
 

 

07 DE JUNHO DE 2018 

Quinta-feira 

 Novos Projetos de Lei -Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 17. Ano 

XIV. 07 de junho de 2018 

 INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA INCENTIVAR O APROVEITAMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA POR MICROGERADORES E MINIGERADORES DE 

ENERGIA DISTRIBUÍDA 

 GOVERNO PROPÕE ISENÇÃO DE ICMS PARA PEQUENOS GERADORES DE 

ENERGIA 

 QUALIDADE DA  DEMOCRACIA NA  SUA CIDADE 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL AUMENTA 0,8% 

 MENSAGENS INDICAM PROPINA DE R$ 300 MIL POR REGISTRO SINDICAL, DIZ 

PF 

 SINDICATOS SÃO REDUZIDOS PARA MANTEREM SEUS SERVIÇOS APÓS O FIM DO 

IMPOSTO OBRIGATÓRIO 

 GREVE DEPOIS DA COPA? CENTRAIS SINDICAIS QUEREM REVOGAR REFORMAS 

DE TEMER 

 EMPRESÁRIOS ESTIMAM PREJUÍZOS BILIONÁRIOS APÓS ACORDO DE TEMER 

COM CAMINHONEIROS 

 INDÚSTRIA AMEAÇA IR À JUSTIÇA CONTRA GOVERNO 

 RECEITA APROVEITA PARALISAÇÃO DE CAMINHONEIROS PARA ARRECADAR 

MAIS 

 SETOR SIDERÚRGICO TEVE PREJUÍZO DE R$ 1,1 BI COM GREVE DE 

CAMINHONEIROS, CRITICA MEDIDAS DO GOVERNO 

 NOVO PRESIDENTE DA PETROBRAS DEFENDE PREÇOS INTERNACIONAIS DOS 

COMBUSTÍVEIS 

 EMPRESÁRIOS SE MANIFESTAM SOBRE MEDIDAS DO GOVERNO COM A GREVE 

DOS CAMINHONEIROS 
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 FIESP VAI RECORRER À JUSTIÇA PARA IMPEDIR TABELAMENTO DO FRETE 

RODOVIÁRIO 

 ‘VIVEMOS NUMA SOCIEDADE EM QUE OS PREÇOS SÃO LIVRES’, DIZ EX-DIRETOR 

DA ANP 

 NOVO PRESIDENTE DA PETROBRAS DEFENDE PREÇOS INTERNACIONAIS DOS 

COMBUSTÍVEIS 

 ‘REAJUSTES PERIÓDICOS PODEM SER UMA BOA SOLUÇÃO’, DIZ EX-PRESIDENTE 

DA EPE 

 BENS DE CONSUMO DURÁVEIS PUXAM CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA EM ABRIL 

 GOVERNO CEDE À PRESSÃO DO SETOR PRODUTIVO E ANUNCIA NOVA TABELA DE 

FRETE 

 FRETE MÍNIMO OPÕE EMPRESAS E CAMINHONEIROS 

 ACORDO DE TEMER COM CAMINHONEIROS ESPALHA CONFLITOS 

 PRESIDENTE DA CNA DIZ QUE TABELA DE FRETE É ‘RETROCESSO’ E AMEAÇA IR 

À JUSTIÇA 

 PETROBRAS NÃO PODERÁ MAIS REAJUSTAR PREÇO DA GASOLINA TODO DIA 

 9 CONTAS QUE SOBRARAM PARA O BRASILEIRO ACERTAR APÓS A GREVE DOS 

CAMINHONEIROS 

 PODE FALTAR DIESEL EM 30 DIAS SE PREÇO NÃO FOR BOM PARA IMPORTADOR, 

DIZ EXECUTIVO 

 MARCO AURÉLIO MANDA AO STJ AÇÃO DE IMPORTADORA POR SUBSÍDIO DE 

DIESEL 

 FAZENDA: IMPORTADORES DE DIESEL TÊM DIREITO A SUBSÍDIOS PARA 

REDUÇÃO DO PREÇO 

 NO RIO, SINDICATO DE POSTOS DIZ QUE DESCONTO INTEGRAL NO DIESEL SÓ 

COM NOVO ICMS 

 POLÍTICA, ECONOMIA E DESPREPARO DO LOJISTA INIBEM USO DA NOVA CLT 

 OIT DECIDE HOJE SE REFORMA TRABALHISTA VIOLOU DIREITOS 

 AUSTRÁLIA TESTA JORNADA DE SH DE TRABALHO; SERÁ QUE DARIA CERTO NO 

BRASIL? 

 8 EM CADA 10 BRASILEIROS NÃO PLANEJAM A APOSENTADORIA. NÃO CAIA NA 

MESMA CILADA 

 SIEMENS TRANSFORMA 80% DOS FUNCIONÁRIOS EM ACIONISTAS 

 CÂMARA APROVA ‘LICENÇA-PATERNIDADE’ PARA AVÓS MATERNOS 
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 NOVOS ENTRANTES NO ESOCIAL TERÃO DESAFIOS PARA ADAPTAR CULTURA 

ORGANIZACIONAL À TECNOLOGIA 

 INADIMPLÊNCIA EMPRESARIAL AUMENTA E ATIVIDADE COMERCIAL CAI NO MÊS 

DE MAIO, APONTA SERASA 

 ARTIGO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU REESTRUTURAÇÃO DA 

EMPRESA? 

 CONTRATAÇÃO DE SEGURO AINDA É INCIPIENTE EM PEQUENAS EMPRESA 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO RECUA 2,5 PONTOS EM MAIO ANTE 

ABRIL, DIZ FGV 

 STF MANTÉM VALIDADE DE ALÍQUOTA ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA A BANCOS 

 PARA SINDUSCON-SP, PL QUE REGULAMENTA DISTRATO FICOU AQUÉM DO 

NECESSÁRIO 

 GASOLINA E ENERGIA ELÉTRICA PRESSIONAM INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR NO 

IGP-DI, DIZ FGV 

 VALE VIRA VICE-LÍDER DA BOLSA BRASILEIRA E FICA ATRÁS SÓ DA AMBEV 

 AÇO BRASIL: SETOR PODE TER PERDAS DE R$ 4 BI COM GREVE E FRETE MÍNIMO 

 CONTA DE ENERGIA DEVE SUBIR 25,7% EM UM ANO, APONTA PESQUISA 

 REPASSE DA QUEDA DOS JUROS AO CONSUMIDOR É O MENOR DESDE 2003 

 RECESSÃO REDUZ O IMPACTO DE QUEDA NA TAXA 

 NOS CONTRATOS DE JUROS, SOBE APOSTA DE ALTA NA SELIC 

 POUPANÇA TEM CAPTAÇÃO LÍQUIDA DE R$ 2,405 BI EM MAIO 

 IGP-DI DE MAIO SOBE 1,64% ANTE ALTA DE 0,93% EM ABRIL, REVELA FGV 

 É PRECISO PELO MENOS 1 MÊS PARA AVALIAR IMPACTO DA GREVE NO PIB, DIZ 

COLNAGO 

 VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS CRESCEM 55% ATÉ MAIO, REVELA 

ANFIR 

 NÃO HÁ CHANCE DE NÃO HAVER O ROTA 2030, DIZ PRESIDENTE DA ANFAVEA 

 VENDA DE MÁQUINAS ENCOLHE MAIS DE 20% EM MAIO 

 GREVE NA MERCEDES TEVE FORTE IMPACTO NA PRODUÇÃO DE PESADOS 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULOS REGISTRA PRIMEIRA RETRAÇÃO EM 18 MESES 

 EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS ESFRIA PELA PRIMEIRA VEZ NO ANO 

 COM GREVE DOS CAMINHONEIROS, SETOR DEIXA DE VENDER 25,1 MIL 

VEÍCULOS EM MAIO 
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 RESULTADOS DO SETOR AUTOMOTIVO ENCOLHEM APÓS GREVE DOS 

CAMINHONEIROS 

  

 

 
 
       

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: BACEN 

 

 

Novos Projetos de Lei -Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 17. Ano XIV. 07 

de junho de 2018 

07/06/2018 – Fonte: FIEP 
 
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa 

do Estado do Paraná. 
 

Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI  
 

NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 
INFRAESTRUTURA 
Regulamentação de procedimentos de transferências voluntárias de recursos 

financeiros do Estado do Paraná aos municípios e consórcios públicos municipais 
PL 312/2018 de autoria dos Deputados Ademar Traiano (PSDB) e Luiz Claudio 

Romanelli (PSB) 
 
TRANSPORTES 

Regulamentação da isenção do pagamento de tarifa de pedágio dos eixos suspensos 
dos veículos de transporte de carga que circulam vazios 

 
PL 300/2018 de autoria do Deputado Missionário Arruda (PSL) 
 

Isenção de cobrança de ICMS sobre o óleo Diesel do transporte rodoviário consumido 
pelos transportadores autônomos de cargas e empresas transportadoras rodoviárias 

 
PL 301/2018 de autoria do Deputado Nereu Moura (PMDB) 
 

REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
RELAÇÕES DE CONSUMO 

 
Proibição dos estabelecimentos do setor hoteleiro de utilizarem placas informativas 
que especifica 
PL 316/2018 de autoria do Deputado Ney Leprevost (PSD) 

 

CÂMBIO 

EM 07/06/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,922 3,922 

Euro 4,632 4,635 
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Instituição de benefícios para incentivar o aproveitamento de energia elétrica 
produzida por microgeradores e minigeradores de energia distribuída 

 
Mensagem nº 26.2018 de autoria do Poder Executivo, que institui benefícios para 
incentivar o aproveitamento de energia elétrica produzida por microgeradores e 

minigeradores de energia distribuída e adota outras providências. 
 

Estabelece a isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela 
distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da 
energia injetada na rede de distribuição pela mesma unidade, estabelecendo créditos 

de energia ativa, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica 
estabelecido por normas regulamentadoras da Aneel. 

 
O benefício descrito nesta proposição será aplicado para: (i) a compensação de energia 
elétrica produzida por microgeração e minigeração definidas na Resolução Normativa 

da Aneel nº 482/2012, ou enunciado normativo que substituir, cuja potência instalada 
seja, respectivamente, menor ou igual a 75 Kw (setenta e cinco quilowatts) e superior 

a 75 kW (setenta e cinco quilowatts) e menor ou igual a 1MW (um megawatt); (ii) não 
se aplicará ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos 
encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição e a quaisquer outros valores 

cobrados pela distribuidora; (iii) tal benefício será concedido pelo prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) meses; e (iv) não será exigido o estorno do crédito do imposto 

relativo às operações anteriores. 
 
A concessão do benefício previsto será condicionada: (i) à observância pelas 

distribuidoras e pelos microgeradores e minigeradores dos procedimentos previstos 
em ajuste do Sistema Nacional de Informações Econômico-Fiscais (Sinief); e (ii) que 

as operações estejam contempladas com desoneração das contribuições para o 
PIS/Pasep e Cofins. 
 

A concessão do benefício fiscal previsto dependerá da observância das normativas 
estabelecidas pela Aneel sobre compensação de energia elétrica. 

 
Ficará a cargo do Poder Executivo regulamentar a isenção e os benefícios previstos 

nesta proposição no prazo de 60 (sessenta) dias. 
 
Altera a redação do § 5º do artigo 30 da Lei nº 11.580/1996, estabelecendo que nas 

hipóteses do § 4º deste e do § 1º do artigo 31, sobrevindo decisão contrária 
irrecorrível, o contribuinte ou responsável, no prazo de 15 (quinze) dias da respectiva 

notificação, procederá o estorno dos créditos lançados, também devidamente 
atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis. 
 

Acrescenta os § 2º a § 4º ao artigo 31 da Lei nº 11.580/1996, estabelecendo que é 
assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago 

por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que 
não se realizar, sendo que, em caso do fato gerador presumido, que se realize por 
valor diverso daquele que serviu de base de cálculo para retenção do imposto devido 

por substituição tributária, caberá ao contribuinte substituído, na forma, no prazo e 



nas condições previstos em ato do Poder Executivo: (i) a restituição da diferença, na 
hipótese do fato gerador se realizar por valor inferior; e (ii) o recolhimento da 
diferença, na hipótese de se realizar por valor superior.  

 
O cálculo do imposto devido, na hipótese do § 2º do artigo 31, deverá ser considerado 

nas operações do estabelecimento no período de apuração; e na complementação e 
na restituição, que trata o § 2º do artigo 31, aplicam-se aos fatos geradores ocorridos 

a partir de 20 de outubro de 2016. 
 
Altera a redação da ementa e artigo 1º da Lei nº 19.477/2018, estabelecendo que os 

programas de habitação popular financiados pelo Poder Público poderão prever em 
seus projetos de construção a instalação de sistemas de geração de energia renovável. 

 
Altera a redação do artigo 2º da Lei nº 19.477/2018, estabelecendo que os 
equipamentos referentes ao sistema de geração de energia renovável utilizados nas 

instalações seguirão as regras definidas pela ABNT, com eficiência comprovada pelo 
INMETRO, sendo que as empresas fabricantes, revendedoras ou instaladoras dos 

equipamentos de sistema de energia renovável terão responsabilidade exclusiva sobre 
a qualidade e funcionamento dos referidos aparelhos. 
 

Esta proposição entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Governo propõe isenção de ICMS para pequenos geradores de energia 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo ( publicado em 06-06-2018) 
 

Um projeto semelhante havia sido votado e aprovado pela Assembleia 
Legislativa, mas foi vetado por ser considerado inconstitucional 
 

 
O benefício valerá para quem produz excedente de energia solar, eólica, hídrica e de 

biomassa. Creative Commons/Pixabay  
   

O Paraná caminha para sair da condição de ser um dos poucos estados que não isenta 
de ICMS a microgeração excedente de energia renovável. Em outras palavras, quem 

instala uma placa solar precisa pagar uma alíquota de 29% quando gera mais energia 
do que precisa e resolve vender para o sistema elétrico.  
 

O governo estadual assinou em maio um convênio que já tinha a adesão de outras 20 
unidades da federação. Ao aderir aos termos do que foi estabelecido pelo Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz), o Paraná concordou em não cobrar o imposto 
de quem gerar até um megawatt (1 MW). A medida vale para quem produz energia 
solar, eólica, hídrica e de biomassa. 

 
Em abril, um projeto de lei de conteúdo semelhante havia sido aprovado na Assembleia 

Legislativa do Paraná, mas foi vetado pela governadora Cida Borghetti (PP), com o 
argumento de que iniciativas de origem parlamentar que gerem despesas ou renúncia 
fiscal, sem apontar compensação, são inconstitucionais. A proposta do deputado 

estadual Ademar Traiano (PSDB), presidente da Assembleia, era direcionada 
exclusivamente para a energia solar.  

 
O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, explicou que o 
convênio assinado permitia que a regulamentação fosse feita por decreto, mas, 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/governo-propoe-isencao-de-icms-para-pequenos-geradores-de-energia-1kmj2awp5bqorlog69h2yhzh5
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entendendo que os deputados estaduais gostariam de discutir o assunto e que havia 
a intenção de garantir a isenção por força de lei, a decisão foi por apresentar um 
projeto de lei, que foi encaminhado na última terça-feira (5) ao Legislativo.  

 
A proposta é que a isenção valha pelo prazo máximo de 48 meses. Assim, seria uma 

forma de estimular a geração de fontes renováveis de energia, amortizando os custos 
de instalação. O governo estima que a isenção vai representar a renúncia fiscal de R$ 

1,5 milhão em 2018, R$ 4,5 milhões em 2019 e R$ 24 milhões em 2020. A 
compensação virá da reoneração de alguns tipos de operações de exportação. Ainda 
não há previsão de quando o projeto será votado. 

 
Segundo o secretário, infelizmente a isenção demorou a chegar no Paraná. Para 

Barros, isso aconteceu porque a gestão que comandou a Secretaria de Fazenda nos 
últimos anos era contra abrir mão do recolhimento do imposto.  
 

Além de uma política mais austera de gestão de recursos, por trás da decisão de não 
isentar o ICMS estava o fato de que o tributo é cobrado no consumo e não na origem. 

Ou seja, todo a energia gerada em território paranaense e consumida em São Paulo, 
por exemplo, gera receita para o governo paulista. Sendo assim, o Paraná já estaria 
abrindo mão de receita.  

 

Qualidade da  democracia na  sua cidade 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Avaliar a democracia de maneira objetiva é um desafio. O índice mais conhecido sobre 

o tema é o da revista The Economist, que em sua última edição colocou o Brasil na 
49ª posição entre 167 países, com uma nota de 6.86 em uma escala de 0 a 10, o que 

faz do país uma “democracia falha”. Já avaliar a democracia no nível local, onde as 
pessoas vivem seu cotidiano, é algo inovador e com potencial para transformar o Brasil 
em uma “democracia plena”. 

 
O Índice de Democracia Local  

Com o propósito de gerar informações para orientar políticas e melhorar a vida nas 
cidades, o Instituto Atuação, em parceria com renomados pesquisadores e 
organizações do Brasil e do mundo, criou o Índice de Democracia Local - um 

conjunto de indicadores e métricas que oferece uma "fotografia" da qualidade da 
democracia no município, a partir de cinco indicadores, que são os pilares de uma 

democracia saudável e se desdobram em vários índices temáticos.  
 
A democracia em Curitiba  

O índice foi testado pela primeira vez em Curitiba em 2017, com a intenção de ser 
aplicado em outras cidades e fortalecer a democracia brasileira a partir de suas bases. 

A Gazeta do Povo, em conjunto com o Instituto Atuação, apresenta a seguir os 
resultados da primeira aplicação da ferramenta. O Índice deu nota geral de 49,5 à 

qualidade da democracia em Curitiba. Todas as notas estão em uma escala de 0 a 
100. Veja como Curitiba pontua em cada um dos temas fundamentais para a qualidade 
da democracia, explicados logo abaixo:  

 
Categorias  

65,6  
Processo Eleitoral 
+  

56,3  
Funcionamento do Governo Local 

+  
22,3  
Participação Política 

+  

https://especiais.gazetadopovo.com.br/qualidade-da-democracia-no-brasil/


38,9  
Cultura Democrática 
+  

64,2  
Direitos e Libertades Civis 

+  
No mapa  

 
 
Detalhe uma região  
Bairros nesta regional: Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará 

50,3Índice de democracia local 
65,6 

Processo Eleitoral 
+ 
56,8 

Funcionamento do Governo Local 
+ 

23,5 
Participação Política 
+ 

41,7 
Cultura Democrática 

+ 
64,2 
Direitos e Liberdades Civis 

+ 
Explore os dados  

A seguir, disponibilizamos um espaço para experimentação com o cruzamento dos 
dados do Índice. Explore e encontre novos pontos de vista sobre a Cultura Democrática 

de Curitiba!  
 

 
 



Participação política  

 

 
Cultura democrática  

 
Qualidade da democracia na sua cidade  

Nossas convicções  
Entenda por que valorizamos o Índice de Democracia Local  
 

 
 

sobre o atuação 
O Índice de Democracia Local é uma ferramenta criada pelo Instituto Atuação, 

organização apartidária e sem fins lucrativos. Sua visão é a transformação da 
democracia no Brasil, focando no desenvolvimento de uma cultura política 
democrática. O Atuação trabalha por meio de pesquisas, desenvolvimento de soluções 

para questões sociais complexas e com a implementação de projetos. 
 

Como replicar? Dúvidas e mais informações 
Tem interesse em saber mais? Em entender como essa ferramenta pode ser replicada 
em outras localidades? Ou mesmo tirar uma dúvida sobre os indicadores? Fale com o 

Instituto Atuação através do e-mail contato@atuacao.org.br. 
 

mailto:contato@atuacao.org.br


Produção industrial aumenta 0,8% 

07/06/2018 – Fonte: Aço Brasil (publicado em 06-06-2018) 
 

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% sobre março, informou ontem o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), melhor resultado desde 

dezembro (+2,9%) e acima da alta de 0,5% esperada em pesquisa da Reuters com 
analistas. 

 
Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 8,9%, 
também melhor do que a expectativa de alta de 7,7% e o resultado mais forte desde 

abril de 2013 (+9,8%). 
 

“(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% 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. 

 
Também ajudou o segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias, com 

aumento de 4,7%, terceiro mês consecutivo de ganhos. 
 
Entre as categorias econômicas, a fabricação de consumos duráveis avançou 2,8% no 

mês, enquanto a de bens de capital - uma medida de investimento - subiu 1,4%. 
No primeiro trimestre, a indústria cresceu 0,1%, colaborando para o Produto Interno 

Bruto (PIB) do Brasil expandir 0,4% sobre os três meses anteriores. 
 
Confiança abalada - 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%, sobre cerca de 3% esperados até pouco tempo atrás, 
e há quem fique ainda mais abaixo.   
 

Mensagens indicam propina de R$ 300 mil por registro sindical, diz PF 

07/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-06-2018) 

 
Consultor de central chega a ameaçar ir a Temer; governo diz que investiga  
A Polícia Federal sustenta que entidades em disputa por registros sindicais pagaram 

propinas de R$ 300 mil e até ameaçaram recorrer ao presidente Michel Temer para 
conseguir fraudar processos no Ministério do Trabalho. 

 
Mensagens trocadas entre os investigados na Operação Registro Espúrio mostraram 
que o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, pressionava 

http://www.acobrasil.org.br/site2015/noticia_interna.asp?id=14044
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/mensagens-indicam-propina-por-registro-sindical-diz-pf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/operacao-da-pf-mira-deputados-federais.shtml


autoridades da pasta para impedir a oficialização do Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio Atacadista e Varejista de Material de Construção de SP (Sintramac). Ele 
comanda o Sindicato dos Comerciários de SP (SEC-SP), que perderia filiados nesse 

caso. 
 

Conforme as investigações, após combinação prévia de Patah e outros integrantes da 
UGT com o então assessor da Secretaria das Relações de Trabalho Renato Araújo, o 

pedido do Sintramac foi indeferido. 
 
O sindicato prejudicado, então, teria se articulado com outros servidores —o então 

coordenador de Registro Sindical, Leonardo Cabral, e o então secretário das Relações 
de Trabalho, Carlos Lacerda—, que emitiram nota favorável a recurso da entidade. 

Araújo, Cabral e Lacerda foram alvos de mandados de prisão preventiva, decretados 
pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. 
 

 
 
Agentes da PF deixam o gabinete da liderança do PTB na Câmara após cumprirem 

mandado de Busca e Apreensão no âmbito da operação Registro Espúrio, que apura 
irregularidades em registros de sindicatos - Pedro Ladeira - 30.mai.2018/Folhapress  
 

Em reação, representantes da UGT avisaram que Patah recorreria ao presidente da 
República. "Foi facadas nas costas. Ataque direto ao presidente da UGT", escreveu em 

janeiro de 2017 o consultor da central sindical, Eduardo Pavão. "Será revertido, nem 
que a ordem venha do Temer." 
 

O inquérito sobre o caso não é conclusivo sobre eventual tratativa com o presidente a 
respeito. No mês seguinte, contudo, o sindicalista conseguiu reverter a situação, 

suspendendo o registro da entidade rival por um recurso. 
 
Com mais esse revés, integrantes do Sintramac teriam mudado de estratégia e pago 

R$ 300 mil em propina. Um servidor da pasta, Daniel Vesely, passou a receber 
mensagens de um suposto interlocutor do sindicato, não identificado nas 

investigações, cobrando a publicação de uma decisão favorável em contrapartida a R$ 
300 mil já pagos. 
 

"Faz o que nos combinou, pô! Publica aquela nota técnica lá. Pra não dar problema. 
Senão, segunda-feira eu tô aí. Devolve o que eu dei pra você e já era, tio", diz um 

áudio enviado ao servidor. 
Ele repassa as cobranças a Araújo, que também recebeu ameaças por telefone. 
 

Fachin decretou a prisão temporária de Vesely. A partir das ameaças, Araújo passou, 
segundo as investigações, a orientar o Sintramac a apresentar um mandado de 

segurança contra o próprio ministério para reverter a decisão. 
 

Em outro caso investigado, a PF aponta que a UGT atuou para liberar, via propina, o 
registro do Sindicato dos Empregados em Restaurante e Empresas do Comércio e 
Serviço de Alimentação Preparada e Bebida a Varejo de São Paulo e Região 

(Sintraresp). 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/fachin-manda-prender-numero-2-do-ministerio-do-trabalho.shtml


O pedido foi feito pela entidade em 26 de dezembro de 2016 e, em 27 de abril do ano 
seguinte, o registro foi publicado no "Diário Oficial". 
 

Uma ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo procurador da República 
Federico Paiva contra os responsáveis pelo processo, diz que o pedido não foi analisado 

pelas instâncias técnicas adequadas. A entidade aguardou apenas dois dias entre o 
deferimento da carta sindical e a publicação, enquanto em outros casos a espera pode 

superar dois anos. 
 
A PF constatou que, no mês seguinte à publicação do registro, a UGT transferiu R$ 

300 mil para a conta do sindicato, valor que foi sacado em espécie dois dias depois. 
Para os investigadores, a quantia foi usada para o pagamento de propina a Cabral e 

Lacerda, com participação de Patah, apontado como o responsável por liberar os 
recursos. 
 

