
trabalho em curso 

 
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região determinou que a Eletrobras suspenda 
o processo de privatização de suas distribuidoras de eletricidade que atuam no Norte 

https://www.dci.com.br/industria/justica-suspende-privatizac-o-de-distribuidoras-da-eletrobras-ate-estudo-de-impacto-1.712565
https://www.dci.com.br/industria/justica-suspende-privatizac-o-de-distribuidoras-da-eletrobras-ate-estudo-de-impacto-1.712565


e Nordeste até a realização de estudos sobre o impacto da medida sobre contratos de 
trabalho nas empresas, informou a estatal em fato relevante nesta terça-feira. 
 

A decisão, em tutela de urgência, vem após ação movida por sindicatos de funcionários 
da companhia e ameaça dificultar ainda mais os planos da Eletrobras e do governo 

federal de realizar a licitação das distribuidoras até o final de julho. 
 

O processo já tem sofrido atraso devido à não aprovação pelo Congresso Nacional de 
uma medida provisória (MP 814) vista como importante para reduzir incertezas sobre 
passivos das elétricas. Agora, as mudanças legislativas previstas na matéria foram 

encaminhadas à Câmara dos Deputados por meio de um projeto de lei na última 
semana, mas ainda não há prazo previsto para votação. 

 
A decisão judicial divulgada nesta terça-feira ordena que a estatal as distribuidoras 
"se abstenham de dar prosseguimento ao processo de privatização, a fim de que 

apresentem, individualmente ou de forma coletiva, no prazo de até 90 dias, estudo 
sobre o impacto da privatização nos contratos de trabalho em curso... e nos direitos 

adquiridos por seus empregados". 
 
A Eletrobras afirmou que "analisará as medidas cabíveis e manterá o mercado 

informado." 
 

A decisão, que vale para as distribuidoras da Eletrobras no Amazonas, Acre, Alagoas, 
Piauí e Rondônia, estabelece uma multa de 1 milhão de reais no caso de 
descumprimento. A Eletrobras ainda opera uma distribuidora em Roraima. 

 
"O que se busca agora é um estudo sobre os impactos da privatização das requerentes 

nos contratos de trabalho, levando em consideração formas de proteção ao emprego 
e regras para a ocorrência de demissões, viabilizando o reaproveitamento e a 
qualificação dos empregados no caso de mudanças tecnológica e organizacionais", 

escreveu em sua decisão a juíza Raquel de Oliveira Maciel. 
 

A dificuldade na venda das distribuidoras ameaça ainda atrapalhar a privatização da 
própria Eletrobras, que o governo vem prometendo realizar ainda neste ano por meio 
de uma oferta de novas ações que diluiria a participação estatal na companhia para 

uma fatia minoritária. 
 

O argumento do governo e da companhia é que a Eletrobras ficará mais atrativa para 
investidores assim que se livrar das distribuidoras, que são fortemente deficitárias. 
 

Essas subsidiárias de distribuição tiveram um resultado líquido negativo de 1,91 bilhão 
de reais somente no primeiro trimestre deste ano, o que prejudicou fortemente o 

resultado da Eletrobras, que somou lucro de 56 milhões de reais no período. 
 

Ex-diretor da Caixa detalha recebimento de propinas do setor de energia 

05/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo  
 

Ex-superintendente de Fundos de Investimento, Roberto Madoglio confessou 
ter recebido R$ 10 milhões de três empresas 
 

O ex-superintendente de Fundos de Investimento Especiais da Caixa, Roberto 
Madoglio, confessou ter recebido R$ 10 milhões em propina de três empresas do setor 
elétrico: Grupo Rede, J. Malucelli Energia e da Hidrotérmica. As informações constam 

de delação premiada firmada no âmbito das operações Sépsis e Cui Buno?, que 
investigam desvios no banco estatal. As informações foram reveladas pelo jornal O 

Estado de S. Paulo. 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/ex-diretor-da-caixa-detalha-recebimento-de-propinas-do-setor-de-energia-806k963q5o32lxap36zga8ydl


Juntas, as três empresas foram recebem aporte de R$ 1,2 bilhão do FI-FGTS, um 
fundo formado com parte do dinheiro depositado na conta dos trabalhadores. Segundo 
a reportagem do Estadão, o ex-superintendente entregou cópias de recibos de contas 

no exterior que foram usadas para receber a propina. Madoglio já se comprometeu a 
devolver R$ 39,2 milhões que recebeu de forma irregular na Suíça e no Uruguai. 