O Palácio do Planalto reiterou comunicado do Ministério do Trabalho, que diz ter aberto 
sindicância e dispensado os servidores investigados. 

 
Patah disse que atuou para impedir o registro do Sintramac, mas dentro da legalidade, 
pois entende que a concessão seria irregular. Ele negou ter procurado Temer sobre o 

assunto. O sindicalista disse que os R$ 300 mil repassados pela UGT ao Sintraresp 
foram um empréstimo, pois o sindicato estava em formação e precisava se estruturar. 

Patah afirmou que a entidade não pagou a dívida e que a UGT vai cobrá-la. 
 
A Folha não localizou representantes do Sintramac e dos servidores investigados. O 

Sintraesp não se manifestou. 
 

Sindicatos são reduzidos para manterem seus serviços após o fim do imposto 

obrigatório 

07/06/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
Nos primeiros quatro meses do ano, as receitas dos sindicatos caíram 88% em relação 

ao mesmo  período de 2017.    
 
  

 
 

 
 
 

 
 

Após a aprovação da reforma trabalhista no Congresso Nacional no ano passado, os 
sindicatos estão se vendo obrigados a enxugar os recursos para manterem as portas 

abertas. Nos primeiros quatro meses de 2018, as receitas tiveram uma queda de 88% 
se comparado ao mesmo período do ano passado. 
 

Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostram que somente em abril, 
as associações arrecadaram R$ 102,5 milhões, representando uma queda de 90% em 

relação a 2017. 
 
Isso acontece após a extinção do imposto obrigatório aos sindicatos, que era 

equivalente a um dia de trabalho. Mesmo não sendo mais obrigatório, o imposto ainda 
existe, mas de forma voluntária, sendo que a empresa só pode fazer o desconto com 

a autorização por escrito do funcionário. 
 

http://www.contabeis.com.br/noticias/37270/sindicatos-sao-reduzidos-para-manterem-seus-servicos-apos-o-fim-do-imposto-obrigatorio/
http://www.contabeis.com.br/noticias/37270/sindicatos-sao-reduzidos-para-manterem-seus-servicos-apos-o-fim-do-imposto-obrigatorio/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/reforma_trabalhista


Com isso os sindicatos se veem obrigados a demitir funcionários, vender bens (carros, 
casas, apartamentos) e principalmente reformular a política de serviços prestados aos 
associados. 

 
Para tentar contornar o momento de crise após a nova legislação, os sindicatos estão 

tentando serem mais atuantes junto aos trabalhadores, além de buscarem novos 
associados para manter as contas no “azul”. 

 
Um dos pontos que colabora para a falta de recursos nas associações é o desemprego. 
Sem vagas com carteiras assinadas, o trabalhador não se filia e nem contribui com os 

sindicatos. 
 

Portanto, a tendência a partir de agora, é aperfeiçoar a organização das entidades 
para otimizar os serviços prestados com menos recursos. 
 

Greve depois da Copa? Centrais sindicais querem revogar reformas de Temer 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 06-06-2018) 

 
CUT, Força Sindical e outros sindicatos do país se unem contra pontos da 
reforma trabalhista e marcam mobilização nacional para agosto  

 

 
Henry Milléo/Gazeta do Povo  
   
Documento elaborado por sete centrais sindicais exige ações imediatas de combate ao 

desemprego e a revogação de reformas feitas pelo governo do presidente Michel 
Temer, incluindo alguns itens da reforma trabalhista e da emenda que estabelece o 

teto de gastos públicos. As entidades agendaram para o dia 10 de agosto uma 
mobilização nacional – o “Dia Nacional de Luta” –, com possibilidade de greves pelo 
país. 

 
O manifesto “Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora” foi apresentado nesta quarta-

feira (6) em reunião com as entidades, em São Paulo. CUT, Força Sindical, 
Intersindical, UGT, CTB, CSB e NCST assinam o material, que conta com 22 propostas 
e deve ser entregue no próximo dia 13 ao Congresso Nacional. O material será 

encaminhado também aos candidatos à Presidência da República. 
 

As centrais sindicais pedem ainda a inclusão da candidatura do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, preso desde o dia 7 de abril, na corrida pelo Palácio do Planalto.  
 

Sinal de alerta 
“O dia 10 é um dia de mobilização, de protesto, por tudo o que tem acontecido no 

país, com foco principal na questão do desemprego, flagelo maior para a classe 
trabalhadora”, explica Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, para quem a data servirá 

de alerta para o país. “Estamos chamando do dia do basta. Quem puder fazer greve, 
tem que fazer greve; quem puder fazer manifestação, ocupar praças, ruas, que faça. 
Queremos paz, emprego. Do jeito que estamos, não dá”, acrescenta.  

 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/greve-depois-da-copa-centrais-sindicais-querem-revogar-reformas-de-temer-eijf3mjpc9la1tztlb30kh87t


A ideia é que o dia seja marcado por manifestações pelo país, que podem incluir a 
paralisação de empresas e de categorias, ainda não definidas. “É pelo país. Queremos 
a retomada das medidas sociais que foram benéficas para o povo”.  

 
“A pauta da manifestação está vinculada ao documento”, complementa Adilson Araújo, 

presidente da CTB. “O destaque é a questão da revogação da legislação trabalhista 
porque ela é prejudicial para a classe trabalhadora, e também para a emenda do teto 

de gastos”, informa. 
 
Além dos pedidos de revogação das reformas e de adoção de medidas emergenciais 

pela recuperação do emprego, o documento retoma a briga dos sindicatos por jornada 
de trabalho de 40 horas semanais, mais a possibilidade de fixação de contribuição 

sindical voluntária definida em assembleia, a regulação do direito de negociação 
coletiva para os servidores públicos em todas as esferas do governo, reforma tributária 
progressiva, com revisão dos impostos de consumo e aumento sobre os tributos 

relativos ao patrimônio, herança, lucros e dividendos, e a retomada de obras de 
infraestrutura. 

 
Eleições com Lula 
O encontro do dia 10 também terá como destaque a luta pelo que os sindicatos 

chamam de eleições limpas, com a inclusão da candidatura de Lula, preso na 
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para cumprimento da pena recebida 

no processo do tríplex. “Isso é pré-condição [para eleições legítimas]”, diz Nobre. “Não 
podemos ter um processo eleitoral que deixe dúvidas, não podemos ter um presidente 
sem legitimidade”. 

 
“Do ponto de vista do sindicalista, não é novidade, mas é um documento unitário, 

pegando todas as centrais sindicais, unidas dentro desses propósitos apresentados na 
plataforma”, conta Araújo.  
 

Segundo Nobre, o dia 10 de agosto foi escolhido por dar às centrais sindicais tempo 
suficiente para mobilizar as lideranças locais espalhadas pelo país. A CUT deve 

promover plenárias interestaduais para apresentar o documento e debater as 22 
propostas com entidades filiadas.  
 

Empresários estimam prejuízos bilionários após acordo de Temer com 

caminhoneiros 

07/06/2018 – Fonte: Aço Brasil (publicado em 06-06-2018) 
 
Associações reclamam das perdas durante paralisação e das concessões 

feitas aos motoristas  
 

Associações setoriais divulgaram nesta quarta-feira (6) estimativas de prejuízos com 

a paralisação dos caminhoneiros e reclamam de ter de pagar parte da conta das 
concessões feitas pelo governo aos manifestantes. 
 

O presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, afirmou que 
a entidade calcula em R$ 1,1 bilhão as perdas no setor siderúrgico. Segundo ele, dez 

aciarias foram paralisadas e 17 fornos, abafados. 
 

O abafamento do forno, explicou Lopes, é um artifício usado para não perder o 
equipamento. "Coloca-se uma carga de carvão e aquilo fica como uma churrasqueira, 
resfriando paulatinamente", disse. 

 
O equipamento, no entanto, logo precisa ser reaquecido, pois existe um grande risco 

de que a carga interna se solidifique --nesse caso, o equipamento tem de ser 
explodido, explicou o executivo. 
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Lopes afirmou, no entanto, que o mais grave para a indústria foi o impacto causado 
pela solução negociada entre governo e caminhoneiros para pôr fim à paralisação, que 
levará à redução do Reintegra. 

 
Esse programa devolvia 2% do valor exportado em produtos manufaturados por meio 

de créditos de PIS/Cofins. O governo reduziu agora o percentual para 0,1%. Há dois 
anos, o setor pleiteia o aumento da alíquota, para 5%. 

 
"O governo ainda insiste em classificar o Reintegra como um incentivo fiscal, um 
benefício. Na verdade, ele apenas traz um ressarcimento em função do atual sistema 

tributário", afirmou Lopes. 
 

Ele informou que a Aço Brasil vai à Justiça para derrubar as mudanças no programa. 
"Não podemos abrir mão do Reintegra enquanto não houver reforma tributária." 
 

Apenas neste ano, por causa do planejamento das empresas, a redução da alíquota 
pode fazer a siderurgia deixar de exportar R$ 635 milhões. 

 
Fernando Figueiredo, presidente da Abiquim (associação da indústria química), 
estimou o prejuízo do setor em R$ 950 milhões —não houve paralisações em polos 

petroquímicos. A entidade decide no dia 19 se vai à Justiça contra as medidas. 
 

Figueiredo afirmou que a paralisação dos caminhoneiros foi justa, em função do 
aumento de custos gerados para esses trabalhadores. 
 

"A culpa é exclusivamente da Petrobras, que não construiu refinarias e nos tornou 
dependentes da importação de combustíveis e, portanto, do câmbio", disse. 

 
Ele classificou o reajuste diário dos preços dos combustíveis como um "capitalismo 
selvagem" e disse ainda que, depois de ter feito tudo isso, a Petrobras ainda quer um 

subsídio bilionário do governo. 
 

"O que se quer novamente é que a indústria pague o subsídio para a Petrobras. A 
gente tem de acabar com isso." 
 

A Anfavea (associação das montadoras) informou que a produção do setor caiu mais 
de 15% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2017, com a suspensão 

temporária das atividades de todas as fábricas durante as manifestações. O resultado 
interrompeu sequência de 18 meses de altas. 
 

A indústria estima ter perdido entre 70 mil e 80 mil unidades, mas a Anfavea disse 
acreditar que ainda pode haver impactos em junho porque há montadoras sem peças. 

 

Indústria ameaça ir à Justiça contra governo 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 
O Instituto Aço Brasil está decidido a levar à Justiça a disputa quanto ao corte no 

Reintegra, programa de incentivo às exportações. Como parte de um pacote lançado 
pelo governo para compensar as perdas geradas com o subsídio ao preço do diesel 

após a paralisação dos caminhoneiros, o Reintegra teve sua alíquota reduzida de 2% 
para 0,1%.  
 

A mudança é criticada pelas indústrias, que acreditam que o Reintegra não era apenas 
um benefício, mas uma forma de compensar exportadores de manufaturados por 

tributos pagos ao longo da cadeia.  
 
Entre os exportadores, foi criada uma coalizão de entidades que tem pressionado o 

governo contra o fim do Reintegra. O grupo, comandado pela Associação de Comércio 
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Exterior do Brasil (AEB), tem representantes de setores como calçados, tecidos, 
máquinas, automóveis, eletroeletrônicos, químico e siderúrgico.  
 

Recém-empossado presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho enviou um ofício ao 
Presidente da República em relação ao Reintegra. “Com as medidas, as empresas 

estão sofrendo enorme majoração, acima do valor de mercado”, diz Roriz. “É preciso 
analisar com calma todas as decisões tomadas no calor da greve para que elas não 

afetem a economia.”  
 
A Fiesp diz também que entrará nesta quinta-feira, 7, com um mandado de segurança 

contra o tabelamento do frete, por considerar que a medida afeta a livre concorrência.  
 

Argumento  
Advogados veem espaço para contestação na Justiça do corte do benefício aos 
exportadores antes do prazo, que iria até o fim do ano. A alteração da alíquota para 

quase zero é considerada uma suspensão inesperada do benefício, algo que tem sido 
visto como um sinal de insegurança jurídica e um descumprimento da legislação 

tributária.  
 
Em 2015, ações semelhantes deram a empresas o direito de continuar contando com 

o benefício da chamada Lei do Bem, que isentava de impostos produtos de informática.  
A AEB estima que exportadores terão alta de custos de 5% a 8% com corte no 

Reintegra e outras medidas como a reoneração da folha de pagamento e o 
tabelamento de fretes, todas ações tomadas pelo governo para aplacar a crise gerada 
com a greve dos caminhoneiros e compensar perdas com o subsídio ao diesel.  

 

Receita aproveita paralisação de caminhoneiros para arrecadar mais 

07/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 
Órgão inclui em projeto da reoneração da folha proposta sem ligação com 

tema e muda regra fiscal  
 

A Receita Federal aproveitou o projeto de lei da reoneração da folha de pagamento, 

sancionado no fim de maio em meio à pressão da paralisação dos caminhoneiros, para 
endurecer a lei que rege a compensação de débitos fiscais com créditos tributários. 
 

Os jabutis, como são chamadas as mudanças na lei que não têm a ver com o objeto 
principal de um projeto, são uma reação à disparada no uso de créditos para quitar 

débitos com o fisco. 
 
Entre 2013 e 2017, a alta no uso das compensações foi de mais de 50%, com destaque 

para quitação de IRPJ (Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido). 

 
As novas restrições, que já foram sancionadas pelo presidente da República, Michel 
Temer, e estão em fase de regularização pela Receita, afetarão o fluxo de caixa das 

empresas, segundo a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). 
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O fisco ainda não calculou quanto ganhará em receita, mas, segundo fontes próximas 
às conversas ouvidas pela reportagem, a estimativa é que o valor seja na casa da 
dezena de bilhões de reais. 

 
A alteração de maior impacto é a que proíbe empresas que recolhem por estimativa 

de abaterem impostos sobre a renda (IRPJ e CSLL) com créditos. Nesse regime, a 
projeção do lucro futuro serve de base para o pagamento mensal de impostos. 

 
Esse tipo de compensação, que superou os R$ 25 bilhões no ano passado, é 
amplamente usado pelas empresas que recolhem por esse regime, que o consideram 

um dos principais atrativos do sistema por estimativa. Na prática, os resultados ruins 
do ano iam sendo automaticamente compensados pelos bons. 

 
O efeito será importante, já que, no total, a Receita arrecadou R$ 95 bilhões no regime 
por estimativa em 2017. Ou seja, a vedação alcança cerca de 25% do total pago nessa 

modalidade de pagamento de impostos. 
 

"Isso vai impactar o fluxo mensal de caixa das empresas, que terão de tomar capital 
de giro para assumir esses débitos mensais", afirmou Helcio Honda, diretor do 
departamento jurídico da Fiesp. 

 
Para o advogado, a situação é delicada pelo momento atual da economia. 

"Praticamente todas as empresas brasileiras estão enfrentando problemas financeiros 
em virtude da crise econômica." 
 

Para a Receita, as medidas são necessárias para impedir perda de receita, ainda mais 
em tempos em que as dificuldades enfrentadas pela economia se traduzem em queda 

de arrecadação. 
 
Além disso, o fisco afirma que boa parte dos documentos que são anexados 

atualmente para comprovar o direito ao crédito não é válida. 
 

Em outras palavras, possuem grande chance de serem contestados no futuro, já que 
o órgão tem cinco anos para fazer a homologação das compensações de impostos. 
 

No projeto, para embasar a alteração, uma das justificativas foi a de que os pedidos 
de abatimento de débitos com créditos somam R$ 309,1 bilhões, mas somente R$ 

160,5 bilhões estão amparados em créditos válidos. 
 
É por isso que outra mudança, também aprovada na esteira da reoneração, veda o 

uso de créditos que já estejam sob investigação da Receita. 
 

 
Sessão extraordinária na Câmara dos Deputados na quinta-feira (6) - Luis 
Macedo/Câmara dos Deputados/Folhapress  

 
Na avaliação da Fiesp, essa medida acaba dando ao órgão uma espécie de cheque em 
branco para barrar compensações quando desejar. 



"Essa medida pode punir os bons contribuintes, na medida em que basta a abertura 
de um procedimento fiscal para suspender a compensação", afirmou Honda. 
 

Uma terceira alteração veda o uso de créditos gerados a partir do pagamento de 
salário-maternidade e salário-família para pagar tributos. 

 
Ao mesmo tempo em que colocou três proibições ao uso desse mecanismo, um antigo 

pleito das empresas foi atendido, que é a possibilidade do uso de créditos 
previdenciários para o abatimento de tributos federais. 
 

A medida só é válida para as pessoas jurídicas que usam o eSocial e para créditos 
gerados a partir deste ano. 

 
"É um avanço, mas ao mesmo tempo não alcança os débitos anteriores. Queremos 
que alguma emenda parlamentar modifique esse ponto depois", disse Honda. 

 
A vinculação ao programa também é uma forma de estimular as grandes empresas a 

usar o sistema eSocial, o que permite ao fisco um controle de dados maior. 
 

Setor siderúrgico teve prejuízo de R$ 1,1 bi com greve de caminhoneiros, 
critica medidas do governo 

07/06/2018 – Fonte: DCI (publicado em 06-06-2018) 

 
Segundo o Instituto Aço Brasil, foram 17 alto fornos abafados e paralisações de 10 
aciarias  

 

 
 

A indústria produtora de aço do Brasil deve apurar um prejuízo de 1,1 bilhão de reais 
com a greve dos caminhoneiros encerrada na semana passada, afirmou nesta quarta-
feira o presidente do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes. 

 
Durante evento para comentar as medidas tomadas pelo governo para compensar o 

gasto com a redução no custo do diesel, Lopes afirmou ainda que a tabela de fretes 
acordada com os caminhoneiros deverá gerar uma perda de 3,2 bilhões de reais. Ele 
não especificou de imediato o período do cálculo. 

 
"Durante a greve, tivemos 17 alto fornos abafados, paralisações de 10 aciarias, isso 

levou a uma perda de 1,1 bilhão de reais.  
 
A tabela de fretes pode chegar a uma perda de 3,2 bilhões de reais, mas o mais grave 

foi a redução da alíquota do Reintegra", disse Lopes, referindo-se ao programa que 
devolve parte do faturamento de exportações de bens manufaturados como 

compensação por impostos indiretos cobrados na cadeia de produtos industrializados. 
 
A alíquota de 2 por cento foi reduzida na semana passada a 0,1 por cento. 
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Empresários se manifestam sobre medidas do Governo com a greve dos 

caminhoneiros 

07/06/2018 – Fonte: Aço Brasil (publicado em 06-06-2018) 

 
O presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), 

Fernando Figueiredo, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de 
Mello Lopes e o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José 

Augusto de Castro receberam a imprensa nesta quarta-feira, dia 06/06, em São Paulo, 
quando fizeram a avaliação dos efeitos das recentes medidas tributárias 
compensatórias do Governo para a indústria de base. Segmento este no qual a química 

e o aço tem intensa participação.  
 

Em 2017, esses dois ramos da indústria movimentaram mais de R$ 461 bilhões em 
faturamento e R$ 54 bilhões em impostos, mobilizando meio milhão de colaboradores. 
 

As decisões tomadas pelo Governo que impactaram diretamente a indústria – seja em 
relação às mudanças nas regras de conteúdo local; seja no diz respeito à abertura 

unilateral da economia brasileira, sem que se efetuassem a correção das assimetrias 
existentes; ou as medidas, com viés político, relacionadas à defesa comercial 
brasileira; e mais recentemente a redução do Reintegra de 2% para 0,1% - ratificam 

o convencimento da indústria de não ser prioridade para o Governo brasileiro. 
 

A indústria química foi duplamente penalizada, pois se soma à redução do Reintegra 
a extinção do Regime Especial da Indústria Química (REIQ), por meio da Medida 
Provisória 836, de 30 de maio de 2018. A medida causa preocupação para o setor e 

poderá gerar o fechamento de plantas, postos de trabalho e causar perdas que 
poderão chegar a R$ 3 bilhões até 2021. 

 
Ao longo dos últimos anos, a indústria brasileira tem perdido competitividade em razão 
do Custo Brasil, sobretudo pela burocracia e entraves logísticos que encarecem a 

produção. Vem perdendo participação no PIB precocemente, sem ter atingido sua 
consolidação. Sua carga tributária representa 1/3 da carga total do país.  

 
Nesse contexto, ainda precisa lidar com a falta de clareza nas regras, gerando 
insegurança jurídica e afugentando investimentos, com consequência subida do Risco 

País.  
 

Se considerada a situação de fragilidade do mercado interno e a necessidade imperiosa 
de exportação, a redução do Reintegra – definido pelo Governo como um benefício, 
quando, na verdade, é um mecanismo de ressarcimento tributário – não faz o menor 

sentido. Essa decisão reforça o fato de que a indústria sempre é chamada a pagar a 
conta, colocando em risco a frágil retomada do crescimento econômico brasileiro e 

especialmente os empregos de qualidade gerados por estas empresas.  
 

Fiesp vai recorrer à Justiça para impedir tabelamento do frete rodoviário 

07/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-06-2018) 
 

Preços dos produtos finais podem subir até 150%, afirmou vice-presidente  
 

  A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) vai recorrer à Justiça, por 

meio de um mandado de segurança, para impedir o tabelamento do frete rodoviário, 
anunciado pelo governo na negociação para interromper a greve dos caminhoneiros 
na semana passada. 

 
“Independentemente de qualquer coisa, por princípios, somos contra o tabelamento 

de preços, que fere a lei de competitividade do mercado. Estamos retornando a um 
país de 30 anos atrás”, afirmou José Ricardo Roriz Coelho, que assumiu hoje (6) a 

http://www.acobrasil.org.br/site2015/noticia_interna.asp?id=14045
http://www.acobrasil.org.br/site2015/noticia_interna.asp?id=14045
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/fiesp-vai-recorrer-a-justica-para-impedir-tabelamento-do-frete-rodoviario.shtml


presidência da Fiesp no lugar de Paulo Skaf, que se licenciou para disputar o governo 
de São Paulo. 
“Centenas de empresas estão vindo até nós para falar que com o tabelamento haverá 

aumento de 30% até 150% no preço final dos produtos e quem vai acabar arcando 
com isso será o consumidor. O governo quer resolver um problema e está criando 

outros”, afirmou. 
 

Ele também criticou a alteração no Reintegra, que devolvia 2% do valor exportado em 
produtos manufaturados por meio de créditos de PIS/Cofins e terá o percentual 
reduzido para 0,1%. 

 
“As exportadoras têm contratos de longo prazo, fizeram todo o planejamento deste 

ano com o Reintegra a 2%. E agora?”, questionou Roriz Coelho. 
 
Ele afirmou também que ainda calcula as perdas com a reoneração da folha de 

pagamentos para as empresas. Esse quadro, disse, gera muita insegurança. “As 
medidas criam dúvidas, mudam regras no meio do caminho e, se o objetivo é retomar 

o crescimento do país, como fazer isso criando essa insegurança toda”, afirmou. 
 
Roriz Coelho disse acreditar que o governo tomou as decisões no calor dos 

acontecimentos, durante a paralisação dos caminhoneiros, e passado esse primeiro 
momento, vai perceber que muitas delas terão de ser revistas. 

 

‘Vivemos numa sociedade em que os preços são livres’, diz ex-diretor da ANP 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Qual sua opinião sobre a regulamentação que a ANP formulará para controlar 

os prazos de reajuste dos combustíveis?  
John Forman, ex-diretor da ANP e consultor: Essa não é uma função da ANP. É do 
Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).  

 
O problema básico é que os caminhoneiros queriam baixar o preço do diesel, porque 

os fretes não pagavam suas despesas. Nos últimos anos, o governo financiou em 
condições favoráveis a compra de caminhões e houve um crescimento enorme do 
número de caminhoneiros independentes.  

 
A economia entrou em recessão e a quantidade de carga diminuiu. São assuntos 

econômicos. Quem trata disso é o Cade. Reduzindo o preço dos combustíveis, daqui a 
dois meses, a situação permanecerá a mesma, porque o problema é estrutural.  
 

Mas o preço do diesel mexe em praticamente toda atividade econômica. Não 
é um problema apenas dos caminhoneiros…  

O Brasil depende quase que 100% do transporte rodoviário movido a diesel. Se o frete 
fica mais barato, aparece na conta do consumidor. Por isso, tem de ser tratado como 

um problema econômico e não regulatório.  
 
Por que o governo optou, então, por uma solução regulatória?  

O governo recebeu a demanda de baixar o preço do diesel e só olhou isso. Esse 
problema já vem de algum tempo, desde o governo da Dilma Rousseff. Tudo ia bem, 

até que o petróleo subiu e o real desvalorizou rápido. E os caminhoneiros falaram: 
assim não dá, porque não conseguiam se planejar.  
 

Com o congelamento do preço pelo Parente, a reação foi que se a Petrobrás pode 
congelar o preço, pode aumentar o prazo de reajuste também. Aí você vê o tamanho 

da confusão. Vivemos numa sociedade em que os preços (dos combustíveis) são livres. 
Então, os reajustes devem ser tão livres quanto.  
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Quem será afetado pela nova regulamentação da ANP?  
Estamos falando exclusivamente da Petrobrás, que até julho do ano passado usava a 
política de reajuste mensal e não reclamava. A ANP vai fazer o quê? Os agentes vão 

entrar numa discussão acessória, que não é a principal. A agência foi criada como 
agente regulador da indústria do petróleo, como prevê a Lei do Petróleo (9.478/97), 

que diz que ela deve remeter ao Cade sempre que houver um problema econômico 
envolvendo os agentes da indústria do petróleo. Transporte não é indústria do petróleo 

 

Novo presidente da Petrobras defende preços internacionais dos 

combustíveis 

07/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-06-2018) 
 

Em carta aos funcionários, Ivan Monteiro contou sua experiência como 
funcionário público  
 

Em sua primeira comunicação oficial aos empregados da Petrobras, o novo presidente 

da estatal, Ivan Monteiro, disse que o alinhamento de preços com o mercado 
internacional é essencial para que a companhia cumpra seu papel de gerar riqueza e 

desenvolvimento. 
 
Monteiro foi nomeado pelo conselho de administração da Petrobras na segunda (4), 

em substituição a Pedro Parente, que pediu demissão na sexta (1) pressionado por 
mudanças na política de preços dos combustíveis implantada em sua gestão. 

 

 
Ivan Monteiro, o presidente da Petrobras, defendeu preços internacionais dos 
combustíveis - Alan Santos/PR/Folhapress  

 
"A capacidade de estabelecer nossos preços como um reflexo das variações do preço 

do petróleo, sem perdas para a companhia, e competir de igual para igual neste 
mercado são condições essenciais para que a Petrobras seja capaz de cumprir seu 
papel de empresa que gera riqueza e desenvolvimento", escreveu Monteiro. 

 
No texto, ele prega continuidade do trabalho da gestão Parente, a quem agradeceu 

pelo "excepcional trabalho". "Se olharmos as mudanças pelas quais a Petrobras passou 
nos últimos anos, veremos realidades completamente diferentes", defendeu Monteiro, 
que ocupava a diretoria financeira da companhia. 

 
O executivo diz ainda que seu compromisso é defender, alinha do ao conselho de 

administração da companhia, os princípios que considera essenciais para o equilíbrio 
entre empresa competitiva e geradora de desenvolvimento. 
 

"Essa visão de longo prazo é necessária agora, pois coloca em contexto o momento 
atual, em que temos agir para mostrar à sociedade brasileira que sabemos de nossa 

responsabilidade em contribuir para uma solução para a grave crise em que o país 
viveu com a greve dos caminhoneiros, ao mesmo tempo em que mantemos a nossa 
capacidade de investir, de crescer e continuar construindo o futuro da Petrobras", disse 

ele. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/novo-presidente-da-petrobras-defende-precos-internacionais-dos-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/novo-presidente-da-petrobras-defende-precos-internacionais-dos-combustiveis.shtml


Na terça, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) anunciou que 
vai abrir consulta sobre a possibilidade de interferir na periodicidade dos reajustes dos 
combustíveis no país. A ideia é estabelecer prazos mínimos para as mudanças de 

preço. 
 

A Petrobras disse que vai colaborar no esforço por um diálogo que possa resultar em 
maior competição "ao mesmo tempo em que mantém a liberdade para a formação de 

preços". A proposta foi apresentada pela ANP a representantes do setor em reunião 
nesta quarta (6). 
 

Em julho de 2017, a Petrobras inaugurou uma política de reajustes diários, alegando 
que precisava ter maior agilidade para combater importações de combustíveis por 

terceiros. Nos últimos meses, porém, a estratégia passou a ser questionada diante da 
pressão altista provocada pela escalada do petróleo no mercado internacional. 
 

Após o início da greve dos caminhoneiros, a própria estatal decidiu reduzir em 10% o 
preço do diesel em suas refinarias e congelar o valor por 15 dias. Em acordo com a 

categoria, o governo federal ampliou o prazo de congelamento e concedeu mais 
subsídios aos preços. 
 

Seguindo o exemplo de Parente, Monteiro assinou a carta apenas com o primeiro 
nome. Ele abre o texto com um relato pessoal contando que é casado, pai de três 

filhos e que gosta de jogar vôlei. Contou sua experiência no Banco do Brasil, onde 
iniciou a carreira como funcionário público concursado em uma agência em Santa Rita 
do Sapucaí, em Minas Gerais.  

 

‘Reajustes periódicos podem ser uma boa solução’, diz ex-presidente da EPE 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O que o sr. achou de a ANP liderar o processo de mudança na política de 

preços dos combustíveis?  
Maurício Tolmasquim, ex-presidente da EPE: O governo tinha alternativas. Uma era 

debater o assunto no conselho de administração da Petrobrás, como acionista 
controlador; outra era discutir a nível ministerial; e outra era atribuir à agência 
reguladora esse papel. Qualquer uma dessas soluções tem prós e contras, mas com 

isso ele afastou o custo político da decisão. O melhor seria que fosse no nível do CNPE 
(Conselho Nacional de Política Energética) ou do MME (Ministério de Minas e Energia), 

mas foi uma solução boa dentro do possível.  
 
A proximidade das eleições pode ter influenciado a decisão?  

A eleição aumenta esse problema. Mas o fato de o governo ter uma popularidade muito 
baixa pode sim ter levado a isso, mas foi a solução possível.  

Como, na sua avaliação, deveriam ser esses ajustes?  
A política de ajustes diários se mostrou muito problemática, levou a uma situação 

insustentável, no limite da convulsão social.  
 
A variação diária cria imprevisibilidade e isso é péssimo para os agentes econômicos 

que dependem do insumo (combustíveis).  
 

A alternativa seria criar um colchão para reduzir a volatilidade, como era a Cide, mas 
hoje não dá para fazer, ou um fundo, como alguns países fazem, mas quando o 
petróleo está alto não vale a pena. Acho que os reajustes periódicos podem ser uma 

boa solução, que minimiza essa variabilidade.  
 

Mas por que a variação diária não deu certo no Brasil?  
O mercado do petróleo é muito especulativo. Para dar um exemplo, no início da 
semana passada, por causa de uma reunião entre ministros da Arábia Saudita e da 

Rússia sobre aumento de produção, decisão que será tomada no dia 29, o petróleo 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reajustes-periodicos-podem-ser-uma-boa-solucao-diz-ex-presidente-da-epe/


subiu US$ 5. Depois, o petróleo subiu e caiu. Isso cria uma variabilidade muito grande. 
Quanto maior o prazo, mais você elimina componentes estruturais.  
 

Para a Petrobrás, prazos longos não seriam negativos?  
Por um período muito grande tem ônus para a Petrobrás, porque, como as importações 

aumentaram, os importadores podem ganhar mercado. Tem de achar o meio termo. 
Tem de ser no mínimo mensal e, no máximo, trimestral.  

 
Mas o principal é ter claro o critério do ajuste, que ajuda na previsibilidade. Pode se 
fazer a projeção da média do derivado internacional e do dólar para adoção no mês 

seguinte. 
 

Bens de consumo duráveis puxam crescimento da indústria em abril 

07/06/2018 – Fonte: Aço Brasil (publicado em 06-06-2018) 
 

Desempenho positivo não foi suficiente para compensar perdas registradas nos 
primeiros meses do ano. Impacto da greve dos caminhoneiros na produção, porém, 

deverá ser sentido em maio  
 
Bens de consumo duráveis puxam desempenho da indústria. Categoria teve maior 

crescimento no mês de abril, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira (05). 

 
“Esse resultado reforça uma tendência que já vinha se mostrando desde o início do 
ano, com os setores automotivo e de eletroeletrônicos puxando o crescimento”, avalia 

o economista da Pezco, Yan Cattani. 
 

O levantamento aponta crescimento mensal de 0,8% na produção industrial em 
relação a março. No índice acumulado do ano, o crescimento foi de 4,5%, com 
importante contribuição de veículos automotores, reboques e carrocerias (25,2%) e 

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (27,6%). 
 

Cattani aponta que a indústria automobilística está passando por um ciclo de 
crescimento, ligado a recomposição do estoque. “A cada três anos ocorre esse 
crescimento e depois vem uma queda.  

 
Estamos quase no ápice desse ciclo. No final do ano passado, começou uma 

recomposição de estoque, que está abaixo da média histórica. Quando atingir esse 
patamar, vai diminuir o ritmo da produção”. Já o bom desempenho de eletroeletrônicos 
decorre em boa parte da demanda da Copa do Mundo. “Isso reflete no varejo e 

também na indústria.” 
 

O desempenho do quadrimestre na categoria bens de consumo duráveis foi de 21,6% 
frente ao igual período de 2017. O desempenho de bens de capital também foi 

expressivo (14%). Já bens de consumo semi e não duráveis (2,8%) e bens 
intermediários (2,4%) tiveram taxas de crescimento inferiores. “Quase todos os 
setores vêm crescendo, ou ao menos, apresentando uma desaceleração na queda. 

Mas vemos um crescimento mais comedido, não se pode dizer que toda cadeia 
apresenta uma recuperação expressiva”, afirma Cattani.  

 
Outros segmentos que registraram desempenho positivo foram produtos alimentícios 
(4,8%), de metalurgia (8,0%), de máquinas e equipamentos (7,7%), de celulose, 

papel e produtos de papel (7,1%), de produtos de borracha e de material plástico 
(5,7%), de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (7,3%), de bebidas (4,5%), de 

produtos de madeira (10,1%), de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de 
higiene pessoal (7,8%) e de móveis (10%). Resultados negativos foram registrados 
nos segmentos de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-4,2%) 

e indústrias extrativas (-2,0%). 

http://www.acobrasil.org.br/site2015/noticia_interna.asp?id=14043


Na análise do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) abril foi o 
primeiro mês de 2018 em que a indústria apresentou “um crescimento digno de nota” 
e que “o resultado mais significativo em abril decorreu de variações positivas em 

metade dos 26 ramos industriais acompanhados pelo IBGE, formando um panorama 
bastante dividido, como tem sido frequente nessa etapa de recuperação industrial”.  

 
A análise do Iedi ainda ressalta na comparação anual, o resultado positivo de 8,9% foi 

turbinado por abril de 2018 ter três dias úteis a mais do que no mesmo período de 
2017. Recuperação insuficiente O gerente na Coordenação de Indústria do IBGE, André 
Macedo, avaliou como positiva a reação da indústria, mas não o bastante para 

recuperar as perdas registradas em meses anteriores.  
 

“A alta de abril é importante, mas ainda insuficiente para compensar a queda desde 
dezembro. Mesmo com resultado, a indústria está 1,3% abaixo do patamar de 
dezembro de 2017.”  

 
A Pesquisa Industrial Mensal do IBGE mostrou recuo de 2,1% em janeiro, crescimento 

de 0,1% em fevereiro e nova queda de 0,1% em março. “Afeta o processo e o ritmo 
de produção, mas ainda não sabemos o tamanho desse reflexo”, declarou Macedo.  
 

Cattani aponta que a paralisação afetou a produção de diversos setores, causando 
prejuízos.  

 
“Atingiu a própria indústria automotiva, de celulose, alimentos, setores que vinham 
tendo bom desempenho. Mas ainda não conseguimos dimensionar qual foi o impacto.” 

 
Macedo explica que a menor intensidade da demanda doméstica ainda atrapalha a 

indústria e que a recuperação da produção ainda depende de uma maior absorção de 
mão-de-obra pelo mercado de trabalho.  
 

"Não se pode imaginar um nível maior de produção sem que você tenha um mercado 
interno caminhando de forma mais vigorosa.  

 
A demanda doméstica ainda está muito enfraquecida. ”Cattani avalia que o cenário 
atual é muito incerto, por conta da instabilidade política e eleições.  

 
“Dentro desse contexto, imagina-se um crescimento da produção de 5,1% em 2018. 

E ano que vem, num cenário ainda mais incerto, avanço de 1% a 2%.”  
 

Governo cede à pressão do setor produtivo e anuncia nova tabela de frete 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 06-06-2018) 
 

Ministro dos Transportes, Valter Casimiro, afirmou que adequação da tabela 
não traz descontentamento aos caminhoneiros, apesar da ameaça de uma 

nova greve . 
 

Após duas reuniões com diferentes grupos de caminhoneiros, no Palácio do Planalto, 
o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, anunciou que haverá ajuste no preço da 

tabela de fretes, com detalhamento por tipo de caminhão, contrariando os 
caminhoneiros. Assegurou, no entanto, que essa adequação da tabela não trouxe 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/governo-cede-a-pressao-do-setor-produtivo-e-anuncia-nova-tabela-de-frete-d10znh0uhqy6eyn5ogxbhuvh5


descontentamento aos motoristas de carga porque “o governo está cumprindo o que 
foi acordado”.  
 

O ministro informou, ainda, que também conversou com o pessoal do agronegócio e 
que o setor também será contemplado com a nova tabela. Segundo o ministro, a nova 

tabela será publicada nesta quinta-feira (7) pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e estará em vigor a partir de então. Na sexta-feira (8), a medida 

estará no Diário Oficial. 
 
 “A ANTT vai publicar amanhã tabela de frete nova, com mais tipos de caminhão; em 

um caminhão maior, com mais eixos, o preço será diluído”, disse ele. Questionado se 
o governo se comprometeu a anistiar as multas dos caminhoneiros e empresas de 

transporte, respondeu: “o governo não prometeu nada”. 
 
A CNI (Confederação Nacional da Indústria) e a CNA (Confederação Nacional da 

Agricultura) informaram que, se a tabela não for modificada, avaliam medidas judiciais 
contra as normas que estabelecem valor mínimo para transporte de carga. 

 
Apesar de evitar declarar que haverá redução do valor do frete, o ministro Casimiro 
afirmou que “o preço vai ser modificado”. E explicou: 

 
 “quando você está colocando todo custo fixo baseado em poucos eixos, você vai diluir 

este custo fixo numa quantidade de eixos muito menor, e vai onerar muito mais o 
frete. Quando você dilui este custo fixo no caminhão com mais eixos, você vai 
realmente diminuir o preço por eixo nesta carga de um caminhão, por exemplo, de 

nove eixos”, declarou ele, reconhecendo que a tabela mínima de fretes publicada 
“causou algumas distorções, algumas confusões com relação ao preço”. 

 
O ministro disse, ainda, que a ANTT identificou alguns problemas na constituição da 
tabela, que previa apenas um tipo de caminhão, alguns com 3 eixos, outros com 6 

eixos, e que precisava ampliar para contemplar todo tipo desse veículo e fizesse uma 
distribuição do custo fixo do frete num caminhão que tivesse mais eixos. 

 
Justificou que, por isso, a agência está fazendo o trabalho de adequação da tabela, e 
isso foi explicado para os representantes do movimento.  

 
“A ANTT publica amanhã a tabela para todo tipo de caminhão para as cargas previstas 

na medida provisória e isso vai diminuir as distorções que a tabela publicada trouxe”, 
comentou ele, acrescentando que “na semana que vem ANTT publica o chamamento 
para audiência pública para construir uma tabela ouvindo todos os setores, o 

produtivo, o de transporte, para construir tabela com todos os requisitos necessários”. 
 

Para o ministro, “o acordo continua” e “não teve pressão dos caminhoneiros porque o 
governo está cumprindo o que prometeu”. Segundo ele, o Ministério dos Transportes 

mantém um “fórum permanente” para tratar do tema.  
 
Ele disse que não houve ameaça pelos caminhoneiros de retorno à paralisação nas 

estradas porque foi demonstrado para eles que “o governo cumpriu na redução do 
preço, da previsibilidade do preço, da não cobrança do eixo suspenso nas praças de 

pedágios das rodovias estaduais e na elaboração da tabela de preço mínimo de fretes”.  
 
Portanto, assegurou, “não há constrangimento e todos saíram satisfeitos e 

entenderam que o governo cumpriu o que prometeu”. 
 

Mais cedo, caminhoneiros se mostraram contrariados com a possibilidade de alteração 
na tabela de frete anunciada pelo governo, ameaçando com uma “greve ainda pior” 
caso isso ocorresse.  

 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/caminhoneiros-ameacam-greve-ainda-pior-se-governo-alterar-tabela-de-frete-3jssylmt1wyq9c30l8bg3gsm1
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“Se essa tabela cair, vai ter uma greve pior que a última. E aí não vai ter negociação, 
pois eles vão querer provar para o mundo que são fortes, vai ser uma grande revolta”, 
diz Ivar Luiz Schmidt, representante do Comando Nacional do Transporte (CNT) e que 

foi o grande líder da paralisação de 2015. 
 

O tabelamento de preços sofreu forte reação dos produtores rurais, que alegaram 
aumento nos custos do frete em até 150%. 

 

Frete mínimo opõe empresas e caminhoneiros 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Uma nova tabela com preços mínimos de fretes rodoviários deve ser publicada nesta 

quinta-feira, 7, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), segundo o 
ministro dos Transportes, Valter Casimiro. O jornal O Estado de S. Paulo antecipou 
que o governo deveria ceder à pressão do agronegócio, que reclamou de aumento de 

custo dos fretes de grãos em até 150%.  
 

Como parte do acordo para por fim às paralisações dos caminhoneiros, que durou 11 
dias e gerou uma crise no abastecimento em todo o País, a ANTT publicou uma tabela 
com os preços mínimos dos fretes, mas os valores causaram polêmica.  

 
“A ANTT está fazendo trabalho de adequação da tabela. Isso foi explicado aos 

representantes do movimento e, provavelmente amanhã (nesta quinta-feira, 7), a 
ANTT já publique essa tabela contemplando todos os tipos de caminhão para as cargas 
que estão previstas na medida provisória e isso vai diminuir essas distorções”, afirmou 

o ministro, após participar de reuniões com 16 associações representantes dos 
caminhoneiros no Palácio do Planalto.  

 
Os caminhoneiros, porém, dizem que vão aceitar apenas mudanças “pontuais” na 
tabela. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos 

(CNTA), Diumar Bueno, disse que não concordará, por exemplo, com eventual 
diminuição dos preços fixados pela ANTT.  

 
“Tudo aquilo que o governo assumiu ele vai cumprir, a tabela continua do jeito que 
está, não vai mudar nada. Até que me provem o contrário, foi uma reunião muito boa 

e o caminhoneiro pode ficar tranquilo, porque vai receber tudo o que foi combinado”, 
disse o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da 

Fonseca Lopes.  
 
O presidente da União dos Caminhoneiros (Unicam), José Araujo, mais conhecido 

como China, porém, diz que qualquer solução pode representar confusão. “Se a tabela 
for mantida, os empresários vão reclamar; se cair, os caminhoneiros vão protestar.”  

 
Segundo ele, os caminhoneiros não abrem mão da tabela e dizem que vão lutar para 

manter a conquista. Ou seja, se for preciso uma nova greve poderá iniciada.  
 
Preocupadas com o impacto financeiro da tabela, algumas empresas até já procuraram 

advogados para se precaver, temendo serem multadas caso não paguem o frete 
mínimo. Bruno Werneck, advogado do escritório Mattos Filho, afirma que está 

preparando algumas ações na Justiça para preservar seus clientes.  
 
“Entendemos que é preciso respeitar os contratos existentes. Na relação cliente e 

transportadora, a empresa não é obrigada a aplicar a tabela mínima.” 
 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/frete-minimo-opoe-empresas-e-caminhoneiros/


Acordo de Temer com caminhoneiros espalha conflitos 

07/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Efeito bola de neve leva empresas, agências reguladoras e órgãos de controle 
a embates com governo  
 

A negociação com os caminhoneiros colocou o governo Michel Temer sob nova 
pressão. 
 

As promessas feitas não só se mostraram difíceis de serem cumpridas como abriram 
várias frentes de crises, em um efeito bola de neve que atinge ministérios, agências 

reguladoras, órgãos de controle, estados e empresários dos mais diversos setores. 
Na área empresarial, por exemplo, há forte reação contra a tabela de frete mínimo. 

Nesta quarta-feira (6), a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) 
avisou que vai recorrer à Justiça, por meio de um mandado de segurança, para impedir 
o tabelamento. 

 
"Por princípios, somos contra o tabelamento de preços, que fere a lei de 

competitividade do mercado. Estamos retornando a um país de 30 anos atrás", afirmou 
José Ricardo Roriz Coelho, que assumiu nesta quarta-feira a presidência da entidade. 
"Centenas de empresas estão vindo até nós para falar que com o tabelamento haverá 

aumento de 30% a até 150% no preço final dos produtos e quem vai acabar arcando 
com isso será o consumidor. O governo quer resolver um problema e está criando 

outros", afirmou. 
 
Segundo Wilson Mello, presidente do conselho diretor da Abia (Associação Brasileira 

das Indústrias de Alimentação), a tabela levará a um aumento de até 80% no preço 
da logística para o setor. 

 
Porém, como a economia está desaquecida, ele disse ainda não ser possível estimar 
se o aumento de custos impactará os consumidores. "Em vez de inflação, pode ser 

que se tenha perda de lucratividade e competitividade", afirmou. 
 

Fernando Valente Pimentel, presidente da Abit (Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil), disse que o tabelamento do frete vai prolongar efeitos negativos da paralisação 
na indústria de confecção. 

 
"Isso é anacrônico, inconstitucional, fere a livre iniciativa e não vai dar certo. Gera 

menos investimento, menos produção, menos oferta." 
 
Segundo o presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, a 

estimativa do setor com a medida é de perdas de até R$ 3,2 bilhões. 
 

O presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), João Martins 
da Silva Junior, disse que a entidade também pretende acionar a Justiça se não houver 
uma mudança na tabela, que ele classifica de "retrocesso". 

 
A pedido do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que recebeu reclamações do setor, 

os preços serão revistos. 
 

"A ANTT [Agência Nacional de Transporte Terrestre] vai buscar fazer uma readequação 
dos valores. Ninguém está querendo fugir do acordo que o presidente fez. Agora, que 
ele seja justo para todos os lados", disse Maggi no anúncio do Plano Safra. 

 
O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, informou que a nova tabela será 

divulgada nesta quinta (7). 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/acordo-de-temer-com-caminhoneiros-espalha-conflitos.shtml
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Ele confirmou que o preço —principal reclamação das entidades patronais— será 
reduzido em alguns casos. "Tem mudança no preço porque vai contemplar outros tipos 
de caminhão nessa tabela." 

 
Em meio às reações, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, saiu em defesa do 

acordo. "A tabela será mantida. Erros ou omissões devidamente comprovadas poderão 
ser corrigidos a qualquer tempo", disse à Folha. 

 
POLÍCIA E CIDE 
Outra regra que deve enfrentar resistência é a reserva de 30% do frete da Conab 

(Companhia Nacional de Abastecimento) para caminhoneiros autônomos, sem 
licitação. 

 
O assunto está sendo analisado por ministros do TCU (Tribunal de Contas da União). 
Muitos afirmam reservadamente que a medida fere a Lei de Licitações. 

O presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre 
Barreto, disse à Folha que também estuda o que fazer. 

 
Nos estados, os governadores se queixam da perda de receitas por causa da redução 
de R$ 0,46 por litro do diesel com o fim da incidência da Cide (Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico). 
 

Ao zerá-la, a União cortou R$ 722 milhões, que serão retirados de obras de 
conservação de rodovias estaduais. 
 

O Consetrans, conselho que reúne as secretarias estaduais de transportes, quer abrir 
negociação com a União. Há estados que dependem exclusivamente desses recursos 

para a manutenção de rodovias, conforme a Folha noticiou na terça-feira (5). 
 
Os estados têm também dúvidas sobre como a União vai ressarci-los pelo fim da 

cobrança do pedágio pelo eixo suspenso, quando o caminhão volta vazio de uma 
entrega. 

 
Na cadeia dos combustíveis, são os empresários que apresentam uma série de 
questionamentos ao governo, que promete usar todo o seu poder de polícia  —

fiscalização— para garantir desconto de R$ 0,46 no litro do diesel nas bombas. 
 

Poucos postos, porém, repassaram o valor, segundo levantamentos de Procons. Isso 
ocorre por uma razão de mercado. A medida provisória determinou o desconto na 
refinaria. Da refinaria até os postos, vale a livre negociação. Há questionamentos sobre 

a constitucionalidade de ações do governo na bomba. 
 

Na primeira reunião com os caminhoneiros, no auge da paralisação, o Planalto não 
negociou o tabelamento do frete e a isenção do pedágio. A avaliação já era que as 

concessões sobre esses pontos criariam um efeito cascata de insatisfação a outros 
setores. 
 

A paralisação foi mantida, e Temer cedeu. Assessores afirmam que, para ele, era 
necessária uma solução imediata para que não houvesse uma revolta popular que 

ameaçasse seu cargo. 
 

Presidente da CNA diz que tabela de frete é ‘retrocesso’ e ameaça ir à Justiça 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 
 

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins 
da Silva Júnior, disse que o tabelamento instituído pelo acordo do governo com os 
caminhoneiros é “um retrocesso”, “inviabiliza” o setor e que “o bom senso não 

prevaleceu”, porque a tabela vai encarecer todos os produtos na mesa dos brasileiros.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/tabela-de-frete-sera-mantida-diz-ministro-da-casa-civil.shtml
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-da-cna-diz-que-tabela-de-frete-e-retrocesso-e-ameaca-ir-a-justica/


Depois de citar que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reconheceu, na noite de 
terça-feira, que a tabela precisa ser e será alterada, João Martins declarou: “Tem de 
rever a tabela senão a CNA vai tomar todas as medidas possíveis, até ir para a Justiça 

e questionar a legitimidade da tabela.”  
 