 
Em relação à J. Malucelli Energia, o ex-diretor da Caixa disse que a oferta de propina 

teria partido do empresário Alexandre Malucelli, que considerava o pagamento prática 
“normal”. Para ajudar a garantir aporte de R$ 300 milhões do FI-FGTS, empresa teria 
feito o pagamento R$ 500 mil ao ex-diretor da Caixa, como propina. Conforme o 

balanço do FI-FGTS, o fundo virou dono de 40,8% da empresa. 
 

Em outro caso, Madoglio citou o Grupo Bolognesi, que recebeu R$ 360 milhões do 
grupo gerido pela Caixa. Uma das empresas do grupo, a Hidrotérmica S/A, tinha 
projetos de hidrelétricas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. 

Na versão do delator, a propina – R$ 1,5 milhão – foi oferecida por Paulo Rutzen, ex-
executivo da Hidrotérmica.  

 
Segundo o ex-diretor da Caixa, a propina foi depositada em conta no exterior. Rutzen 
é apontado pelo delator como braço-direito de Ronaldo Bolognesi, principal acionista 

do grupo. 
 

Madoglio também relatou ter recebido “vantagem indevida” relacionada ao aporte de 
R$ 600 milhões do FI-FGTS ao Grupo Rede. Por causa disso, o ex-diretor da Caixa 
recebeu R$ 8 milhões, que teriam sido oferecidos por Maurício Quadrado, da Planner 

Corretora. O Grupo Rede quebrou em 2013. Com 25% de participação, o FI-FGTS 
conseguiu evitar prejuízo ao acionar cláusulas contratuais que garantiram condições 

privilegiadas na recuperação judicial. 
 
Outro lado 

Em nota enviada ao Estadão, a Caixa disse que os fatos da delação são alvo de 
apurações internas. A Hidrotérmica disse desconhecer o teor das declarações da 

Madoglio e afirmou que Ruyzen não é mais funcionário e está sendo processado pela 
companhia. A Energisa, atual dona do Grupo Rede, informou desconhecer os fatos, 
anteriores à atual gestão. A assessoria de imprensa da Planner não conseguiu contato 

com os executivos da corretora.  
 

A J. Malucelli disse que “as declarações são levianas, sem conteúdo probatório e 
contraditórias com a regularidade e parâmetros técnicos atestados pelo próprio 
delator, que não sabe precisar nem onde nem quando a alegada conversa ocorreu, 

bem como não sabe precisar e nem comprovar se o valor foi pago”. 
 

Ex-diretor da Caixa entrega que recebeu propina de empresa do Paraná 

05/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado dia 04-06-2018) 

  

 
A J. Malucelli Energia participa do consórcio da polêmica Usina de Belo Monte, no 
Rio Xingu. Foto: Divulgação/Norte Energia  

 
O ex-superintendente de Fundos de Investimento Especiais da Caixa Roberto Madoglio 

confessou, em delação premiada, que recebeu propina de uma empresa paranaense 
que atua no setor de energia – a J. Malucelli Energia. Em troca, o grupo empresarial 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/parana/ex-diretor-da-caixa-entrega-que-recebeu-propina-de-empresa-do-parana/


teria sido favorecido para receber aportes do FI-FGTS, um fundo constituído com parte 
do dinheiro depositado na conta de trabalhadores.  
 

As informações constam da colaboração de Madoglio com a Justiça, no âmbito das 
operações Cui Bono e Sépsis. 

 
No depoimento, o ex-superintendente disse ter recebido R$ 500 mil em propina da J. 