Na tarde desta quarta-feira, 6, haverá duas novas reuniões no Palácio do Planalto com 
caminhoneiros, nas quais o assunto será tratado. O governo sabe que enfrentará 

grande resistência do movimento pela decisão contrária ao acordado durante a greve.  
 
De acordo com o presidente da CNA, a decisão pelo tabelamento tomada durante a 

greve dos caminhoneiros levou em conta premissas apresentadas pelos caminhoneiros 
que “não são corretas”, como o prazo de renovação da frota e a troca de pneus com 

a periodicidade informada.  
 
“Um exemplo: o caminhoneiro colocou que de cinco em cinco anos há renovação de 

frota. Isso não é verdade. Um caminhão com dez anos é considerado novo. Eles 
falaram que o pneu é mudado de tanto em tanto tempo. Também não é verdade 

porque hoje o recapeamento é uma coisa que se faz com muita eficiência. Portanto, 
essa tabela tem de ser mudada e hoje vai sair um novo tabelamento”, avisou.  
 

Ao falar da inviabilidade do negócio com a manutenção da tabela de frete, o presidente 
da CNA informou que, por causa dela, “houve parada total de embarque de grãos e de 

negociação de exportação”. Segundo ele, por conta desta tabela, na Bahia o frete para 
retirar fertilizante do porto de Salvador subiu de R$ 170 para R$ 240 (por tonelada) e 
(o frete) na venda de algodão da Bahia para o Ceará subiu de pouco mais de R$ 200 

para R$ 405.  
 

“O bom senso não prevaleceu ao estabelecer esta tabela”, disse ele, ao lembrar que, 
quando houve a greve, fez um pronunciamento dizendo que não era contra os 
caminhoneiros, mas que o bom senso precisava prevalecer.  

 
“O bom senso é que seja bom para os dois lados. Não pode ser bom só pro 

caminhoneiro e ruim para o produtor porque, no final, isso tudo ia encarecer o alimento 
do brasileiro, ia ter aumento da hortifruticultura, até carne, leite, tudo. Não é só 
exportação”, comentou.  

 
João Martins pediu, ainda, que o seguro para a agricultura aumente de R$ 600 milhões, 

que só cobre 10% da produção, para pelo menos R$ 1,2 bilhão do seguro-safra. 
“Precisávamos de pelo menos 20% de cobertura”, disse ele, justificando que, se o 
setor tiver seguro, os produtores não vão precisar de tantos recursos do governo para 

financiamento, mas podem buscar outras fontes de recursos.  
 

“Seguro é instrumento de modernização da agropecuária brasileira”, completou. 
 

Petrobras não poderá mais reajustar preço da gasolina todo dia 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 06-06-2018) 
 

A estatal ainda terá liberdade para definir preços e margens de lucro dos 
combustíveis. Mas quem vai definir os prazos para repasses será a ANP  
 

Quatro dias após Pedro Parente deixar o comando da Petrobras, a política de preços 
da estatal deve passar por mudanças. Na terça-feira (5), a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou que vai passar a controlar o 

prazo dos reajustes dos combustíveis, hoje feitos quase diariamente pela empresa. A 
decisão foi tomada em conjunto com o Ministério de Minas e Energia. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/petrobras-nao-podera-mais-reajustar-preco-da-gasolina-todo-dia-4icx04a03dj5s0k1d83k263nt
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/pedro-parente-presidente-da-petrobras-pede-demissao-0x2m83kp41t5b4aba3wqwx8xl


 
 
 

 
 

 
 

A Petrobras – e as distribuidoras de combustíveis – continuarão a ter liberdade para 
definir seus preços e margens de lucro, mas não mais os prazos em que vão repassar 
as variações aos consumidores. A medida atende a uma demanda da sociedade, disse 

o diretor-geral da ANP, Décio Oddone. 
 

O tema será tratado em uma consulta pública, que será aberta em 11 de junho e vai 
até 2 de julho. Nesse período, a agência reguladora ouvirá propostas de todos os 
agentes públicos, incluindo a própria Petrobras. A nova regra deve ser concluída e 

passar a valer entre o fim de julho e início de agosto. 
 

Ele negou, porém, que as novas medidas signifiquem intervenção na política de preços 
de qualquer empresa, e disse que a regulamentação não terá impacto no fluxo de 
caixa das companhias. “A agência não vai interferir na formação dos preços, que é 

livre”, disse Oddone. “Estamos respondendo a uma demanda da sociedade, regulando 
um mercado imperfeito.” 

 
A adotou a política de reajustar diariamente os seus preços nas refinarias em julho do 
ano passado, com o argumento de que, se continuasse a esperar um mês para revisá-

los, perderia competitividade frente aos importadores. Desde então, repassa as 
variações do câmbio e do preço do petróleo para o consumidor, a não ser que a 

competição com importadores a impeça. 
 
Como neste ano houve uma convergência de aumentos dos dois fatores – da cotação 

da commodity e do dólar –, os preços da gasolina e do óleo subiram rapidamente, 
praticamente todo dia, o que levou caminhoneiros à paralisação que bloqueou estradas 

e provocou desabastecimento em todo o país. 
 
Novas regras vão funcionar enquanto refinarias não forem privatizadas 

Em nota, a estatal afirmou que “vai colaborar com as discussões”. Diz ainda que a 
proposta de regulamentação do prazo de reajuste dos preços dos combustíveis poderá 

garantir mais previsibilidade ao setor, o que contribui para atrair investidores e gerar 
competição. 
 

Ao mesmo tempo, ressalta a importância de que as revisões de preços estejam em 
linha com as condições de mercado e que seja mantida “a liberdade de formação de 

preços da Petrobras e dos demais atores”, como propõe o governo. 
 

Segundo Oddone, as novas regras serão criadas para proteger o consumidor de 
derivados de petróleo em um ambiente de monopólio de fato no refino, já que a 
petroleira estatal responde por quase a totalidade da produção de derivados no país. 

Por isso, irão valer até que seja estabelecido um ambiente de competição, com a venda 
do controle de quatro refinarias estatais – duas na região Nordeste e outras duas no 

Sul. 
 
“Uma solução estrutural para a volatilidade no preço dos combustíveis só virá com o 

aumento da competição no setor de refino ou com alguma alteração na tributação”, 
afirmou Oddone, complementando que “para que ocorra uma maior competitividade 

no setor de refino e abastecimento, é necessário que o programa de desinvestimentos 
e parcerias das refinarias da anunciado em abril seja concluído”. E que, enquanto o 
segmento de refino estiver concentrado na estatal e o atual sistema tributário for 

mantido, “medidas regulatórias são necessárias”. 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/greve-dos-caminhoneiros


9 contas que sobraram para o brasileiro acertar após a greve dos 

caminhoneiros 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 06-06-2018) 

 
Além de retirar benefícios fiscais de diversos setores e de usar reservas 

orçamentárias, o governo cortou verbas de programas sociais e de políticas 
públicas para bancar o custo total de R$ 13,5 bilhões das medidas que 

atendem às reivindicações dos caminhoneiros  
 

 
 
Governou cortou R$ 370 milhões em programas do Ministério dos Transportes para 

atender aos caminhoneiros. Esse valor seria usado em 40 obras de construção e 
adequação de rodovias em diversas regiões do país Antônio More/Gazeta do Povo  

   
Para acabar com a greve dos caminhoneiros e bancar o custo total de R$ 13,5 bilhões 
das ações que atendem às reivindicações da categoria, o governo adotou uma série 

de medidas que vão impactar a população. Além de retirar benefícios fiscais de 
diversos setores produtivos e usar reservas orçamentárias, o governo cortou verbas 

de programas sociais e políticas públicas. Algumas das áreas afetadas são 
consideradas essenciais, como saúde, educação, saneamento básico, rodovias e 
segurança. 

 
As reivindicações dos caminhoneiros vão custar R$ 13,5 bilhões aos cofres públicos. 

Esse montante será custeado pelo uso de reservas orçamentárias, retirada benefícios 
fiscais e corte de despesas. Serão R$ 4,01 bilhões vindos da redução ou exclusão de 
programas de incentivos fiscais a empresas, R$ 8,28 bilhões de reservas 

orçamentárias e de capitalização de estatais e R$ 1,21 bilhão de corte de despesas, o 
que atinge programas sociais e políticas públicas. 

 
Em relação ao corte de despesas, o secretário executivo do Ministério do 
Planejamento, Gleisson Rubin, afirmou que as verbas já estavam bloqueadas pelo 

Orçamento. Só que, antes dos decretos que atenderam às reivindicações dos 
caminhoneiros, essas verbas poderiam ser desbloqueadas e usadas até o fim do ano. 

Agora, não poderão mais.  
 
“O cancelamento de recursos vai se dar em cima de recursos contingenciados. Dessa 

forma, perde-se a perspectiva de que os recursos possam voltar a ser utilizados”, 
afirmou Rubin. O secretário executivo também disse que o cancelamento das despesas 

afeta todos os órgãos do governo, de forma pulverizada.  
 
Confira algumas das medidas adotadas pelo governo para acabar com a greve 

dos caminhoneiros que devem impactar a população: 
 

Saúde 

A área da saúde é uma das afetadas pelo corte de despesas. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) vai deixar de receber R$ 135 milhões neste ano, dinheiro que poderia ser usado 
para o fortalecimento do sistema.  

 
Entre os programas relacionados ao SUS afetados pelo corte de despesa estão: 

reestruturação dos serviços ambulatoriais e hospitalares prestados por hospitais 
universitários federais; operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes; 

manutenção e funcionamento do Farmácia Popular do Brasil, implementação do Mais 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/9-contas-que-sobraram-para-o-brasileiro-acertar-apos-a-greve-dos-caminhoneiros-bx4gxt69e81fk83xr3uzxhzbd
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Médicos; apoio à manutenção de Unidades de Saúde; estruturação de Unidades de 
Atenção Especializada em Saúde; e pesquisas em novas tecnologias para o SUS.  
 

Educação 
Na área de educação, o corte é de R$ 55,1 milhões. O governo cancelou a concessão 

de bolsas no âmbito do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento 
das Instituições de Ensino Superior (Proies). A medida vale para este ano. Esse 

programa foi criado em 2012 e concede, através de entidades mantenedoras de 
instituições de ensino superior, bolsas integrais em cursos de graduação presenciais 
reconhecidos pelo Ministério da Educação.  

Rodovias 
Parte do dinheiro que poderia ser usado para a construção de rodovias até o fim deste 

ano também foi contingenciado. O governou cortou R$ 370 milhões em programas do 
Ministério dos Transportes. Esse valor seria usado em 40 obras de construção e 
adequação de rodovias em diversas regiões do país. 

 
Algumas das obras afetadas são a construção da ferrovia Transcontinental, entre 

Sapezal (MT) e Porto Velho (RO), a adequação do trecho que dá acesso ao Parque 
Nacional do Iguaçu, o entroncamento da BR-116, na altura de Montes Claros (MG), a 
construção de pontes sobre os rios Juruá (AC) e Perdido (TO) e a construção de 

contornos rodoviários em Rio Verde (GO), Maringá (PR) e Campo Mourão (PR). 
Somente no estado do Paraná serão afetadas quatro obras. 

 
Segurança 
Até a área de segurança entrou no corte de despesas. Apesar de os caminhoneiros 

reivindicarem mais segurança nas estradas, o governo cortou R$ 1,5 milhão previsto 
para o policiamento ostensivo nas rodovias e estradas federais.  

 
Já a Força Nacional de Segurança Pública também vai sofrer um contingenciamento 
de R$ 1,9 milhão. Até a construção de duas delegacias, uma em Juiz de Fora (MG) e 

outra em São José do Rio Preto (SP), e a construção do Comando de Operações Táticas 
da Polícia Federal no Distrito Federal tiveram a verba cancelada para atender às 

reivindicações dos caminhoneiros. 
 
Saneamento básico 

A área de saneamento básico vai ter um corte de R$ 6,36 milhões. Foram cancelados 
os recursos previstos para programas de prevenção e controle de doenças, ações de 

saneamento básico em pequenas comunidades rurais, melhorias de sistemas públicos 
de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50 mil habitantes e construção e 
adequação de sistemas de abastecimento de água e redes de coleta de esgoto sanitário 

em comunidades ribeirinhas. 
 

Área rural 
Na área rural, o impacto deve chegar a R$ 42 milhões. Somente o programa de 

reforma agrária e governança fundiária, que prevê, entre outras coisas, o 
desenvolvimento de assentamentos rurais, vai ter um contingenciamento de R$ 30,8 
milhões. Outras ações como assistência técnica para a agricultura familiar e o produtor 

rural, implementação da defesa agropecuária e desenvolvimento de pesquisas e 
inovações para o setor também foram afetados. 

 
Programas sociais 
Algumas políticas públicas foram prejudicadas para atender a greve dos 

caminhoneiros. A Política Nacional de Justiça, a Política Pública sobre Drogas e os 
programas de proteção e defesa do consumidor, combate ao tráfico de drogas e apoio 

a pessoas e famílias com problemas com álcool e drogas estão entre os que tiveram 
corte de verba. 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/a-conta-da-greve-chegou-duas-medidas-que-vao-pesar-no-bolso-dos-paranaenses-2z5za9kk5fjmerzpb7sxa6k95


Redução de subsídios 
A redução de subsídios pode impactar indiretamente o consumidor. O governo federal, 
para conseguir levantar R$ 4,01 bilhões, reduziu ou excluiu programas de incentivos 

fiscais a empresas. Entre os programas que foram encerrados estão o Reiq, que 
permitia que a indústria química gerasse créditos para abater em outros impostos 

quando importasse e pagasse PIS/Cofins, e o Reintegra, que devolvia parte dos 
tributos pagos por exportadores de produtos industrializados.  

 
O governo também reduziu o crédito usado pela indústria de refrigerante para abater 
ou descontar os impostos devidos e tirou de 39 setores o benefício da desoneração da 

folha de pagamento.  
Na prática, os setores afetados terão de pagar mais impostos. E essa conta pode 

acabar nas mãos do consumidor, já que muitos deles devem repassar o aumento de 
custo para seus produtos e serviços. 
 

Tabelamento de frete 
Outra medida que pode impactar indiretamente o consumidor é o tabelamento do 

frete. O governo criou na semana passada a Política de Preços Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas, em que a Agência Nacional de Transportes vai divulgar tabelas 
com preços mínimos de frete para cada quilômetro rodado. Essa foi uma das principais 

reivindicações dos caminhoneiros. 
 

A medida também pode impactar indiretamente o consumidor, pois, ao estabelecer 
um preço mínimo, isso pode encarecer o frete e o custo adicional ser repassado pelas 
transportadoras às empresas que, consequentemente, podem repassar ao preço do 

produto. Mas, como a fiscalização da medida ainda é uma incógnita, o tabelamento do 
frete pode não funcionar na prática – e até criar uma espécie de mercado paralelo. 

 

Pode faltar diesel em 30 dias se preço não for bom para importador, diz 
executivo 

07/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Compra no exterior pode não ser vantajosa por causa do controle de preços 
adotado  

  
 

Há risco de faltar diesel entre 30 e 60 dias se o mecanismo de subsídio ao importado 
não ficar claro, ou caso a compra no exterior não seja vantajosa dado o controle de 
preços no país.  

 
O alerta é de um alto executivo de uma importante empresa do setor, que se 

manifestou sob a condição de anonimato. Eduardo Guardia, ministro da Fazenda, já 
havia afirmado que também haverá subvenção ao importador. 
 

Quem importava eram as distribuidoras. Por que farão isso agora caso possa comprar 
a um preço menor aqui do que fora, pergunta-se o empresário ouvido pela coluna.  

 
O intervalo entre o momento em que se faz a ordem de compra internacional e a 
chegada do produto é de cerca de um mês. 
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Outra mudança prevista é a criação de um preço de referência do diesel no Brasil—
cada vez que estiver abaixo desse patamar, haverá uma taxação extra sobre o 
importado. 

 
Há, de fato, chance de faltar combustível, diz Adriano Pires, do Cbie (Centro Brasileiro 

de Infraestrutura). 
 

“Existe o risco, isso vai depender do preço de referência e do mecanismo dele, se será 
um para cada região ou para o país inteiro.” 
 

A decisão sobre o preço de referência deverá se tornar pública nesta quinta-feira (7).  
O volume de diesel importado em 2017 foi o equivalente a 23% do consumo, segundo 

a ANP. O tema foi tratado em uma reunião no Ministério de Minas e Energia na sexta-
feira passada (1º). 
 

Marco Aurélio manda ao STJ ação de importadora por subsídio de diesel 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 

  
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu 
encaminhar nesta quarta-feira, 6, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma ação da 

Brasil China Importadora e Distribuidora, que solicita a concessão de liminar (decisão 
provisória) para garantir subsídio de R$ 0,30 por litro de óleo diesel comercializado a 

partir do dia 30 de maio. O objetivo, de acordo com a empresa, é igualar as condições 
de concorrência das importadoras com a Petrobras.  
 

A importadora requer ainda que, caso não seja possível aplicar o subsídio, seja 
afastado o da Petrobras, “impedindo-a de obter compensação do governo federal por 

vender abaixo do preço de mercado”. A empresa concorre diretamente com a estatal 
na venda de combustíveis no País.  
 

A empresa entrou com um mandado de segurança no STF, mas o ministro Marco 
Aurélio Mello acabou declinando competência e encaminhando o caso ao STJ.  

 
Em sua decisão, Marco Aurélio apontou que cabe ao STF analisar mandados de 
segurança que questionam atos dos seguintes cargos e instituições: presidente da 

República, mesa do Senado ou da Câmara, procurador-geral da República, Tribunal de 
Contas da União (TCU) e o próprio Supremo.  

 
“Desse rol não faz parte Ministro de Estado, cujos atos, a teor do artigo 105, inciso I, 
alínea “b”, da Lei Maior, devem ser impugnados mediante ação mandamental a ser 

processada e julgada, originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o 
quadro, declino da competência para o mencionado Tribunal”, determinou Marco 

Aurélio Mello.  
 

A ação da importadora, que aponta supostas ilegalidades relativas à política de preços 
da Petrobras, tem como alvos os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e de Minas 
e Energia, Moreira Franco.  

 
Aumentos  

Os sucessivos aumentos do diesel desde o ano passado foram o motivo da paralisação 
dos caminhoneiros por 11 dias, o que gerou desabastecimento de mercadorias, 
alimentos e energia. Após três dias do início da paralisação a Petrobrás anunciou uma 

redução de 10% nos preços do óleo diesel na refinaria e um congelamento desses 
preços por 15 dias.  

 
Numa tentativa de evitar que a greve dos caminhoneiros entrasse em sua segunda 
semana, o governo cedeu ainda mais às reivindicações dos motoristas e aumentou o 
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subsídio ao preço do diesel, em uma conta que alcança R$ 13,5 bilhões aos cofres 
públicos.  
 

Em pronunciamento na TV, o presidente Michel Temer anunciou a redução de R$ 0,46 
no preço do litro do diesel por 60 dias – valor próximo do pedido que citava valores 

entre R$ 0,40 e R$ 0,60. De acordo com o presidente, a partir daí,  o diesel terá 
apenas reajustes mensais, decisão que visa a dar “previsibilidade” aos motoristas.  

 
“É evidente que referido desconto foi concedido à revelia da Diretoria da Petrobras, 
através de manifesta ingerência política do governo federal, acionista majoritário, na 

política interna da estatal”, diz a empresa. 
  

Na avaliação da importadora, o subsídio “foi disfarçadamente concedido de forma a 
beneficiar apenas a Petrobras”, o que colocou outras importadoras “em franca 
desvantagem, sendo, portanto, ilegal e inconstitucional”.  

 
“A impetrante, portanto, vem sendo forçada a competir com empresa estatal que goza 

de subsídio exclusivo pago pelos cofres públicos e que não lhe é igualmente aplicável, 
em clara violação à ordem econômica, tudo em decorrência de ato coator praticado 
pelos impetrados.”  

 
A importadora contesta ainda que a estatal será integralmente ressarcida, o que criará 

“uma condição de concorrência muito mais favorável à estatal”. A empresa também 
critica o fato de que a Petrobras irá praticar preço abaixo do mercado “e mesmo assim 
o governo federal irá bancar suas perdas, impedindo seus prejuízos”.  

 
“Ao conceder a subvenção econômica ao óleo diesel, o governo federal, que poderia 

colocar a Petrobras e os importadores de combustíveis em um mesmo patamar, 
acabou por ampliar a condição de vantagem da Petrobras, colocando os importadores 
em situação bastante prejudicial, já que a subvenção, até o dia 07 de junho, será dada 

apenas à Petrobrás.”  
 

A reportagem entrou em contato com a Petrobras e com a Advocacia-Geral da União 
(AGU), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. 
 

Fazenda: importadores de diesel têm direito a subsídios para redução do 

preço 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna (publicado em 06-06-2018) 
 
Apesar da ação movida por uma empresa importadora de combustível para ter subsídio 

na comercialização de óleo diesel, o programa criado pelo governo já prevê a 
concessão do mesmo valor de subsídio dado à Petrobras aos importadores.  

 
Nesta quarta-feira, a Brasil China Importadora e Distribuidora entrou com um 

mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal solicitando que seja concedida 
liminar (decisão provisória) para garantir subsídio de R$ 0,30 por litro de óleo diesel 
comercializado a partir do dia 30 de maio. O objetivo, de acordo com a empresa, é 

igualar as condições de concorrência das importadoras com a Petrobras.  
 

Questionado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o 
Ministério da Fazenda não comentou a ação específica, mas esclareceu que 
importadores também terão direito ao subsídio. Para isso, essas empresas – assim 

como a Petrobras – terão que se habilitar junto à Agência Nacional de Petróleo. Outra 
exigência é que as empresas autorizem a Receita Federal a repassar dados fiscais à 

ANP necessários para o cálculo da subvenção.  
 
A previsão de concessão do subsídio aos importadores está na Medida Provisória 838, 

editada pelo presidente Michel Temer no dia 30 de maio. Até amanhã, o Tesouro 
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Nacional vai arcar com o correspondente a R$ 0,07 por litro do diesel. Desde o dia 24 
de maio, a Petrobras já havia reduzido voluntariamente o seu preço em R$ 0,2335 por 
litro e o governo decidiu subsidiar o restante para chegar a R$ 0,30 por litro.  

 
A partir do dia 8, o governo editará um novo decreto prevendo que o Tesouro arque 

com R$ 0,30 por litro, valor que será pago aos produtores e importadores habilitados 
que vendam o diesel a R$ 2,1016 por 60 dias, valor que será definido mensalmente 

depois.  
 
No total, o preço do diesel cairá R$ 0,46 por litro na refinaria. Os R$ 0,16 restantes 

serão alcançados com a redução de tributos, compensada pela reoneração da folha de 
pagamentos e por redução de incentivos a exportadores.  

Ação  
O pedido de medida liminar da Brasil China Importadora foi encaminhado ao ministro 
Marco Aurélio Mello, que foi sorteado relator do caso.  

 
“A medida a ser adotada, neste caso, para igualar a Petrobras aos demais participantes 

do mercado de combustíveis é, portanto, garantir o acesso ao subsídio de 30 centavos 
para os importadores, como a impetrante, já a partir do dia 30 de maio, quando foi 
promulgada a Medida Provisória 838/2018, de forma a colocar todos os participantes 

do mercado em igualdade de condições.”, pede a empresa.  
 

Na avaliação da importadora, o subsídio “foi disfarçadamente concedido de forma a 
beneficiar apenas a Petrobras”, o que colocou outras importadoras “em franca 
desvantagem, sendo, portanto, ilegal e inconstitucional”. 

 

No Rio, sindicato de postos diz que desconto integral no diesel só com novo 
ICMS 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 
 

Os postos de combustíveis do Rio de Janeiro esperam ter prazo de, pelo menos, 15 
dias para que o desconto de 46 centavos chegue às bombas de diesel. De acordo com 

a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindicomb), Maria 
Aparecida Siuffo Schneider, desde a terça-feira, 5, o Procon está fiscalizando os 
postos, mas sem aplicar nenhum tipo de punição.  

 
Segundo ela, para que os postos possam chegar ao valor total do desconto, a redução 

do ICMS de 16% para 12% precisa começar a vigorar. Só hoje, porém, a lei foi 
sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão.  
 

“Vivemos uma situação temerária para um mercado de preços livres, como é o Brasil. 
Alguns postos estão tirando da própria margem e aplicando o desconto de 46 centavos. 

Pelas nossas contas, sem a redução do ICMS, o desconto máximo é de 41 centavos”, 
resume.  

 
De acordo com o Sindicomb, a nova alíquota do ICMS só será efetiva após a apuração, 
pela Secretaria de Fazenda, do novo preço de referência para cálculo do imposto, o 

que só ocorre a cada 15 dias. 
 

 A Secretaria afirma, porém, que as distribuidoras estão obrigadas a emitir a nota 
fiscal com a alíquota reduzida a partir do momento em que a lei é sancionada, mas 
esclarece que o efeito nas bombas foge da alçada da Sefaz.  

 
De acordo com a presidente do Sindicomb, o Procon não está autuando nem multando 

os postos. Nas vistorias, o órgão aplica o chamado auto de constatação que, na prática, 
dá um prazo para que os estabelecimentos possam ajustar os preços. Mesmo assim, 
ela critica a portaria do Ministério da Justiça para os órgãos de defesa do consumidor. 
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“Eles só tratam dos postos de combustíveis. Não lembram que existe uma cadeia de 
serviços”, afirma.  
 

Segundo o Procon-RJ, hoje foram vistoriados 18 postos de combustíveis. Os agentes 
verificam a mais recente nota fiscal de compra do combustível na distribuidora.  

 
Se ela foi emitida a partir de 1º de junho, o órgão espera que o valor do desconto no 

preço de óleo diesel precisa ser aplicado e a informação sobre o desconto deve ser 
colocada em local visível, em um cartaz contendo o preço do combustível no dia 21 de 
maio.  

 
Esse valor é verificado pelos fiscais por meio de uma nota fiscal de venda do 

combustível para o consumidor no dia 21 de maio. 
 

Política, economia e despreparo do lojista inibem uso da nova CLT 

07/06/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

Em vigor desde novembro de 2017, a flexibilização da CLT não surtiu efeito no 
comércio 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Possibilidade de contratar por algumas horas ao dia era vista no varejo como a saída 
para empregar mais; sete meses após a reforma, uso da modalidade é quase nulo 

 
Em vigor desde novembro de 2017, a flexibilização da CLT não surtiu efeito no 
comércio. O trabalho intermitente, aventado por empresários como a saída para elevar 

a contratação, segue muito pouco explorado e, para além da economia reticente e 
insegurança jurídica, a falta de dimensão dos varejistas sobre horários de pico nas 

lojas impede contratações por apenas algumas horas. 
 
“As informações sobre o fluxo de consumidores no negócio ainda não são de domínio 

de todos os lojistas. As empresas estão em busca de maior ‘previsibilidade’ em relação 
à demanda aplicar a nova regra de contratação”, comentou o especialista em varejo 

da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fernando Gamboa. 
 

Na visão dele, essa desconfiança dos empresários tem refletido nas contratações do 
setor. Ao longo do primeiro trimestre deste ano houve retração de 2,2% no número 
de postos formais no comércio, o que representa a eliminação de 396 mil empregos, 

segundo informações compiladas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad). 

 
Outro indicador, desta vez referente a abril, apontou que, das 316,6 mil admissões 
feitas no varejo brasileiro, apenas 614 funcionários foram contratados sob uma 

jornada de trabalho intermitente. Esses dados, revelados no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), apontam ainda que, apesar do baixo uso da 

modalidade, o saldo do emprego formal no setor foi de 115,8 mil postos de trabalho. 
 
Para o economista do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), Alexandre 

Loloian, historicamente é comum que o setor do comércio apresente uma redução no 
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número de postos de trabalho no primeiro trimestre do ano, influenciada pelos efeitos 
da sazonalidade. “A decisão do comerciante de contratar mais funcionários é muito 
sensível ao entusiasmo do consumidor e clima da economia como um todo”, diz ele. 

 
O economista admite, porém, que nesse ano, em especial, a retomada da geração de 

empregos no comércio está “demorando mais do que o esperado”– mesmo com a 
aproximação de datas importantes para o varejo, como por exemplo a Copa do Mundo 

e o Dia dos Namorados. 
 
Quem vai contratar?  

Segundo Gamboa, tanto as lojas de rua quanto os localizados em shopping centers só 
devem aderir ao regime intermitente em 2019. “Ainda assim, o segmento de entregas 

de eletrodomésticos deve contratar mais neste ano por causa da Copa”, disse. Para 
ele, os serviços de transporte de produtos vendidos no e-commerce tendem também 
a recorrer com mais frequência a esse tipo de vínculo empregatício. 

 
“Hoje, o segmento de foodservice tem mais facilidade de contratar com esse modelo, 

pois já sabe os horários de pico para almoço e jantar. Inclusive, os estabelecimentos 
na região da Avenida Paulista foram as primeiras a anunciar vagas deste tipo”, conclui 
Gamboa. 

 
Ainda de acordo com o estudo do Caged, no Estado de São Paulo – somando comércio, 

indústria e serviços – cerca de 1.040 pessoas foram contratadas como intermitentes 
em março. No mês de abril, o número subiu para 1.322 trabalhadores. 
 

Em linha com as perspectivas traçadas por Gamboa e Loloian, o economista da 
Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(FecomércioSP) Guilherme Dietze afirma que o desempenho na geração de empregos 
no setor foi contrário às previsões otimistas para o período com a nova legislação 
trabalhista em vigor. “Este é um ano de paralisação, por conta das incertezas políticas 

das eleições”, diz. 
 

Dietze observa que os segmentos com maior potencial para optar pela contratação 
intermitente são aqueles que comercializam bens não duráveis, como por exemplo os 
supermercados e vestuário, os quais não precisam efetivamente de conhecimento 

específico. 
 

Outra questão levantada por ele é o crescimento da informalidade no setor, já que, 
em maio, eram 13,4 milhões de desempregados no Brasil. 
 

Outro lado da moeda 
Para o diretor jurídico do Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio 

Preto (Sincomerciários), Milter Sanches, a Reforma Trabalhista trouxe uma 
insegurança jurídica para o trabalhador, além de resultar em uma diminuição no 

número de homologações (processo de autenticação sindical sobre a demissão de 
funcionários) do ano passado para 2018. 
 

Com a nova regra, a rescisão contratual pode ser feita diretamente entre empregado 
e empregador, sem o convencional intermédio da entidade. Apesar disso, Sanches 

compartilha da mesma opinião dos especialistas, afirmando que a atual situação do 
emprego no setor é mais fruto do ambiente economicamente instável do que 
relacionada às questões de legislação. 

 
“O ritmo do emprego está um pouco mais lento do que os anos anteriores. Mesmo 

assim, não tenho visto uma retração tão grande nesse sentido”, afirmou o diretor 
jurídico. Segundo ele, no interior do Estado de São Paulo, o segmento de 
supermercados é um dos que mantém o nível de contratação dentro da normalidade. 
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OIT decide hoje se reforma trabalhista violou direitos 

07/06/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
Na semana passada, Brasil foi inserido na lista dos casos suspeitos de violação de 

direitos trabalhistas 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) decide, nesta quinta-feira, se 
a Reforma Trabalhista brasileira violou os acordos da Convenção 98 – a Convenção 

relativa à Aplicação dos Princípios do Direito de Organização e de Negociação Coletiva 
–, e se colocou seus próprios trabalhadores em situação de vulnerabilidade. 

 
Na semana passada, a OIT inseriu o Brasil na lista dos casos suspeitos de violação de 
direitos trabalhistas. Essa suspeita foi motivada pela falta de entendimento sobre como 

serão as negociações coletivas entre sindicatos e empresas empregadoras, e sobre 
os impactos que essa incerteza já estava causando. 

 
No ano passado, um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 
mostrou que, entre fevereiro de 2017 e fevereiro deste ano, os acordos coletivos entre 

um único sindicato e uma empresa caíram 24%, e que o número de convenções 
coletivas que envolvem sindicatos de trabalhadores e patronais teve redução de 44%. 
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A queda das negociações acertou em cheio as forças sindicalizadas do país. Uma das 
principais reações foi a da Central Única dos Trabalhadores (CUT) que entrou, em 
setembro do ano passado, com uma representação de contestação na OIT levantando 

dúvidas sobre se a reforma trabalhista poderia romper com acordos coletivos 
trabalhistas e retirar direitos dos trabalhadores. 

 
Analisando o recurso, o Comitê de Peritos da Organização pediu um esclarecimento do 

governo brasileiro, uma vez que as primeiras análises mostravam uma “preocupação” 
com as consequências que a reforma poderia gerar. 
 

O Ministério do Trabalho, respondeu à Comissão de Aplicação de Normas da OIT na 
tarde de ontem, e afirmou que o Comitê agiu com “parcialidade política”, porque não 

houve tempo hábil para analisar os impactos da reforma trabalhista em setembro do 
ano passado.  A reposta, porém, não foi suficiente para membros da reunião.  
 

Representantes de sindicatos da Bélgica, Espanha, Portugal, Itália, EUA, Canadá, 
Reino Unido, Uruguai, Paraguai e do Chile, além da própria CUT, atacaram a reforma 

trabalhista e pediram uma resposta global contra o que consideram retrocesso nos 
direitos dos trabalhadores. 
 

A Organização pode, agora, pedir mais esclarecimentos ao governo, ou pode ainda 
definir que uma comissão de especialistas seja enviada ao Brasil para analisar de perto 

o que define a reforma. Seria má notícia para o governo. 
 
O embate entre a Organização internacional e o governo brasileiro não é de hoje. No 

ano passado, a Organização criticou fortemente a proposta de modificar o conceito de 
trabalho escravo, afirmando que a decisão do Ministério do Trabalho pode 

causar “retrocessos lamentáveis”, interrompendo “a trajetória de sucesso do Brasil no 
combate ao trabalho escravo”. 
 

Austrália testa jornada de Sh de trabalho; será que daria certo no Brasil? 

07/06/2018 – Fonte: UOL (publicado em 06-06-2018)  

 
Trabalhar todos os dias das Bh às 17h pode ser considerado comum no Brasil, mas 
esse modelo já está sendo questionado em outros países, como Austrália, Estados 

Unidos e Suécia, onde jornadas mais leves têm sido tema de debates ou experiências 
práticas. 

 
 Uma empresa da Austrália está praticando e gostando dos resultados. Será que daria 
certo no Brasil? Pelo menos uma empresa nacional experimentou e também aprovou 

(leia mais abaixo). Mas consultores duvidam que isso possa ser feito em larga escala 
aqui num futuro breve. 

 
Os defensores do dia de trabalho mais curto argumentam que trabalhar menos horas 

por dia é benéfico para a produtividade e também para a saúde dos profissionais, 
enquanto a jornada de oito horas causa um grande desperdício de tempo com 
atividades que interrompem o fluxo de trabalho. Além da parada para o cafezinho e a 

conversa no corredor, as redes sociais são grandes vilões da produtividade. 
  

Empresa brasileira tem jornada de 6 horas -e aprova 
 
De acordo com o especialista Christian Barbosa, experiências feitas com o uso de um 

software que monitora as atividades de equipes apontam que, em média, apenas 65% 
do dia é produtivo. 

 
"Claro que ninguém está falando de a pessoa trabalhar oito horas seguidas como se 
fosse um robô. É natural haver uma quebra da rotina. O problema é que, para 

obtermos oito horas de trabalho efetivo, acabamos trabalhando dez ou 12 horas", 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/reforma_trabalhista
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/reforma_trabalhista
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/reforma_trabalhista
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/reforma_trabalhista
Austrália%20testa%20jornada%20de%20Sh%20de%20trabalho;%20será%20que%20daria%20certo%20no%20Brasil?


afirmou Barbosa, que é diretor-executivo da TriadPS, consultoria especializada em 
produtividade corporativa. 
 

Ele disse que reduziu de oito horas para seis horas a carga horária da sua empresa de 
software, a Neotriad, sem que houvesse impacto nos resultados. "O que eles 

produziam em oito horas produzem em seis horas com a mesma qualidade e eficiência. 
Só que, com uma jornada menor, sobra menos tempo para a improdutividade, 

aumentam-se o foco e por consequência a produtividade." 
 
Tendência no exterior 

 
Experiências como a da Neotriad têm ocorrido em outros países. Algumas vezes a 

iniciativa parte da necessidade de dar mais atenção à vida pessoal, como foi o caso do 
presidente da consultoria australiana Collins SBA. Ele reduziu sua jornada de trabalho 
para cinco horas depois que sua mulher iniciou um tratamento contra o câncer, ao 

mesmo tempo em que cuidava de um recém-nascido. 
 

Segundo o jornal "Financial Times", todos os funcionários da empresa passaram a 
trabalhar cinco horas por dia sem redução de salários. O teste, iniciado no ano 
passado, deu tão certo que a empresa continua trabalhando dessa forma até hoje. 

 
Risco para saúde 

 
Ainda na Austrália , a relação entre trabalho e saúde chamou atenção da Australian 
National University, que concluiu em uma pesquisa que trabalhar mais de 39 horas 

por semana coloca em risco a saúde dos trabalhadores. 
 

O risco é ainda maior para mulheres, segundo o responsável pela pesquisa, Huong 
Dinh, porque elas têm uma carga maior de trabalho não remunerado em casa. "Devido 
às demandas extras colocadas sobre as mulheres, é impossível que elas trabalhem o 

longo período exigido pelos empregadores sem comprometer a saúde", afirmou o 
responsável pela pesquisa, que analisou informações de cerca de 8.000 australianos. 

 
Reduzir a jornada custa caro 
 

Um estudo de grande repercussão mundial sobre o tema foi feito na Suécia , onde a 
jornada de enfermeiras assistentes de uma casa de repouso na cidade de Gotemburgo 

foi reduzida de oito para seis horas diárias, sem redução de salário. Os resultados 
mostraram que a experiência foi benéfica tanto para as enfermeiras quanto para os 
pacientes. 

 
No entanto, o grande empecilho para a redução das jornadas é o aumento do custo 

para o empregador, pois em muitos casos é necessário contratar mais pessoas. 
Segundo o diretor jurídico da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), 

Wolneí Ferreira, nos últimos anos, países como França e Alemanha sofreram com 
maiores custos e perda de competitividade depois que reduziram as cargas horárias 
dos trabalhadores. 

 
"Esses países reduziram a jornada por acreditar que aumentaria a produtividade, mas 

não geraram empregos e ainda sofreram com cust 
 

8 em cada 10 brasileiros não planejam a aposentadoria. Não caia na mesma 
cilada 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 06-06-2018) 

 
Entre os que não planejam a aposentadoria, quase metade garante que não sobra 
dinheiro no orçamento. Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  

   

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/8-em-cada-10-brasileiros-nao-planejam-a-aposentadoria-nao-caia-na-mesma-cilada-cyij0yjin0gymuhc56d25cg7d
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/8-em-cada-10-brasileiros-nao-planejam-a-aposentadoria-nao-caia-na-mesma-cilada-cyij0yjin0gymuhc56d25cg7d


A pesquisa O Preparo para Aposentadoria no Brasil, realizada pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
revela um cenário preocupante para o futuro: oito em cada 10 brasileiros com mais 

de 18 anos (pouco mais de 78%) reconhecem que não estão se preparando para a 
hora de se aposentar. São 104,7 milhões de pessoas que admitem não estar pensando 

no futuro.  
 

Parte desse grupo, segundo a avaliação dos pesquisadores, sequer contribui com o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Apenas 19,2% de quem não está 
aposentado está se preparando e, deste grupo, 30% paga somente o INSS. Há um 

pequeno grupo (2,5%) que respondeu que não cuida do assunto, mas que outras 
pessoas fazem isso por ele. 

 
“Mesmo com a reforma da Previdência parada, é muito provável que as regras sejam 

alteradas em futuro próximo. O ideal é pensar em uma combinação entre a previdência 
pública, que é vitalícia, e uma preparação por conta própria, que comece cedo e seja 

constante ao longo dos anos”, alerta a economista chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti. 
 

Entre os que não planejam a aposentadoria, quase metade garante que não sobra 
dinheiro no orçamento. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que ocorre é pura falta 

de interesse em fazer força e separar um valor fixo por mês. Mesmo contribuindo para 
o INSS, é aconselhável que todos invistam em uma reserva a mais. 
 

“A reserva financeira precisa ser planejada e ter um hábito mensal. Até mesmo R$ 50 
ou R$ 100 guardados todos os meses podem fazer enorme diferença quando 

consideramos um intervalo de tempo como 30 ou 40 anos poupando, por exemplo”, 
destaca o educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli. 
 

Não há consenso sobre o momento certo para se começar a guardar dinheiro para a 
aposentadoria. O ideal, destacam os especialistas, é que o trabalhador pense nisso 

desde o início de sua vida profissional. No começo da carreira, com salários mais 
baixos, a quantia destinada à aposentadoria pode ser ainda pequena, o que é normal. 
Mas isso não deve ser motivo para deixar para lá, insiste a economista chefe do SPC 

Brasil. 
 

“De qualquer forma, quanto mais cedo a pessoa puder começar, melhor, para que o 
tempo de economia possa refletir positivamente no montante reunido. Ninguém 
precisa começar a poupar para a aposentadoria com uma quantia muito grande, que 

inviabilize outras metas”, diz Marcela. 
 

E sobre onde guardar esse dinheiro, a reserva pode ser feita por meio da boa e velha 
caderneta de poupança, que traz segurança e facilidade para movimentação e aportes 
adicionais. Claro, a escolha pode não ser a mais vantajosa se a inflação ao longo dos 

anos não ficar sob controle. Independentemente da escolha para guardar dinheiro, um 
dos segredos para garantir um futuro mais tranquilo é não sacar antes do tempo. Isso 

pode zerar as economias e, muitas vezes, arcar com multas de saída e pagamento de 
mais Imposto de Renda.  

 



Como começar a guardar dinheiro para a aposentadoria 
A dica mais importante para quem começa a guardar dinheiro para a aposentadoria é 
não se desfazer dessa reserva por nada. Pôr a mão no dinheiro antes da hora 

representa zerar as economias para a aposentadoria e, muitas vezes, ter de arcar com 
multas de saída e pagamento de mais Imposto de Renda. Marcela e Vignoli dão ainda 

outras dicas: 
 

- Faça aportes adicionais: além das contribuições ordinárias, fazer aportes 
adicionais (com restituição do IR, comissão ou bônus de final de ano, por exemplo) 
ajuda a engordar o saldo, possibilitando um benefício maior lá na frente. 

 
- Seja criterioso: escolha com sabedoria o valor a ser guardado todo mês. Esse valor 

pode levar em consideração dois fatores: a capacidade financeira da pessoa ou o valor 
total que pretende acumular em um determinado intervalo de anos. 
 

- Comece cedo: quanto antes se começar a guardar, menor será o gasto mensal com 
a previdência privada. Economizar pouco, nem que seja 5% do salário, logo no 

primeiro emprego, conduz a um efeito multiplicador na poupança, com juros rendendo 
sobre juros, evitando que se tenha de guardar mais quando chegar perto da 
aposentadoria. 

 
- Reserva de emergência: a Previdência não deve ser sua única poupança. É 

importante ter uma reserva de emergência para imprevistos (o aconselhado é que 
corresponda a seis meses de salário), espantando o risco da obrigação de ter de 
recorrer ao dinheiro da Previdência em caso de desemprego ou doença. 

 
- Siga com o INSS: sendo autônomo, não deixe de pagar o INSS. A previdência 

pública é garantia de cobertura financeira em caso de acidente do trabalho, doença ou 
afastamento por licença-maternidade, por exemplo.  
 

Onde investir o dinheiro poupado para a aposentadoria 
A poupança é a opção mais óbvia e fácil entre os brasileiros para começar a guardar 

dinheiro para a aposentadoria. Tem a segurança do Fundo Garantidor de Crédito e 
uma relativa facilidade para movimentar o dinheiro e fazer aportes adicionais. Por 
outro lado, a boa e velha poupança também pode se revelar uma má escolha a longo 

prazo, pois não garante proteção do dinheiro contra a inflação em todos os anos, já 
que sua remuneração é fixa e pode ficar abaixo da inflação.  

 
Veja abaixo outras boas opções para guardar dinheiro para a aposentadoria:  
- CDBs: aplicações amplamente oferecidas por bancos e empresas de investimentos, 

remuneram conforme a taxa básica de juro (Selic): quanto mais alta estiver, melhor 
o CDB tende a pagar. Também há restrições para aportes adicionais de valores muito 

baixos. 
 

- Fundos de investimento: são atraentes no longo prazo, pois o desconto do Imposto 
de Renda é regressivo, fica menor ao longo do tempo. Investidores sem muito dinheiro 
para aplicar (menos de R$ 60 mil) não costumam ter taxas de administração abaixo 

de 1% – ou seja, pagam caro pela aplicação. 
 

- Tesouro Direto: ideal para quem pretende guardar no longo prazo, pois os juros 
oferecidos aumentam conforme a data programada para o resgate. As taxas de 
aplicação e custódia são baixas, o que aumenta a rentabilidade. Mas é uma aplicação 

um pouco mais trabalhosa, pois é preciso recorrer a uma corretora ou a um banco. 
Aceita aplicações adicionais a partir de R$ 30.  

 
Previdência privada: um pequeno guia para saber como funciona 
Outra opção bastante popular e feita para objetivos de aposentadoria, como o próprio 

nome já diz, é a previdência privada. Há, basicamente, dois tipos de planos disponíveis 



no mercado: Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e Plano Gerador de Benefício 
Livre (PGBL).  
 

No VGBL, o Imposto de Renda (IR) acontece apenas na hora do resgate e somente 
sobre os rendimentos do plano, e não sobre o patrimônio total acumulado. É indicado 

para quem não declara IR, ou faz a declaração simples, sem a possibilidade de deduzir 
as contribuições previdenciárias. 

 
Já no PGBL, indicado para quem faz a declaração do IR completa, é permitido ao 
contribuinte desconta até 12% da renda anual bruta obtida em contribuições.  

 
Para escolher um bom plano de previdência, é preciso buscar instituições de confiança 

e também avaliar bem as taxas cobradas. Em geral, as taxas de administração dos 
planos de previdência privada variam de 0,2% a 3% ao ano sobre o patrimônio do 
investidor. Procure instituições que cobrem as alíquotas mais baixas. 

 
Antes de adquirir um plano, porém, confira também as vantagens e desvantagens da 

previdência privada em relação a outros investimentos para a aposentadoria: 
 
Vantagens da previdência privada em relação a outros investimentos  

- Impostos: quem escolhe pelo regime regressivo de tributação (alíquota diminui com 
o passar do tempo) poderá pagar apenas 10% de Imposto de Renda se sacar o 

dinheiro após 10 anos, a taxa mais baixa para aplicações financeiras no Brasil (em 
aplicações da renda fixa, por exemplo, a menor alíquota é de 15%). Para quem faz 
declaração completa, a vantagem é ainda maior, pois é possível abater as 

contribuições. 
 

- Conveniência: os planos de previdência privada ajudam a organizar os depósitos 
mensais com o envio de boleto ou débito em conta, por exemplo. Com isso, a tendência 
é de que se mantenha a rotina dos pagamentos e o valor dos depósitos – a cada 12 

meses, a parcela é atualizada pela inflação. Também não é tão simples sacar da 
previdência quanto é tirar as reservas da poupança. 

 
- Fiscalização: os planos de previdência abertos (que não são limitados a um grupo 
de funcionários de uma empresa) são supervisionados pela Superintendência de 

Seguros Privados (Susep), um órgão bastante atuante na fiscalização. A Susep 
verifica, por exemplo, se os bancos e as gestoras cumprem suas obrigações. 

 
Desvantagens da previdência privada em relação a outros investimentos  
- Taxas salgadas: as taxas de administração dos fundos nos quais é investido o 

dinheiro da previdência privada costumam ser altas. Em alguns casos, podem chegar 
a 3%, o que significa que o fundo precisaria render 9% em um ano para que as 

economias do poupador crescessem 6%. 
 

- Rentabilidade: o rendimento líquido (descontados impostos e taxas) dos planos 
costuma ser inferior ao de outras opções de aplicações de renda fixa de baixo risco, 
como algumas opções de Letras de Crédito (LCI e LCA), CDBs e Títulos do Tesouro, 

em particular para quem tem altos valores a investir (acima de R$ 80 mil), e encontra 
bons juros no mercado financeiro. 

 
- Mecanismos de proteção: a previdência privada não é contemplada pelo Fundo 
Garantidor de Crédito (FGC), que, caso o banco quebre, cobre aplicações de até R$ 

250 mil. 
 

 
 
 

 



Siemens transforma 80% dos funcionários em acionistas 

07/06/2018 – Fonte: Valor Econômico (publicado em 06-06-2018) 
 

Cerca de 400 milhões de euros foram aportados pela multinacional no projeto 
Profit Sharing, que mira funcionários abaixo do nível de diretoria 

 
Funcionários viram acionistas. No exterior, esse modelo de remuneração é comum, 

mas centrado em altos executivos e não em funcionários de níveis mais baixos como 
no caso da Siemens.  

   
Em uma iniciativa global, a Siemens – uma das líderes mundiais em soluções de 

digitalização, automação e eletrificação – desenvolveu o programa Profit Sharing, que 
possibilita a todos os colaboradores elegíveis, em cargos abaixo de Senior 
Management (diretores e executivos), receberem ações gratuitas da empresa.  

 
Desde que foi criado, em 2015, o programa agregou 80% dos 377 mil funcionários de 

102 países, que desempenham funções de coordenação e administração, técnicas e 
operacionais, quase dobrando a meta pretendida até 2020, de 200 mil colaboradores. 
 

O projeto distribuiu cerca de 400 milhões de euros em ações, que estavam sendo 
depositados na conta do programa de participação de lucros nos últimos três anos. Do 

total, 2% foram direcionados ao Brasil. A medida é uma maneira de valorizar o 
comprometimento do colaborador, que contribuiu para o sucesso da organização, 
explicam as responsáveis pela implementação dos programas de ações da Siemens do 

Brasil, Vanessa Thomazzella e Débora Couto.  
 