Malucelli Energia, para ajudar a garantir um aporte de R$ 300 milhões do Fi-FGTS. O 
ex-diretor da Caixa relatou que a oferta de propina teria partido de Alexandre Malucelli, 
atual presidente do grupo J. Malucelli. Segundo o delator, o executivo considerava o 

pagamento uma “prática normal”. De acordo com o balanço do fundo, o FI-FGTS se 
tornou dono de 40,8% da empresa. 

 
Em nota, a J. Malucelli Energia negou as informações e disse que as declarações 
prestadas por Madoglio “são levianas, sem conteúdo probatório e contraditórias com 

a regularidade e parâmetros técnicos atestados pelo próprio delator”. A empresa 
destacou ainda que o próprio ex-diretor da Caixa “não sabe precisar nem onde nem 

quando a alegada conversa ocorreu, bem como não sabe precisar e nem comprovar 
se o valor foi pago”. 
 

Outras empresas 
Não foi só a J. Malucelli. O ex-superintendente da Caixa mencionou ainda o 

recebimento de propina de outras duas empresas: o Grupo Rede e a Hidrotérmica. 
Dos três grupos, Madoglio teria recebido R$ 10 milhões, para, em troca, facilitar um 
aporte total de R$ 1,2 bilhão do FI-FGTS. 

 
Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o ex-superintendente entregou 

cópias de recibos de contas no exterior que foram usadas para receber a propina. 
Madoglio já se comprometeu a devolver R$ 39,2 milhões que recebeu de forma 
irregular na Suíça e no Uruguai. 

 
À reportagem, a Caixa informou que os fatos da delação são alvos de apurações 

internas. A Hidrotérmica afirmou desconhecer o teor das declarações de Madoglio. A 
Energisa – empresa que comprou o Grupo Rede – disse desconhecer fatos anteriores 
a sua gestão. 

 

ENTREVISTA-Votorantim e canadenses miram expansão em energia limpa no 
Brasil com aquisições 

05/06/2018 – Fonte: Reuters 
 

 Uma joint venture entre um dos maiores conglomerados brasileiros e um fundo de 
previdência canadense que está entre os 10 maiores do mundo planeja se tornar uma 

grande e relevante geradora de energia renovável no Brasil, principalmente por meio 
de aquisições.  

 
A Votorantim Energia e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) concluíram 
na semana passada um acordo para formar uma joint venture 50/50 que irá investir 

em energia renovável no Brasil em busca de um crescimento agressivo no setor, disse 
o presidente da empresa do grupo Votorantim, Fabio Zanfelice, em entrevista à 

Reuters nesta segunda-feira.  
 
O negócio havia sido originalmente anunciado pelas empresas em dezembro do ano 

passado.  
 

“Nós temos grandes ambições, e se você olhar para o tamanho dos sócios, nós 
queremos construir uma empresa de presença, de relevância neste mercado”, afirmou 
o executivo.  

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1J02WV-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1J02WV-OBRBS


Entre as oportunidades que a joint venture poderá avaliar estão ativos que devem ser 
colocados à venda pela estatal Eletrobras, segundo ele.  
 

Por enquanto, a empresa administra dois grandes parques eólicos no Nordeste, com 
uma capacidade combinada de geração de 565 megawatts.  

 
Zanfelice disse que a companhia avalia várias oportunidades de expansão no setor de 

renováveis, onde diversas empresas com dificuldades financeiras têm buscado vender 
ativos após o Brasil passar por sua pior recessão.  
 

“Os dois sócios têm o desejo e o capital para crescer. Nós não estamos estabelecendo 
alvos, estamos procurando bons negócios para entregar bons retornos para os 

acionistas”, disse Zanfelice.  
 
O conglomerado Votorantim já é um grande gerador de energia no Brasil, com uma 

capacidade instalada de cerca de 2,2 gigawatts. A empresa focava até recentemente 
em gerar energia para fornecer às suas subsidiárias, como a Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA).  
 
Mas a decisão de entrar o mercado de energia brasileiro de uma maneira mais ampla, 

buscando contratos regulados de longo prazo, é mais recente, segundo Zanfelice.  
 