 “Ele surgiu como um dos pilares da nova cultura da Siemens – o ownership culture. 
É um reforço ainda maior para que os colaboradores atuem realmente como se a 

empresa fosse sua, agindo com responsabilidade e pensando no longo prazo.”  
 
As executivas contam que a oportunidade de ganhar ações da Siemens estimulou que 

os próprios colaboradores investigassem o comportamento da ação da empresa, que 
é negociada na bolsa da Alemanha e, por isso, muitas vezes ficava distante do 

conhecimento de muitos.  
 
“Eles identificaram que a ação da Siemens valorizou muito nos últimos anos e, como 

já existia possibilidade de compra aos colaboradores (com o benefício de compre três, 
mantenha por três anos e ganhe uma adicional), muitos aderiram ao programa nos 

últimos anos, gerando um aumento de 12% entre os funcionários no Brasil.” Hoje o 
país tem 99% de aderência ao programa, ou seja, cinco mil colaboradores. 
 

Como funciona a ideia da Siemens de transformar colaboradores em 
acionistas 

Para participar do Siemens Profit Sharing, o colaborador precisava estar ativo em duas 
datas-chaves na empresa: 1.º de outubro de 2017 e 26 de fevereiro de 2018. Para 
receber, além de fazer parte do público elegível, o colaborador teve de abrir uma conta 

no banco de custódia parceiro da Siemens – o FinTech Group Bank AG, que gerencia 
as ações pela plataforma eletrônica Equateplus. Foram distribuídas, no mínimo, duas 

ações por colaborador.  
 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/carreira-e-concursos/siemens-transforma-80-dos-funcionarios-em-acionistas-ddkmmy7tuu0165p5eqmt5xpu1


“O quanto cada um recebeu foi proporcional à remuneração total de cada um. Ou seja, 
quanto maior a remuneração, mais ações o colaborador recebeu”, explica Vanessa. 
Foram no máximo, em torno de 30 ações para uma mesma pessoa. Cada uma delas 

vale pouco mais de 100 euros, de acordo com a cotação nestes primeiros dias de 
junho. 

 
O programa não previa nenhum período de indisponibilidade, ou seja, desde o 

momento da transferência das ações aos colaboradores, em março deste ano, está 
disponibilizada a venda ou transferência para outro banco de custódia de ações. E as 
taxas administrativas do banco, explica Débora, ficam por conta da empresa.  

“Caso peça demissão ou seja demitido, terá a isenção das taxas do banco por um 
período de quatro meses e deverá usar o prazo para decidir o que fazer com as ações: 

vender e transferir o dinheiro ao Brasil ou transferir as ações a outro banco de custódia 
no exterior.” 
 

No próximo ano fiscal, novas reservas serão depositadas de acordo com os resultados 
dos negócios atingidos mundialmente em 2018. Quando o fundo atingir novamente a 

cota de 400 milhões de euros, esse valor poderá ser distribuído novamente em forma 
de ações aos colaboradores, revelam as executivas, sem estipularem um prazo. A 
Siemens gerou a receita de 83 bilhões de euros e o lucro líquido de 6,2 bilhões de 

euros no ano fiscal de 2017, que foi encerrado em 30 de setembro de 2017. 
 

Modelo de remuneração é comum no exterior  
Os modelos de remuneração de longo prazo, como o da Siemens, existem há bastante 
tempo no exterior e começam a chegar ao Brasil por meio das multinacionais. 

Normalmente, são um pouco diferentes do que o oferecido pela indústria alemã: as 
ações são vendidas com bons descontos, e não oferecidas gratuitamente, e limitadas 

a profissionais de altos cargos. 
 
Segundo o especialista em remuneração variável Roberto Martins, diretor da PwC, eles 

garantem um engajamento maior do profissional da companhia com um vínculo mais 
interessante que outras formas de remuneração, que são o próprio salário, benefícios 

(plano de saúde, vale alimentação) e programas de curto prazo (PLRs e comissões).  
 
“Quanto melhor o desempenho da empresa, maior a valorização da ação e maior o 

ganho do colaborador. É uma maneira diferente de criar a cultura de dono da 
empresa.”  

 
Martins aponta alguns cuidados que as empresas devem ter ao adotar programas 
alternativos. Com base em três anos de estudos com executivos de todo o mundo, o 

especialista concluiu que a criação de um programa com muitas regras para participar, 
como tempo mínimo de companhia ou cumprimento de metas específicas, por 

exemplo, geralmente espanta o colaborador. “Muitas vezes o investimento é grande, 
mas para o empregado não tem valor se for algo muito complexo. As regras precisam 

ser claras e simples para que se enxergue o real ganho para os dois lados.” 
 
O profissional percebeu ainda muitas diferenças entre executivos de países 

desenvolvidos e latinos. Enquanto lá fora os colaboradores preferem garantir um valor 
X na hora do que uma quantia maior em cinco anos, o povo latino toma mais risco. 

“Ele prefere arriscar ganhar 100 ou perder 60, por exemplo, em alguns anos, com um 
programa de bonificação, do que ter 75 garantidos nas mãos. A lógica é ganhar mais, 
assumindo o perigo.” 

 
 

 
 
 

 



Câmara aprova ‘licença-paternidade’ para avós maternos 

07/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 06-06-2018) 
 

A proposta também estabelece que mulheres doadoras de leite materno terão 
direito a um dia de folga por mês, sem prejuízo do salário 
 
Deputados aprovaram nesta terça-feira (5), no plenário da Câmara, projeto que cria 

uma espécie de “licença-paternidade” para avós maternos em caso de nascimento de 
neto cujo nome do pai não tenha sido declarado.  
 

A proposta também estabelece que mulheres doadoras de leite materno terão direito 
a um dia de folga por mês, sem prejuízo do salário. A proposta aprovada seguiu para 

análise do Senado Federal. 
 
O projeto acrescenta novos artigos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

sancionada em 1943 durante o governo Getúlio Vargas, para permitir que a avó 
materna ou o avô materno tenham direito a cinco dias de licença, sem prejuízo ao 

salário, quando o nome do pai do neto ou da neta não for declarado. O prazo passa a 
contar a partir do dia do nascimento da criança e vale para o empregado que for 
declarado acompanhante da mãe. 

 
Atualmente, os cinco dias de licença são concedidos apenas ao pai dos recém-nascidos. 

Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff sancionou lei aumentando a licença-
paternidade para 20 dias. Nem todos os trabalhadores da iniciativa privada, contudo, 

têm direito ao período maior. Só podem desfrutar dos 20 dias funcionários de 
empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã.  
 

Inúmeros pais têm entrado na Justiça para ampliar o período de licença-paternidade. 
Já foram concedidos até seis meses de benefício - todos eles em casos de pais de 

gêmeos e funcionários públicos. Os homens que só têm direito a cinco dias de licença 
também movem ações para estender o prazo por mais 15 dias.  
 

O projeto aprovado também dá a mulheres doadoras de leite um dia de licença 
enquanto estiverem doando. Também prevê que as trabalhadoras que doarem leite 

materno durante a licença-maternidade terão direito a gozar desses dias extras de 
folga cumulativamente após o término da licença. Até então, a CLT não trazia nenhum 
benefício de licença para doadoras de leite materno. 

 

Novos entrantes no eSocial terão desafios para adaptar cultura 
organizacional à tecnologia 

07/06/2018 – Fonte: Contabeis.com 
 

Empresas com capital inferior a R$ 78 milhões deverão aderir ao eSocial a partir de 
julho. E, embora a primeira leva tenha sofrido com as adequações ao novo sistema, 

as menores também devem sofrer, principalmente com as questões relacionadas à 
cultura organizacional. 

https://www.gazetadopovo.com.br/justica/camara-aprova-licenca-paternidade-para-avos-maternos-9xr646cey7xv56c68xif91ceh
http://www.contabeis.com.br/noticias/37275/novos-entrantes-no-esocial-terao-desafios-para-adaptar-cultura-organizacional-a-tecnologia/
http://www.contabeis.com.br/noticias/37275/novos-entrantes-no-esocial-terao-desafios-para-adaptar-cultura-organizacional-a-tecnologia/


 
As empresas terão que mudar a forma com a qual gerenciam os dados internamente, 
pois precisam deixar de acumular documentação em papel para se adequar a uma 

rotina de digitalização, ou até mesmo de geração de documentos digitais. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Esse problema não é só das empresas menores. Em um primeiro momento, é possível 

até pensar que as empresas de menor porte são mais ágeis e conseguem resolver 
essa problemática mais rápido do que empresas gigantes, com milhares de 

funcionários, mas existe uma cultura processual no Brasil, muito baseada no papel, e 
que vai precisar mudar. 
 

Robotização 
O fato de boa parte das informações enviadas ao eSocial ter como base dados 

estruturados, como a folha de pagamento, tem tornado a Automação Robótica de 
Processos (ou RPA – Robotic Process Automation), também chamada de robotização, 
um dos assuntos mais comentados para facilitar a digitalização do RH e a adequação 

às exigências do eSocial. 
 

Esse assunto, no entanto, tem esbarrado em uma série de obstáculos culturais, como 
a falta de conhecimento sobre o que pode ser robotizado. A robotização é ideal para 
processos que envolvam informações estruturadas, atividades repetitivas e que levam 

muito tempo. Na área financeira, que é uma das que avança mais rápido em termos 
de digitalização, não é difícil encontrar processos diários que se encaixem nesse 

padrão. No RH, no entanto, apesar do constante avanço dos últimos anos, as 
organizações ainda encontram dificuldades. 
 

Existem vários processos que precisam ser automatizados com a implantação do 
eSocial, que vai adentrar a terceira fase de implementação e, em julho, vai ter início 

para empresas com faturamento inferior a R$ 78 milhões, incluindo Simples, MEIs e 
pessoas físicas que possuem empregados. 
 

Hoje, exceto pelos documentos de admissão dos funcionários, a maioria dos 
documentos do RH, por meio do certificado digital, já podem nascer totalmente 

digitais. 
 

As empresas que continuarem trabalhando com documentos em papel e criando 
versões digitais das informações possivelmente vão enfrentar uma série de problemas 
relacionados à inconsistência dos dados. Isso porque todas as informações relativas 

aos trabalhadores vão estar no eSocial, incluindo exames admissionais, novos 
empregados, demissões, entre outros. 

 
Diante deste cenário, o sincronismo de informações vai ser essencial para evitar 
problemas relacionados a dados duplicados ou documentos com múltiplas versões 

divergentes, que vão dar ao RH um volume muito maior de trabalho para analisar as 
informações antes de submeter os dados de múltiplos departamentos ao sistema. 

 
Além disso, as empresas também terão que adequar os seus sistemas e cultura 
organizacional a um novo paradigma, muito mais digital. Querendo ou não, o eSocial 

acabou impondo a realidade da Transformação Digital para muitas empresas em RH. 
Agora, vai ser preciso correr atrás do prejuízo. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/folha_de_pagamento
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/certificado_digital


Inadimplência empresarial aumenta e atividade comercial cai no mês de 

maio, aponta Serasa 

07/06/2018 – Fonte: Contabeis.com 

 
Entre os setores mais prejudicados pela queda, o setor automotivo foi o que se 

destacou. Um levantamento feito pelo Serasa Experian e divulgado nesta quarta-feira 
(6), aponta que as vendas no comércio em maio caíram 2,2% em relação a abril. Essa 

queda, segundo especialistas, se deve a greve dos caminhoneiros que durou 11 dias 
e afetou o mercado nas últimas duas semanas. 
 

A queda foi impulsionada pelos setores automotivo que apresentou baixa de 10,3%, 
e combustíveis e lubrificantes que obteve queda de 6,5% em relação ao mês anterior. 

Já o mercado de materiais para construção (1%), móveis (0,5%), alimentos e bebidas, 
supermercados e hipermercados e eletrônicos e informática (0,1%) foram os que 
sentiram menos a queda nas vendas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Apenas o setor de vestuário, calçados e acessórios cresceu 0,1%, impulsionado pelo 

dia das mães, que é comemorado no segundo domingo do mês. 
 

 Porém, mesmo com o balanço negativo comparado ao mês anterior, as vendas no 
varejo em maio tiveram alta de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 

Inadimplência de empresas 
O Serasa também divulgou dados referentes a inadimplência das empresas no mês de 

abril comparado com 2017 e as notícias não são positivas para os empresários. 
 
A empresa de serviço de proteção ao crédito encerrou o mês com 5,4 milhões de 

empresas negativas, uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, 
quando 5 milhões de CNPJs ficaram endividados. 

 
O setor de serviços ainda apresenta os piores índices de inadimplência 47,8% do total 
e avanço 1,3 ponto percentual em 2018. Em segundo lugar aparece o comércio que 

representou 42,8% dos negativados.  
  

Os economistas do Serasa acreditam que mesmo após a decisão do Banco Central de 
realizar a manutenção na taxa de juros em 6,5%, o cenário para os próximos meses 

é a estabilização do nível de inadimplência das empresas, visto que há uma 
estimulação para a renegociação facilitada e opções de acordos para quitação das 
dívidas.   

 

Artigo: Recuperação Judicial, Falência ou Reestruturação da Empresa? 

07/06/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 06-06-2018) 
 
A reestruturação deve ser o primeiro passo para reorganizar a Empresa!!! 
 
Recuperação Judicial, Falência ou Reestruturação da Empresa? 

Esse dilema vem fazendo parte da vida de muitos empresários. 
 
 

http://www.contabeis.com.br/noticias/37271/inadimplencia-empresarial-aumenta-e-atividade-comercial-cai-no-mes-de-maio-aponta-serasa/
http://www.contabeis.com.br/noticias/37271/inadimplencia-empresarial-aumenta-e-atividade-comercial-cai-no-mes-de-maio-aponta-serasa/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/artigos/4749/recuperacao-judicial-falencia-ou-reestruturacao-da-empresa/


E qual decisão tomar? 
É muito comum ouvir que a melhor alternativa é buscar resolver tudo de maneira 
administrativa (os juristas que me perdoem) e somente buscar a esfera judicial quando 

já não há mais alternativas para serem trabalhadas. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Empresas geralmente tem começo, meio e fim. Será que a sua está no fim? 

Quando identificamos que temos um problema na gestão, costumamos dizer que já 
conseguimos resolver 50% dele, agora temos que buscar solucionar os outros 50% 

que é definir o especialista ou os especialistas para realizarem a diagnose e na 
sequencia definir o plano de ação para ser colocado em pratica. 
 

Geralmente costuma ser doloroso, a emoção é deixada de lado e a razão prevalece, 
nessa hora; os ajustes costumam ser feitos para que o “paciente” (a empresa) possa 

se restabelecer e voltar a operar com resultados positivos, esse ajuste pode levar 
algum tempo, vai variar de empresa a empresa, a retomada demora pouco mais, 
porém, quando bem conduzida, pode trazer resultados ainda melhores que os já 

obtidos anteriormente e muitas vezes com volume de vendas nem tão expressivos 
como no passado. 

 
Há disponível no mercado indicadores que relatam que apenas pequena parte das 
empresas que buscaram a RJ ou Recuperação Judicial, conseguiram retomar a gestão 

da empresa, pois é um processo árduo e caro. 
 

A falência, acaba sendo a consequência do insucesso na gestão seja por ter colocado 
em pratica as outras duas alternativas ou não. 
 

Ao final, podemos concluir que: A reestruturação é o primeiro passo para a retomada 
da empresa, é uma solução que pode ser auxiliada por profissionais (Consultores) com 

a gestão atual, e após exercícios operacionais, implantação de procedimentos e 
mudança cultural, pode em fim dar um novo rumo a Gestão Empresarial. 
 

Walber Almeida Xavier de Sousa – Diretor da AXS Consultora Empresarial - Gestão 
Empresarial para Pequenas e Médias Empresas nas áreas de Administração, Finanças 

e Controladoria. 
 

Contratação de seguro ainda é incipiente em pequenas empresa 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Etna Transformadores, empresa paulistana que fabrica transformadores elétricos há 
mais de 25 anos, tem o seguro patrimonial do negócio contratado praticamente desde 

a abertura. “Trabalhamos com materiais muito visados, como alumínio e o cobre.  
 
Por isso, contratamos apólices há mais de 20 anos. Inicialmente era apenas contra 

roubo e incêndio, mas fomos acrescentando coberturas, como risco elétrico e até 
queda de aeronave. É improvável, mas não impossível”, conta o diretor da empresa, 

Marcelo Cervantes Garcia.  
 
Apesar da importância de segurar o negócio de sinistros (eventos externos que podem 

prejudicar os bens materiais do negócio) e também do Decreto 61.867/1967, que 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/contratacao-de-seguro-ainda-e-incipiente-em-pequenas-empresa/


obriga pessoas jurídicas a contratarem seguro contra incêndio, o exemplo de Garcia 
ainda é pouco comum entre os micro e pequenos empresários.  
 

Segundo o consultor do Sebrae-SP, Nelson Endrigo Junior o segmento ainda apresenta 
tímido crescimento no número de contratações entre as seguradoras, apesar de sua 

importância para a sustentabilidade do negócio. “Esse é um produto barato, mas os 
empresários não o conhecem.  

 
O seguro de responsabilidade civil garante uma cobertura para gastos judiciais, caso 
um cliente fique insatisfeito com o serviço da sua empresa”, completa. Para ele, o 

valor da apólice deve fazer parte dos gastos básicos inseridos no plano de negócio, 
antes mesmo da abertura da empresa.  

 
“Existem muitos fatos que fogem do controle e podem fazer o empreendedor não ter 
fôlego para reagir. Há vários exemplos, como imprevistos com carros da empresa, 

com a carga ou até mesmo um acidente com funcionários. E o pequeno que faz tudo 
sozinho vai ser afetado diretamente nas finanças e na estabilidade da empresa caso 

algo aconteça. O seguro patrimonial é um suporte para estes imprevistos”, diz Endrigo 
Junior.  
 

Produtos  
O gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro, Marcelo Santana, afirma que a 

empresa cresceu 7%, comparado ao mesmo período do ano anterior, no segmento de 
pequenas e médias empresas, incluindo os produtos voltados para o 
microempreendedor individual. No mesmo período, a expansão para outros segmentos 

na empresa foi de 10%.  
 

Atualmente, as seguradoras oferecem vários tipos de produtos com especificações 
para diferentes tipos de negócios e seus riscos, contemplando as particularidades de 
cada um. As coberturas variam desde eventos externos, como incêndio, pane elétrica 

causada pela queda de raios, riscos atribuídos aos funcionários até a cobertura de 
pagamento de aluguel ou mesmo o reembolso para gastos judiciais com indenizações 

ocasionadas a terceiros, como é o caso do seguro de responsabilidade civil.  
 
A superintendente executiva de produtos massificados e especiais do grupo segurador 

Banco do Brasil e Mapfre, Patrícia Siequeroli, conta que o grupo – líder no ramo de 
seguros gerais do País -, desenvolveu apólices específicas para micro, pequenos e 

médios empresários.  
 
“Definimos particularidades, tanto para o MEI, que tem crescido bastante e assumiu 

destaque na economia, quanto para nichos. Nos adequamos para entender a 
especificidade de cada tipo de negócio. Conseguimos mapear 21 atividades com riscos 

específicos”, diz Patrícia. Segundo ela, os valores de alguns seguros giram entre R$ 
800 e R$ 900 por ano, com acréscimo no valor conforme o aumento da cobertura.  

 
“Para MEIs que trabalham em casa, oferecemos cobertura para danos causados na 
área do escritório em apólices residenciais. Se o computador desse profissional é seu 

instrumento de trabalho e algo acontece, como uma pane elétrica, seu faturamento 
acaba comprometido. Por isso temos essa cláusula dentro do contrato”, diz o gerente 

da Porto Seguro.  
 
O diretor da Etna, Marcelo Garcia, afirma que em mais de 20 anos nunca precisou usar 

o serviço, mas não se arrepende de contratá-lo. “É melhor do que ser pego de 
surpresa.” Como alerta, Endrigo Junior diz que empresas com estoques devem 

contratar, pelo menos, apólice contra roubo. O consultor do Sebrae-SP também 
ressalta que o seguro não é investimento, mas pode garantir a estabilidade da 
empresa. 

 



Indicador Antecedente de Emprego recua 2,5 pontos em maio ante abril, diz 

FGV 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) recuou 2,5 ponto em maio ante abril, 

para 101,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 7.  
 

O resultado representa a terceira queda consecutiva, movimento que não ocorria 
desde o início de 2015. Pela métrica de médias móveis trimestrais, o indicador também 
apresenta tendência de redução, com recuo de 2,9 pontos em relação ao mês anterior.  

 
“Os últimos dados divulgados da economia brasileira surpreenderam negativamente. 

Com isso, estão sendo revisados para baixo a taxa de crescimento do país que impacta 
diretamente a contratação. Neste cenário, o IAEmp reflete a percepção de que tanto 
a situação dos negócios quanto a disposição de contratar tendem a ser menores nos 

próximos meses”, avaliou o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do 
Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.  

 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) subiu 2,3 ponto em maio ante abril, 
para 96,5 pontos.  

 
“O menor otimismo quanto ao crescimento da economia no ano de 2018 já está 

afetando a percepção dos trabalhadores quanto à melhora do mercado de trabalho. O 
ICD mostra que os trabalhadores continuam reticentes com relação ao futuro, apesar 
da queda suave da taxa de desemprego”, completou Barbosa Filho.  

 
O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 

familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 
sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o IAEmp é formado por uma 
combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do 

Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado 
de trabalho no País.  

 
No IAEmp, seis dos sete componentes registraram redução em maio, com destaque 
para os itens que medem a situação dos negócios nos seis meses seguintes nos setores 

de Serviços (-6,2 pontos) e da Indústria de Transformação (-5,4 pontos).  
 

No ICD, a elevação de maio teve influência dos consumidores com renda familiar até 
R$ 2.100,00 mensais (4,0 pontos) e entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00 (4,3 pontos). 
 

STF mantém validade de alíquota adicional à contribuição previdenciária a 

bancos 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, manteve a constitucionalidade da 
exigência adicional de 2,5% à contribuição previdenciária de 20% que incide sobre a 
folha de salários para instituições financeiras e entidades equiparáveis instituída pela 

Lei 7.787/1989. O recurso extraordinário, negado por dez ministros, foi apresentado 
pelo Lloyds Bank contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.  

 
A análise do recurso foi retomada em sessão extraordinária na manhã desta quarta-
feira, 6, após pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello, em 24 de maio de 2017, 

para analisar o tema com mais tempo. À época, oito ministros acompanharam o voto 
do relator, ministro Ricardo Lewandowski. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já 

havia se manifestado por negar o recurso.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indicador-antecedente-de-emprego-recua-25-pontos-em-maio-ante-abril-diz-fgv/
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Nesta quarta, o ministro Marco Aurélio Mello foi o único votar pela aceitação do 
recurso, considerando inconstitucional a alíquota adicional. A presidente da Corte, 
ministra Cármen Lúcia, que seguiu voto do relator, explicou que as sessões 

extraordinárias nas manhãs das quartas no mês de junho têm como objetivo esgotar 
processos do século XX.  

 
Em seu voto, antes da suspensão do julgamento em maio do ano passado, o ministro 

Ricardo Lewandowski citou precedente da Corte em um recurso extraordinário em que 
o mesmo adicional de 2,5% foi considerado constitucional. No entanto, na ocasião, foi 
analisado adicional previsto no artigo 22 da Lei 8.212/1991, com redação dada pela 

Lei 9.876/1999.  
 

Esta previsão viu-se amparada pela Emenda Constitucional 20/1998, que incluiu 
parágrafo que autoriza alíquotas diferenciadas para contribuições sociais. Na avaliação 
do ministro, o disposto na emenda se limitou a explicitar tal autorização de alíquotas 

diferenciadas, sem inovar no mundo jurídico.  
 

Para Lewandowski, o adicional questionado atende a outros dispositivos 
constitucionais relativos à capacidade contributiva e à equidade no custeio da 
seguridade, não cabendo alegação de “constitucionalidade superveniente”, como 

apresentava o banco. 
 

Para Sinduscon-SP, PL que regulamenta distrato ficou aquém do necessário 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O texto do projeto de lei que regulamenta os distratos ficou aquém do necessário para 
que haja equilíbrio econômico-financeiro ao contrato de compra e venda de imóveis, 

de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 
de São Paulo (Sinduscon-SP), José Romeu Ferraz.  
 

O texto aprovado na tarde desta quarta-feira, 6, pelo plenário da Câmara estabelece 
que, em caso de distrato, o consumidor receberá a devolução de 50% dos valores 

pagos, após dedução da taxa de corretagem. Esse porcentual valerá para a 
empreendimentos imobiliários submetidos ao regime de patrimônio de afetação. Já 
para os imóveis que não estão sob o regime de afetação do patrimônio, a penalidade 

será de 25%. Por sua vez, os empresários defendiam o patamar de 50% para ambos 
os casos.  

 
Ainda assim, Romeu Ferraz acredita que o projeto pode trazer mais segurança jurídica 
às relações entre empresas e os mutuários. “O PL pode trazer mais segurança jurídica 

às relações entre empresas e os mutuários”, afirmou Ferraz Neto. “Sem 
regulamentação, os distratos penalizam injustamente os empreendedores, 

desmotivando-os a planejar novos lançamentos e causando um risco sistêmico de 
grandes proporções.”  