Ele disse que a atual instabilidade política e financeira do Brasil não é um impedimento 
para o investimento canadense, acrescentando que contratos no setor de energia do 
país são sólidos, com retornos fixos.  

 
Os parques eólicos administrados pela joint venture, por exemplo, têm contratos de 

fornecimento por 20 anos.  
 
A joint venture também vê potencial no Brasil para os chamados parques híbridos, que 

combinarão no mesmo local capacidade eólica, solar e, no futuro próximo, de 
armazenamento, através de baterias.  

 
“Adicionar painéis solares nos parques eólicos complementaria a produção, e as 
baterias estabilizariam a geração”, disse o executivo. A solução também ofereceria 

ganhos de sinergia, já que as estruturas usariam um sistema único de transmissão de 
energia.  

 
Esse modelo, no entanto, ainda depende de aprovações pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), segundo o executivo, que avalia que uma evolução 

regulatória nesse sentido não deve demorar.  
 

Com greve, venda de material de construção no varejo cai 9% em maio, diz 

Anamaco 

05/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado dia 04-06-2018) 
 
As vendas de materiais de construção no varejo em maio caíram 6% em comparação 

com abril e recuaram 9% frente ao mesmo mês do ano passado, de acordo com 
pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 4, pela Associação Nacional dos Comerciantes 

de Material de Construção (Anamaco).  
 
“Normalmente observa-se um certo crescimento das vendas em maio com relação a 

abril, mas a paralisação dos caminhoneiros nos últimos 10 dias do mês acabou 
impactando o setor de forma negativa”, explicou o presidente da Anamaco, Cláudio 

Conz.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-greve-venda-de-material-de-construcao-no-varejo-cai-9-em-maio-diz-anamaco/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-greve-venda-de-material-de-construcao-no-varejo-cai-9-em-maio-diz-anamaco/


“Até o início da greve, as vendas vinham 7% acima das registradas em abril, mas o 
atraso na entrega, tanto de estoques das lojas quanto de compras ao cliente final, 
acabou trazendo problemas para o bom funcionamento do nosso setor”, completou.  

 
Segundo o estudo da Anamaco, 90% das lojas foram afetadas de alguma forma pela 

paralisação, resultando em queda de até 40% nas vendas no período em alguns 
estabelecimentos.  

 
Com os números apresentados em maio, o varejo de material de construção apresenta 
retração de 3% no acumulado do ano, na comparação com o mesmo período do ano 

passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a queda é de 0,5%.  
 

Apesar disso, a associação manteve a projeção de crescimento de 8% nas vendas em 
2018 frente a 2017, na expectativa de retomada na demanda represada das famílias 
por reformas das moradias. 

 

IPC-Fipe sobe 0,19% em maio e acumula inflação de 1,54% em 12 meses 

05/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 

subiu 0,19% em maio, revertendo queda de 0,03% em abril e ganhando força em 
relação à alta marginal de 0,01% observada na terceira quadrissemana do mês 

passado, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe).  
 

O resultado de maio ficou perto do teto de 12 estimativas colhidas pelo Projeções 
Broadcast, que iam de estabilidade a alta de 0,20%, e acima da mediana, de 

+0,11%.  
 
Entre janeiro e maio, o IPC-Fipe registrou avanço de 0,22%. No período de 12 meses 

até maio, o índice acumulou inflação de 1,54%.  
 

Em maio, migraram para inflação ou ganharam força os segmentos de Alimentação 
(de -0,10% em abril para 0,62% no mês passado), Transportes (de 0,05% para 
0,59%) e Despesas Pessoais (de -0,27% para 0,32%).  

 
Por outro lado, ampliou deflação o item Habitação (de -0,13% para -0,35%), passou 

a mostrar deflação o segmento de Vestuário (de 0,15% para -0,10%) e subiram com 
menos intensidade as categorias Saúde (de 0,91% para 0,49%) e Educação (de 0,11% 
para 0,05%).  

 
Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe em maio:  

 
– Habitação: -0,35%  

– Alimentação: 0,62%  
– Transportes: 0,59%  
– Despesas Pessoais: 0,32%  

– Saúde: 0,49%  
– Vestuário: -0,10%  

– Educação: 0,05%  
– Índice Geral: 0,19% 
 

/ 
 

 

 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ipc-fipe-sobe-019-em-maio-e-acumula-inflacao-de-154-em-12-meses/


Vendas de veículos crescem 17% até maio 

05/06/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

Desempenho é bom no acumulado do ano, mas há queda em maio por causa 
de greve dos caminhoneiros, aponta Fenabrave  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

As vendas de veículos cresceram 17% no acumulado de janeiro a maio quando 
comparado com iguais meses do ano passado, ao atingirem volume total de 964,6 mil 

unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, de acordo com 
dados divulgados pela Fenabrave, entidade que representa o setor de distribuição e 
concessionários.  

 
Todos os segmentos apresentaram avanço dos emplacamentos no comparativo anual, 

embora o desempenho verificado em maio pela entidade tenha sido prejudicado pela 
greve dos caminhoneiros, que começou no dia 21.  
 

O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, afirma em nota que o setor 
observou em maio continuidade da tendência positiva verificada nos últimos meses, 

até o impacto causado pelas paralisações. Segundo a entidade, na soma de todos os 
segmentos em que atua (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas e implementos rodoviários, entre outros), a média diária de vendas 

diminuiu 15% entre os dias 21 e 30 de maio.  
 

Considerando apenas os emplacamentos de leves e pesados (automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus) os números mostram que as vendas de veículos recuaram 
7,1% em maio na comparação com abril, embora os meses tenham apresentado o 

mesmo número de dias úteis (21).  
 

A média diária de vendas recuou de 10,3 mil unidades por dia útil em abril para 9,6 
mil veículos por dia útil de maio. Nos leves, a média diária passou para 9,2 mil 
unidades leves em maio contra as 9,9 mil de abril e nos pesados, recuou de 350 para 

331 unidades emplacadas por dia útil. 
 

Com isso, todos os segmentos tiveram queda nos volumes de vendas de maio na 
comparação com abril, exceto ônibus, cujos emplacamentos cresceram 8,7% na 
passagem de um mês para o outro. O setor de distribuição acredita que parte dos 

efeitos da greve devem ainda ser refletidos nos números de junho. 
 

“Considerando que o espaço de tempo entre a venda do veículo e o seu emplacamento 
é de até sete dias, essa redução no volume ainda não pode ser apurada em sua 

totalidade, e os reflexos da greve dos caminhoneiros devem se estender nos resultados 
de junho. Com a greve dos caminhoneiros/cegonheiros, os veículos não estavam 
sendo transportados até as concessionárias e muitos não foram fabricados, dada a 

falta de componentes. Isso sem mencionar o desabastecimento de peças e a perda de 
serviços que seriam realizados nas oficinas de nossas redes já que, sem combustível, 

os clientes não se deslocavam até as concessionárias, seja para comprar novos 
veículos ou mesmo para realizar serviços nos que já possuem”, acrescentou 
Assumpção Júnior.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27531/vendas-de-veiculos-crescem-17-ate-maio


DESEMPENHO 

 
Todos os segmentos de veículos apresentaram crescimento das vendas acumuladas 
no comparativo anual. O volume de emplacamentos do segmento leve avançou 16,2% 

nos cinco meses iniciais do ano contra mesmo período de 2017, para 932,1 mil 
unidades. Deste total, 794,9 mil são automóveis, aumento de 15,7% na mesma base 

de comparação, enquanto os demais 137,2 mil são comerciais leves, volume 18,7% 
maior. 
 

Nos pesados, que abrange as vendas de caminhões e ônibus, houve alta expressiva 
de 46,6% das vendas de janeiro a maio com relação ao volume de um ano atrás, ao 

passar de 824,4 mil para 964,6 mil unidades emplacadas. Os licenciamentos de 
caminhões cresceram mais da metade do volume apurado há um ano, com alta de 
54%, para mais de 26,6 mil unidades. Os ônibus cresceram em ritmo pouco menor, 

mas ainda favorável, com índice positivo de 20,7%, com 5,9 mil chassis novos 
emplacados. 