 
De acordo com Romeu Ferraz, as regras vão trazer previsibilidade ao negócio e 
colaborar para desafogar o judiciário. “Os distratos têm contribuído para o desemprego 

na construção, além de colocar em risco a saúde financeira das empresas e 
sobrecarregar o judiciário com ações”  

 
O presidente do SindusCon-SP lembrou ainda que os distratos crescem em períodos 
como o atual, em que há diminuição da renda, redução do nível de emprego, maior 

rigor na concessão de crédito e falta de confiança. E uma das preocupações dos 
empresários é o respeito à equação econômica que garanta a todos os condôminos o 

recebimento de seus imóveis. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/para-sinduscon-sp-pl-que-regulamenta-distrato-ficou-aquem-do-necessario/


Gasolina e energia elétrica pressionam inflação ao consumidor no IGP-DI, diz 

FGV 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os custos mais altos com energia elétrica e gasolina ajudaram a pressionar a inflação 

ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
em maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 7. O Índice 

de Preços ao Consumidor (IPC-DI) teve um avanço de 0,41% no último mês, após 
uma alta de 0,34% em abril.  
 

Três das oito classes de despesas registraram taxas de variação mais elevadas. A 
principal contribuição para o avanço da taxa do IPC partiu do grupo Habitação (de 

0,26% para 0,73%), sob influência da tarifa de eletricidade residencial, que passou de 
uma alta de 0,78% em abril para avanço de 3,94% em maio.  
 

Os demais aumentos ocorreram em Transportes (de 0,07% para 0,48%) e 
Comunicação (de 0,07% para 0,20%), com destaque para a gasolina (de 0,17% para 

2,57%) e a tarifa de telefone residencial (de -1,07% para -0,32%).  
 
Na direção oposta, as taxas foram mais baixas em Saúde e Cuidados Pessoais (de 

1,12% para 0,70%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,12% para -0,37%), 
Alimentação (de 0,29% para 0,24%), Vestuário (de 0,60% para 0,41%) e Despesas 

Diversas (de 0,13% para 0,06%).  
 
Houve impacto dos itens medicamentos em geral (de 2,36% para 0,65%), salas de 

espetáculo (de 2,54% para 0,28%), frutas (de 3,17% para -2,77%), roupas (de 
0,79% para 0,46%) e clínica veterinária (de 1,32% para -0,12%).  

 
O núcleo do IPC-DI registrou alta de 0,19% em maio, ante avanço de 0,37% em abril. 
Dos 85 itens componentes do IPC, 43 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice 

de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, foi de 53,25% 
em maio, 2,96 pontos porcentuais abaixo do resultado de 56,21% registrado em abril.  

 
Materiais de construção  
As despesas com materiais na construção subiram mais em maio, mas o custo da mão 

de obra perdeu fôlego, o que levou a uma desaceleração na inflação do IGP-DI.  
 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) registrou alta de 0,23% em maio, 
depois de uma elevação de 0,29% em abril. O índice relativo a Materiais, 
Equipamentos e Serviços teve um aumento de 0,39% em maio, ante um avanço de 

0,31% registrado no mês anterior. Já o índice que representa o custo da Mão de Obra 
teve alta de 0,10% em maio, após um aumento de 0,27% em abril, segundo a FGV. 

 

Vale vira vice-líder da Bolsa brasileira e fica atrás só da Ambev 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 
 
A Vale ultrapassou na semana passada o Itaú e a Petrobrás e voltou a ser a segunda 

maior empresa em valor de mercado do Brasil, como ocorria no fim da década passada.  
 

Iniciado no ano passado, o movimento reflete, além da valorização do câmbio e do 
minério de ferro, os impactos positivos da reestruturação societária, da migração dos 
papéis para o Novo Mercado e da nova política de dividendos da companhia.  

 
A melhora de posição da Vale no ranking também leva em conta a fragilidade dos 

papéis da Petrobrás por causa da crise dos combustíveis e os reflexos da queda dos 
juros sobre o setor bancário.  
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Levantamento realizado pela Economática mostra que desde a aprovação da 
reestruturação societária, em 27 de julho de 2017, as ações da mineradora se 
valorizaram 83%. No mesmo período, a Petrobrás registrou alta de 42% e o Itaú, de 

20%. A Ambev, que permanece como a companhia de maior valor de mercado do 
Brasil, subiu 6%.  

 
Para Renato Proença, diretor de participações da Previ, uma das maiores acionistas da 

companhia, a Vale tem potencial para mais e ainda está subavaliada. Tem reservas de 
melhor qualidade e, diferentemente das duas principais concorrentes australianas – 
BHP Billiton e Rio Tinto -, a empresa está saindo da fase de investimentos, enquanto 

as rivais ainda terão de investir mais adiante.  
 

Desde o fim de 2017, a Vale se valorizou mais de US$ 9 bilhões, alcançando quase 
US$ 73 bilhões em valor de mercado. No mesmo período, suas duas principais 
concorrentes ganharam pouco mais de US$ 6 bilhões. As duas permanecem, porém, 

mais bem cotadas do que a brasileira, com valor de mercado próximo de US$ 80 
bilhões.  

 
Para Proença, as mudanças na governança ainda se refletirão favoravelmente no valor 
de mercado da companhia, que tende a se aproximar mais dos concorrentes. “No 

mercado de capitais, não basta parecer honesto. Tem de ser honesto e provar o tempo 
todo”, afirma.  

 
Comparação  
A análise do comportamento recente das ações das três concorrentes mostra que o 

movimento que impactou mais positivamente foi a aprovação da reestruturação, há 
quase um ano. Desde a reestruturação, a rentabilidade dos papéis da Vale foi 183% 

maior que a das ações da BHP, e 144% maior do que as da Rio Tinto.  
 
“No início da década, a Vale chegou a valer mais que a Rio Tinto e quase o mesmo 

que a BHP, mas perdeu muito valor com as interferências que aconteceram em sua 
gestão. O movimento recente de recuperação é só o começo. A empresa tem potencial 

para recuperar a posição anterior”, afirma José Carlos Martins, consultor da Neelix 
Consulting, Metals & Mining.  
 

Para ele, os principais fundamentos dessa recuperação são os mesmos apontados pela 
Previ: governança, reservas de minério de ferro premium e fim do ciclo de 

investimento. Nas mesas de análise, porém, o que vale mesmo é a valorização do 
minério de ferro e a apreciação do câmbio, que beneficiam diretamente a companhia.  
 

As consultorias e bancos que ainda não recomendam a compra da ação estão atentas 
à correção entre as ações e o minério. “A ação ainda não descolou do preço do minério. 

Pode subir muito mais”, diz um analista. 
 

Aço Brasil: Setor pode ter perdas de R$ 4 bi com greve e frete mínimo 

07/06/2018 – Fonte: Valor Econômico (publicado em 06-06-2018) 
 

A greve dos caminhoneiros e a nova tabela de fretes mínimos estabelecida pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) podem trazer perdas de até R$ 4,4 

bilhões à siderurgia brasileira, disse nesta quarta-feira (6) o presidente-executivo do 
Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. 
 

Desse total, R$ 1,1 bilhão seria referente à diminuição da capacidade de altos-fornos 
(muitos tiveram que ser abafados por falta de insumos) e paralisações em laminações 

e aciarias por conta do travamento das vias rodoviárias na greve. Os outros R$ 3,3 
bilhões a menos do mercado serão causados pelo frete mínimo a ser pago para 
caminhoneiros. 

 

http://www.valor.com.br/empresas/5575333/aco-brasil-setor-pode-ter-perdas-de-r-4-bi-com-greve-e-frete-minimo


Os cálculos foram apresentados hoje em entrevista coletiva para comentar os efeitos 
das últimas medidas do governo federal sobre a indústria. Estão representadas dez 
entidades, entre elas a da siderurgia, a do setor químico, de eletrodomésticos, 

autopeças, entre outros. 
 

Críticas ao governo 
Para a indústria de transformação, apesar de pontos positivos conquistados no 

mandato de Michel Temer, entre eles o teto dos gastos públicos, o corte na taxa básica 
de juros e a reforma trabalhista, o governo errou em um processo de "abertura 
econômica" em correção de assimetrias frente a outros países, além das mudanças 

nas regras de conteúdo local.  
 

As entidades também reclamam do fim do Regime Especial da Indústria Química o 
governo errou em um processo de "abertura econômica" em correção de assimetrias 
frente a outros países, além das mudanças nas regras de conteúdo local. As entidades 

também reclamam do fim do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) e da alíquota 
quase zerada do Reintegra, ressarcimento de resíduo tributário a exportadoras. Ou, 

como classificaram, a "transferência para a indústria do custo de medidas tributárias 
compensatórias".  A mudança da taxa de juros de longo prazo (TJLP) para a taxa de 
longo prazo (TLP) também foi criticada.  

 
Reintegra  

 
O instituto calcula que a redução da alíquota do Reintegra, programa de ressarcimento 
de resíduo tributário a empresas exportadoras, de 2% para 0,1% pode fazer a 

siderurgia deixar de exportar cerca de R$ 636 milhões até o fim deste ano. 
 

Segundo Lopes, já foi tomada a decisão de entrar na Justiça contra a medida do 
governo. Ele admite que o processo jurídico pode se alongar bastante, mas o setor 
resolveu fazê-lo mesmo assim por uma "questão conceitual" e para se preparar para 

2019 nesse sentido. 
 

"Não há como abrir mão do Reintegra enquanto não houver reforma tributária", disse 
Lopes. 
 

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) tende, também, a judicializar 
a questão, que envolve também o Reiq, conforme contou Fernando Figueiredo, 

presidente da entidade, ao Valor no começo da semana. Uma resolução formal a 
respeito, contudo, será fechada em reunião do dia 19. 
 

"Ainda acreditamos que pode haver um recuo do governo, mas, se não, a tendência é 
judicializar", comentou, na tarde desta quarta, Figueiredo, em entrevista coletiva. "Ou 

o governo toma a decisão de agregar valor ao petróleo e ao gás da União, ou a 
indústria química vai continuar no marasmo." 

 

Conta de energia deve subir 25,7% em um ano, aponta pesquisa 

07/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-06-2018) 

 
Aumento será sentido ao comparar a conta de junho deste ano com 2017, diz 

consultoria  
 

Os consumidores devem pagar, em média, 25,7% a mais na conta de luz no final deste 
mês, na comparação com junho do ano passado. 

 
A estimativa é da TR Soluções e leva em consideração dois aspectos principais: a 

adoção da bandeira vermelha patamar 2 pelo governo federal e os reajustes anuais 
das concessionárias de energias nos diversos estados. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/conta-de-energia-deve-subir-257-em-um-ano-aponta-pesquisa.shtml


“Essa projeção vale para todos os tipos de consumidores: residenciais, comerciais e 
industriais”, explica Helder Sousa, diretor comercial da empresa. Segundo ele, a 
bandeira tarifária deve pesar bem, pois acrescenta R$ 5 nas contas de luz a cada 100 

kWh (quilowatts-hora) consumidos. Em junho do ano passado, foi adotada a bandeira 
verde, quando não há cobrança de taxa extra. 

 
Em São Paulo, a estimativa ainda não considera o reajuste anual da tarifa de energia 

para as unidades atendidas pela Eletropaulo. O aumento só começará a ser aplicado 
em julho. O índice ainda não foi definido. Em 2017, o reajuste da Eletropaulo foi de 
5,15%. 

PREVISÕES MELHORES 
O economista André Braz, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e do Ibre (Instituto 

Brasileiro de Economia), faz previsões um pouco melhores, mas que ainda mostram 
peso no bolso do consumidor. Seus estudos indicam um impacto imediato de cerca de 
10% nas contas de luz em junho, na comparação com o mês de maio.  

 
“Mas, em cada região, o peso será diferente. Esse é um cálculo médio que considera 

reajustes tarifários de outras regiões do país e, também, o impacto da bandeira 
vermelha 2”, afirma o economista.  
 

Repasse da queda dos juros ao consumidor é o menor desde 2003 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ciclo de afrouxamento monetário encerrado pelo Banco Central em maio teve, até 
agora, os efeitos mais fracos para o consumidor final desde 2003. Segundo estudo do 

Credit Suisse, o recuo da taxa de juros do crédito para pessoa física, até março, 
correspondeu a 90% da queda da Selic, a taxa básica de juros da economia. Em outros 

quatro períodos em que o Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, reduziu de 
forma expressiva a Selic, o repasse para o consumidor sempre foi maior que a própria 
queda da taxa de juros, atingindo, em média, 250%.  

 
No ciclo atual, por exemplo, enquanto a Selic diminuiu 7,75 pontos porcentuais, o juro 

para a compra de veículos retrocedeu quatro pontos, e o do cheque especial, 3,6 
pontos. No ciclo de 2009, quando a Selic caiu cinco pontos porcentuais, os mesmos 
tipos de juros recuaram 11 pontos e sete pontos, respectivamente.  

 
O economista-chefe do Credit Suisse, Leonardo Fonseca, lembra que hoje a Selic é 

uma das únicas ferramentas com possibilidade de impulsionar a atividade econômica, 
já que o resultado fiscal do governo tem impedido investimentos públicos, e as 
exportações têm uma contribuição limitada, por serem focadas em commodities. “O 

consumo, que já cresceu mais, também está caindo. O principal motor da economia 
ainda é a queda da Selic.” Com uma Selic pouco eficiente, no entanto, a economia tem 

registrado uma recuperação lenta.  
 

O estudo do Credit não chega a apontar as causas da ineficiência do afrouxamento 
monetário, mas Fonseca aponta como hipótese a maior concentração do setor bancário 
– que reduz a concorrência e, consequentemente, a necessidade de as instituições 

financeiras oferecerem taxas mais atrativas ao consumidor. “Normalmente, a 
inadimplência explicaria isso (um repasse da redução dos juros menor), mas não é o 

caso atual. Agora, pode estar associado à questão de o mercado não ter mais a 
competitividade de antes”, diz Fonseca.  
 

A inadimplência do crédito livre entre o consumidor pessoa física estava em 6,2% em 
setembro de 2016, quando começou o atual ciclo de afrouxamento monetário. No início 

do ciclo de 2009, que teve o maior impacto sobre o crédito entre os cinco analisados, 
com um repasse ao consumidor de 394%, a inadimplência era de 7,9%, segundo 
relatório do Banco Central divulgado em março.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/repasse-da-queda-dos-juros-ao-consumidor-e-o-menor-desde-2003/


Fonseca destaca ainda o patamar dos juros cobrado no cheque especial, que subiu de 
200% ao ano em julho de 2013 para 330% em novembro de 2016, permanecendo 
nesse nível até agora. “Até se justifica o cheque especial ter uma taxa superior, porque 

é uma operação arriscada para os bancos. Mas a taxa subiu durante a recessão e não 
voltou ao nível anterior. Não faz sentido uma taxa tão elevada”, diz o economista, que 

destaca que o estudo analisou 69,5% da carteira de crédito livre para pessoa física.  
 

Futuro  
O economista do Credit Suisse, porém, afirma que, mesmo com o BC tendo encerrado 
o ciclo de afrouxamento monetário e apesar do repasse fraco registrado até agora, a 

tendência é que a redução da Selic ainda tenha efeitos positivos sobre o crédito e a 
economia nos próximos trimestres. “O efeito máximo da queda dos juros ocorre em 

três ou quatro trimestres (após ele ser fixado). Ainda tem muito por vir”, frisa.  
 
A economista Isabela Tavares, da consultoria Tendências, calcula que os efeitos serão 

percebidos até o fim deste ano. “Isso sem contar outras medidas que o Banco Central 
adotou, como a redução da alíquota do compulsório (porcentual dos recursos dos 

correntistas dos bancos que devem ser mantidos no BC) e o cadastro positivo (registro 
sobre histórico de pagamento dos consumidores).”  
 

Procurada, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que “não endossa 
as análises que apontam na concentração bancária a causa das altas taxas de juros 

praticadas no Brasil” e acrescentou que há custos na intermediação bancária “que 
escapam do controle das instituições financeiras”, como os associados à inadimplência 
e os depósitos compulsórios exigidos dos bancos. 

 

Recessão reduz o impacto de queda na taxa 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
Além da concentração do setor bancário, a gravidade da recessão brasileira também 

pode explicar o fato de a redução da Selic, a taxa básica de juros, não estar chegando 
ao consumidor final.  

 
O economista da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Acrefi), Nicola Tingas, afirma que, com o aumento do desemprego nos 

últimos anos, o risco para os bancos concederem financiamento também cresceu.  
 

“O crédito é cíclico. Se a economia está em expansão, o risco diminui e a oferta 
aumenta. Tivemos uma das piores recessões e a taxa de desemprego é alta. Isso ainda 
pesa. Com a perda de renda em geral, o risco de emprestar é alto e as taxas mais 

elevadas”, diz.  
 

Comparação  
De acordo com relatório do Banco Central divulgado em março, nenhum dos outros 

quatro grandes ciclos de queda da Selic ocorridos desde 2003 começou em um ano 
cuja variação do Produto Interno Bruto (PIB) foi tão negativa como o atual nem com 
uma taxa de desemprego tão alta.  

 
A retração do PIB nos 12 meses que antecederam o início do ciclo atual foi de 4,6% e 

o nível de desemprego ficou em 11,8%.  
 
Dos ciclos analisados, o de 2003 foi o que começou em situação mais parecida, ainda 

que muito melhor: com alta de 3,6% no PIB e desemprego em 10,8%. O afrouxamento 
monetário do período chegou a dez pontos porcentuais, e o repasse para a taxa de 

juros para pessoa física foi de 239%.  
 
“Se o desemprego estivesse caminhando para uma redução e a recuperação da 

atividade econômica fosse mais virtuosa, possivelmente (a redução da Selic) chegaria 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/recessao-reduz-o-impacto-de-queda-na-taxa/


mais rápido ao consumidor”, diz o economista André Braz, do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).  
 

O economista da Acrefi, porém, também destaca que a concentração bancária 
prejudica o repasse da queda da Selic. “Entre os bancos comerciais, o crédito fica 

concentrado apenas nos cinco grandes (Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica 
e Banco do Brasil)”, diz.  

 

Nos contratos de juros, sobe aposta de alta na Selic 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
As incertezas na economia e na política brasileira, aliadas ao fortalecimento do dólar 

globalmente, têm provocado forte influência na curva de juros no País. Na quarta-
feira, 6, 66% dos contratos de juros futuros embutiam a possibilidade de o Banco 
Central aumentar, ainda neste mês, a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, 

para 6,75% ao ano. Uma semana atrás, eram 34%.  
 

Essa mudança na curva de juros, porém, se deve mais a uma questão técnica do que 
a uma aposta efetiva do mercado em um aumento da Selic – os analistas, pelo menos 
por enquanto, descartam uma alta dos juros em breve.  

 
Para o economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, o mercado de renda fixa 

(responsável por determinar a curva de juros) está “disfuncional” e persiste uma 
avaliação errada sobre a comunicação do BC em maio, que associa os movimentos do 
câmbio à manutenção da Selic em 6,5%, quando todos apostavam em uma redução.  

 
“Temos um regime de metas de inflação. Se fosse metas de câmbio, seria diferente. 

Na vigência do sistema de metas de inflação, seria uma quebra de regra fazer alta de 
juros em cima de uma economia enfraquecida, de uma expectativa de inflação 
ancorada e de uma inflação corrente abaixo da meta”, disse.  

 
O economista-chefe do BNP Paribas para América Latina, Marcelo Carvalho, disse que 

há um descolamento entre a curva de juros e a realidade econômica. Para ele, só 
haverá uma alta na Selic se o dólar ficar cotado, por um longo período, a mais de R$ 
4. “Ainda assim, será preciso que haja um repasse da desvalorização do câmbio para 

a inflação, o que será difícil de ocorrer. Quando há uma crise, é mais difícil para as 
empresas repassarem (o custo elevado com importação) aos consumidores.”  

 
A economista Tatiana Pinheiro, do Santander, acrescentou que o banco nem discute a 
possibilidade de um aperto monetário. “A depreciação não causou uma pressão 

inflacionária que ameace a meta da inflação.”  
 

Para Carlos Pedroso, economista do Banco MUFG Brasil, o que está acontecendo no 
mercado é que “o investidor que quer vender seu papel não está conseguindo, porque 

o risco está maior”. Segundo ele, isso faz com que o comprador do ativo exija uma 
taxa de juros mais elevada.  
 

O economista Gustavo Cruz, da XP Investimentos, lembra que o mercado está 
preocupado com a possibilidade de um candidato não reformista vencer as eleições. 

“Isso aumenta o risco de investir aqui e impacta no câmbio e no risco país, além da 
taxa de juros.”  
 

Na quarta-feira, 6, o dólar encerrou o dia com alta de 0,72%, a R$ 3,8377 – a maior 
cotação desde março de 2016, época pré-impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff. Já o risco Brasil, medido pelo CDS, um derivativo de crédito que protege 
contra calotes na dívida soberana, subiu de 237,22 para 242,10, segundo a Markit. 
Foi a cotação mais alta em 11 meses.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/nos-contratos-de-juros-sobe-aposta-de-alta-na-selic/


Poupança tem captação líquida de R$ 2,405 bi em maio 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 
 

A caderneta de poupança fechou o mês de maio com captação líquida de R$ 2,405 
bilhões. O valor reflete o montante de recursos que os poupadores depositaram na 

caderneta, já descontados os saques no período. Este foi o terceiro mês consecutivo 
de captação líquida na poupança.  

 
O resultado para a poupança foi o melhor para meses de maio desde 2013, quando 
houve depósitos líquidos de R$ 5,625 bilhões. Em maio do ano passado, houve 

entradas líquidas de R$ 292,6 milhões e, em abril de 2018, captação líquida de R$ 
1,237 bilhão.  

 
Em 2015 e 2016, a crise econômica havia acirrado os saques na poupança, com as 
famílias mais retirando do que colocando recursos na caderneta para fazer frente às 

despesas. Em 2017, porém, a poupança registrou depósitos líquidos de R$ 17,126 
bilhões, em meio ao início da recuperação econômica. Nos dois primeiros meses de 

2018, porém, houve mais saídas que entradas de recursos.  
 
O período geralmente é marcado por saques, pelas famílias, para o pagamento de 

despesas como o IPTU e as matrículas escolares. Em março, abril e maio, a poupança 
voltou a ter captação líquida.  

 
De acordo com o BC, o total de aplicações na poupança em maio foi de R$ 181,731 
bilhões, enquanto os saques somaram R$ 179,326 bilhões. O estoque total do 

investimento na poupança está em R$ 740,639 bilhões, já considerando os 
rendimentos de R$ 2,802 bilhões de maio.  

 
No acumulado de 2018 até maio, a poupança registra depósitos líquidos de R$ 1,711 
bilhão, resultado de aportes de R$ 890,159 bilhões e retiradas de R$ 888,448 bilhões.  

A remuneração da poupança é formada por uma taxa fixa de 0,5% ao mês mais a 
Taxa Referencial (TR) – mas esse cálculo vale para quando a Selic (a taxa básica de 

juros) está acima de 8,5% ao ano. Como a Selic está atualmente em 6,50% ao ano, 
a remuneração da caderneta é formada pela TR mais 70% da Selic. 
 

IGP-DI de maio sobe 1,64% ante alta de 0,93% em abril, revela FGV 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou elevação de 
1,64% em maio ante um aumento de 0,93% em abril, divulgou nesta quinta-feira, 7, 

a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador veio acima da mediana 
(1,42%) das projeções do mercado financeiro mas dentro do intervalo das estimativas 

(1,23% a 1,70%), de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.  
 

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 3,91% no ano. Também 
acumulou um avanço de 5,20% em 12 meses, resultado que também veio acima da 
mediana das projeções (4,95%) mas dentro do intervalo das estimativas (4,77% a 

5,97%).  
 

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O 
IPA-DI, que representa o atacado, teve alta de 2,35% em maio, após a elevação de 
1,26% registrada em abril. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, teve 

um aumento de 0,41% em maio ante um crescimento de 0,34% em abril. Já o INCC-
DI, que mensura o impacto de preços na construção, apresentou alta de 0,23% em 

maio, depois do aumento de 0,29% em abril.  
 
O período de coleta de preços para o índice de maio foi do dia 1º ao dia 31 do mês.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/poupanca-tem-captacao-liquida-de-r-2405-bi-em-maio/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/igp-di-de-maio-sobe-164-ante-alta-de-093-em-abril-revela-fgv/


IPAs  
Os preços dos produtos agropecuários no atacado, mensurados pelo IPA Agrícola, 
subiram 1,50% em maio, após a elevação de 2,18% em abril, dentro do IGP-DI. Já os 

produtos industriais, medidos pelo IPA Industrial, aumentaram 2,65% em maio, 
depois de uma alta de 0,96% no atacado em abril.  

 
Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), 

que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços 
dos bens finais tiveram alta de 1,05% em maio, ante um avanço de 0,21% em abril.  
Os preços dos bens intermediários subiram 3,30% em maio, após subirem 2,00% em 

abril. Os preços das matérias-primas brutas registraram alta de 2,80% em maio, 
depois da elevação de 1,68% em abril.  

 
Núcleo do IPC-DI  
O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna (IPC-DI) de 

maio subiu 0,19%, após um aumento de 0,37% em abril.  
 