 
No comparativo de maio de 2018 contra o mesmo mês de 2017, o segmento de ônibus 
foi o único a registrar queda, de 5,7%, ao encerrar o mês com pouco mais de 1,2 mil 

chassis licenciados. Todos os demais segmentos apresentaram volumes maiores neste 
comparativo, com destaque para caminhões, cujas vendas foram 38,8% maiores ao 

emplacar 5,7 mil unidades. Deste modo, o segmento pesado encerrou o mês passado 
com um total de 6,9 mil unidades novas e avanço de 28%. 
 

As vendas de leves somaram 194,9 mil unidades em maio deste ano, aumento de 
2,5% sobre as 190,1 mil unidades emplacadas há um ano. O desempenho foi puxado 

pelos comerciais leves, que venderam 30,4 mil unidades, 13,6%a mais do que em 
mesmo mês do ano passado. Por outro lado, as vendas de automóveis beiraram a 

estabilidade em maio, com 164,4 mil unidades, leve aumento de 0,7% sobre igual 
mês de 2017.  
 

Venda de motos recua apenas 1,1% em maio 

05/06/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
/2018 | 17h20 
No acumulado do ano, setor de duas rodas anota alta próxima a 8%  

A greve dos caminhoneiros comprometeu os números do fim de maio, mas ainda assim 
o setor de motos registrou 81,3 mil unidades emplacadas, o segundo melhor resultado 
do ano. Na comparação com abril houve pequena queda de 1,1%. A média diária de 

emplacamentos do mês foi de 3,9 mil unidades, após o pico anual de 4,1 mil anotado 
em abril. 

 
No acumulado do ano o setor teve 382,8 mil unidades licenciadas e registrou alta de 

7,7% sobre os mesmos cinco meses do ano passado. Os números foram divulgados 
pela Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários.  
 

O crescimento do setor foi puxado pelas duas marcas mais vendidas. A Honda sozinha 
anotou 304,6 mil unidades nestes cinco meses e cresceu 9,5% sobre igual período de 

2017. Sua participação de mercado voltou a encostar nos 80%. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27532/venda-de-motos-recua-apenas-11-em-maio


Da Yamaha foram registrados 51,1 mil emplacamentos e alta de 9,6%. Entre as 
marcas com tradição em alta cilindrada, o melhor desempenho foi da Triumph, que 
teve 1,8 mil motos emplacadas no período e cresceu 16,4% sobre iguais meses do 

ano passado.  
 

E a BMW, que passou a atuar também no segmento de baixa cilindrada em 2017, 
começa a colher os resultados disso: com mais de 3 mil motos no acumulado do ano, 

cresceu 25,4% no período. Já os fabricantes com tradição em ciclomotores enfrentam 
uma situação bem difícil. A Shineray teve pouco mais de 4 mil unidades emplacadas 
durante o ano e registra queda de 42,5% ante igual período de 2017.  

 
A Traxx não chegou a 1,1 mil motos emplacadas e recuou 61,5%. Difícil também é o 

cenário para a brasileira Dafra, cujos emplacamentos no acumulado do ano (1,7 mil) 
estão 46,7% abaixo dos registrados na comparação interanual.  
 

A Suzuki recuou 36,2% no acumulado do ano ao vender 2,2 mil motos apenas. Mas 
sua rede de concessionárias passou a contar no primeiro semestre do ano passado 

com scooters Kymco e produtos de baixa cilindrada (motos, scooters e motonetas) da 
Haojue. 
 

Juntas, essas duas marcas já anotaram 4,4 mil unidades no acumulado de 2018, mais 
que o dobro dos modelos da própria Suzuki. A soma das três marcas (Haojue, Kymco 

e Suzuki) coloca a J.Toledo no terceiro lugar.  
 