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão 
das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de 
acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 1,49% no ano e avanço de 

3,08% em 12 meses. 
 

É preciso pelo menos 1 mês para avaliar impacto da greve no PIB, diz Colnago 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 
 

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, reconheceu nesta quarta-feira, 6, que 
a greve dos caminhoneiros deve ter impacto no desempenho da economia nos 

próximos meses. Depois de um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre de 2018 
em relação a igual período de 2017, o PIB “não necessariamente” terá resultado 
semelhante nos próximos trimestres, disse o ministro em audiência pública na 

Comissão Mista de Orçamento (CMO).  
 

“Tivemos fato marcante na economia na semana passada, de certa forma vivenciamos 
ainda, e isso certamente terá reflexo na economia”, afirmou Colnago. “Precisamos pelo 
menos um mês para avaliar impacto da greve dos caminhoneiros”, acrescentou.  

 
O ministro usou diversas vezes verbos no passado para se referir ao bom desempenho 

da economia antes da greve. Segundo ele, as famílias “vinham” retomando o consumo 
e “era uma conjuntura de fortalecimento e de grande tração do crescimento”. 
“Economia estava sólida”, afirmou Colnago, emendando a mesma frase com o verbo 

no presente: “a economia está sólida”.  
 

Colnago ressaltou que é preciso insistir em medidas estruturais para garantir a solidez 
das contas públicas, embora tenha reconhecido um período maior, de até 11 anos, 

com o fiscal no vermelho. O ministro do Planejamento ressaltou ainda que o projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 não considera nenhuma receita 
extraordinária que já não esteja no horizonte da equipe econômica para ingressar nos 

cofres. “Não estamos criando nenhuma obrigação ou expectativa (de receita) para 
próximo presidente”, disse.  

 
Subsídios  
Uma semana após o governo dar o sinal verde para subsídios bilionários aos 

caminhoneiros, o ministro do Planejamento admitiu que o Brasil pode conviver por um 
tempo ainda maior com as contas públicas no vermelho. A previsão oficial atualmente 

é que as despesas continuem superando as receitas do governo até 2021, mas nesta 
quarta o ministro reconheceu que a tão esperada virada de um déficit para um 
superávit pode ocorrer apenas em 2025.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/e-preciso-pelo-menos-1-mes-para-avaliar-impacto-da-greve-no-pib-diz-colnago/


“Muitas vezes colocam que emenda do teto de gastos hoje é insustentável, mas a 
emenda do teto é o que dá credibilidade para viver oito anos de déficit, talvez 11 anos 
de déficit”, disse Colnago.  

 
O governo registra déficit desde 2014 e nos últimos anos tem adiado sua previsão 

para a retomada de superávits primários, a economia que ajuda a pagar os juros da 
dívida pública. Sem conseguir poupar, o governo acaba assistindo a um avanço 

acelerado do endividamento público.  
 
O ministro ressaltou que a limitação do crescimento dos gastos à inflação do ano 

anterior – o chamado teto de despesas – deve ajudar para reduzir o nível de despesas 
do governo em relação ao PIB. Como se espera nos próximos anos um crescimento 

real da economia, isso deve ajudar a recuperar as contas públicas do governo. Neste 
ano, as despesas devem responder por 19,7% do PIB, caindo a 17,8% em 2021 
segundo as projeções oficiais.  

 
“A trajetória de redução da despesa em relação ao PIB permitirá ter superávit talvez 

por volta de 2024, 2025”, disse Colnago.  
 
O ministro destacou também que o quadro de despesas do governo é bastante 

engessado, situação que tende a se agravar. Neste ano, 91% da despesa primária são 
gastos obrigatórios, proporção que chegará a 98% em 2021. Esses gastos não podem 

ser cancelados ou represados pelo governo, e boa parte deles são benefícios 
previdenciários e salários do funcionalismo.  
 

O que sobra é que pode ser aplicado a custeio e investimentos – ou seja, 9% do 
Orçamento deste ano e, pelas previsões, 2% em 2021. “O teto de gastos será o 

limitador de despesas do governo, é importante discutir prioridades”, afirmou. 
 

Vendas de implementos rodoviários crescem 55% até maio, revela Anfir 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O número de veículos emplacados no setor de implementos rodoviários cresceu 55% 
de janeiro a maio ante o mesmo período do ano passado. Segundo a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), foram 31,532 mil 

emplacamentos no mercado interno. “Temos um movimento bastante consistente de 
recuperação de mercado apesar de a economia não dar sinais uniformes de 

crescimento”, afirmou o presidente da Anfir, Norberto Fabris, por meio de nota.  
 
A maior alta foi no segmento pesado, de reboques e semirreboques, que de janeiro a 

maio entregou 15,690 mil produtos, 81,3% acima dos primeiros cinco meses de 2017, 
puxado principalmente pelo agronegócio, segundo a entidade. Em cinco meses, o 

segmento leve, de carroceria sobre chassis, apresentou aumento de 36,4%, para 
15,842 mil produtos na mesma comparação.  

 
A associação destaca que apenas em maio, o segmento pesado registrou seu melhor 
desempenho desde maio de 2015, com 3,541 mil unidades ante 2,390 mil três anos 

atrás. Já no segmento de leves, o comparativo foi com maio de 2016, tendo 3,401 mil 
produtos entregues contra 3,071 mil dois anos antes. 

 

Não há chance de não haver o Rota 2030, diz presidente da Anfavea 

07/06/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-06-2018) 

 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea), Antonio Megale, garantiu nesta quarta-feira, 6, que o governo vai anunciar 
em breve o Rota 2030, política setorial que definirá regras para a indústria 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/vendas-de-implementos-rodoviarios-crescem-55-ate-maio-revela-anfir/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/nao-ha-chance-de-nao-haver-o-rota-2030-diz-presidente-da-anfavea/


automobilística pelos próximos 15 anos e que envolve incentivos fiscais para 
investimento.  
 

Megale disse que tomou a liberdade de ligar na manhã desta quarta-feira para o 
Ministério da Fazenda, após publicação de uma reportagem na imprensa afirmando 

que o Rota 2030 poderia não ser anunciado, como consequência da crise causada pela 
greve dos caminhoneiros. “Com a permissão do secretário de falar isso em público, eu 

digo que não há nenhuma chance de não haver o Rota 2030. Estamos nos ajustes 
finais do texto, que está praticamente fechado”, disse.  
 

Segundo executivo, os últimos dias foram marcados por “reuniões complexas” sobre 
o programa, mas que as questões já foram solucionadas, sem detalhar quais eram os 

impasses. 
 

Venda de máquinas encolhe mais de 20% em maio 

07/06/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

 
Queda no acumulado do ano supera 9% e leva fabricantes a adiar revisão dos 
números  
 

As máquinas agrícolas e rodoviárias tiveram um fraco desempenho em maio por 
conta da espera da divulgação do Plano Safra, anunciado na quarta-feira, 6. As vendas 
do segmento no quinto mês de 2018 somaram apenas 3,3 mil unidades, registrando 

queda de 20,6% em relação a abril. No acumulado do ano o setor anotou apenas 14,9 
mil máquinas vendidas ao mercado interno e retração de 9,3% ante os mesmos cinco 

meses do ano passado.  
 
E diante da greve dos caminhoneiros, que teria impedido a venda de cerca de mil 

unidades em maio, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) adiou para julho a revisão dos números do setor.  

 
O executivo também admite que junho será mais um mês fraco como maio, já que o 
novo Plano Safra só se torna operacional em 1º de julho. Sendo assim, com a 

persistência de queda próxima aos 10% no acumulado do primeiro semestre, parece 
cada vez mais distante a expectativa de um crescimento significativo em 2018, apesar 

da perspectiva de uma grande safra.  
 

Os tratores de rodas, que respondem pelo maior volume de vendas, anotaram 12,2 
mil unidades de janeiro a maio, resultando em queda de 12,8% ante igual período do 
ano passado. Mas chama a atenção o aumento de venda de equipamentos de 

construção como tratores de esteiras (alta de 83,1%) e de retroescavadeiras 
(acréscimo de 69,6%). 

 
“Já acorrem alguns investimentos em obras de infraestrutura, o País é muito 
dependente de rodovias”, recorda o vice-presidente da Anfavea.  

 
Atualmente, são as máquinas de construção que mantêm as exportações no positivo: 

de janeiro a maio foram embarcados 1,3 mil tratores de esteiras, uma alta 125% sobre 
igual período do ano passado.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27549/venda-de-maquinas-encolhe-mais-de-20-em-maio


O Brasil também enviou ao exterior 929 retroescavadeiras, acréscimo de 19%. Os 
Estados Unidos são o principal destino desses equipamentos. Em volume, os tratores 
de rodas permanecem como o item mais importante, mas as 2,4 mil unidades 

exportadas até maio resultaram em queda de 12,3%. A produção total de máquinas 
agrícolas e rodoviárias no acumulado dos cinco meses foi de 21,6 mil unidades, 

resultando em queda de 4,5% na comparação interanual. 
 

 
 

Greve na Mercedes teve forte impacto na produção de pesados 

07/06/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

 
Produção e exportações de caminhões e ônibus foram bastante afetadas pela 
greve de oito dias na montadora 
 

Dos 3,1 mil caminhões e ônibus não fabricados em maio, ao menos metade 
sairia da montadora  
 

A produção de caminhões e ônibus recuou 25,4% em maio na comparação com abril 
não só pela greve dos caminhoneiros, mas também pela paralisação de oito dias úteis 
dos metalúrgicos na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo (veja aqui).  

 
Embora nem a associação dos fabricantes (Anfavea) nem a montadora confirmem, 

pelo menos metade dos 3,1 mil caminhões e ônibus que deixaram de ser montados 
em maio seria Mercedes-Benz.  
 

Analisando os números totais de caminhões, a produção de maio foi de 7,4 mil 
unidades, 18,4% abaixo de abril. No acumulado do ano, as 40,9 mil unidades 

fabricadas representam alta de 40,1% sobre os mesmos cinco meses do ano passado.  
 

Na análise por segmentos, a queda mais acentuada na produção de maio ocorreu para 
os caminhões pesados. As montadoras fabricaram 3,2 mil unidades, 26,1% a menos 
que em abril.  

EXPORTAÇÃO RECUA QUASE 35% 

 
A exportação de caminhões em maio somou apenas 1,8 mil unidades e resultou em 
queda de 34,8% ante abril, mais uma vez como reflexo também da greve ocorrida na 

Mercedes. “Mas estes são contratos que temos de cumprir e os embarques vão ocorrer 
em algum momento”, recorda o presidente da Anfavea, Antonio Megale. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27547/greve-na-mercedes-teve-forte-impacto-na-producao-de-pesados
http://automotivebusiness.com.br/noticia/27486/greve-na-mercedes-chega-ao-fim-em-sao-bernardo


No acumulado do ano as montadoras enviaram 11,8 mil caminhões ao exterior, 9,2% 
a mais que nos mesmos cinco meses de 2017.  
 

EMPLACAMENTOS 

 
No mês de maio foram licenciados no País 5,6 mil caminhões novos, volume 8,7% 

menor que o de abril. “Com a greve dos caminhoneiros deixaram de ser emplacados 
entre 500 e 600 caminhões”, estima Megale. No acumulado de janeiro a maio foram 
lacrados 26,3 mil caminhões, revelando crescimento de 52,7% na comparação 

interanual.  
 

“Mas ressaltamos que o crescimento ainda ocorre sobre uma base de comparação 
muito baixa”, afirma o vice-presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes. O segmento 
de caminhões pesados também registra a maior alta dos emplacamentos no 

acumulado do ano. Com 11,7 mil unidades, cresceu quase 90% sobre iguais meses do 
ano passado. O agronegócio impulsiona as vendas internas do segmento para 

transporte de cana-de-açúcar, grãos e madeira. 
 

 
PRODUÇÃO DE ÔNIBUS RECUA 44,7% NO MÊS 

 
A fabricação de chassis para ônibus também foi bastante afetada pela greve dos 

caminhoneiros e por aquela ocorrida na Mercedes, a maior montadora desse 
segmento. De abril para maio a produção caiu de 3,3 mil para 1,8 mil unidades, 44,7% 
a menos.  

 
A exportação de 584 unidades em maio resultou em queda de 23,5% em relação a 

abril. Mas, novamente, no acumulado do ano ainda se verifica alta de 24,4%, com 3,8 
mil unidades enviadas ao exterior. O crescimento só não é mais alto porque os 

embarques de ônibus em 2017 foram expressivos, compensando em parte a retração 
nas vendas internas.  
 

O emplacamento de 980 ônibus em maio resultou em alta de 5,8% sobre abril. No 
acumulado do ano foram licenciadas 4,7 mil unidades, com alta de 28% sobre igual 

período do ano passado.  
 

 



MERCEDES USARÁ OS SÁBADOS PARA RETOMAR O RITMO 

 
A Mercedes-Benz vai utilizar os sábados para compensar os dias parados durante a 
greve dos metalúrgicos que afetou a unidade de São Bernardo do Campo. A montadora 

vai compensar os oito dias da greve dos metalúrgicos com trabalho aos sábados.  
 

A Mercedes informa que durante a greve dos caminhoneiros concedeu um dia de 
descanso remunerado à produção de caminhões e dois à produção de ônibus.  
 

Produção de veículos registra primeira retração em 18 meses 

07/06/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
06/2018 | 17h57 

Afetadas pela greve dos caminhoneiros, fábricas levarão três meses para 
compensar volumes perdidos  
 

Os 11 dias de greve dos caminhoneiros no fim de maio terão efeito pelos próximos 
três meses na indústria automotiva. Este será o tempo necessário para que as fábricas 
compensem a produção perdida por falta de peças e componentes, segundo a Anfavea, 

associação que representa os fabricantes de veículos instalados no Brasil. 
 

 “Todas as montadoras interromperam completamente as suas operações por cerca 
de sete dias e voltaram a trabalhar já na última segunda-feira, 4, logo depois da 
paralisação”, conta Antonio Megale, presidente da entidade. Com a interrupção, a 

produção de veículos teve em maio sua primeira retração após 18 meses consecutivos 
de crescimento, com baixa de 15,3% em relação ao mesmo período de 2017.  

 
Com 212,2 mil unidades fabricadas, o volume de automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus fabricados em maio foi menor também do que o registrado em 

abril deste ano, com redução de 20,2%. A Anfavea calcula que o setor tenha deixado 
de produzir de 70 mil a 80 mil veículos por causa da greve dos caminhoneiros. Segundo 

Megale, cada organização está retomando as atividades em um ritmo, já que o 
fornecimento de componentes tem recomposição gradativa.  
 

 

 
 

NO ANO, PRODUÇÃO VAI PASSAR DE 3 MILHÕES 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27544/producao-de-veiculos-registra-primeira-retracao-em-18-meses


 
O importante, aponta, é que as companhias têm flexibilidade para acelerar a produção 
a partir de agora e recuperar os volumes perdidos com horas extras e trabalho aos 

sábados, por exemplo. “Vai depender da demanda do mercado, mas o viés é positivo. 
Devemos terminar o ano com produção superior a 3 milhões de unidades, uma 

performance bem expressiva”, diz, sustentando a projeção da entidade de que as 
fábricas brasileiras farão em 2018 volume 13,2% superior ao registrado em 2017.  

 
Ainda que o resultado de maio tenha sido negativo, no acumulado dos cinco meses do 
ano a performance foi 12,1% melhor do que a de igual período do ano passado, com 

1,17 milhão de veículos produzidos. O segmento de ônibus teve o maior avanço, de 
55% para 11,9 mil chassis. Já os fabricantes de caminhões melhoraram em 40,1% o 

resultado, com 40,9 mil unidades. As montadoras de veículos leves aceleraram o ritmo 
em 11% e fizeram 1,12 milhão de veículos.  
 

Megale lembra que a paralisação atrapalhou tanto o abastecimento de autopeças e 
componentes nas plantas quanto o escoamento dos veículos fabricados para as 

concessionárias. Por isso, o nível de estoques não sofreu baixa tão expressiva e 
encerrou maio com 207,2 mil unidades, o suficiente para 31 dias de vendas no ritmo 
daquele mês.  

O nível de emprego nas montadoras teve leve aumento com a contratação de um total 
de 616 trabalhadores. Ao longo do ano o número de pessoas admitidas por montadoras 

no Brasil cresceu 4,2%, chegando a total de 132,3 mil funcionários. Medidas como 
layoffs, suspensão temporária do contrato de trabalho e PSE (Programa Seguro-
Emprego) parecem ser cada vez menos necessárias. Apenas 1,6 mil pessoas 

permanecem com suas rotinas de trabalho afetadas por uma destas condições – este 
número já passou de 20 mil profissionais em períodos de crise mais aguda. 

 

 
 
 

Exportação de veículos esfria pela primeira vez no ano 

07/06/2018 – Fonte: Automotive Business 

/2018 | 19h07 
Anfavea confirma que embarques atrasaram por causa da paralisação nas 
estradas  
 

As fabricantes de veículos anotaram queda no volume de exportações em maio. É o 
primeiro recuo do ano na comparação mensal, com baixa de 17% sobre abril para 

60,7 mil unidades, entre leves e pesados. O número também é 17,3% inferior ao 
registrado no mesmo mês de 2017. “Os embarques atrasaram por causa da greve dos 
caminhoneiros, mas os contratos de exportação estão de pé e serão cumpridos nas 

próximas semanas ou meses”, diz Antonio Megale, presidente da Anfavea, associação 
que representa as montadoras e divulgou os resultados da indústria na quarta-feira, 

6.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27546/exportacao-de-veiculos-esfria-pela-primeira-vez-no-ano


 
 
 

 
 

 
 

No acumulado dos cinco meses foram vendidos 314 mil veículos brasileiros a outros 
mercados, volume 1,6% superior ao de janeiro a maio do ano passado. Segundo a 
Anfavea, a indústria automotiva segue rumo a um novo recorde de exportações, com 

a possibilidade de entregar 800 mil unidades em diversos países com crescimento de 
5%. 

 
O faturamento das empresas instaladas no Brasil com vendas externas de veículos 
cresceu mais, com salto de 19,5% no ano para US$ 7,22 bilhões. O montante de maio 

foi de US$ 1,43 bilhão, com queda de 15,1% sobre abril e de 2,1% na comparação 
com o registrado um ano antes.  

 

 

 
ARGENTINA E MÉXICO PREOCUPAM 

 
Para concretizar a expectativa para o ano, no entanto, a indústria automotiva terá de 

superar alguns desafios locais. O primeiro deles é a alta do dólar, que alcançou o maior 
patamar desde 2016, passando de R$ 4. Em teoria, a valorização é favorável às 
exportações, mas a volatilidade da moeda pode colocar negócios em risco. “Precisamos 

de estabilidade até porque, além de exportar, importamos muito conteúdo eletrônico 
para produzir carros aqui”, diz Megale, lembrando sempre que a via é de mão dupla.  

 
Em paralelo, a indústria local está em busca de novos mercados, já que a demanda 

por veículos deve sofrer recuo na Argentina, principal cliente do setor automotivo 
brasileiro, destino de 75% das exportações. “Até agora aumentamos em 9% os 
embarques para lá, com mais de 233 mil veículos, mas há sinais preocupantes, como 

a alta dos juros e questões cambiais, que podem afetar o mercado interno deles”, diz 
Megale.  

 
O México, segundo principal destino das exportações de veículos brasileiros, também 
está com a demanda contida. Segundo a Anfavea, as vendas de carros brasileiros no 

país já encolheram 40% este ano, para 21 mil unidades. “Não podemos ficar parados. 
Queremos intensificar as vendas para outros países”, aponta. O executivo cita Peru, 

Colômbia e Chile, um mercado com bom potencial onde o Brasil já aumentou a 
participação de 3% para 9%. “Há mais espaço para crescer”, acredita.  



Com greve dos caminhoneiros, setor deixa de vender 25,1 mil veículos em 

maio 

07/06/2018 – Fonte: Automotive Business 

 

 
Antonio Megale, presidente da Anfavea, comenta os impactos da greve dos 
caminhoneiros no mercado automotivo em maio 

 
Anfavea esperava encerrar mês com 227 mil vendas no ano; ficou abaixo de 
202 mil  

Com o encerramento de maio, a Anfavea, associação que reúne as fabricantes de 
veículos, começa a contabilizar os efeitos deixados pela greve dos caminhoneiros, que 

começou no dia 21 e se estendeu até meados da última semana do mês. Assim como 
outros setores da economia, o automotivo foi impactado pelo movimento, resultando 
em vendas de veículos abaixo do esperado para o período.  

 
“Era para termos emplacado 227 mil veículos em maio, o que não ocorreu devido a 

greve dos caminhoneiros”, lamenta o presidente da entidade, Antonio Megale, durante 
a apresentação dos resultados da indústria em coletiva realizada em São Paulo, na 
quarta-feira, 6. 

 
Os números do mês mostram que a venda diária diminuiu na semana que iniciou no 

dia 21, quando a greve começou: a média ficou em 9,2 mil unidades por dia útil contra 
9,9 mil nos dias úteis da semana anterior, entre 14 e 18 de maio. A Anfavea lembra 
que, geralmente, o início de cada mês é mais lento e aos poucos as vendas vão 

ganhando ritmo maior, no entanto esta lógica fugiu dos padrões em maio. Além disso, 
há outras variantes: vale lembrar que o último dia do mês passado foi um feriado 

nacional, o que diminui ainda mais o movimento do mercado. 
 

 
 
Com isso, o resultado de emplacados no mês ficou em 201,8 mil, cerca de 25,1 mil 
unidades a menos do que o previsto pela indústria, considerando a soma de veículos 

leves e pesados. Com isso, o volume de maio foi 7,1% menor que o de abril, quando 
o mercado absorveu 217,3 mil unidades novas: os dois meses tiveram o mesmo de 

número de dias úteis (21). Já na comparação com maio de 2017, houve crescimento 
de 3,2%. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27545/com-greve-dos-caminhoneiros-setor-deixa-de-vender-251-mil-veiculos-em-maio-
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Megale explica que as empresas esperavam um crescimento bastante forte para o 
primeiro semestre, mas a paralisação que acabou envolvendo todo o País atrapalhou 

o andamento dos negócios. No entanto, a Anfavea preferiu manter as projeções de 
vendas para o ano, pelo menos por enquanto: em janeiro, as fabricantes disseram que 

para 2018, as vendas de veículos devem alcançar a casa das 2,5 milhões, o que 
representaria um aumento de 11% sobre o resultado feito em 2017, de 2,24 milhões. 

Segundo o dirigente, a entidade deve rever as previsões após o fechamento do 
primeiro semestre. 
 

Isso porque a greve não afetou o resultado do acumulado do ano, que continua 
positivo: de janeiro a maio, os emplacamentos já são 17% do que iguais meses do 

ano passado, ao somar mais de 964,7 mil unidades, entre leves e pesados. No entanto, 
embora as fabricantes considerem este como um ano de recuperação e crescimento, 
o mercado ainda não atingiu a média de vendas para o período, que é de 1,2 milhão 

de unidades. O histórico dos resultados mostra que este é o terceiro pior janeiro a 
maio dos últimos 10 anos. 

 

“Não fizemos a conta para averiguar as perdas em valores causadas pela greve. No 

caso do mercado, precisa avaliar se os consumidores deixaram de comprar naquele 
momento, se decidiram adiar a compra, porque este é o tipo de fato que cria uma 

instabilidade na confiança”, comenta Megale. “Hoje, ainda não temos essa 
contabilização, porque temos grande expectativa de recuperação nos próximos 
meses”.  

 
O executivo afirma que a indústria já observa uma normalização das atividades nesta 

semana pós-greve e que os carros voltaram a chegar nas concessionárias. “O nível de 
emplacamentos em junho já melhorou: registramos 10 mil e 9,5 mil na segunda e 

terça. Este será um mês de gradual volta à normalidade, com mais clareza da situação 
em mais alguns dias”, completa. 
 

Resultados do setor automotivo encolhem após greve dos caminhoneiros 

07/06/2018 – Fonte: Automotive Business 

Anfavea divulga números de vendas, produção e exportação de veículos de 
janeiro a maio de 2018  
 

A entidade que representa os fabricantes de veículos, Anfavea, divulgou os números 

de vendas, produção e exportação de janeiro a maio de 2018. A performance da 
indústria automotiva foi fortemente afetada pela greve dos caminhoneiros.  

 
 Confira os resultados a seguir e acompanhe a análise completa ao longo do 

dia.  

 
• VENDAS DOMÉSTICAS 

Maio: 201,8 mil (-7,1% sobre abril e 3,2% sobre maio de 2017)  
Janeiro a maio: 964,7 mil (17% sobre jan-mai/2017)  
 

• PRODUÇÃO 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27542/resultados-do-setor-automotivo-encolhem-apos-greve-dos-caminhoneiros


Maio: 212,2 mil (-20,2% sobre abril e -15,3% sobre maio de 2017)  
Janeiro a maio: 1,17 milhão (12,1% sobre jan-mai/2017)  
 

• EXPORTAÇÕES 
Maio: 60,7 mil (-17% sobre abril e -17,3% sobre maio de 2017)  

Janeiro a maio: 314 mil (1,6% sobre jan-mai/2017) 
 

• PROJEÇÕES PARA 2018  
 

 
 
 

 


